
Eliminerar 99,99 % bakterier, som E.coli & MRSA . Desin ficerar och ger ett bakteriellt skydd  
Effektiva mot Corona- och Norovirus  .  Alkoholfria . Kliniskt testade . Torkar ej ut händerna . Ej brandfarliga

Antibakteriell Desinfektion
Desinfektion utan alkohol för ytor och händer

Antibacterial 

Handfoam
Alkoholfritt antibakteriellt och desinficerande 
skum för händer som både desin ficerar och 
ger ett bakteriellt skydd. Produkten finns 
med pumpar för enkel applicering men även i 
refillförpackningar.

Antibacterial Handfoam innehåller vitamin 
B5, Aloe Vera och biopolymer som tillför dina 
händer fukt och gör dem mjuka. Hudnära pH, 
torkar snabbt så att händerna inte känns feta.

Tester – Se baksida!

Förpackningar – 50 ml skum, 200 ml skum, 
500 ml pump. Refill 2,5 L, 5 L, 10 L, 25 L.

Antibacterial 

Surface  
Cleaner
Alkoholfritt antibakteriellt desinfektionsmedel 
för olika slags ytor. Torkar snabbt och 
efterlämnar en fettfri yta. Finns som praktisk 
triggerflaska och i refillförpackningar.

Antibacterial Surface Cleaner tar bort mer än 
99,9 % av bakterier, bland annat Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa. Verksam mot Corona och 
Norovirus.

Tester – Se baksida!

Förpackningar – 500 ml spray. Refill 2,5 L, 5 
L, 10 L, 25 L.

Flat One

Handspray
Alkoholfritt antibakteriellt flytande hand
desinfektion i praktiskt fickformat som desin
ficerar och ger ett bakteriellt skydd för händer 
Kliniskt och dermatologiskt testat.

Spraya 12 gånger på torra händer. Gnid in 
vätskan i händerna noggrant. Låt verka i 60 
sek (Noro 5 min). Skölj ej av

Tester –  Se baksida!

Förpackning: 20 ml förpackning som räcker 
till ca 225 spray.

Tillbehör
Dispensrar, foggningsmaskiner och 
lågtryckssprutor finns för att lättare 

applicera produkter. Se baksida eller 
kontakta oss för mer information.
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Flat one med Egen logo
FLAT ONE – med 
egen logo för att 
t ex användas 
som give away i 
marknadsföringssyfte. 

Minimiupplaga endast 
100 st.

Kontakta oss för offert 
eller mer information!



Patenterad dimmaskin 
som gör att du enkelt 
desinficerar ytor – 
som tex arbetsplatser 
– mot coronavirus och 
bakterier. 

Tekniken att dimma ut 
desinfektionsmedel gör att du når ytor och 
områden som annars kan vara svåra att 
desinficera.

Dimmaskinen är batteridriven och laddas 
enkelt. Att göra arbetsplasen ren och säker 
blir till ett rent nöje! 

Specifikationer:
• Storlek: 326x81x150.5mm
• Effektiv räckvidd: 3m
• Atomiserad volym: 70 ml / min
• Laddningstid: 3,5  4 timer
• Driftstid: 25  30 minutter
• Flaskstorlek: 1,8 liter
• Ljudnivå: ~ 75dB
• Vikt: 1,3 kg
• Märkning: CE, ROHS

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 information

Tillbehör

Sladdlös dimmaskin för 
desinfektionsmedel

Rörelseaktiverad dispenser för 
desinfektionsmedel

Stativ till rörelseaktiverad 
dispenser för desinfektionsmedel 

SVART METALL
Høyde 119 cm
Bredde 30 cm
Dybde 30cm

TRE
Høyde 166 cm
Bredde 40 cm

Dybde 40cm

AntibacTERIEL
HÅNDSKUM

Beröringsfri/automatisk 
dispenser för hand–
desinfektionsmedel med 
vattenliknande viskositet. 
Monteras på vägg eller stativ. 

Den påfyllningsbara behållaren 
gör att det är enkelt att fylla på 
desinfektionsmedel. 

En beröringsfri dispenser med 
sensor är:
• Ytterst hygienisk eftersom användaren inte 

berör dispensern
• Ekonomisk besparande då användaren 

sällan tar mer än en dosering. 

Specifikationer:
• Påfyllningsbar behållare: 1 000 ml. 
• Vid påfyllning används en medföljande 

nyckel för att öppna dispensern. 
• En "medelstor" produkt som passar 

butiker, kontor och institutioner med många 
användare.

• Monteras på vägg eller på golvställ.
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