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FreeBact® Water 

Drink 50L
36 st/box 
Artnr: 106

Tank 50-250L
36 st/box 
Artnr: 141

Tank 250-500L
27 st/box 
Artnr: 142

Tank 1-2 m3
27 st/box 
Artnr: 143

Tank 2,5-5 m3
16 st/box 
Artnr: 145

Tank 5-10 m3
12 st/box 
Artnr: 147

Blanda
innan

användning

Färdig
att

använda

 Frågor 
& beställning: 
order@xinix.se

Xinix  
Emergency Box

  
56 flaskor - fickstorlek 

→  á 50-250 liter  

→  Denna box ger  

14.000 liter
av säkert vatten!

  

FreeBact® Water 
Säkert vatten att dricka.
• Inaktiverar ALLA bakterier, virus och svamp. 
• 99,8% vatten och 0,2% klordioxid (Cl02).
• Eliminerar biofilm i vattenbehållaren/tanken.
• Innehåller inte klor eller alkohol.
• 5 gånger effektivare än klor/ 3 gånger effektivare än alkohol.
• Aktiveras inom några minuter (klortabletter 30 min väntetid).
• Rengör tank och vatten samtidigt. 
• Du dricker inga restprodukter - endast knappt mätbart salt.
• Klordioxid är en av Livsmedelsverket godkänd dricksvattentillsats.
• Producerad av svenskt bolag grundat 1992.
• Ej brandfarligt.
• Lämnar ingen smak eller lukt.
• Tryggt & bra för människor, djur och natur.
• Miljövänligare än klor.
• Både kunder, partners och labbtester är överens;  

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

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

• Används idag av ledande företag, myndigheter,  
hjälporganisationer och privatpersoner över hela världen.

• Lätt att använda.

Kombinera 
gärna med:

Xinix Freebact® 

Surface 

Desinficerar alla 

typer av ytor.
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Cl02
Klordioxid  |  Chlorine Dioxide

FAKTA
Klordioxid (Cl02) är en GAS av naturen – men Xinix har lyckats stabilisera och binda den till FLYTANDE form.

Klordioxid är inget nytt desinfektionsmedel; det upptäcktes 1811 av Sir Humphry Davy. Det är välkänt som ett av värl-
dens mest effektiva desinfektionsmedel. Det har sedan dess främst använts för rening av dricksvatten, men i större 
skala endast inom industrier. Med Xinix FreeBact® nu tillgänglig i fickan!

Efter att ha behandlat ditt vatten med Xinix FreeBact® är den enda restprodukten knappt mätbara mängder salt, 
NaCl. Du kan inte ens känna smaken av det. Jämför detta med andra vattendesinfektionsmedel, där du faktiskt kan 
dricka klor. Med Xinix FreeBact® kommer även alla goda mineraler att finnas kvar i vattnet.

FREEBACT

01 02 03 01 02 03

Tillsätt 1-2 droppar 100 ml vatten

KRANVATTEN / klart vatten ANNAT VATTEN / med synliga partiklar

Vänta 1 minut
innan du dricker

1 min
2 min

Tillsätt ca 5 droppar Häll 100 ml vatten,
häll genom ett ka�efilter, 
tygstycke eller liknande

Vänta 2 minuter
innan du dricker

INSTRUKTIONER

02
Tillsätt all lösning B (liten hals) 
i lösning A (stor hals).

Varning: 
En stark lukt kommer att uppstå. 
Andas aldrig in gasen före eller 
efter blandning.

03
Sätt tillbaka kapsylen på 
A-flaskan och skaka den 
försiktigt.
Vänd INTE upp och ner. 

04
Öppna kapsylen ett halvt 
varv. Vänta 10 minuter 
innan du använder den 
blandade lösningen.

05
Häll lösningen i tanken.
Vänta 30 min innan
användning.

01
Skruva av de två barnsäkra 
kapsylerna på flaskorna.

Arbeta i ett öppet eller ventilerat område. 
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 30min
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FreeBact® WATER
Drink   
50 liter

Med denna lilla flaska (50 ml) i väskan 
får du säkert vatten. Att droppa i ditt 
glas eller mugg. Drick efter 1-2 min.

FreeBact® SURFACE
On The Go  

Perfekt 50 ml-spray att ha i väskan eller jackan. Effektiv och lättanvänd desinfektion för alla typer av ytor. Spraya händer, 
handtag, bord, frukt – och var säker på att du inte får med dig oönskade bakterier eller virus.

FreeBact® WATER
Tank (olika storlekar) 
50 - 10.000 liter

Rengör tanken och bli av med 
oönskad biofilm – samtidigt som du 
desinficerar dricksvattnet.
Du behöver inte fylla på med nytt 
vatten. Drick efter 40 min.
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→ Läs mer: 
xinix.se
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