
 
 

Davant l’excepcionalitat en què ens trobem, el Departament de 
R+D+i de SOLATEP, posa a la vostra disposició diferents opcions 
per garantir la desinfecció total i la protecció d’espais d’ús comú i 
via pública front la COVID-19. 

Com a experts en desinfecció d’aigua i, especialment, 
instal·lacions esportives, us podem formar i assessorar en l’ús i 
aplicació d’aquests productes per tal de garantir-ne una efectivitat 
del 100%. 

 
 

1) DESINFECCIÓ AMBIENTAL I DE SUPERFÍCIES AMB OZÓ 
 
 

1.1 Canons d’ozó portàtils. 

1.2 Equips fixes de producció constant. 

1.3 Projectes de desinfecció total amb ozó i UV. 
 

2) DESINFECCIONS QUÍMIQUES DE SUPERFÍCIES 
 
 

2.1 Desinfectants alcohòlics Ha per superfícies. 

2.2 Gel desinfectant amb dermoprotectors. 

2.3 Nebulitzadors d’un sol ús. 

2.4 Desinfectants amb base d’amonis quaternaris per via pública 
i grans espais. 

2.5 Tractaments de desinfecció personalitzats i certificats. 

2.6 Nebulitzadors industrials per a grans espais. 
 
 

3 ) DESINFECCIÓ DE L’AIGUA 
 
 

3.1 Disseny i fabricació d’esterilitzadors UV per a piscines. 

3.2 Fabricació d’equips reguladors i monitoritzadors de la qualitat 
de l’aigua. 

 
 
 
 
 
 

www.solatep.com 
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SOLATEP OAP – LCD 
1.1 OZONE	GENERATOR	FOR	AIR	
DISINFECTION	

	
Sistema robust, molt fàcil 
d’utilitzar, polivalent, portàtil 
i especialment dissenyat per 
a desinfeccions de xoc per 
espais mitjans i petits. 

Fins a 300m3 tractats en una 
hora. 

 
 
 
 

Els tractaments de xoc es fan servir per a desinfectar tot tipus de superfícies 
i espais de forma puntual. 

 
Un tractament de xoc es realitza de manera senzilla en tres passos: 

 
1. Determinar la dosi d’ozó. 
2. Indicar el temps de funcionament. 
3. Programar l’horari en què volem iniciar la desinfecció. 

 
Passats 15 minuts, els espais poden tornar a ocupar-se amb total seguretat. 

 
Aquests sistemes es poden utilitzar en qualsevol tipus d’espai, obtenint 
resultats sorprenents: gimnasos, oficines, vestidors, ascensors, vehicles o 
qualsevol altre espai d’ús comú. 

 
L’ozó elimina les olors i és un desinfectant potent, impedint així el 
desenvolupament de microorganismes, bacteris, virus, etc. 

 
Això mateix succeeix amb les olors, ja que la capacitat oxidant de l’ozó 
produeix l’eliminació d’aquests transformant-los en subproductes sense olor 
perceptible per a les persones. 
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SOLATEP AUVC 
1.2 OZONE	GENERATOR	FOR	AIR	
DISINFECTION	

	
	
	

Els AUVC 1,5 & 3,0 són generadors d’ozó de 
paret, refrigerats amb aire i de tipus 
radiació dissenyats específicament per a 
aplicacions de tractament d’aire. El sistema 
incorpora un/s allotjament/s de llums UV 
d’alumini anoditzat, fonts de llum UV d’alta 
intensitat, balasts electrònics digitals, 
ventiladors DC sense raspall revestits de 
silicona i funcions de control a distància del 
sistema ON/OFF & la sortida d’ozó Hi/Lo. 

1.500 mg/h & 3.000 mg/h. 
 

La sèrie AUVC de generadors d’ozó de 
paret està dissenyada amb les proporcions 
justes i es caracteritza per la seva 
simplicitat. 
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ESPECIFICACIONS AUVC 1,5 AUVC 3,0 

Sortida d’ozó 1.500 mg/h 3.000 mg/h 

Flux de sortida d’ozó (per 
port de sortida) 120 litres/min 120 litres/min 

Pressió de sortida d’ozó 90mm H2O (Màx) 90mm H2O (Màx) 

Làmpades ultraviolades 2 pcs. 4 pcs. 

Requeriments d’energia 
(fase única) 

120/240V 60/50HZ 
90W 

120/240V 60/50HZ 
130W 

Sistema ON/OFF amb 
control a distància Sí Sí 

Sortida d’ozó Hi/lo amb 
control a distància Sí Sí 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
 

 
• Radiació Ultraviolada (UV). 

• Ventilador sense raspall revestit de silicona. 

• Balast digital electrònic. 

• Disseny modular, refrigerat amb aire. 

• Instal·lació a paret. 

• Flux de O3 elevat, dos ports de sortida. 

• Sistema ON/OFF amb control a distància. 
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SOLATEP ENGINEERING 
1.3 CUSTOMED	OZONE	GENERATOR	

	
En processos on sigui necessària una desinfecció constant garantida, 
tenim la possibilitat de dissenyar i projectar equips d’ozó de qualsevol 
capacitat i adequat a qualsevol volum. 

 
L’ozó és un potent biocida que es fa servir amb molt bons resultats pel 
control d’olors, oxidació de matèria orgànica i els seus compostos, així 
com la destrucció de virus, bacteris i patògens. 

L’ozó actua trencant les parets de les cèl·lules patògenes i és molt més 
efectiu que el clor. Només amb 0,4pp durant 4 minuts, és capaç  
d’eliminar bacteris, virus i fongs. 

Un dels avantatges més destacades és que, a diferència d’altres sistemes, 
no deixa residus químics sobre les zones desinfectades. 

D’altra banda, al tractar-se d’un compost molt inestable amb una vida 
molt curta, un cop realitzada la seva feina de desinfecció, l’ozó és 
descomposa en oxigen. 

Podem afirmar, per tant, que l’ozó és una eina molt vàlida per desinfectar 
ambients amb seguretat i facilitat. 

Mitjançant els sistemes existents de climatització i amb el corresponent 
estudi, els nostres sistemes treballen comandats per l’exclusiu sistema de 
control de qualitat ambiental “Control Box”. 

El sistema incorpora diferents sensors d’ozó col·locats estratègicament, 
per tal de garantir una dosi mínima efectiva front els fongs, bacteris i 
virus, sense superar els marges de seguretat en la desinfecció amb ozó, 
en tots els espais tractats, independentment del seu volum. 
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2.1 DESINFECTANTS	AMB	BASE	ALCOHÒLICA	
	

Desinfectant en base a alcohol per a la desinfecció ràpida de 
superfícies d’espais comuns, tot tipus de materials i utensilis: Es 
tracta d’un producte en base alcohòlica en més del 60% que el fa molt 
específic per a combatre qualsevol coronavirus, i que compleix totes 
les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el 
Ministeri de Sanitat. Aquest producte té la homologació HA. 

 

EXPERT SOLATEP: Ideal per desinfectar equips i maquinària de 
gimnàstica, zones manipulades pel públic com panys, portes, guixetes, 
torns d’accés, recepcions, elements d’ús comú, etc., així com en tot tipus 
de superfícies que requereixin desinfecció. És una aplicació destinada al 
públic en general i també està autoritzat el seu ús en la indústria 
alimentària i ambiental. 

Al tractar-se d’un producte amb base alcohòlica, es pot emprar sobre 
taulells, teclats o monitors que requereixin una desinfecció. 

 
 
 

Formats disponibles: 
 

- 400mm en esprai (novetat). 

- 1 litre amb polvoritzador. 

- 5 litres per reblert d’altres envasos. 

- 10 litres per reblert d’altres envasos. 
 

Si ho desitgeu, també ens podem fer càrrec de l’aplicació i desinfecció 
d’espais. 

 
 

L’equip de SOLATEP queda a la vostra disposició per a les consultes que 
considereu oportunes per tal d’adaptar-nos a les vostres necessitats. 



www.solatep.com 7	

STP ESPECIALITATS 

 

 

 
 
 

2.2 DESINFECTANT	AMB	DESCÀRREGUES	
	

Desinfectant biocida amb aerosol per descàrrega total 

Biocida actiu contra tot tipus de microorganismes, bacteris, virus i 
fongs, fins i tot en formes resistents com les espores. 

S’aplica fàcilment de forma ambiental mitjançant aerosol de descàrrega 
total, assegurant una excel·lent difusió del producte, ràpida expansió i 
accedint als espais més difícils. 

 
 

EXPERT SOLATEP: Ideal per a espais reduïts i mitjans on es 
requereixi una desinfecció ràpida, efectiva i senzilla. 

Un cop s’activa la descàrrega, el producte s’allibera per tot l’espai, 
eliminant qualsevol olor o contaminació. 

Recomanat per a vestidors, sanitaris, oficines, vehicles, així com en 
habitacions o bungalows per garantir una total desinfecció després de la 
seva neteja. 

En general, bona desinfecció d’espais i elements on els productes 
clorats no siguin recomanats o no es puguin emprar els mètodes 
tradicionals. 

 
 

Formats disponibles: 

- Envàs 330 ml fins a 150 m3 d’aire. 

- Envàs 1.000 ml fins a 500 m3. 
 

Si ho desitgeu, també ens podem fer càrrec de l’aplicació i desinfecció 
d’espais. 

 
 

L’equip de SOLATEP queda a la vostra disposició per a les consultes que 
considereu oportunes per tal d’adaptar-nos a les vostres necessitats. 
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STP ESPECIALITATS 

 

 

 
 
 

2.3 DESINFECTANTS	AMB	BASE	ALCOHÒLICA	
	

Gel dermoprotector i hidroalcohòlic per a mans: És un producte en 
forma de gel antisèptic desenvolupat per garantir la protecció davant la 
COVID-19, i que porta un additiu humectant específic per a la protecció 
de l’epidermis que evita la sequedat a la pell. No conté colorants 
artificials, s’evapora fàcilment i no deixa residu. 

 
 

EXPERT SOLATEP: Gràcies a la formulació que inclou un 
dermoprotector, és ideal per aquelles persones que han d’aplicar-se 
solució desinfectant repetides vegades al dia. 

 

Formats disponibles: 

- 1 litre amb dosificador. 

- 5 litres per reblert d’altres envasos. 
 

- 10 litres per reblert d’altres envasos. 
 
 

Si ho desitgeu, també disposem de dispensadors específics per a llocs 
de molta concurrència, construïts amb acer inoxidable, de peu i 
recarregables amb la majoria d’envasos de desinfectant. 
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2.4 DESINFECTANT	AMB	AMONIS	
QUATERNARIS	

	
Desinfectant amb amonis quaternaris per a desinfecció de 
superfícies i espais públics: És una opció de nova generació amb un 
ampli espectre microbicida, vàlid per a desinfeccions més segures pel 
vostre personal aplicador. Es tracta d’un producte adient per a qualsevol 
tipus de superfície que s’hagi de desinfectar i té l’homologació HA. 

 
 

EXPERT SOLATEP: Ideal per a espais grans, coberts o a l’aire lliure 
on es requereixi d’una acció desinfectant residual. 

Recomanat per a platges de piscines, vestidors, pistes esportives i 
espais públics. En general, proporciona una bona desinfecció 
d’elements on els productes clorats no siguin recomanats per la seva 
corrosió. 

 
 

Formats disponibles: 

- 5 litres per reblert d’altres envasos. 

 
- 10 litres per reblert d’altres envasos. 

 

Si ho desitgeu, també ens podem fer càrrec de l’aplicació i desinfecció 
d’espais. 

 
L’equip de SOLATEP queda a la vostra disposició per a les consultes que 
considereu oportunes per tal d’adaptar-nos a les vostres necessitats. 
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SOLATEP DESINFECCIÓ 
2.5 DESINFECCIÓ	QUÍMICA	

DESINFECCIONS	CERTIFICADES	

	
Desinfecció de superfícies i elements contra la COVID-19. 

L’objectiu d’aquestes intervencions és minimitzar la presència 
de microorganismes i especialment virus mitjançant el 
tractament amb productes específics. 

Disposem de plantilles i protocols estandarditzats per 
instal·lacions i espais de mides que oscil·len entre els 200 m2 i 
els 5.000 m2 (altres volums a consultar). 

Tots els tractaments, tant preventius com correctius, es realitzen 
amb un producte bactericida, fungicida i efectiu amb virus amb i 
sense coberta, incloent coronavirus (virus amb coberta) i 
fabricats sota la norma 14476. 

Fem servir un potent producte de triple acció, a base d’amonis 
quaternaris formulat sota la BPR (Biocidal Products Regulation), 
especialment indicat per a tot tipus d’espais on es vulgui 
realitzar una desinfecció profunda mitjançant la polvorització, 
immersió o rentat manual. 

La falta de toxicitat del producte el fa excepcional, sent 
innecessari cap temps de seguretat i sent utilitzables de nou els 
espais, un cop s’assequen els objectes o espais tractats. 

L’aplicació, professionals aplicadors i productes, estan 
degudament inscrits i formats, de manera que les desinfeccions 
s’acrediten i els certificats són vàlids per a qualsevol tràmit amb 
les institucions i/o justificació legal davant de qualsevol 
necessitat. 
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STP NEBULITZADORS 
2.6	DESINFECCIÓ	QUÍMICA	GRANS	VOLUMS	

 

 

 
 

Canó atomitzador dissenyat per aplicacions de desinfecció 
d’espais indoor de grans dimensions i espais oberts. 

La nebulització és eficient sobre residus sòlids i líquids. L’agent 
desinfectant s’injecta al circuit d’alta pressió mitjançant bomba 
dosificadora. 

Aquesta solució genera una fina boira, amb unes gotes d’entre 
10 i 30 micres de diàmetre, que després d’impregnar els espais, 
s’evaporen sense deixar tolls. 

 
 

Dissenyem el 
sistema de 
tractament que 
millor s’ajusti a 
les teves 
necessitats. 
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STP NEBULITZADORS 
2.6	DESINFECCIÓ	QUÍMICA	GRANS	VOLUMS	

 

 

 
 

 
 

El “Tunel Defender” genera una fina boira formada per 
gotes extremadament petites. Les gotes queden 
ràpidament adherides a la roba, sabates, claus, mòbils o 
altres objectes generant una ràpida i eficient desinfecció. 

El desinfectant utilitzat, s’agrega de manera totalment 
automàtica amb un equip dosificador incorporat, sent un 
producte eficient per eliminar virus, bacteris i fongs de manera 
innòcua per a persones i el medi ambient. 

 
El “Tunel Defender” s’activa de manera automàtica al detectar 
el pas d’una persona i està especialment dissenyat per aquells 

espais d’accés o sortida d’edificis, 
indústries o events. 

 
 

Malgrat que podem adaptar-lo a les 
mides que desitgem, de manera 
estandarditzada, les mesures són de 
2,5 m (ALÇ), 1,5 m (AMPLE) i 4 m de 
llarg. 
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SOLATEP EXCELLENCE 
 

3.1 TECNOLOGIA UV CONTRA LA COVID-19 
 

SOLATEP porta més de 15 anys dissenyant a mida equips per 
a clíniques, processos d’aigua de consum, alimentació i 
especialment aigua recreativa. 

Són molts els estudis, informes i treballs que certifiquen 
l’efectivitat de la llum ultraviolada vers la desinfecció de l’aigua i 
objectes. 

Basats en l’evidència científica, l’IUVA conclou que la llum 
ultraviolada (200nm- 280nm) és molt efectiva amb tot tipus de 
coronavirus si s’emet en la quantitat i qualitat adient. 

 
 
 
 

 

 
 

*Demana el teu estudi personalitzat. 
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SOLATEP EXCELLENCE 
3.2 e-CONTROL,	e-CONTROL	PLUS,	e-CONTROL	AC	

	
Mantenir un control exhaustiu de l’aigua amb uns valors òptims és ara 
més necessari que mai. 

La gamma e-Control de SOLATEP, amb més d’un miler d’unitats  
venudes pel tractament d’aigües recreatives i aigües de consum, ha 
demostrat ser el millor sistema de control del mercat. 

 
 

- Adaptable a tot tipus de cloracions i 
piscines. 

- Alarmes de màxim i mínim amb avís al 
telèfon mòbil. 

- Consultes dels valors mitjançant mòbil o 
ordinador. 

- Totalment programable. 

- Precisió i seguretat màxima. 

- S’instal·la en pocs minuts. 
 
 
 
 
 
 
 


