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FreeBact® Surface  |  Veterinary 
Desinfektion för djur

För beställning:
order@xinix.se

• Används med fördel om hunden ätit ngt olämpligt på promena-
den; kan då sprayas i och runt munnen.

• Utmärkt att ha till hands om bajspåsen går sönder; desinficera 
ytor och händer.

• Desinficerar fågel- eller smådjursburen vid städning.
• Desinficera drickflaskor, leksaker och annat djuret kommmit i 

kontakt med.
• Även lämpligt för desinfektion av matskålen, behållare för djur-

mat, kattlådor etc.
• 99,8% vatten och 0,2% klordioxid (Cl02).
• Inaktiverar bakterier, virus och svamp.
• Innehåller inte klor eller alkohol.
• Miljövänligare än klor.
• 5 gånger effektivare än klor/ 3 gånger effektivare än alkohol.
• Producerad i Sverige av svenskt bolag grundat 1992.
• Ej brandfarligt.
• Lämnar ingen smak eller lukt.
• Tryggt & bra för både människor, djur och natur.
• Både kunder, partners och labbtester är överens; Xinix produkter 

är överlägsen klorbaserade produkter.
• Vetenskapligt bevisat (mer än 40 internationella tester/certifikat): 

Clancy, Johns Hopkins, London Medical School, Singapore  
University, Michigan State University, Hygiene Nord GmbH mfl.

• Används idag av ledande företag, myndigheter, hjälporganisatio-
ner och privatpersoner över hela världen.

• Lätt att använda.

FreeBact® Surface

Veterinary
50 ml fingerspray
36 st/låda
Artnr: 162

Veterinary
250 ml pumpspray
30 st/låda
Artnr: 163

Xinix Freebact® Surface  
50 ml - fingerspray
250 ml - pumpspray

Produkter:
On The Go - alla ytor när du är på språng
Veterinary - all desinfektion för djur
Building - effektivt mot bl.a svartmögel
Industry - desinfektion för storkök, kylanlägg-
ningar, industrier, produktion, kopplingar mm.
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Kombinera 

gärna med: 

Xinix Freebact® Water 

Inaktiverar förutom bakte-

rier, virus och svamp även 

biofilm från din tank - och 

rengör samtidigt ditt vatten. 

Finns från 50L till 10 m3.
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Inaktiverar bakterier, 
virus & svamp. 

Bra för både människa,  
djur & natur.

Innehåll:  
Stabiliserad klordioxid.

Kan bleka textilier.

Producerad i Sverige.

50 ml 

FREEBACT

VETERINARY
SPRAY

 
DESINFEKTION 

FÖR DJUR
Färdig
att

använda

• Säkert
• Lämnar inga restprodukter
• Lätt att använda
• Vetenskapligt bevisat
• Används av ledande företag, 
 myndigheter, hjälporganisationer 
 och privatpersoner världen över
• 3 gånger eff ektivare än alkohol

Testad och godkänd.

Flaska: PET
Förpackning: Ecolabel papper

The Global Goal #3
Bra hälsa och välmående.

Hållbar till:
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Innehåll:
Stabiliserad klordioxid

50 ml

Producerad i Sverige av:
Xinix, Ritarslingan 11
187 66 Täby
  
xinix.se
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FAKTA
Klordioxid (Cl02) är inte ett nytt desinfektionsmedel; det upptäcktes 1811 av Sir Humphry Davy. Detta 
är välkänt som en av världens mest effektiva desinfektionsmedel. Det har sedan dess främst använts 
för behandling av dricksvatten, och tidigare i större skala endast inom industrier, eftersom Cl02 är en 
gas till sin natur.

1992 lyckades Göran Holmberg på Xinix (Sverige) stabilisera den till flytande tillstånd. Under de senaste 10 
åren har Xinix vidareutvecklat klordioxidprodukter med lång hållbarhet – nu tillgängliga för alla.  

FREEBACT

Cl02
Klordioxid  |  Chlorine Dioxide

Färdig
att

använda

FreeBact® Surface är en produkt som ger mycket effektiv och miljövänlig desinfektion av  
händer och ytor.

FreeBact® Surface är effektivt mot alla typer av patogena mikroorganismer såsom svamp, bakterier och 
virus. Den appliceras lätt på händer och ytor vilket ger en snabb eliminering av mikroorganismer, utan att 
torka ut huden eller något annat känsligt material. 

FreeBact® Surface kan användas hur många gånger som helst utan att torka ut huden eller påverka 
materialet.

FreeBact® Surface lämnar inte oönskade effekter såsom lukt eller rester vid applicering.

FreeBact® Surface är en stabiliserad flytande klordioxidlösning och finns som färdig lösning (1-K). 

→ Läs mer: xinix.se
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