Överlägsen desinfektion
En produkt för alla områden

Utvärderad som high-level desinfektion

Överlägsen
effekt
Mer
miljöanpassad*

Bevisad effekt mot bland annat:
Sporer

Bakterier

• Clostridium difficile
• Bacillus subtilis, Bacillus cereus

Virus

• Poliovirus
• Adenovirus
• Murine norovirus (MNV), t.ex. vinterkräksjuka
(Calicivirus)
• IPN Virus (Infectious Pancreatic Necrosis),
virusinfektion hos laxfisk
• Avian influenza virus (H10N7)
• Porcine parvovirus (PPV)
• Coronavirus

Parasiter

Coccidia spp., Lepeophtheirus salmonis
(laxlöss), Gyrodactylus salaris
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•

Innehåller
inte alkohol
eller klor

Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli (E-coli)
Campylobacter jejuni
Salmonella typhimurium
Legionella pneumophila
Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
Yersinia ruckeri (Redmouth)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Entrococcus faecium (VRE)
Acinetobacter baumannii
Staphylococcus aureus
Listeria monocytogenes
Streptococcus equi
Carnobacterium piscicola
(Carnobacterium maltaromaticum)

Säkrare
arbetsmiljö

Dokumenterad
effekt
Virus / multiresistenta bakterier / jäst
och mögel /
sporer
Avdödar
Corona
inom 30
sekunder!

Mykobakterier

Svamp och jäst

• Candida albicans
• Aspergillus brasiliensis (niger), t.ex. svartmögel

Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium

Biofilm

För mer information se Microbiological Efficacy Summary.

Den ideala desinfektionslösningen:
Kort kontakttid

Brett spektrum

Bevisad effektivitet

LifeClean bidrar till stora tids- och ekonomiska besparingar tack vare den korta
kontakttiden på max 2-5 minuter. Lifecleans
kontakttid är kortare än dess torktid.

Till skillnad från de flesta desinfektionsmedlena, eliminerar LifeClean biofilm, förhindrar
uppkomst och utveckling av multiresistens
och har ett brett spektrum för avdödning.

LifeClean är rutinmässigt testat i oberoende
laboratorium enligt gällande EN-standarder.
Våra uppfyllda EN-standarder försäkrar våra
användare om ett verkligt effektivt skydd vid
användning av LifeClean.

Låg koncentration, men
effektiv

Användarvänlig

En produkt, ett moment.
Alla områden, alla material.

Starkare är inte alltid bättre. Tack vare att
LifeClean är effektivt även i små doser, lyckas
vi förverkliga vår vision om att ta hand om
människa, djur och natur.

Ett färdigblandat medel som är enkelt att
använda. Inga faropiktogram finns på grund
av LifeCleans mer miljöanpassade* egenskaper. Förvara i rumstemperatur.

LifeClean Desinkfektion är en innovativ,
en-moments ytdesinfektion som rengör, desinficerar och skyddar. LifeClean är den ideala
desinfektionslösningen.

ANVÄND BIOCIDER PÅ ETT SÄKERT SÄTT. LÄS ALLTID ETIKETTEN OCH PRODUKTINFORMATIONEN FÖRE
ANVÄNDNING. FÖR INFORMATION OM MDD KLASS IIA-PRODUKTER, SE SEPARAT PRODUKTBLAD.

Produkten

LifeClean är ett desinfektionsmedel för ytor och redskap.
LifeClean har 100% desinficeringseffekt och är utvärderad som
high-level desinfektion.
LifeClean eliminerar multiresistenta bakterier, sporer, virus
jäst, mögel och biofilm. Dessutom minskar LifeClean obehagliga
lukter (t.ex. från fisk och urin), är mycket effektiv i våta miljöer och
eliminerar parasiter (t.ex. laxlöss och Coccidia).

Skolor

LifeClean är ett patenterat och stabilt desinfektionsmedel baserat
på ClO2. Produkten uppfyller europeiska EN-standarder och har
genomgått kliniska tester av tredjeparts-institut och laboratorier.

Sjukhus

Överlägsen effekt

LifeClean har dokumenterad effektivitet mot
Clostridium difficile, Bacillus subtilis, E. coli,
Salmonella, Listeria, vinterkräksjuka (Calici),
Candida albicans, mögel, virus etc.
En högeffektiv produkt för alla områden är en
fördel för anställda, säkerställer en hög
hygiennivå och är ekonomiskt hållbar.

Restauranger

Hotell

100% effektiv
- utvecklar inte resistens

LifeClean förstör den genetiska kodningen av
RNA, vilket förstör DNA och förhindrar
multiplikation och resistensutveckling. Med
LifeClean finns det ingen risk för utveckling
av resistens.

Fitness

Äldreomsorg

Effektiv mot biofilm

LifeClean bryter ned biofilmer och eliminerar
mikrober. Kontinuerlig användning av LifeClean
motverkar uppbyggnad av biofilm. Som en del
av produktens unika sammansättning innehåller
LifeClean också ytaktiva ämnen som ger en
rengöringseffekt.

Simhallar

Livsmedelsproduktion

Djursjukhus

Fiskindustri
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Kort kontakttid

*Mer miljöanpassad

Applicera LifeClean genom, t.ex:

LifeClean reagerar direkt med
mikroberna som elimineras
snabbt och effektivt.
Det extremt korta
kontakttiden gör
arbetsförfaranden
2-5 min
enklare och
kontakttid
tidsbesparande.

LifeClean är inte klassificerad
som skadlig. Effektiv även i
låga koncentrationer.
Bryts ned omedelbart till ofarliga
och biologiskt
Består av
nedbrytbara
99,6%
restprodukter.
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Trigger/spray
Pump
Tryckspruta
Mikrofiberduk
Fogging &
elektrostatisk
Centralsystem
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