Antibacterial Disinfection
Desinfektion utan alkohol för ytor och händer

ANTIBACTERIAL

Surface
Cleaner

ANTIBACTERIAL

Handfoam

Alkoholfria
Ej brandfarliga
Dokumenterat effektiva mot bakterier och virus
Skonsam mot ytan

Skonsam mot huden

Långtidsverkande
Motstår mekaniskt nötning
Biocider ska användas på ett säkert sätt. Läs alltid igenom
etiketten och produktinformationen före användningen.
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Antibacterial Surface Cleaner
Motstår mekaniskt nötning
Alkoholfri

Långtidsverkande

Ej brandfarlig

Skonsam mot huden

Dokumenterd effektiv mot bakterier och virus
En mycket snabbverkande produkt som används för att eliminera bakterier. Alkoholfri
och kliniskt testad antibakteriell produkt som används för desinfektion av allehanda
vattentåliga ytor. Tar bort mer än 99,9 % av alla bakterier, bland annat E.coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Effektiv mot Corona & Norovirus.
Godkänd och certifierad enligt EU-standard EN13697. Torkar snabbt och efterlämnar
en fettfri yta. Innehåller: Aqua, didecyldimetylammoniumklorid 0,495 g/l (verksamt
ämne)

FORTSATT EFFEKTIVT EFTER 80 MEKANISKA NÖTNINGAR!
Den senaste studien* om vår produkt Antibacterial Surface Cleaner – visar att den
vattenbaserade formuleringen fäster så bra att ytan motstår ett 80-cykler-test med
mekanisk nötning. Formuleringen är väldokumenterad och ej brandfarlig.
Detta gör Antibacterial Surface Cleaner lämplig i miljöer där ytor utsätts för mekanisk
påverkan tex bussar, tåg, hotell, gym, kontor, skolor, restauranger och sjukhus.

FORTSATT EFFEKTIVT EFTER 24 TIMMAR!
En ny klinisk studie visar att vår alkoholfria antibakteriella produkt – Antibacterial
Surface Cleaner – är fortsatt effektiv mot en serie bakterier efter 24 timmar.
Vår Surface Cleaner skapar säkra miljöer och stoppar spridningen av oönskade
bakterier och virus utan att lösa upp eller påverka ytorna som starka och kortvariga
aktiva lösningsmedel eller oxiderande ämnen gör.
Resultaten visar att ytor som desinficerats fortfarande – efter 24 timmar – har en effekt
på 99,9% avdödning av MRSA och E. coli.

*Genomförd i Sverige av RISE och publiceras i augusti 2021.
"The water-based formulation was easy to apply with a simple hand-pumped aerosol bottle and dried out within an hour. The resultant films
appeared reasonably uniform and very transparent. The binding to the metal surface was good. This was demonstrated with the abrasion testing,
wherein we could not observe any visual damage to the film, although there was evidence of abrasion in the form of visible streaks along the path
of the abrasion tool.
The disinfectant coating was effective in suppressing infectivity of SARS-CoV-2 responsible for COVID-19, with an observed 99.99% reduction in
infectivity. This was maintained even after 80 cycles of mechanical abrasion under a 1 pound load.
We could not observe any major damage in the appearance of the coating for up to 80 cycles of abrasion, although the track marks from the
abrasion was visible. This indicated minor wear off of the coating, although it was largely intact."

Fogger Anti Covid
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

KONTOR

.

SKOLOR

.

RESTAURANGER

.

GYM/FITNESS

.

Antibacterial Handfoam/disinfection
Alkoholfri

Ej brandfarlig

Skonsam mot huden

Dokumenterd effektiv mot bakterier och virus
Alkoholfri och kliniskt testad antibakteriell produkt som används till dina händer där
det ofta samlas mycket bakterier.
Alkoholfri flytande desinfektion. Används koncentrerad för att förebygga
mikrobiologisk smittspridning via händer. Dermatologiskt testad.
Eliminerar 99,99% av alla bakterier, verksam mot Corona- och Norovirus. Se tabell för
mikrobiologisk effekt.
Innehåller vitamin B5, aloe vera och biopolymer som tillför dina händer fukt och gör
dem mjuka.
Innehåller: Aqua, didecyldimetylammoniumklorid 0,495g/l (verksamt ämne),
biopolymer, vitamin B5, Aloe Vera, lactic acid.
Biocid: PT1. Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP). Vid stänk i
ögonen skölj med vatten.
Tillverkad i Sverige. Tömd/droppfri förpackning sorteras som hårdplast.

Dispensrar
ROSTFRI MED FOTPEDAL
Eliminerar smittspridning då händerna inte behöver beröra dispensern. Fästen för
stolpe i tex buss, tåg eller butik ingår.
Påfyllnad görs enkelt genom att lossa en skruv i toppen och ta bort locket.
Bottenplatta för fristående installation finns som tillbehör. Plattan har hål för att
fixera i golv/mark.
Höjd: 950 mm
Diameter: 55 mm
Fästen för stolpe Ø: 30-, 35- och 55 mm
Diameter bottenplatta: 220 mm

AntibacTERIEL
HÅNDSKUM

RÖRELSEAKTIVERAD
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.

TRE

SVART METALL

Høyde 166 cm
Bredde 40 cm
Dybde 40cm

Høyde 119 cm
Bredde 30 cm
Dybde 30cm

Stativ till Rörelseaktiveraad dispenser
Trä: Höjd 166 cm, Bredd 40 cm, Djup 40 cm
Svart metall: Höjd 119 cm, Bredd 30 cm, Djup 30 cm

SJUKHUS

.

STORMARKNADER

.

BUSSHÅLLSPLATSER

.

HOTELL

Artikelnummer
Antibacterial Handfoam

Enhet Artikelnummer
50ML
2910005
200ML
291002
3L
291003
5L
291005
10L
291010
25L
291025
1000L
291700

Antibacterial Handdisinfection

500ML
20ML

Rostfri dispenser med pedal
Dispenser med fotpedal 		
Bottenplatta		

700041
T 6235

Rörelseaktiverad dispenser		

T YK-1208

Stativ till rörelseaktivera dispenser		
Svart metall		
T AMV3
Antibacterial Surface Cleaner

3L
5L
10L
25L
200L

296003
296005
296010
296025
296200

Fogger Anticovid		

T H007

T 10010
T 10011

Mikrobiologisk information
Antibacterial
Antibacterial
Antibacterial
Flat One
Surface
HanddisHandfoam
Handspray
Cleaner
infection

Microorganism

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)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

EN14476:2014 (5 minuter)
Murine Norovirus

✔

✔

✔

✔

EN14476:2014 (60 sekunder)
Coronavirus 229E

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

Fungicidal effekt

EN 13697 (15 minuter)

✔

Övriga tester
Långtidsverkande 24 h

✔

Mekanisk nötning; Mer än 80 ggr med 1 pounds belastning

✔

Dermatologisk test, non irritant
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