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YTDESINFEKTION
EXTREMT EFFEKTIV MOT BAKTERIER OCH VIRUS

BarrierTech™ antibakteriell ytdesinfektion är en produkt av en 
blandning av kvartära ammoniumföreningar som ger en bred 
spektrumeffekt mot bakterier, virus, alger, svamp och mögel. 
BarrierTech™ inaktiverar både Corona- (Covid-19) och Norovirus.
Produkten skiljer sig tydligt från andra produkter på 
marknaden inom flera viktiga områden:
FAKTA
● Godkänd av det norska läkemedelsverket.
● Produkten ger långvarigt skydd i motsats till väteperoxid 

och alkoholbaserad desinfektion som efter användning inte 
lämnar något skydd. 

● Effektivt mot bakterier och  virus.
● Upp till Log 5 reduktion (99,999%) mot de flesta bakterier och 

virus .
● Alkoholfri och inte brandfarlig. Kräver ingen speciell lagring och 

har lång hållbarhet.
● Skonsam mot alla material. Icke korroderande. pH neutral.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Trä, vägg, betong, glas, metall, plast, laminat, kakel, fogar,
textil, läder etc.
INSTRUKTIONER
Sprayas/foggas eller torkas med en microfiberduk i områden som är 
benägna att attackeras av  bakterier, virus, alger, svampar eller mögel. 
Låt medlet torka på ytan. Alla ytor rengörs och sedan appliceras 
BarrierTech™ ytdesinfektion för att förhindra nya attacker och ge 
långvarigt skydd.
TESTAD PÅ ACKREDITERADE LABORATORIER
Dokumentation: EN 1276, EN 1650, EN 13624,EN 13697, 
EN 13727, EN 14348, EN 14476
VARNING
Vid inandning sök frisk luft. Vid ögonkontak spola med mjuk 
vattenstråle i några min. Vid hudirritation, skölj med vatten. Vid förtäring 
drick 1-2 glas mjölk eller vatten. Använd biocider med försiktighet. Läs 
alltid etiketten och produktinformationen före användning.
INNEHÅLL
Didecyldimethyl-ammonium chloride 0,75 g/L Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzyl ammonium chloride 0,5 g/L og vann.
Form: Flytande vätska.
Användningsområde: Ytdesinfektion Biocid PT2 og PT4.
FÖRVARING Frostfritt ej under +5˚C.

• Alkoholfri

• Dokumenterad effekt 
mot Corona / Covid-19

• Inte Brandfarlig

• Skonsam
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