
KBM Disinfection
by 

Innehåller
Vatten och klordioxid (nominell 200 ppm).

Miljöegenskaper
Uppfyller krav för emission i arbetsmiljön. Produkten utvecklar  
ej resistens.

pH värde
pH 2 i brukslösning.

Hållbarhetstid & förvaring 
Obruten flaska i originalkartong hållbar 9 månader i rums-
temperatur och 12 månader i kylskåp. Vätskan är aktiv så länge 
den är gul. Bäst före datum se originalförpackning. Lagras svalt 
och undvik direkt solljus. Ej brandfarlig. 

Varningsmärkning
Ingen skyddsutrustning är nödvändig vid hantering.

Säkerhetsföreskrifter
Fullständig information om användning och hantering  
av produkten finns att tillgå i särskilt säkerhetsdatablad.
Produkten är endast avsedd för professionell användning.

Artikel nr.   EAN 

10021596   5 liter 3 st/fp.                           7340112150020

10019034 1 liter  6 st/fp.                           7319895198147

10019192 500 ml + spraypump. 12 st/fp. 7319895199113

SAP nr.   EAN 

2113948     5 liter 3 st/fp.                            7340112150020

2058924 1 liter  6 st/fp.                           7319895198147

2058925 500 ml + spraypump. 12 st/fp. 7319895199113

Teknisk data

KBM Disinfection är ett världsunikt, patenterat 
desinfektions-medel som eliminerar dödliga sporer, 
virus och multiresistenta bakterier. Ytterst miljövänligt 
vattenbaserat alternativ. Mycket användarvänlig då 
lösningen är färdig att användas och kan hanteras utan 
skyddsutrustning. 

KBM Disinfection är ett säkert alternativ för framtiden  
då den inte utvecklar resistenta bakterier. 

Made in Sweden.

info.se@procurator.com, Tel kundservice 0200 81 10 00
www.procurator.com

Praktisk data

Användning
Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från 
tänkt appliceringsyta. Applicera generöst med KBM Disinfection 
på en ren trasa och torka ytan. Verkningstid inom två minuter. 
Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om 
materialkompatibilitet med desinfektionslösningen då vissa 
metallytor kan vara känsliga för lågt pH-värde. Regelbunden 
avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.

Egenskaper
Eliminerar sporer, virus, bakterier och svamp. Ger full effekt  
inom 2 minuter. Kliniskt bevisad av oberoende testinstitut.  
Även effektiv mot mögel och ämnen som orsakar dålig lukt.  
Ej brandfarlig. Oparfymerad. Uppfyller kraven enligt EN14476.

Dosering
Färdig brukslösning. Finns även i sprayflaska.


