DesClean

En komplett serie desinfeksjon for hånd og overflate
DesClean er en norskprodusert serie med svært effektive og skånsomme
desinfeksjonsmidler for både hånd og overflate. Alle våre alkoholholdige
DesClean-produkter er basert på etanol fra Borregaard, som holder en svært høy
kvalitet med en unik renhet.

DesClean - Hånddesinfeksjon 80 %
DesClean er et etanol- og isopropanolbasert desinfeksjonsmiddel for hånd
(80% alkohol). Produktet er formulert i
henhold til anbefalinger fra FHI, WHO og
Miljødirektoratet, og dreper raskt og
effektivt bakterier, sopp og virus.
Produktet har en rask virkningstid,
kleber ikke etter fordamping, og er
tilsatt glyserol som medfører at huden
beholder sin naturlige fuktighetsbalanse
selv ved gjentatt bruk.

DesClean SoftGel – HåndGel 85 %
DesClean SoftGel er et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med gelkonsistens, noe som gjør at produktet er lett å påføre med mindre søl.
DesClean SoftGel inneholder både
etanol og isopropanol, som sørger for
en optimal desinfeksjon med rask
virkningstid. Produktet dreper raskt
og effektivt både bakterier, sopp og
virus.
Produktet er tilsatt fuktighetsbevarende midler som etterlater
hendene myke og sunne, uten å klebe
etter fordamping.
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DesClean Surface - Overflatedesinfeksjon 85 %
DesClean Surface er et alkoholbasert,
svært effektivt desinfeksjonsmiddel for
overflater, inventar, og utstyr.
Produktet brukes på rene og tørre
overflater, og virker raskt og effektivt
mot både vegetative bakterier,
mykobakterier, sopp og ulike virus.

DesClean AquaGel - Alkoholfri HåndGel (kommer snart)
DesClean AquaGel er et alkoholfritt, effektivt desinfeksjonsmiddel i gelform.
Produktet har dokumentert effekt mot bakterier, sopp og virus, og inneholder
glyserin for å opprettholde den naturlige fuktighetsbalansen.
DesClean AquaGel er svært skånsomt og godt egnet for små barnehender.

Alle produkter kan leveres i følgende forpakninger:

500 ml flaske med flip top, lotion pumpe eller spray trigger (20 stk per eske)
4- og 5-liters kanner (108 stk per palle)
25-liters kanner (36 stk per palle)
1000-liters IBC
DesClean-serien er formulert i henhold til anbefalinger fra både Verdens
Helseorganisasjon (WHO) og Folkehelseinstituttet (FHI), produktene er
registrert hos Miljødirektoratet, og de er godkjent som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
Ta kontakt på mobil 955 22 555 eller email post@envirosol.no for pristilbud,
supplerende informasjon, eller dersom det skulle være noen uklarheter.

EnviroSol AS

Nedre Vågen 29

4085 Hundvåg

post@envirosol.no

+47 955 22 555

www.desclean.no

Org # 924 899 360

