
AdHomeLine

HÅNDSTERIL
AdHomeLine Håndsteril er en håndsprit som er effektiv mot både bakterier og
virus. Håndspriten inneholder glycerin som fukter og er uparfymert. Brukes
på tørre hender. Påfør på hendene, gni hendene og la det lufttørke. Holder 5
år fra produksjonsdato.

Pakking

Art.nr Forp. Str. Forp. Pall

647001 Flaske 1 l 12 st/forp. 480 stk./pall

647004 Dunk 4 l 3 st/forp. 144 stk./pall

OVERFLATESTERIL   
AdHomeLine Overflatesteril er et desinfeksjonsmiddel til overflater som fjerner 
bakterier og virus fra overflater fra f.eks. bord, benker mm. Påfør på overflaten  
som skal rengjøres, tørk av med en ren klut eller la det lufttørke. Dette produktet 
inneholder ikke mykner, men kan også brukes til desinfisering av hender.  
Uparfymert. Holder 5 år fra produksjonsdato.

Pakkning

Art.nr Forp. Str. Forp. Pall

648001 Flaske 1 l 12 st/forp. 480 stk./pall

648004 Dunk 4 l 3 st/forp. 144 stk./pall

647001, 1 L 647004, 4 L

648001, 1 L 648004, 4 L
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INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER HÅND- OG OVERFLATEDESINFEKSJON OG
HÅND- OG OVERFLATESTERIL

PRODUKT INNEHOLD (VEKT) DENATURISING

Hånddesinfeksjon  Etanol 75%  IPA + MEK
  Isopropanol 10%
  Glycerin 2%

Overflatedesinfeksjon Etanol 75% IPA + MEK
  Isopropanol 10%

Håndsteril Etanol 75% MEK + MIBK
  Glycerin 1,7%
  Monopropylenglykol 0,3%

Overflatesteril Etanol 75% MEK + MIBK

• Etanol for å drepe bakterier og virus.
• Isopropanol (IPA) inkludert for å drepe bakterier og virus. Går også som denatureringsmiddel.
• Glycerin inkludert som et emne for å fukte hender.
• MonoPropylenGlykol (MPG) inkludert også som et fuktende emne.
• Metyletylketon (MEK) inkludert som denatureringsmiddel.
• MetylIsoButylKeton (MIBK) inkludert som denatureringsmiddel.

DUFT
Hovedingrediensen i Arom-dekors Hånd – og Overflatesteril er denaturert etanol. Denaturert etanol er ren etanol med 
en tilsetning av denatureringsmiddel. Både den inngående etanolråvaren og denatureringsmiddel har en viss egenduft.
Den etanolråvaren som de fleste desinfeksjonsprodusenter akkurat nå bruker, lukter litt mer en hva den bruker til vanlig

På grunn av Corona har vår etanol-leverandør akkurat nå veldig stor etterspørsel etter sin etanol. Folkehelsemyndighetens 
foreskrift styrer hvordan en etanol skal være denaturert. Arom-dekors desinfeksjonsmiddel er denaturert etter disse reglene.
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FAQ 

Forskjellig %-sats på Håndsteril & Overflatesteril, hvorfor?
– Isopropanol er akkurat nå både dyrt og vanskelig å få tak i. Derfor blir vi tvunget til en ny formulering uten IPA.
– Et desinfeksjonsmiddel som bare inneholder to denaturerings-middel får maks inneholde 75 vekt% etanol.
 
Klarer 75% etanol for å drepe virus og bakterier? 
– Ja, det holder med ca 70 vekt% etanol, men vi har valgt å legge den på 75%.   

Men Håndgele har jo 85% etanol, hvorfor?
– Håndgeleén er mer tykkflytende og trenger høyere etanolprosent for det blir ”vanskeligere” for geleén å komme fram  
   til virus og bakterier.

EN 1500, hva er det?
– EN 1500 er en standard metode som brukes til å kontrollere at et desinfeksjonsmiddel drepe bakterier. 
– Ingen av våre produkter har ikke blitt testet etter EN 1500.

Er produktene merket med...?
– CE Nei.
– SS-EN-1500 Nei, ikke ennå.
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