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på kvalitet och pris



Purum Nordic
Svensk desinfektion med högsta krav på 

kvalitet och pris

Purum Nordic kom till under 2020 och i samband  med Covid-19-pandemin och de då 

högre satta kraven på desinfektion och skyddsprodukter

Under dessa förhållanden sattes alla variabler på prov direkt, inte minst desinfektionens 

effektivitet, verkningstid och pris. 

Vi har varit helt kompromisslösa när det kommer till effekt och 

verkan i våra desinfektioner och har landat i tre av marknadens mest effektiva produkter. 

• Ytdesinfektion med rengörande och långvarig effekt (180 minuter)

• Handdesinfektion med långvarig effekt (180 minuter)

• Handgel (alkoholbaserad) för skonsammare desinfektion av händer

Purum Nordic är baserat i Roslagen, Östhammar där vi alltid har bemannad kundservice 

och tar emot beställningar måndag till fredag 07:00 till 16:00. Varmt välkommen att höra 

av dig till oss med frågor eller beställning.

info@roslagensexpress.se
070-787 87 68
Fabriksvägen 13
742 34 ÖsthaQmmar
www.roslagensexpress.se



Purum Nordic
Ytdesinfektion EXTRA 

80% 500 ml

Purum Ytdesinfektion Extra är en ytdesinfektion i sprayflaska 
baserad på etanol, väteperoxid och tensider. Med dessa 
verksamma ämnen har den en unik ”3 i 1 effekt”: 

Den höga alkoholhalten ger en snabb desinficerande effekt, 
väteperoxid ger kvarvarande effekt i upp till 180 minuter 
efter användning och tensider ger rengörande effekt.

Sprayflaskan är utrustad med en röd spärr bakom 
sprayhandtaget som måste skjutas bakåt och nedåt innan 
användning. 

Vid användning ska Purum Nordic EXTRA sprayas 
över önskad yta och därefter torkas av med till exempel 
mikrofiberduk eller engångsduk. Kom ihåg att all yta behöver 
vätas av ytdesinfektionen för korrekt rengöring/desinficering.

SPRAYA-TORKA-KLART

Alco-väteperoxid-tensid-baserad ytdesinfektion 
med 3 i 1 effekt

Sprayflaska med smart 
spärrfunktion för att 

undvika läckage



Purum Nordic
Handdesinfektion 80% 1l

Handdesinfektion för sjukvård, städ, service och 
privatperson. Testad enligt gällande EN-normer med 
högsta certifiering.
Visar bakteriedödande aktivitet vid använding i 30 
sekunder mot stammar Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia 
coli. 

Enligt EN 14476 visat virucid (avaktiverande) effekt mot 
omslutna virus så som SARS-CoV-2.

Kontakttid: 30 sekunder (gnuggas in i händerna under 
30 sekunder).

2 i 1 effekt, hög alkoholhalt för snabbare effekt och 
innehåller 
väteperoxid som ger effekt i upp till 180 minuter. Glycerol 
för återfuktande effekt på huden dock lättflytande. 

Högsta EN certifiering i Europa desinfektionseffekt i 
upp till 180 min, bäst i test!

Bakteriedödande 
aktivitet:

Efter tid:

Pseudomonas 
aeruginosa

30 s

Staphylococcus 
aureus

30 s

Enterococcus hirae 30 s

Escherichia coli 30 s

EN-Certifieringar

• EN 13727
• EN 14476
• EN 1500



Kontakt och beställningar

Kontakta Roslagens Express för frågor eller beställningar.

Mikael Lindgren
info@roslagensexpress.se
070-787 87 68

Fabriksvägen 13
742 34

Purum erbjuder även desinfektion 
i mindre flaskor samt i gelform. 
Kontakta oss för mer information om 
dessa produkter!
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