
PURELL Overflade desinfektion
spray og wipes

Effektiv mod bakterier,  
vira, mug og gær mv. 
PURELL® giver dig tryghed



Med mange års videnskabelig ekspertise i ryggen kan PURELL mærket nu levere et 
udvalg af overfladedesinfektionsmidler i form af spray og wipes.

Designet specifikt til overflader i kontakt  
med fødevarer
Er testet for afsmag i fødevarer i henhold til Tetrad Test ASTM 
International E3009-15

Klar til brug, nem at bruge
En formel klar til brug, ingen behov skylning og efterlader  
ingen rester på overfladerne

Hurtig drabstid
Hurtigtvirkende formel, effektiv efter 30 sekunder

Høj antimikrobiel aktivitet
Bakteriedræbende, svampedræbende, virusdræbende. Effektiv 
mod: Coronavirus1, H1N1 influenza A-virus (influenza), Norovirus, 
Rotavirus, Adenovirus (EN 14476 standard). Testet specifikt til 
fødevaremiljø mod: Salmonella, Listeria, Campylobacter

Ydeevne på forskellige overflader
Kompatibelt med de fleste glatte overflader

Sundt miljø
PURELL Surface Sanitizing Spray er let biologisk nedbrydelig2

PURELL® Overflade desinfektion – designet
til overflader i kontakt med fødevarer



Stor tryghed
PURELL® mærket signalerer vort engagement i kvalitet

HURTIGTVIRKENDE, 
HØJEFFEKTIV FORMEL TIL 
OMRÅDER I KONTAKT MED 
FØDEVARER
Desinficerer hvor som helst, du har brug for det. Foran og 
bag afskærmninger, på overflader i kontakt med fødevarer. 
Uden behov for at efterskylle.

•  Testet specifikt på bakterier, gær og vira i omgivelser
med fødevarer

•  Egnet til forskellige anvendelser såsom desinficering af:

– Containere med opbevaring af fødevarer

– Køkkenredskaber

– Glatte, ikke porøse overflader

– Arbejdsborde

– Kølediske

MED BÆREDYGTIGHED 
I TANKERNE
PURELL overfladedesinficerende produkter styrker vort 
engagement til fordel for miljøet.

•  PURELL Surface Sanitizing Spray er let
biologisk nedbrydelig2

• Indeholder ethanol af naturlig oprindelse

LETANVENDELIGE
PURELL Overflade desinfektion spray og wipes virker hurtig 
og effektivt, og efterlader overfladen pæn og rent.

• Klar til brug

• Ingen efterskylning

• Uden Parfume

•  Blåt wipe-substrat, som er egnet
til områder med forberedelse
af fødevarer



PURELL Overfladedesinficerende produktudvalg

PRODUKTBESKRIVELSE Varenr. Karton str.

PURELL Desinfektion Overflade Spray, 750ml flaske 181116 6

PURELL Desinfektion Overflade Servietter, spand med 100 119053 12

PURELL Desinfektion Overflade Servietter, spand med 200 116841-1 6

LIT-PUR-SFC-DA-V5

Førende i verden indenfor håndhygiejne og hudpleje
GOJO.com
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Anvend biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug. 

1. Testet mod Coronavirus BCoV (surrogatvirus) 30 sekunder, i henhold til EN 14476.
2. Biologisk nedbrydeligt i henhold til OECD retningslinjer 301D

PURELL® Løsninger til hånd- og 
overfladehygiejne i dit miljø

FJERNER BAKTERIER MV. PÅ OVERFLADER PÅ EN HURTIG 
OG EFFEKTIV MÅDE
PURELL Overfladedesinficerende spray og wipes er specifikt formuleret til overflader i kontakt med fødevarer. Det er 
påvist at produkterne er bakteriedræbende, svampedræbende og aktiv mod udvalgte vira med kort kontakttid.

Hurtigvirkende og hurtigtørrende med bredspektret bakteriedræbende, fungicid og mycobaktericid aktivitet. Aktiv mod 
Coronavirus1, H1N1 Influenza A virus (influenza), Norovirus, Rotavirus, Adenovirus (EN 14476 standard). Er testet for afsmag i 
fødevarer i henhold til Tetrad Test ASTM International E3009-15. 


