
Eliminere 99,99 % bakterier, som E.coli & MRSA. Desin ficerer og giver bakteriel beskyttelse.  
Effektiv mod Corona- og Norovirus.  Alkoholfri . Klinisk testet . Tørrer ikke hænderne ud  . Ikke brandfarligt

Antibakteriel Desinfektion
Desinfektion uden alkohol til overflader 
og hænder

Antibakteriel 

Handfoam
Alkoholfri antibakterielt og desinficerende skum 
til hænder, der både desinficerer og giver 
bakteriel beskyttelse. Produktet fås med 
pumper til nem påføring, men også i 
genopfyldnings emballage.

Antibakteriel Handfoam indeholder vitamin B5, 
Aloe Vera og biopolymer, der tilføjer dine 
hænder fugt og gør dem bløde. Tæt på 
hudens pH tørrer hurtigt, så hænderne ikke 
bliver fedtede.

Test - Se bagside

Emballage - 50 ml skum, 200 ml skum, 500 
ml pumpe. Genopfyldnings emballage 2,5 l, 5 
l, 10 l, 25 l.

Antibakteriel 

Surface 
Cleaner
Alkoholfri antibakteriel desinfektionsmiddel til 
forskellige typer overflader. Tørrer hurtigt og 
efterlader en fedtfri overflade. Fås som praktisk 
sprøjteflaske og i genopfyldnings emballage. 

Antibakteriel Surface Cleaner fjerner mere end 
99,99% af bakterier, herunder Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa. Effektiv mod Corona og Norovirus.

Test - Se bagside

Emballage – 500 ml spray. Genopfyldnings 
emballage 2,5 L, 5 L, 10 L, 25 L.

Flat One

Handspray
Alkoholfri antibakteriel flydende hånd 
desinfektionsmiddel i en praktisk lommeformat 
der desinficerer og giver bakteriel beskyttelse til 
hænder og overflader. 

Klinisk og dermatologisk testet.
Spray på tørre hænder eller på enhver 
overflade. Massere væsken på hænderne 
grundigt. Tør efter på følsomme overflader.

Test - Se bagside

Emballage: 20 ml emballage, der er nok til ca. 
225 spray.

TILBEHØR
Dispensere, tågemaskiner og 

lavtrykssprøjter er tilgængelige for at 
gøre produkterne lettere at anvende. 

Kontakt os for mere information.
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FLAT ONE MED EGET LOGO
FLAT ONE - med 
sit eget logo til 
eksempelvis, at 
give væk til 
markedsføringsfor 
mål.
Mindste antal er 
kun 100 stk. 
Kontakt os for et 
tilbud eller mere 
information!



Microorganism EU-standard
Antibacterial 

Surface  
Cleaner

Antibacterial 
Handfoam

Flat One 
Handspray

Bactericidal effekt EN13697, 5 minutter 
Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus hirae 

✔
EN1276:2010, 5 minutter 
Listeria monocytogenes ✔
EN 1500, 60 sekunder

✔ ✔
EN 1499, 60 sekunder

✔ ✔
Virucidal effekt EN14476:2014, 5 minutter 

Murine Norovirus ✔ ✔ ✔
EN14476:2014, 60 sekunder
Coronavirus 229E ✔ ✔ ✔

Mikrobiologisk information




