
BRANCOS BRILHANTES 
& TECIDOS SUAVES 

NUM INSTANTE

CICLOS DE LAVAGEM MAIS CURTOS

LAVAGEM A FRIO

MAIOR DURABILIDADE DOS TÊXTEIS

CONCEITO ESPECIALIZADO COM OZONO 
PARA LAVAGEM AUTOMÁTICA DE ROUPA 

EM MÁQUINAS COM CAPACIDADE ≤ 80 KG

BRANCURA E SUAVIDADE EXCELENTES
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Lavagem com água fria, menos rejeição, 
menores custos e maior capacidade de 

lavagem: parece que é o derradeiro sonho 
de lavagem da roupa? Rapid-O é um conceito 

completo que consiste num gerador de ozono e 
produtos químicos dedicados, combinados num 

processo de lavagem. A sinergia entre o ozono e 
os produtos resulta em melhorias de eficiência e uma 

sensação final de suavidade para os seus clientes.

RAPID-O

A molécula inorgânica 
O3, trioxigénio ou ozono 
é um gás que consiste em 
3 átomos de oxigénio. O 
átomo de oxigénio extra 
na molécula de ozono 
torna-o num gás menos 

estável do que o diatómico O2 (dioxigénio, 
geralmente conhecido como oxigénio), mas 
também prova os seus benefícios durante o 
processo de lavagem. Quando está em contacto 
com água, produtos químicos e roupa, o átomo 
extra separa-se da sua molécula original e 
fica então livre para se combinar com outros 
compostos químicos, como por exemplo cloro 
e sujidade.

Este átomo de oxigénio pode ligar-se com 
outras moléculas, esta caracteristica é utilizada 
no conceito Rapid-O para tornar o processo 
de lavagem mais rápido, mais eficiente e mais 
amigo do ambiente. O gás ozono é, portanto, um 
verdadeiro impulsionador da lavagem da roupa 
no seu processo de lavagem:

• substitui a utilização do calor

• acelera a destruição da sujidade

• melhora a ação da água e dos químicos

EQUIPAMENTO E ESPECIFICAÇÕES

O gerador Rapid-O é um sistema compacto, 
montado na parede, que gera ar ozonizado. 
Através de 2 saídas reguladas, o ar ozonizado 
pode ser transportado para duas lavadoras 
extractoras, independentes, com uma capacidade 
combinada de 80kg, no máximo.

O sistema doseia uma quantidade muito baixa 
de ozono (apenas 0,2-0,4ppm) que é injectado 
continuamente na lavadora extractora em 
funcionamento. Não existe um sistema de 
tanques separados, como é frequentemente o 
caso no mercado. Este fluxo baixo e contínuo de 
ozono garante a segurança óptima do sistema e 
uma qualidade estável garantida.

O QUE É O OZONO? 

A utilização de produtos especializados de 
lavandaria em combinação com ozono é 
única no mercado. A Christeyns desenvolveu 
especificamente produtos Rapid-O para 
aumentar os benefícios do ozono no processo 
de lavagem. Juntamente com um processo 
compacto de lavagem e uma eficiente geração 
de ozono, o conceito permite lavar a baixas 
temperaturas e com ciclos mais curtos.

Isto aumenta a capacidade de lavagem, estende 
a vida útil do têxtil e resulta numa excelente 
suavidade e brancura. Rapid-O é uma revelação 
para a sua lavandaria.

30cm

2 saídas de garantem um fluxo 
de ozono para  2 lavadoras 

extractoras diferentes

Ø30cm



PRODUTOS 

Os produtos Rapid-O fazem parte de um sistema de produtos químicos multicomponentes que precisam de 
ser utilizados em conjunto com o gerador de ozono para maximizar os benefícios do processo de lavagem. 
Este processo combina um detergente e um intensificador de alcalinidade com um desinfectante. Além disso, 
recomenda-se a utilização de um desengordurante especializado para uma excelente remoção de nódoas em 
têxteis com sujidade média a elevada. Pode ser adicionado um amaciador no processo para dar um perfume 
extra aos seus têxteis, se necessário.

Para remoção de manchas a baixas temperaturas (20°C), 
para roupa de cor e branca.

DETERGENTE
RAPID-O Wash1

Mistura de alcalinos, sequestrantes e agentes anti-congelantes 
para impulsionar a acção do detergente no processo de lavagem.

INTENSIFICADOR DE ALCALINIDADE
RAPID-O Boost2

Agente branqueador à base de ácido peracético com 
propriedades bactericidas, fungicidas, e virucidas.

ADITIVO BRANQUEADOR CONCENTRADO
Peracid Forte

• Abre as fibras dos têxteis, criando uma suavidade extrema

• Aumenta o efeito de branqueamento

• Melhora a capacidade de remoção de manchas

POTENCIA O EFEITO DO RAPID-O, DOS  
PRODUTOS QUÍMICOS E ADITIVO OXIGENADOOZONO 

+

+

+

4
DETERGENTE DESENGORDURANTE 
PRODUTO RECOMENDADO: RAPID-O Degrease

Para sujidades médias e elevadas, recomenda-se a utilização de um desengordurante 
no processo de lavagem com ozono, para garantir uma ótima remoção de manchas. 
O Rapid-O Degrease é um suave, mas altamente eficaz, desengordurante para uma 
excelente remoção de nódoas, brancura mais duradoura e cores mais brilhantes. 
Com o Rapid-O Degrease, é possível uma maior carga da máquina. O produto foi 
especificamente desenvolvido para ser aplicado a baixas temperaturas.

5
AMACIADOR
PRODUTO ADICIONAL: CARETEX SOFT OU CARETEX PERLA 

A utilização de um amaciador não é necessária num processo de lavagem com 
ozono, uma vez que o ozono já está a assegurar um grande efeito amaciador ao 
abrir as fibras dos têxteis. O ozono neutraliza todos os maus cheiros e deixa uma 
sensação de frescura. Um amaciador é por vezes solicitado pelo seu perfume.
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CARACTERÍSTICAS E SINERGIA

A combinação de ozono e produtos Rapid-O 
num processo de lavagem cria sinergias a 
diferentes níveis, que não podem ser alcançadas 
com programas de lavagem tradicionais sem 
comprometer demasiado a água, a energia e os 
produtos de lavagem. 

1.   Uma das principais vantagens do conceito 
é a lavagem a baixas temperaturas 
(20°C-30°C), que poupa nos custos de 
energia e encurta a duração do ciclo de 
lavagem porque o tempo de aquecimento 
é reduzido. Ciclos de lavagem mais curtos, 
implicam um aumento da capacidade dos 
lavadoras extractoras, aumentando assim a 
produtividade da lavandaria.

2. A adição de ozono melhora a capacidade de 
remoção de manchas e de branqueamento 
nos processos de lavagem Rapid-O. A 
combinação de ozono e ácido peracético 
(Peracid Forte) faz maravilhas: abre as fibras 
têxteis, libertando e decompondo partículas 
minerais incrustadas e depósitos químicos 
e aumenta o poder branqueador da roupa 
branca. Em combinação com o Rapid-O 
Degreaser, mesmo a roupa mais suja é 
limpa de toda a sujidade.

3. A lavagem a frio significa um ciclo de 
lavagem mais suave para a sua roupa e, 
portanto, um tempo de vida mais longo. 
Juntamente com uma excelente brancura, 
o ozono também confere uma suavidade 
máxima porque as fibras têxteis são abertas 
ao máximo. 
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Stains

Ozone - 20 °C - pH 8,2

1,5 g/L PAA 15% - no
ozone - 20 °C - pH 6,5

1,5 g/L PAA 15% -
ozone - 20 °C - pH 6,5

A combinação de 
ácido peracético e 
ozono assegura a 

remoção total das 
manchas durante 

o processo de 
lavagem, mesmo a 
temperaturas mais 

baixas.

OZONO

PROCESSO 
DE 

LAVAGEM

PRODUTOS
RAPID-O

4. Por último, mas não menos importante, 
as operações e manipulações podem ser 
significativamente melhoradas. O conceito 
Rapid-O requer apenas a classificação 
entre têxteis brancos e coloridos, poupando 
bastante tempo a todos os colaboradores 
durante o processo de lavandaria. A seguir, 
a rejeição é reduzida ao mínimo, devido à 
excelente remoção de nódoas. Estes dois 
aspectos simplificam consideravelmente o 
fluxo de trabalho e poupam nos custos de 
operação.
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Manchas

C-S-08 RELVA C-S-12  
GROSELHA 

PRETA

C-BC-06 
MORANGO

C-S-103 
VINHO

C-BC-03 CHÁ E-115

IMMEDIAL 
BLACK

OZONO - 20°C - pH 8,2

1,5 g/L PAA 15% - SEM 
OZONO - 20°C - pH 6,5

1,5 g/L PAA 15% - 
OZONO - 20°C - pH 6,5



NA PRÁTICA

Lavagem de Mopas

Um teste realizado com um cliente italiano 
especializado na limpeza de mopas mostrou 
que o tempo de vida útil das mopas é 
significativamente aumentado com o 
processo e produtos Rapid-O.
O tempo de vida das mopas quase triplica. 
Mesmo após 1080 ciclos de lavagem, as 
fibras têxteis não foram afectadas e as 
manchas foram efectivamente removidas. 
O utilizador ainda podia experimentar uma 
verdadeira suavidade, não sendo detetados 
maus odores.
O processo de lavagem Rapid-O é eficaz 
na redução da contaminação por bactérias, 
fungos e esporos fúngicos.

* O processo foi validado de acordo com a norma 
ISO 14698-1: 2003 por um laboratório independente

Processo padrão Processo Rapid-O

Temperatura Pré-lavagem 35°C - Lavagem 
60°C 15°C

Consumo de 
electricidade 5-8,715 kWh/ciclo 0,925 kWh/ciclo

Duração do ciclo 40 minutos 35 minutos

Tempo de 
aquecimento 25 minutos 0 minutos

Tempo total do ciclo 65 minutos 35 minutos

Enxaguamento 3 1 ou 2

CERCA DE 50% MAIS DE CAPACIDADE DE LAVAGEM

POUPANÇA DE ÁGUA E ENERGIA

Processo de lavagem padrão médio em comparação com um processo de lavagem Rapid-O.

* 20 kg carga nominal, 12kWh aquecimento 

390 ciclos 
de lavagem 

tradicionais a 
60°C

1080 ciclos 
de lavagem 

Rapid-O 
(ozono) a baixa 

temperatura.

nova mopa 



PARA QUEM?

O sistema Rapid-O é perfeitamente adequado 
para lavandarias OPL que desejem melhorar 
a sua eficiência e poupar custos. Com um 
processo de lavagem dedicado à roupa branca, 
roupa de cor, mopas, roupa de hotel ou toalhas 
de banho, o Rapid-O oferece uma solução para 
diferentes tipos de roupa em diferentes setores: 
desde pequenas lavandarias de hotelaria e 
centro de beleza, até casas de repouso, lares e 
centros desportivos.

  

  

  

SISTEMA DE DOSAGEM 
ADICIONAL

Rapid-O pode 
ser utilizado em 

combinação com o 
sistema de dosagem 
FLUX-Compact para 

lavandarias OPL.

FLUX-COMPACT OPL



O QUE É QUE ISSO TEM PARA SI?

OPERAÇÕES MELHORADAS
• Menos triagem

• Menos rejeição

• Aumento da capacidade de lavagem

• Poupança de tempo

  

MELHOR QUALIDADE
• Excelente remoção de nódoas

• Excelente poder branqueador

• Excelente suavidade

•  Maior duração dos têxteis

  

REDUÇÃO DE CUSTOS
• Lavagem a baixa temperatura

• Ciclos de lavagem mais curtos

• Poupança de energia

• Poupança de água
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Ditribuído por:

Veja os nossos produtos no nosso catálogo 
eletrónico: 
http://catalogue.christeyns.com

WWW.CHRISTEYNS.COM

Christeyns Portugal • Estrada de 
Paço de Arcos, Zoom Business Park 
- Edificio E, Escritório 1   2735 307 
Cacém

T +351 21 427 63 90 
E info.portugal@christeyns.com


