
Eliminerer 99,99 % bakterier, som E.coli og MRSA  .  Desinfiserer og gir en bakteriell beskyttelse

Effektiv mot Korona- og  Norovirus  .  Alkoholfri  .  Klinisk testet  .  Tørker ikke ut hender/overflater .  Ikke brannfarlig
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Antibakteriell desinfeksjon
Desinfeksjon uten alkohol for overflater og hender

Bærbar 
elektrostatisk 
fogger maskin

Overflate-
rengjører

Hånd- 
desinfeksjon/ 

-skum

Dispenser 
og stativ



Patentert fogger maskin som gjør at du enkelt desinfiserer overflater – 
som f.eks arbeidsplasser – mot koronavirus og bakterier.

Teknikken med å forstøve ut desinfeksjonsmiddel gjør at du når 
overflater og områder som ellers kan være vanskelige å desinfisere.

Fogger maskinen er batteridrevet og lades enkelt. Å gjøre 
arbeidsplassen ren og trygg blir en ren fornøyelse!

Et svært hurtigvirkende produkt som brukes for å eliminere virus og 
bakterier.

Alkoholfritt og klinisk tester antibakterielt produkt som brukes for 
desinfeksjon av overflater.

Tar bort mer enn 99,99 % av alle bakterier, bland annet E. coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.

Effektiv mot Korona og Norovirus.
Godkjent og sertifisert i henhold til EU-
standard EN13697. 

Tørker raskt og etterlater en fettfri 
overflate. 

Inneholder: aqua, 
didecyldimetylammoniumklorid 0,495 g/l 
(virkestoff)

BÆRBAR 
ELEKTROSTATISK 
FOGGER MASKIN

ANTIBAKTERIELL 
SURFACE CLEANER

Surface Cleaner
 Enhet  Artikel nr
 0,5L 296001
 2,5L  296004
 5L  296005
 10L  296010
 25L  296025
 200L  296200

Supermarkeder Offentlig transport HotellerSykehus

Kontorer Skoler Restauranter Gym/fitness

 
Spesifikasjoner:
• Størrelse: 326x81x150.5mm
• Effektiv rekkevidde: 3m
• Atomisert volum: 70 ml/min
• Ladetid: 3,5 - 4 timer

• Driftstid: 25 - 30 minutter
• Beholder str: 1,8 liter
• Lydnivå: ~ 75dB
• Vektt: 1,3 kg
• Merking: CE, ROHS

Eksempel på forbruk:
Et hotellrom på 25m2 – Forbruk ca 4 cl tidsbruk ca en halv minutt
Et møterom på 100m2 – Forbruk ca 1,7 dl tidsbruk ca 2,5 minutter



Alkoholfri og klinisk tester antibakterielt produkt som brukes til dine 
hender der det ofte samles mye bakterier.

Alkoholfri flytende desinfeksjon. Benyttes konsentrert for å forebygge 
mikrobiologisk smittespredning via hender. Dermatologisk testet. 
Eliminerer 99,99 % av alle bakterier, virker mot Korona- og Norovirus. 
Se tabell for mikrobiologisk effekt.
Inneholder vitamin B5, aloe vera og biopolymer som tilfører dine hender 
fuktighet og gjør de myke.

Inneholder: Aqua, didecyldimetylammoniumklorid 0,495g/l (virkestoff), 
biopolymer, vitamin B5, Aloe Vera, melkesyre.
Biocid: PT1. Ikke klassifisert i henhold til forordningen (EG) nr 1272/2008 
(CLP). Hvis man får dråper i øynene, må man skylle med vann.
Produsert i Sverige. Tom/dryppfri forpakning sorteres som hardplast.

Mikroorganisme – EU-standard – Kontakttid  
Baktericid effekt – EN 1500 – 60 sek 
Baktericid effekt – EN 1499 – 60 sek 
Baktericid effekt – EN 13727 – 60 sek
Virucid effekt – Murine Norovirus - EN14476:2014 – 5 min 
Virucid effekt – Koronavirus 229E - EN14476:2014 – 60 sek

ANTIBAKTERIELL 
HÅNDDESINFEKSJON/ 
-SKUM

Håndskum
 Enhet Artikel nr
 50ML 2910005
 200ML  291002
 2,5L  291004
 5L  291005
 10L  291010
 25L  291025
 1000L  291700

SVART METALL
Høyde 119 cm
Bredde 30 cm
Dybde 30cm

TRE
Høyde 166 cm
Bredde 40 cm

Dybde 40cm

AntibacTERIEL
HÅNDSKUM

SVART METALL
Høyde 119 cm
Bredde 30 cm
Dybde 30cm

TRE
Høyde 166 cm
Bredde 40 cm

Dybde 40cm

AntibacTERIEL
HÅNDSKUM

Bevegelseaktivert 
dispenser 

Stativ for 
bevegelsesaktivert 
dispenser

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

Den påfyllbare beholderen gjør att det er 
enkelt å fylla på desinfeksjonsmiddel.

En berøringsfri dispenser med sensor er:
• Ytterst hygienisk fordi brukeren 

ikke berører dispenseren
• Økonomisk besparende da brukeren tar 

mer enn en dosering. 

Spesifikasjoner:
• Proflinformasjon beholder: 1 000 ml. 
• Ved påfylling brukes en medfølgende ny 

åpne dispenseren. 
• En "medium" produkt som passer butikk og 

institusjoner med mange brukere.
• Monteres på vegg eller på gulvstativ.

Hånddesinfeksjon
 Enhet  Artikel nr
 500ML  700041
 20ML T 6235



Microorganism EU-standard
Antibacterial 

Surface  
Cleaner

Antibacterial 
Handfoam

Flat One 
Handspray

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 EN14476:2014 (5 minuter)
Murine Norovirus ✔ ✔ ✔
EN14476:2014 (60 sekunder)
Coronavirus 229E ✔ ✔ ✔

Fungicidal effekt EN 13697 (15 minuter) ✔

Mikrobiologisk informasjon
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