Antibakteriell Desinfeksjon
Desinfeksjon uten alkohol for overflater og hender

Eliminerer 99,99 % bakterier, som E.coli & MRSA . Desinfiserer og gir bakteriell beskyttelse . Alkoholfria
Effektiv mot Corona og Norovirus . Klinisk- og dermatologisk testet . Tørker ikke ut hendene . Ikke brannfarlig
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Ikke-alkoholholdig antibakterielt og
desinfiserende skum for hender som både
desinfiserer og gir bakteriell beskyttelse.
Produktet er tilgjengelig med pumper for enkel
påføring, men også i påfyllingsemballasje.

Ikke-alkoholholdig antibakteriell flytende
hånddesinfeksjonsmiddel i praktisk
lommeformat som desinfiserer og gir
bakteriell beskyttelse for hender. Klinisk og
dermatologisk testet.

Antibacterial Handfoam inneholder vitamin B5,
Aloe Vera og biopolymer som tilfører hendene
fuktighet og gjør dem myke. Hudnære pH,
tørker raskt slik at hendene ikke føles fettete.

Spray 1-2 ganger på tørre hender. Massere inn
produktet på hendene nøye. La virke i 60 sek
(Noro 5 min). Skyll ikke av

Ikke-alkoholholdig antibakterielt
desinfeksjonsmiddel for forskjellige typer
av overflater. Tørker raskt og etterlater en
fettfri overflate. Tilgjengelig som en praktisk
triggerflaske og i påfyllingsemballasje.
Antibacterial Surface Cleaner fjerner mer enn
99,9% av bakteriene, inkludert Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa. Effektiv mot Corona og Norovirus.
Tester – Se tilbake!
Emballasje – 500 ml spray. Refill 2,5 L, 5 L,
10 L, 25 L.

Tilbehør
Dispenser, fugemaskin og
lavtrykkssprøyter er tilgjengelig for å gjøre
produktene enklere å påføre. Se baksiden
eller kontakt oss for mer informasjon.

Tester – Se tilbake!
Emballasje – 50 ml skum, 200 ml skum,
500 ml pump. Refill 2,5 L, 5 L, 10 L, 25 L.

Tester – Se tilbake!
Emballasje – 20 ml emballasje som er nok til
ca 225 sprayer.

Flat one med din Egen logo
FLAT ONE - med
sin egen logo som
skal brukes som
en give away i
markedsføringsformål..
Minimum utgave bare
100 stk.
Kontakt oss for et tilbud
eller mer informasjon!
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Tilbehør
Trådløs tåkemaskin for
desinfeksjonsmiddel

Bevegelsesaktivert dispenser for
desinfeksjonsmiddel

Patentert tåkemaskin
som lar deg enkelt
desinfisere overflater
- for eksempel
arbeidsplasser - mot
koronavirus og bakterier.

Berøringsfri / automatisk
dispenser for hånddesinfeksjons
middel med vannlignende
viskositet. Monteres på vegg
eller stativ.

Teknologien for demping av
desinfeksjonsmidler lar deg nå overflater og
områder som ellers kan være vanskelige å
desinfisere.
Dimmemaskinen er batteridrevet og lades
enkelt. Å gjøre arbeidsplassen ren og trygg blir
en ren nytelse!
Spesifikasjoner:
• Størrelse: 326x81x150.5mm
• Effektiv rekkevidde: 3m
• Atomisert volum: 70 ml / min
• Ladetid: 3,5 - 4 timer
• Driftstid: 25 - 30 minutter
• Flaske størrelse: 1,8 liter
• Lydnivå: ~ 75 dB
• Vekt: 1,3 kg
• Merking: CE, ROHS

Stå for bevegelsesaktivert
AntibacTERIEL
dispenser for
desinfeksjonsmiddel
HÅNDSKUM

Påfyllbar beholder gjør det enkelt
å fylle med desinfeksjonsmiddel.
En berøringsfri dispenser med
sensor er:
• Ekstremt hygienisk da brukeren ikke berører
dispenseren
• Økonomiske besparelser ettersom brukeren
sjelden tar mer enn én dose.

TRE

SVART METALL

Høyde 166 cm
Bredde 40 cm
Dybde 40cm

Høyde 119 cm
Bredde 30 cm
Dybde 30cm

Spesifikasjoner:
• Påfyllbar beholder: 1000 ml.
• Når du fyller, brukes en inkludert nøkkel
til å åpne dispenseren.
• Et "mellomstort" produkt som passer
butikker, kontorer og institusjoner med
mange brukere.
• Monteres på en vegg eller på et gulvstativ.

Mikrobiologisk informasjon
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EN14476:2014 (5 minuter)
Murine Norovirus

✔

✔

✔

EN14476:2014 (60 sekunder)
Coronavirus 229E

✔

✔

✔

Mikroorganisme

EU-standard

Bactericidal effekt

EN 13697 (5 minuter)
Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae

✔

EN1276:2010 (5 minuter)
Listeria monocytogenes

✔

EN 1500 (60 sekunder)
EN 1499 (60 sekunder)
EN 13727 (60 sekunder)
Virucidal effekt

Fungicidal effekt

EN 13697 (15 minuter)

✔
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