
Degragerm 24™ Shield
powered by APT technology

Degragerm24™ Shield er et langtidsvirkende  
rengørings- og desinfektionsmiddel til non-food 
overflader med hyppig håndkontakt. 
Det holder overfladen antimikrobiel i op til 24 timer 
efter påføring – eller mellem rengøringsprocesser.

Denne løsning er især velegnet til steder med små og 
og mindre kontaktflader med hyppig håndkontakt som 
fx kontorer, uddannelses-  og undervisningssteder, 
hoteller, offentlige toiletter.

Undgå smittespredning 
via overflader
Du kan ikke være alle steder på én gang. Men overflader kan gøres  
sikre, selv når de bruges og berøres. Med Degragerm 24™ Shield får 
du kontinuerligt aktiv desinfektion, hvilket betyder, at dit personale,  
dine gæster og kunder trygt kan benytte dine faciliteter. 
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Brugsanvisning
Kan anvendes på stort set alle overflader, inkl. overflader med hyppig 
berøring som fx dørhåndtag, lyskontakter, kasseapparater, håndtag.

Produkt ABENA varenummer Emballagestørrelse
Degragerm 24h Shield RTU 19999010153 6x750mL

* 
** 

Gentag processen med påføring af Degragern24 Shield hver gang overfladen er rengjort med et rengøringsprodukt. 
På etiketten kan du se en oversigt med specifikke mikroorganismer og med hvilke test, effekten er dokumenteret. 
Vigtigt! Af tekniske årsager kan mikrofiberklude ikke anbefales til dette specifikke produkt/arbejdsproces.
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Sprøjt rigeligt middel på et 
papirshåndklæde / *uvævet klud.

Aftør overfladen med forfugtet 
papirshåndklæde / *uvævet klud.

Lad det virke i kontaktiden:  
5 minutter. Lad det lufttørre.

Giver 24 timers virkning mod 
bakterier og kappebærende virus.**

Egenskaber
• Desinficerer og dræber mere end 99,99% af bakterier

(også kappebærende virus som fx coronavirus) på bare 5 minutter
• Lever op til strikse teststandarder – også BSI PAS 2424 Redisual Antimicrobial

Efficacy Test (bakterier og kappebærende virus, effektiv i op til 24 timer
• Sikker for brugere – intet behov for personlige værnemidler

Fordele
• Overfladen beskyttet i op til 24 timer (bakterier/kappebærende virus)
• Gør rengøringsprocessen mere effektiv og bæredygtig fordi der bruges færre

produkter og mindre tid på rengøring og desinficering af overflader med hyppig
håndkontakt (non-food)

• Klar-til-brug middel – let at påføre

Testet ved
Effektivitet dokumenteret ved EN-standarder: EN 1275, EN 13697, EB 16777 *(MVA), EN 14476 
*(MVA), EN 1650, EN 13697 og PAS2424 (bakterier og virus).

* Modified Vaccinia Virus Ankara

Degragerm 24™ Shield
powered by APT technology

*

Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etikette og produktinformation før brug.




