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                             PURELL

 
 

TEKNISKE OPLYSNINGER  
Ingredienser Plantebaseret ethanol N° CAS 64

Specifikationer 

Spray : Udseende : Klar, farveløs til opalin væske

Servietter : Blåt underlag. Wipe størrelse :

• Duft : Uden parfume 

• pH : 5.0 – 5.5 

Konservering 

• Spray : Hyldeliv : 3 år 

• Servietter : Hyldeliv : 2 år

• Bruges i løbet af en måned efter åbning

• Tåler ikke frost, opbevares mellem 4 og 40 °C

Anvendelsesmåde 

  
 

 

Spray :  1.Spray 10 til 30 ml/m2 

direkte 

rengjorte overflade, der 

skal beh

 

Servietter : 1.Tør forud rengjort 

overflade af

brug 

 

Miljø 

• Formlen er helt bionedbrydelig i henhold til bibliografiske data om ætanol

• 100 % af alle ingredienser kommer fra naturlig oprindelse

• Sprayudgaven er ECOCERT

Retningslinier  
• Biocidholdigt produkt PT2 og PT4

• Anvendelse, kun til professionnelle

Kompatibilitet  • Produktet er kompatibelt med de fleste overflader bortset fra alkoholfølsomme overflader (plexiglas osv.)

Brugsanvisning  

• Må kun bruges på glatte overflader

• Må ikke sluges. Må ikke blandes med andre produkter

• I tilfælde af en nødsituation, kontakt nærmeste

• For yderligere oplysninger henvises der til produktsikkerhedsdatabladet

• Bortskaf indholdet/beholderne i henhold til lokale regulativer

• Genbrug ikke tom emballage

 

 

 

Naturligt rengøringsmiddel certificeret af ECOCERT Greenlife i henhold til ECOCERT-standarden, der kan ses på http://detergents.ecocert.com/en

Produktinformationsblad      

PURELL® Desinfektion overflade Spray & Servietter 
    

Rengørende, skyllefri spray og servietter 

til madoverflader og udstyr (arbejdsbord, madtermometersonde) 

Mål-gruppe

centralkøkkener, fælleshuse, lagerhuse og fødevarebrancher

• Virker & tørrer hurtigt  

• Dræber 99,999 % af de mest almindelige skadelige bakterier 

• Bakteriedræbende, svampedræbende, virusdræbende

• Ecocert-certificeret spray  

• Uden skylning 

• Uden parfume 

• Bestod test for afsmag på fødevarer i overensstemmelse med 

EN 4120:2007 

Plantebaseret ethanol N° CAS 64-17-5 (660,10 g/kg), Vand 

: Klar, farveløs til opalin væske  

Wipe størrelse : 130mm x 210mm (12 x 100 Tællebeholder), 185mm x 215mm

2 år. Bruges i løbet af en måned efter åbning 

Bruges i løbet af en måned efter åbning 

Tåler ikke frost, opbevares mellem 4 og 40 °C 

pray 10 til 30 ml/m2 

direkte på den forud 

rengjorte overflade, der 

skal behandles   

 

2.  Lad virke mellem 30 

sek. til 5 min. afhængigt 

af den ønskede effekt 

  

3.  Skyl ikke, tør af 

om nødvendigt 

 

Tør forud rengjort 

overflade af. Luk låget efter 

 

2. Lad tørre, skyl  ikke. 

Brug flere servietter 

om nødvendigt 

3.  Bortskaf servietten 

i en hensigtsmæssig 

affaldsbeholder

Formlen er helt bionedbrydelig i henhold til bibliografiske data om ætanol 

100 % af alle ingredienser kommer fra naturlig oprindelse 

Sprayudgaven er ECOCERT-certificeret i øko-rengøringsmiddelkategorien   

Biocidholdigt produkt PT2 og PT4 

Anvendelse, kun til professionnelle 

Produktet er kompatibelt med de fleste overflader bortset fra alkoholfølsomme overflader (plexiglas osv.)

Må kun bruges på glatte overflader 

kke blandes med andre produkter 

I tilfælde af en nødsituation, kontakt nærmeste forgiftningscentral 

For yderligere oplysninger henvises der til produktsikkerhedsdatabladet 

Bortskaf indholdet/beholderne i henhold til lokale regulativer 

ikke tom emballage 

standarden, der kan ses på http://detergents.ecocert.com/en 

 

 

Desinfektion overflade Spray & Servietter    
   

Rengørende, skyllefri spray og servietter  

til madoverflader og udstyr (arbejdsbord, madtermometersonde)  

gruppe : Fødevarebranchen – catering,  

centralkøkkener, fælleshuse, lagerhuse og fødevarebrancher. 

 
 

9 % af de mest almindelige skadelige bakterier  

Bakteriedræbende, svampedræbende, virusdræbende 

Bestod test for afsmag på fødevarer i overensstemmelse med 

185mm x 215mm (6 x 200 Tællebeholder) 

Skyl ikke, tør af 

om nødvendigt   

4.    Gentag proceduren 

i overensstemmelse 

med gældende hygiejne 

standard 

Bortskaf servietten 

i en hensigtsmæssig 

affaldsbeholder 

4.  Gentag proceduren i 

overensstemmelse med 

gældende hygiejne 

standard 

Produktet er kompatibelt med de fleste overflader bortset fra alkoholfølsomme overflader (plexiglas osv.) 
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GOJO Iberia España, S.L,  

Paseo de la Castellana, 

90, 1ª planta, 28046 

Madrid, España 

Tel: +351 218 988 230 

Fax: +351 21 898 82 39 
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* Forsøg udført under rene og snavsede betingelser ** Forsøg udført under snavsede betingelser *** Forsøg udført under rene betingelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPLØSNINGENS MIKROBIOLOGISKE AKTIVITET 

Aktiv mod Standard Kontakttid  

Bakterier 

EN 1040 (udgave April 2006)  30s 

EN 1276* (udgave Marts 2010)  30s 

EN 13697* (udgave Juni 2015) 2 min 

EN 13697*** (udgave Juni 2015), standard på Listeria monocytogenes, Salmonella enterica 

enteritidis og thyphimurium, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni 
2 min 

EN 13727+A2* (udgave Dec 2015) 30s 

Mykobakterier  EN 14348* (udgave Juni 2005), standard på M.avium og M.terrae 30s 

Gær/  Form 

EN 1275  (udgave April 2006)  30s / 1 min 

EN 1650+A1* (udgave Juli 2013), standard på Candida albicans 30s 

EN 1650+A1*** (udgave Juli 2013), standard på Aspergillus brasiliensis 1 min 

EN 13624* (udgave Nov 2013), standard på Candida albicans 30s 

EN 13624*** (udgave Nov 2013), standard på  Aspergillus brasiliensis 1 min 

EN 13697* (udgave Juni 2015) 5 min 

EN 13697*** (udgave Juni 2015), standard på Saccharomyces cerevisiae 5 min 

Virus 

EN 14476+A1** (udgave Januar 2007) : Rotavirus, Herpes, BVDV (erstatning til Hepatitis C),  PRV 

(erstatning til Hepatitis B) 
30s 

EN 14476+A1** (udgave Oktober 2015) : Norovirus 1 min 

EN 14476+A1*** (udgave Oktober 2015) : Adenovirus 1 min 

FORPAKNING   PRODUKTKODE 

6 x 750 mL Spray  32675-06-EEU 

6 x 200 Tællebeholder 95104-06-EEU 

12 x 100 Tællebeholder 95102-12-EEU 

Brug biocidaktivstoffer sikkert. Læs altid mærkningen og produktinformationen før brug. 


