
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 ISO 4120:2007

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 
Dræber Norovirus, E.Coli og Salmonella 
Testet specifikt på Salmonella, Campylobacter, Listeria og  
gær i omgivelser med fødevarer

YDEEVNE PÅ FORSKELLIGE OVERFLADER
Kompatibelt med de fleste glatte overflader

SUNDT MILJØ
ECOCERT-certificeret spray†. Formlen indeholder 100% 
ingredienser af naturlig oprindelse

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 Overflade desinfektion spray er  
ECOCERT certificeret

•   Formlen indeholder 100% ingredienser  
af naturlig oprindelse

• Indeholder ethanol af naturlig oprindelse

• Biologisk nedbrydelig formel

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

• Første wipe er klar til brug – pre-pulled



Mikrobiologisk aktivitet

Aktiv på Standard Kontakttid

Bakterier

EN 1040 (v. april 2006) 30 sekunder
EN 1276* (v. marts 2010) 30 sekunder
EN 13697* (v. juni 2015) 2 minutter
EN 13697*** (v. juni 2015)   på Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis og thyphimurium, 

Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni 
2 minutter

EN 13727+A2* (v. dec 2015) 30 sekunder

Mykobakterier EN 14348* (v. juni 2005) på M.avium og M.terrae 30 sekunder

Gær/Mug

EN 1275 (v. april 2006) 30 sekunder/  
1 minut

 
EN 1650+A1* (v. juli 2013) på Candida albicans

30 sekunder

EN 1650+A1*** (v. juli 2013) på Aspergillus brasiliensis 1 minut
EN 13624* (v. nov 2013) på Candida albicans 30 sekunder
EN 13624*** (v. nov 2013) på Aspergillus brasiliensis 1 minut
EN 13697* (v. juni 2015) 5 minutter
EN 13697*** (v. juni 2015) på Saccharomyces cerevisiae 5 minutter

Virus

EN 14476 +A1** (v. januar 2007):  Rotavirus, Herpes, BVDV (surrogat for Hepatitis C virus), 
PRV (surrogat for Hepatitis B virus)

30 sekunder

EN 14476+A1** (v. okt 2015): Norovirus 1 minut
EN 14476+A1*** (v. okt 2015): Adenovirus 1 minut

Produktbeskrivelse Varenr. Karton str.

PURELL Desinfektion Overflade Spray, 750ml flaske† 32675-06-EEU 6

PURELL Desinfektion Overflade Servietter, spand med 100 95102-12-EEU 12

PURELL Desinfektion Overflade Servietter, spand med 200 95104-06-EEU 6

Naturligt rensemiddel certificeret af  
ECOCERT Greenlife iht. ECOCERT  
standarden, som er tilgængelig på 
http://detergents.ecocert.com/en

* Undersøgelse udført under rene og snavsede forhold  
** Undersøgelse udført under snavsede forhold  
*** Undersøgelse udført under rene forhold

Anvend biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug.

PURELL® Løsninger til  
hånd- og overfladehygiejne  
i dit miljø

PURELL Overfladedesinficerende produktudvalg

LIT-PUR-SFC-DA-V1

GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Førende i verden indenfor håndhygiejne og hudpleje
GOJO.com

©2017. GOJO Industries, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. *Et søsterselskab til GOJO Industries, Inc. 
Kun til det europæiske marked.

Fjerner kim 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 virusdræbende med kort kontakttid.

Specifikt testet mod Listeria, Salmonella, Yersinia enterocolitica og Campylobacter jejuni mikroorganismer, som ofte er 
ansvarlig for fødevarebårne sygdomsudbrud.

†



©2017. GOJO Industries – Europe Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. LIT-SFC-PR1-DA-V1

Anvend biocider på en sikker måde. Læs altid etiketten og produktinformationen inden brug. 

PROTOKOL FOR HYGIEJNE OG DESINFEKTION  
AF OVERFLADER I KONTAKT MED FØDEVARER

OVERFLADE, DER 
SKAL RENGØRES

MÆNGDE 
PRODUKT

HVORNÅR DET 
SKAL BRUGES

PROTOKOL

Ikke porøse, glatte 
overflader, f.eks. 
kølediske, redskaber  
og områder til 
forberedelse af  
fødevarer

Spray 10 til  
30 ml/m2

På allerede 
rengjorte 
overflader i 
begyndelsen af 
arbejdsdagen, før 
brug af redskabet 
eller overfladen 
samt efter brug

1  Spray 10 til 30 ml/m2  
direkte på den allerede 
rengjorte overflade, som  
skal behandles

2  Lad virke 
mellem 30 sek. til 
5 min. afhængig af 
den ønskede effekt

3  Skyl ikke 
efter, tør om 
nødvendigt af

4  Gentag 
fremgangsmåden i 
overensstemmelse 
med stedets 
hygiejneprotokol

PURELL® Desinfektion Overflade Spray, 750 ml flaske

30sek.-5min.

PURELL Desinfektion Overflade Servietter, spand med 100 & 200
OVERFLADE, DER 
SKAL RENGØRES

MÆNGDE 
PRODUKT

HVORNÅR DET 
SKAL BRUGES

PROTOKOL

Ikke porøse glatte 
overflader, f.eks. 
Køkkenredskaber, 
aftagelige dele på 
køkkenudstyr og 
beholdere

Så meget, der 
er nødvendig 
for at tørre hele 
overfladen af

På allerede 
rengjorte 
overflader i 
begyndelsen af 
arbejdsdagen, før 
brug af redskabet 
eller overfladen 
samt efter brug

1  Tør allerede rengjorte  
overflader af

2  Lad tørre, 
skyl ikke efter. 
Brig flere wipes, 
hvis det er 
nødvendigt

3  Kast 
wipes bort 
i passende 
affaldsspande

4  Gentag 
fremgangsmåden i 
overensstemmelse 
med stedets 
hygiejneprotokol

30sek.-5min.

Luk låget efter brug. Holdbarhed en måned efter åbning.

10-30 ml/m2


