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Mer miljøtilpasset

 Den ideelle løsningen
• High-level overflatedesinfeksjon
• Ikke nødvendig med re applisering
• Legger ikke igjen noen farlige  

biprodukter

• 0.5-5 minutter kontakttid
• Bred materialkapabilitet
• Bevist effektiv – verifisert av tredjepart  

• Ca 100 ganger lavere miljøpåvirkning (CO2) i  
produksjonsleddet enn alkoholbasert desinfeksjon. 

• Toksiologiske tester klassifiserer LifeClean som 
ikke-irriterende for hud og øyne, ikke  
kreftfremkallende, forårsaker ikke kromosomskader 
og passerer under grenseverdien for oral toksisitet.

• Klassifisert som sikker ifølge EG 1272/2008 (CLP).

• Biologisk nedbrytbare komponenter, akkumuleres 
ikke i naturen. Skaper ikke klorerende biprodukter.

Biofilm Sporer SoppVirus Bakterier

For fullstendig liste se Microbiological Efficacy Summary.

P Bakterier EN 13727

P Sporer 2-5 min EN 17126

P Mycobakterier 1 min EN 14563

P Virus 30 sek EN 14476

P Murint norovirus 30 sek EN 14476

P SARS-CoV-2 30 sek EN 14476

P Fungicid/jäst 1 min EN 13624

Organisme Kontakttid Standard

For fullstendig liste se Microbiological Efficacy Summary.

1 min



PPE*
Vi anbefaler bruk av egnet åndedrettsvern ved 
utilstrekkelig ventilasjon, og ved langvarig  
eksponering (Ref: sikkerhetsdatablad sek. 8.2.1.). 

1 Kun for profesjonelt bruk. Følg alltid de lokale 
retningslinjene. Bruk hansker. 

Brukerveilledning overflater:

LifeClean-bad:

2 PPE bør brukes om nødvendig*. 

3 Fjern synlig smuss. 

4 Påfør en sjenerøs mengde løsning på kluten. 

5 Gni nøye med kluten på flaten for å desinfisere. 

6

7

La LifeClean virke for ønsket kontakt/påførings-
tid. 

Merk åpningsdatoen på etiketten. Lukk åpnet 
flaske. 

Fyll beholderen med 
ønsket mengde vann. 

Etterskyll objektet. Følg 
lokale bestemmelser  

angående sterilt vann.

Ta bort synlig smuss.
Tilsett ønsket mengde 

LifeClean. 

Tørk objektet nøye.

Legg objektet i  
beholderen. La virke under 
2 minutter (virus/bakterier).

Made in Sweden

 
Ved utspedning: 

Vi anbefaler tilpasset bruk av tilgjengelig åndedrettsvern 
ved utspedning. LifeClean er aktvi og med avdødende effe-

kt så lenge væsken er gul/grønn. For vurdering av  
produktstyrke ag ved utspedning kan følgende  

fargeindikator benyttes; 
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Use biocides safely. Always read the label and product 
information before use.


