Bæredygtig Desinfektion
- Ingen sprit!
- Ingen Klor!
- Ingen pesticider!
- 100% nedbrydeligt!
- Ingen transport af vand
- Produceret ansvarligt
- Bæredygtige råvarer
BioSan Disinfection er et unikt produkt, som
fjerner op til 99,99% af alle bakterier og vira, fx
Norovirus, MRSA, Clostridium difficile, E.Coli, listeria, H3N2, Salmonella etc.
Midlet virker både akut - ved fx udbrud af Roskildesyge/Norovirus - såvel som forebyggende,
da der lægger sig en beskyttende hinde hvor
det bliver påført.

BioSan Disinfection er ikke-korroderende og kan

anvendes overalt, hvor man ønsker at forebygge
problemer med kryb og utøj.
Midlet er testet i henhold til EN14885 for desinficeringsegenskaber og godkendt til brug i fødevareproduktion og i stalde, imens der opholder sig dyr
- for det er nemlig fuldstædigt uskadeligt, for
miljø, mennesker og dyr!

Hvor anvendes BioSan Desinfektion?
• Fødevareproduktion

Godkendt (uden afskyl) af Fødevarestyrelsen
FVST Jour. Nr:2018-29-7105-00472

• Transport og Industri
• Pleje- og sundhedssektoren

• Landbrug

• Kontorfaciliteter

• Hotel, Restaurant, Catering

• Supermarkeder og Storcentre

• Skoler og offentlige bygninger

• Motionscentre og Idrætsfaciliteter

Desinficér imens der er dyr i stalden!

Reducér Sygefravær, optimér produktivitet

... alle steder hvor der desinficeres!
BioSan Disinfection et patenteret gennemtestet HLD (High Level Disinfectant). Det indeholder INGEN farlige
aldehyd eller chlor genererende komponenter. BioSan Disinfection er særdeles effektiv som HLD mod bakterielle sporer, mycobacteria, bakteria, vira og svampe. Produktet er designet til at eliminerer risikoen for krydsinfektioner fra sporer, TB, vira, svamp og bakteria. Desinficering gør ikke bare mikroorganismerne enerte, men har
testligt bevist, at de eliminerer dem. Produktet er sikkert at bruge på alle overflader, samt er farve og lugtfrit.
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Hvad fjerner BioSan Disinfection?
Bakterier:
Acinetobacter calcoaceticus
Acinetobacter baumannii
Bacillus stearothermophilus
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Clostridium difficile
Clostridium perfringens
Enterobacter sakazakii
Enterococcus hirae
Enterococcus faecalis (VRE)
E-coli
(Escherichia coli)
Escherichia coli ESBL
Escherichia coli – O157 Strain
Klebsiella pneumonia
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marsescens
Shigella sonnei
Stenotrophomonas maltophilia
Staphylococcus aeruginosa
Vibrio parahaemolyticus
Yersinia enterocolitica
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium avium

Anvendelse af BioSan Disinfection:
• Sprayflaske (750ml):

Produktet leveres klar til brug og skal blot sprayes på de
ønskede områder.

• Dunk (10L)

Produktet er klar til brug og kan distribueres med klud,
håndsprøjte eller gennem tågedesinfektionsanlæg.

Tågedesinfektion - køb eller lej!

Vira:
Fugle influenza (H5N1)
Svine influenza (H3N2)
Hepatitis B og C
HIV-1 virus
Parainfluenczae 3 virus
Polio virus
Vaccinia virus
Feline Calicivirus
(Human Norovirus surrogate)
Feline Coronavirus
(Human surrogate for SARS)
Adenovirus
Norovirus (Roskildesyge)

BioSan Nordic er nordisk agent for Frans Veugen; den anerkendte
hollandske producent af udstyr til udlægning af tågedesinfektion.
Du kan købe eller leje udstyret af os.
Tågedesinfektionsudstyr findes både mobilt og stationært, og
er en yderst effektiv metode at desinficere efter fx virusangreb
og som rutinemæssig foranstaltning til sikring af et bakterie- og
virafrit indeklima.

Flere miljøvenlige midler:

Ovenstående liste er et udvalg af de mest
markante stammer. BioSan Disinfection
fjerner effektivt 99,999% af alle bakterier
og vira, samt en stor del skimmelsvampe.
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