
Cleanpure Ytdesinfektion
Den aktiva substansen i vår produkt produceras endast av vatten och salt  
genom elektrolys. Samma ämne produceras i våra kroppar av vårt immun-
system för att bekämpa virus och bakterier. Produkten reagerar direkt på alla 
organiska ämnen, virus och bakterier elimineras genom oxidation.
Cleanpure står för naturliga ingredienser utan alkohol, lösningsmedel,  
konserveringsmedel eller färgämnen. Denna kombination gör våra produkter 
mycket effektiva och samtidigt ofarliga för vår kropp och vår miljö.

l Utan alkohol, lösningsmedel, konserveringsmedel eller färgämnen
l Dödar 99,99% av bakterier, virus och svampar
l Eliminerar höljeförsedda virus, t.ex. SARS-CoV-2 (Covid 19) och influensa
l Bevisad effekt mot bland annat Norovirus och Calici (vinterkräksjukan),  

 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, E-coli, Candida albicans, 
Aspergillus brasiliensis ex. niger (svartmögel)

l Eliminerar resistenta bakterier t.ex. MRSA, VRE, CRE, CRKP
l pH-neutral, skonsam för hud och ytor
l Ingen risk för resistensutveckling
l Kan eliminera dålig lukt p.g.a. bakterier
l Inga giftiga rester
l Certifierad och testad enligt EN13697

Hur produkten används
Rengör ytan som ska desinficeras. Håll ca 50 cm avstånd 
och spraya området som ska desinficeras. Låt torka, expone-
ringstid på 5–15 minuter. Kan användas på alla föremål och 
ytor som tål vatten. 
Aktiva ämnen
Aktivt klor frisatt från hypoklorsyra 420 ppm.
Lagring och hållbarhet
Förvaras torrt och svalt (max 30°C). Skydda mot UV-ljus  

och direkt solljus. 
Du hittar bäst före-datum på produkten. En öppnad flaska 
ska användas inom 90 dagar.
Tom flaska kan återvinnas som plast.
Varning
Inga varningssymboler. Ej brandfarlig. Kan bleka textilier.  
En lukt av klor kan uppstå om det finns ett stort antal mikro- 
organismer på ytan. Lukten avdunstar efter en kort tid.

Cleanpure  
artikelnummer

Produktnamn Storlek Enhet Produkt nivå Språk Flaskor per  
låda

Lådor per 
pall

Flaskor per 
pall

110910 Ytdesinfektion 100 ml Stk Svenska 56 72 4032
110930 Ytdesinfektion inkl. 

pump
1000 ml Stk Svenska   8 48 384

110940 Ytdesinfektion 5000 ml Stk Svenska   5 32 160
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Eliminerar  SARS-CoV-2  
virus!

Cleanpure Ytdesinfektion är lämpligt när en effektiv, snabb och skonsam desinfektion behövs.

Sjukvård  Veterinärhygien Äldreomsorg  Skola     Restaurang & livs-  
medelsproduktion

Hotell  Gym


