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Quem somos?

• A UVC Esterilização de ambientes é especializada em sanitização de ambientes por luz Ultravioleta, 
oxi-sanitização com ozônio e sanitização química.



Nossos Serviços

Sanitização com Luz UVC Sanitização Química



Nossos Serviços

Oxi-Sanitização com Ozônio Sanitização de estofados



Esterilização 
de Ar com 
Ultravioleta

Sterilight Aero. Compre 
conosco pelo whatsapp: 
11991255756



Por que a UVC esterilização?

• Somos a única empresa de sanitização que utiliza métodos modernos como Luz 
Ultravioleta UVC, Oxi-Sanitização com ozônio, além da tradicional sanitização por 
pulverização química.  A combinação desses métodos garante a real esterilização do 
ambiente eliminando 100% dos virus e bactérias.



Pulverização Química • Produtos certificados contra o coronavirus e eficácia por até
90 dias.



O que é UVC?
• É um método rápido, seguro e eficaz para 
realizar a desinfecção de ambientes, em
especial consultórios, clínicas, restaurantes, 
espaços comerciais, áreas comuns de 
condomínios, elevadores, automóveis, 
aeronaves particulares, residências, etc. 
Inativa até 99,9% dos vírus, bactérias e 
fungos dos ambientes.

• A luz Ultravioleta UVC é usada para 
desinfectar e inativar bactérias, vírus
(incluindo o COVID-19) e outros micro-
organismos, desconfigurando o DNA e o 
RNA em poucos minutos sendo até 10 vezes
mais eficaz do que o efeito da desinfecção
convencional. 



O que é oxi-
sanitização?

• Oxi-Sanitização é a sanitização feita com o uso de um 
gerador de ozônio. É o tratamento à base de ozônio, que 
elimina as impurezas orgânicas do ambiente, eliminando
inclusive odores de cigarro e outras origens orgânicas. 
Atua como desodorizante, fungicida, bactericida, 
inseticida e virucida.



O que é sanitização 
química?

• A Sanitização Química é
realizada através da nebulização
de produto certificado no 
combate ao Covid-19 e outros 
patógenos, formando uma
película ativa de ação
microbicida que ao entrar em
contato com os
microorganismos como os Vírus
e Bactérias, destrói suas funções
imediatamente. Eficácia por até
90 dias.



Como funciona o 
Sterilight Aero

DESCRIÇÃO

• O STERILIGHT AERO 30 é um esterilizador de ar de uso
profissional especialmente desenvolvido para centros
cirúrgicos, leitos hospitalares, salas e ambientes fechados
com aglomeração de pessoas e também para uso residencial.

• Eficaz no extermínio de 99,9% de microrganismos.

Como funciona:

• O Sterilight Aero 30 trabalha com um silencioso ventilador
para a sucção do ar que, ao entrar em seu interior, é
desinfectado através da ação dos raios UV-C emitidos por 
duas lâmpadas fluorescentes germicidas de 15 Watts, na faixa
de comprimento de onda de 253,7 nanômetros

• - O aparelho tem vazão de ar de 50 m³/h e, por isso, faz a
esterilização de uma sala de 20 m² em cerca de 1 hora.



Laudos - UVC

https://www.sciencetimes.com/articles/26098/20200617
/uv-light-degrades-coronavirus-matter-seconds-
signify.htm

https://www.sciencetimes.com/articles/26098/20200617/uv-light-degrades-coronavirus-matter-seconds-signify.htm


Laudos – Sanitização
química – Mirax-S



Laudo –
Sanitização 
Química –
SD-ST



Laudos

Oxi-Sanitização
com Ozônio


