
Ytdesinfektionsservett
med tensid

Antibac singelpackade ytdesinfektionservett med tensid är avsedd för desinfektion av
mindre ytor som t.ex toalettsitsar, dörrhandtag etc. Produkten innehåller 75 vol% 

denaturerad etanol och är effektiv mot bakterier, svamp, höljeförsedda virus samt vissa nakna 
virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Själva servetten är 100% bionedbrytbar. 

Produktnamn Artikelnummer EAN Antal st/krt

Antibac Ytdesinfektionsservett med tensid - singelpack, 150 st 603062 7054956030621 150 
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Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Produktfakta

• Servetten är av god, tålig kvalitét och är 17 x 22 cm

• Indränkt med 7 ml vätska/servett

• Passar för desinfektion av utrustning och mindre ytor (0,5 m²) som t.ex. dörrhandtag och andra tagytor

• Singelpackad servett är enkel att ha med sig i väskan eller i fickan 

Gör så här

• Tag en Antibac Ytdesinfektionsservett på torr yta

• Bearbeta ytan upprepade gånger (se sida 2 för kontakttider)

• Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka

• Behöver inte eftersköljas

Hållbarhet

Öppnad servett är förbrukad efter användning. 

Nu med effektivare 
formula och 100% 

bionedbrytbar wipe



Ytdesinfektionsservett
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Produktnamn Artikelnummer EAN Antal st/krt

Antibac Ytdesinfektionsservett med tensid - singelpack, 150 st 603062 7054956030621 150 

 

Typ av formulering 
• Vätska 

 

Mikrobiologisk information
Bactericidal effekt
EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek

Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa 1 min
Staphylococcus aureus 1 min
Enterococcus hirae 1 min
Escherichia coli 1 min

Yeasticidal effekt
EN 13624 Candida albicans 30 sek

EN 13697 Candida Albicans 1 min

Fungicidal effekt
EN 13624 A. Brasiliensis 15 min

EN 13697 A. Brasiliensis 5 min

Virucidal effekt
EN 14476 Adenovirus 30 sek

Murine Norovirus 30 sek
Limited Virucidal Efficacy

Mycobactericidal effekt
EN 14348 Avium 1 min
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Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.


