
AdHomeLine

HANDSTERIL
AdHomeLine Handsteril är en handsprit som är effektiv mot både bakterier och 
virus. Handspriten är berikad med återfuktande glycerin och är oparfymerad. 
Används på torra händer. Applicera på händerna, gnid in och låt lufttorka.  
Hållbarhet fem år från tillverkningsdatum.

Förpackning

Art.nr Frp. Str. Frp. Pall

647001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

647004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
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YTSTERIL   
AdHomeLine Ytsteril är ett ytdesinfektionsmedel som avlägsnar bakterier och virus 
från ytor såsom handtag, bord, bänkar mm. Applicera på ytan som ska rengöras, 
torka med ren trasa eller låt lufttorka. Denna produkt innehåller ej mjukgörare men 
kan även användas för desinficering av händer. Oparfymerad. Hållbarhet fem år 
från tillverkningsdatum.

Förpackning

Art.nr Frp. Str. Frp. Pall

648001 Flaska 1 l 12 st/frp. 480 st/pall

648004 Dunk 4 l 3 st/frp. 144 st/pall
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INFO OM VÅRA PRODUKTER HAND- OCH YTDESINFEKTION SAMT HAND- OCH YTSTERIL
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PRODUKT  INNEHÅLL (VIKT)  DENATURERING

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

Ytdesinfektion Etanol 75% IPA + MEK
  Isopropanol 10%

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

Ytsteril Etanol 75% MEK + MIBK

• Etanol ingår som bakterie- och virusdödande.
• Isopropanol (IPA) ingår som bakteri- och virusdödande. Ingår också som denatureringsmedel.
• Glycerin ingår som mjukgörande ämne för händer.
• MonoPropylenGlykol (MPG) ingår också som mjukgörande ämne.
• Metyletylketon (MEK) ingår som denatureringsmedel.
• MetylIsoButylKeton (MIBK) ingår som denatureringsmedel.

EGENDOFT AV PRODUKTEN
Huvudingrediensen i Arom-dekors Hand- och Ytsteril är denaturerad etanol. Denaturerad etanol är ren etanol med en 
tillsatts av denatureringsmedel. Både den ingående etanolråvaran och denatureringsmedel har en viss egendoft.  
Den etanolråvara som de flesta desinfektionstillverkarna just nu använder, luktar just nu mer än vad den brukar.  
På grund av Corona har vår etanolleverantör just nu en väldigt hög efterfrågan på sin etanol. För att få ut så stora  
volymer som möjligt har vår etanolproducent ändrat sin process vilket medför en lite annorlunda doft mot vad vi är  
vana vid.
 
Anm. Denatureringsmedel är ämnen som är tillsatta så att etanolen inte ska gå att dricka. Folkhälsomyndighetens föreskrifter 
styr hur en etanol ska vara denaturerad. Arom-dekors desinfektionsmedel är denaturerade enligt de här reglerna. 



Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1 
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

FAQ 

Olika %-sats på Handsteril & Ytsteril, varför?
– Isopropanol är just nu både svårt och dyrt att köpa. Därför tvingas vi till en ny formulering där inte IPA ingår.
– Ett desinfektionsmedel som bara innehåller två denatureringsmedel får max innehålla 75 vikt% etanol.
 
Är 75% etanol tillräckligt bakterie- och virusdödande?  
– Ja, det räcker med ca 70 vikt% etanol men vi har valt att lägga den på 75%.   

Men Handgel har ju 85% etanolhalt, varför?
– Den mer tjockflytande Handgelen behöver ha en högre etanolhalt då gelen har svårare att ”komma åt” virus och 
   bakterier på grund av att den är tjockare i konsistensen.

EN 1500 vad är det?
– EN 1500 är en standardiserad metod som används för att kontrollera att ett desinfektionsmedel tar död på bakterier. 
– Ingen av våra produkter har ännu testats enligt EN 1500.  

Är produkterna märkta med...?
– CE Nej.
– SS-EN-1500 Nej, inte ännu test kommer utföras.


