Kjellstad, 16. mars 2020
Alternative artikler fra Antibac® desinfeksjon
I forbindelse med det globale situasjonen knyttet til Covid19 har KiiltoClean utfordringer med å produsere nok
desinfeksjonsmidler i forhold til etterspørselen. Vi har foreløpig nok beholdere, men utfordring med kapasitet
ifm. produksjon.
For å sørge for at Helseforetakene får det de trenger ønsker KiiltoClean å selge større volum til HF-ene for å
sikre beholdningen hos HF. Det vil da bestilles til forsyningssenteret for deretter å distribueres til
helseforetakene. Vi kan derfor tilby:
Artikkelnummer: 600643
Artikkelnavn: Antibac overflatedesinfeksjon kanne 4 ltr
Artikkelbeskrivelse:
Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % er den originale og bestselgende varianten og kommer nå levert i kanne.
Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % dreper effektivt bakterier, ulike virus og sopp, og brukes på rengjorte og
tørre overflater, inventar og lignende. Formelen er satt sammen av ulike alkoholer, og etanolen i væsken er av
farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke stoffer på flaten. Virketid: 1 minutt.
Testdokumentasjon 75 %:
Tilfredsstiller EN13727, EN 13624: yeast, EN 13697: bacteria & yeast, EN 14476: enveloped viruses, EN 14348,
EN 1276, EN 1650: yeast.
Bilde:

Bruk biocider på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
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Artikkelnummer: 601603
Artikkelnavn: Antibac hånddesinfeksjon m/ fliptop 1000 ml
Artikkelbeskrivelse:
Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % dreper raskt og effektivt bakterier, ulike virus og sopp, og er vår populære og
velkjente, tyntflytende variant. Produktet er dokumentert mild mot huden og tilpasset hud som er utsatt for
et norsk klima. For å beskytte hud og hender er det tilsatt mykgjørende midler som fukter og gjenfetter
huden. Den kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å fordele. Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % er
dermatologisk testet og ikke tilsatt parfyme, unødige tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler. Flaskens
kapsel har en fliptop som gjør påføring enklere. Produktet brukes i helsetjenester, næringsmiddelindustri,
storhusholdning, tannhelsetjenesten m.fl. Virketid: minst 30 sekunder.
Testdokumentasjon: EN 1500, EN13624, EN 14348, EN 14476: adeno & murine noro.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
Bilde:

Artikkelnummer: 601605
Artikkelnavn: Pumpe til 1000 ml flasker
Artikkelbeskrivelse: Trykkpumpe til 1000 ml flasker.
Bilde:
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Alt av råvarepriser, emballasjer og valuta øker – Kiiltoclean har ikke økt prisene på de andre produktene ennå,
og har et stort fokus på å klare å levere varer.
For overflatedesinfeksjon er det samme type desinfeksjonsmidler som artiklene i tabellen under, bare at de
kommer i en kanne på 4 liter. Hvis det er et behov for å ha akkurat disse beholderne i tabellen under, kan dere
ta vare på beholderne og helle over fra kannen.
NB. Hvis det er ønskelig å helle over i mindre beholdere vær nøye med å desinfisere/tørke av
flasker/pumper med overflatesprit!
Oversikt over beholdere for overflatedesinfeksjon som kan gjenbrukes:
Artikkelnummer
Artikkelnavn
Bilde
600642
Desinfeksjonsmidller
Overflate/utstyr 75% etanol
Flaske 1000ml

600521

Desinfeksjonsmidler
Overflate/utstyr 75% etanol
Flaske 750ml

600522

Desinfeksjonsmidller
Overflate/utstyr 75% etanol
Flaske 250ml
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For hånddesinfeksjon er det samme type desinfeksjonsmidler som artiklene i tabellen under, bare at de
kommer i 1 liter flaske. Hvis det behov for å ha de i akkurat disse beholderne i tabellen under, kan dere ta vare
på beholderne og helle over fra den store flasken.
NB. Hvis det er ønskelig å helle over i mindre beholdere vær nøye med å desinfisere/tørke av
flasker/pumper med overflatesprit!
Oversikt over beholdere for hånddesinfeksjon som kan gjenbrukes:
Artikkelnummer
Artikkelnavn
Bilde
601636
Antibac Hånddesinfeksjon 85%
flytende 150 ml

601658

Antibac Hånddesinfeksjon 85%
Flytende 600 ml m/pumpe

KiiltoClean AS | Postboks 103, NO-1371 Asker, Norge | Tel +47 66 77 11 70 | www.antibac.no

