


European Hygiene Tech AS leverer et av markedets mest effektive og unike desinfeksjons 

produkter. Produktet Oxine har sin opprinnelse i USA og produktet som selges i dag er et resultat 

av forskning og utvikling gjennom mer en 40 år.

Bio-Cide International produserer Oxine og Purogen, påvist sikre desinfeksjonsmidler som er 

effektive på et bredt spekter av mikroorganismer. 

Bio-Cides produkter er basert på selskapets egenutviklede spesialdesignede, stabile 

klordioksidløsning som har en renhetsgrad for bruk i medisinske produkter, overflatedesinfeksjon,  

drikkevannsbehandling og i forbindelse med desinfisering i matproduksjon etc. 

Produktet er miljøsikret og effektivt mot et bredt utvalg av mikroorganismer ved kun kort 

kontakttid. 

• Produktet er designet i en unik prosess som gir Oxine evnen til å reagere raskt med et bredt 

spekter av mikroorganismer hvor det er nødvendig. 

• Produktet har unike korrosive egenskaper og er trygt i bruk på ulike overflater. 

• Oxine har en unik sammensetning som medfører at ingen bakterier kan utvikle resistens. 

• Produktet er en unik desinfisering for bakterier, sporer og virus. 

• Produktet er også en utmerket lukt fjerner. 

• Brukerkonsentrasjoner krever ikke bruk av verneutstyr.

Produktene er testet for kvalitet, effektivitet og toksisitet. 

Inneholder ingen farlige tungmetaller og etterlater ikke restprodukter som kategoriseres som 

farlige.

Produktet fjerner biologiske utfordringer uten å skade naturen.



Bio-Cide har myndighetenes godkjenninger, lisenser og registreringer for hvert produkt 

for å sikre dets autentisitet og sikkerhet.

Produktene er godkjent av:
• Environmental Protection Agency (EPA)

• Food and Drug Administration (FDA)

• USAs Department of Agriculture (USDA).

• Echa registrert (Europeisk kjemisk agency).

• Testet og godkjent i forhold til bekjempelse av de fleste kjente bakterier, sporer og virus typer (se oversikt). 

• Testet og godkjent for bruk mot Sars – Cov – 2 (Viruset som forårsaker Covid – 19).

• Norge: 

• Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. 

• NSF/ANSI/CAN 60 (behandling av drikkevann og helseeffekt).  

• Legemiddelverket. 

• Oxine er godkjent til desinfisering på sykehus og helseinstitusjoner i Europa/USA (EPA og ECHA).        

Statens Legemiddelverk godkjente Oxine 500ppm 18.November 2020. 

• Miljøsertifisert OMR.

• ISO - 9001 Bio – Cide International. 

• EU: REACH registrert.

• EPA: Registrert 92987 – 1.

• EPA: Registrert   9804 – 1.

• ECHA registrering 2156 – 2159 – 2162 – 2165 – 2168 – 2171.

• Forskning tilknyttet; University of Oklahoma, Oklahoma State University, Texas A&M, Kansas State, North 

Dakota State, University of Florida og LSU for forsknings- og valideringsinnsats.

Laboratoria tester gjennom over 30 år. Studier tilgjengelig.





• Oxine er testet og godkjent i forhold til bekjempelse av de fleste bakterier, sporer og virus typer. 

• Oxine er testet og godkjent i EPA 92987 – 1 og EPA 9804 - 1. 

• Desinfisering for bruk mot Sars – Cov – 2 (Viruset som forårsaker Covid – 19).

• Godkjent for bruk til desinfisering i sykehus og helsesektoren.

• EU artikkel 95 listen. Oxine er godkjent for produkt gruppe PT2 – PT3 – PT4 – PT5 – PT11 – PT12.







Hva er Oxine®? 

Oxine® er en egenutviklet blanding av designet oksyklorkjemi som kan aktiveres for å generere et 

svært hurtigvirkende og effektivt, bredspektret desinfeksjonsmiddel for sykehus (patogener), og 

andre lokaler/overflater som trenger å fjerne bakterier og virus. BioVex har EPA-registrering som 

indikerer at den også virker på ikke-porøse overflater som ofte er kilden til smittsomme 

infeksjoner.

Hvordan fungerer Oxine®? 

Oxine® fungerer ved å angripe overflatene på mikrober og bryte dem ned. Dette eliminerer 

mikrobens evne til å spre seg. Den fungerer på kontakt og fortsetter å jobbe til den er tørr. 

Hva dreper Oxine®? 

Oxine® er et ekstremt effektivt bakteriedrepende og desinfiserende middel. Selv ved svært lave 

konsentrasjoner, i løpet av sekunder, dreper det mer enn 99,99% av de mest vanlige bakterier, 

sporer og virus, fungicid og tuberculocide. 

Oxine® er svært effektivt mot biofil og er bevist effektiv mot blodbårne patogener som MRSA, 

VRE, HIV og HEP-C. Fjerner også A-virus, Salmonella, Listeria, E-Colli og Trichophyton. Ren 

desinfeksjonskapasiteten er ca 100 ganger større en eksempelvis klor. 



Hva er Oxine®? 

Kan Oxine® brukes på ulike overflater? 

Oxine® kan trygt brukes med stor effektivitet på stål, laminat, keramikk, vinyl, plast og andre 

ikke-porøse overflater. Myke overflater som vinyl- og plastdekket stoler og madrasser kan 

behandles effektivt uten å trenge gjennom overflaten til det indre materialet. 

Hvor ofte skal jeg bruke Oxine® på en overflate? 

For å oppnå størst mulig effektivitet, skal Oxine® brukes som en del av en daglig rutine på alle 

vanlige ikke-porøse overflater. Det bør også brukes oftere mellom hver kontakt av en person som 

bærer på ulike typer smitte.  

Må jeg skylle eller rengjøre overflater etter påføring/sprøyting av Oxine®? 

Nei! Oxine® krever ingen endelig skylling. Bare bruk det og lå det tørke. Faktisk fortsetter den 

sin desinfiserende virkning på det behandlede overflatearealet til det er tørt. Det etterlater ingen 

aktive/giftige rester. 

Hva er holdbarheten for Oxine® konsentratløsningen før aktivering? 

Oxine® har en holdbarhet på to år uaktivert. 

Oxine® skal oppbevares på et kjølig, mørkt sted. Den sendes i ikke-lysoverførende flasker og 

bokser, så lys er ikke noe problem. Selv om det ikke er påkrevd med kjøling eller annen 

spesiallagring, bør den ikke oppbevares i for varme omgivelser (over romtemperatur). 



Hva er Oxine®? 

Hvordan aktiverer og klargjør jeg Oxine® desinfiseringsmiddel? 

Oxine® leveres klart til bruk eller som konsentrat. 

Klar til bruk: Leveres i ulike størrelser og konsentrasjoner.

Konsentrat: Alt er forhåndsmålt og enkelt å bruke. Aktivering kan skje manuelt eller ved 

hjelp av spesiallaget – automatisert blandeutstyr. Konsentrat blandes med aktivator og 

blandes ut med angitt mengde vann fra springen. Applikasjonsløsningen er da klar til bruk. 

Hvor lenge kan Oxine® ferdigblandet brukes? 

Bruksløsningen til Oxine® opprettholder sin fulle virkning i 12 mnd og etter åpnet produkt 

i 2 mnd (Se godkjenning Legemiddelverket). Etter dette mister applikasjonsløsningen 

gradvis effekt (best før). 

Oxine Pro har en konsentrasjon på 500 ppm. Konsentrasjon på 50 ppm tilfredsstiller en 

virketid på 60 sekunder overfor virus og bakterier. Produktet har derfor en virkningstid 

utover 12 mnd som er godkjent av Statens Legemiddelverk. 

EHT sine egne tester er gjort på 24 mnd, forutsatt korrekt lagring.



European Hygiene Tech AS. 

• Oxine Pro er et svært effektivt desinfeksjonsmiddel til alle harde flater. 
• Hoved virkestoff er klordioksid av medisinsk kvalitet, CLO2-løsning, ferdig blandet, klar til 

bruk. Oxine inneholder ikke klor eller alkohol.
o Oxine Pro har godkjenninger som kreves fra legemiddelverket, til næringsmiddelindustrien og har 

en svært god effekt og virketid overfor ulike skadelige organismer.
o Oxine Pro er meget effektiv på bl.a Biofilm (se egen presentasjon) og bakterier kan ikke utvikle resistens. 
o Oxine Pro har en virketid overfor bakterier og virus på 60 sekunder og er skånsomt mot miljøet. 

Klordioksid har ingen miljøfarlige biprodukter.

• Den strenge renseprosessen skiller Oxine Pro fra andre klordioksid baserte 
desinfiseringsmidler da det ikke inneholder etsende biprodukter som eksempelvis 
hypokloritt. 
o Dette gjør at Oxine Pro ikke er korrosivt ved konsentrasjoner opp til 500 ppm CLO2. Kan derfor 

brukes på alle harde overflater.
o Produktet kan også brukes i forhold til maskiner og elektronikk, skjermer etc.
o Produktet krever ikke verneutstyr ved bruk. Fordel tidsmessig, økonomisk og miljømessig.
o Spar tid: Produktet sprayes på eller påføres med klut/moppe og la det tørke, eller produktet 

tørkers av etter ønsket kontakttid. 
o Produktet fungerer når det tørker, så overflater og atmosfære trenger bare å være lett fuktet for at 

det skal være effektivt. Påfør jevnt. La det tørke. Du trenger ikke å tørke eller skylle.
o Etter desinfeksjon trenger en ikke å skylle eksempelvis maskiner, benker etc som kommer i kontakt 

med personer og næringsmidler.

• Oxine Pro har godkjenning fra Statens Legemiddelverk, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet -
NSF/ANSI/CAN 60 (behandling av drikkevann og helseeffekt).
o EPA-, FDA- USDA-godkjenninger og organisk sertifisering (Miljø). 



European Hygiene Tech AS. 

• Oxine Pro hoved virkestoff er klordioksid av medisinsk kvalitet, CLO2-løsning, ferdig blandet, 
klar til bruk.
• EPA (USA) definerer CLO2 som i stand til å ødelegge eller eliminere alle former for 

mikrobiell liv, inkludert sopp, virus og alle former for bakterier og deres sporer.



European Hygiene Tech AS. 

• Oxine Pro hoved virkestoff er klordioksid av medisinsk kvalitet, CLO2-løsning, ferdig 
blandet, klar til bruk.

• Det er mye fokus på Covid - 19 og desinfeksjon. 
• Er produktet testet overfor Sars Cov -2 og hvor effektivt er det? 
• Tabellen under viser hvor motstandsdyktig ulike organismer er overfor 

desinfeksjonsprodukter. Som en ser er nakenvirus som eksempelvis Corona virus lite 
motstandsdyktig. 

• Dette betyr at produkter som er testet mot mer motstandsdyktige organismer også virker 
overfor «enklere» organismer. 



European Hygiene Tech AS. 

Faktaboks: Oxine Pro hoved virkestoff er klordioksid CLO2. 

• Klordioksid er ikke klor - inneholder ikke alkohol - er ikke etsende/ korrosiv.

• Oxine Pro reagerer ikke med vann, det forblir oppløst i vann på samme måte som eksempelvis 

karbondioksid (kullsyre). 

• Oxine Pro er et effektivt desinfeksjons produkt, som virker overfor et langt bredere antall 

organismer enn eksempelvis alkohol baserte desinfeksjons produkter.

• Klor reagerer med vann og danner saltsyre, klordioksid gjør ikke det.

• Oxine Pro korroderer ikke med rustfritt stål. 

Oxine Pro inneholder CLO2 som er rent, produsert for medisinsk bruk. 

Det inneholder derfor ikke korroderende avfallsstoffer som klordioksid produkter

av lavere renhetsgrad.

• Brukervennlig. Oxine Pro krever ikke bruk av verneutstyr.

• Virketid. Oxine Pro har kort virketid overfor Virus og bakterier (EN 14476, 60 sekunder, ved 50 

ppm, Sars - Cov 2 - viruset som forårsaker Covid - 19). Oxine starter å virke umiddelbart. 

Det som også er interessant er hvor lenge produktet virker. Dette er spesielt interessant i forhold til

smittespredning på sykehus, skoler, institusjoner, helsestudioer osv. 

• Oxine Pro har også godkjent testing ved 10 minutter (tørketid) kontakttid.

• Alkoholbaserte desinfeksjons produkter fordamper raskt, behandlingen må gjentas oftere, de 

fjerner færre mikroorganismer og bakterier kan utvikle immunitet.  

• Holdbarhet 12 mnd (godkjent av Legemiddelverket) - åpnet emballasje 2 mnd (legemiddelverket). 

EHT tester viser 24 mnd holdbarhet (ved korrekt oppbevaring). 3 mnd etter åpnet (ved korrekt 

oppbevaring) - interne tester.



European Hygiene Tech AS. 

Oxine Pro er ikke korrosiv på harde overflater.
• Tester viser at klordioksid CLO2 er langt mer skånsom enn andre desinfeksjon 

produkter. 

• Tabellen under sammenligner korrosiviteten på datamaskiner ved bruk av 

hydrogenperoksid (vanlig desinfeksjons produkt) i forhold til desinfeksjon med 

virkestoff  CLO2 av høy renhet (ikke korrosiv) som Oxine Pro. 

• Tabellen under viser korrosiv 

verdien for ulike desinfeksjon 

produkter (virkestoffer). 



Miljøvalget.

MILJØPÅVIRKNING
Oxine Pro (CLO2) sine spesielle egenskaper gjør det til et ideelt valg for å møte utfordringene i 

dagens miljøbevisste verden. 

Oxine ødelegger patogener ved å angripe cellemembranen, bryter dem ned og restproduktet som 

dannes er vann og salt (bordsalt i ørsmå mengder). 

Det er et miljøforetrukket alternativ til elementær klor. Når klor reagerer med organisk materiale, 

produseres uønskede forurensende stoffer som dioksiner og bio-akkumulative giftige stoffer. 

Det er derfor gunstig å skifte ut klor med Oxine Pro fordi det eliminerer produksjonen av 

forurensningene som klor forårsaker. Oxine er en perfekt erstatning for klor, og gir alle klorfordeler 

uten noen av klorens svakheter og skadevirkninger. En av de viktigste fordelene er at Oxine ikke 

danner trihalomethanes (THMs), haloacetiske syrer (HAAer) og andre klorerte organiske 

forbindelser. Oxine Pro er også ca 100 ganger mer effektivt enn klor, noe som krever en lavere 

dosering og resulterer i en lavere miljøpåvirkning. 

Dette gjør Oxine Pro til et miljøvennlig desinfeksjonsmiddel.



European Hygiene Tech AS.

• Dokumentert effekt Oxine. Evne til å drepe mikroorganismer. 

• Dokumentert effekt i forhold til;
• E.Coli. 

• Salmonella. 

• Listeria. 

• Campylobacter. 



Bio-Cides produktene brukes i dag til å eliminere mikroorganismer innenfor flere felt:

• Næringsmiddelindustrien.

• Landbruk og Jordbruk.

• Matforedlingsanlegg

• Sjømatindustri. 

• Medisinske virksomheter

• Vannbehandling (drikkevann, brønner, basseng, boblebad, prosessvann etc).

• Meieri- og tappingsanlegg

• Bryggeri – industrien.

• Luftkanals ventilasjonssystemer

• Oljefeltindustrien 

• Shipping – Cruise – Tankbåter

• Transportindustri

• Dyrehelseindustrien.

• Generell rengjøring og desinfisering.

Oxine produktene brytes ned til mikroskopiske mengder bordsalt og etterlater ingen giftige rester. 

Produktene brukes trygt i forbindelse med matprodukter og prosessutstyr, samt tannhelse, 

sykehus og laboratoriemiljøer. 100% bærekraftig med en utmerket Miljøprofil (OMR – sertifisert).

De tekniske fremskrittene i Bio-Cides produkter har resultert i en nesten luktfri, klar, stabil formel 

som kan lagres, transporteres og er enkel - trygg i bruk. 

Bio-Cides strenge renseprosess gir et rent klordioksidbaserte desinfiseringsmidler, som ikke  

inneholde etsende biprodukter som hypokloritt. Dette medføre minimal slitasje på utstyr og 

sikkerhet for personell.



Oxine klorbaserte antimikrobielle 

stoffer.

Sikkerhet. Trygt i bruk. Kan forårsake helsemessige 

og sikkerhetsmessige 

problemer på grunn av 

hudirritasjon og 

slimhinneskader. Ved pH 

under 4,0, kan der produsere 

farlig gass.

Korrosivitet. Lav. Rangeres blant de mest 

etsende stoffene for mange 

metalloverflater.

Bi – rest produkt. Bare salter, ingen klorering. Produserer klorerte 

biprodukter, THM og 

kloraminer som er 

kreftfremkallende

Effektivitet. Ingen reaksjon ved organisk 

belastning.

Reagerer med organisk 

belastning.

Bio – Film. Svært reaktiv. Lite effekt.

De vanligste fordelene med Oxine i forhold til klorbaserte antimikrobielle stoffer er 

oppsummert i tabellen nedenfor:



Produktene er godkjent av mattilsynet og folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet har utført toksikologisk vurdering av produktet ut fra 

produktopplysninger som er fremlagt av European Hygiene Tech AS. 

Mattilsynet mottok uttalelsen 27.05.2020. 

Folkehelseinstituttet anser produktet helsemessig trygt å bruke som 

desinfiseringsmiddel (fornying av tidligere godkjenning).

Statens Legemiddelverk godkjente Oxie Pro overflatedesinfisering 

18.November 2020. Til bruk som overflatedesinfeksjon i helsevesenet.

Produktet OxinePro 500 ppm er testet i forhold til Covid – 19 (EPA mars 

2020). Resultat. Kontakttid 30 sekunder.

Produktet Oxine 50 ppm er testet - Kontakttid 60 sekunder ved 

konsentrasjon 50 ppm. EN 14476 virustest. Ekolabos 18. Mai 2020.

Produktene er grundig dokumenter gjennom studier og laboratoria testing. 

Samt 40 års bruk i ulike bedrifter, og et imponerende spekter av 

bruksområder.

Egne testprogram i forhold til:
• Emerging Pathogens.

• Bloodborne Pathogen Efficacy.

• Influenza Efficacy.

• Communicable Infections



Produktregister. 

Norske myndigheters sentrale register for registrering av kjemikalier. 

Følgende produkter er deklarert. 

Varenummer GTIN Produkt. Handelsnavn. Etikettnavn. 

PH Verdi. 

Konsentrat.

PH 

Verdi. 

Klar til 

bruk 

løsning.

Volum

enhet. 

Liter. 

Tilhørende SDS 

datablad.

EPA Toxicity 

Categories.

Krever 

verneutstyr. Kommentar.

7090063 7090053690122 Oxine 2%. Konsentrat. Oxine 2%. Konsentrat. 8,2 - 8,5 7 25 Oxine 2% 3 Ja Dette er Oxine konsentrat 2%

7090067 7090053690160 Oxine 2%. Konsentrat. Oxine 2%. Konsentrat. 8,2 - 8,5 7 1 Oxine 2% 3 Ja Dette er Oxine konsentrat 2%

7090064 7090053690139 Oxine 5%. Konsentrat. Oxine 5%. Konsentrat. 8,2 - 8,5 7 25 Oxine 5% 3 Ja Dette er Oxine konsentrat 5%

7090062 7090053690115 Oxine AH behandlingsprodukt. Konsentrat 2%. Kit. 100 ml. Oxine Behandlingsprodukt for hest/kløvdyr. 8,2 - 8,5 7 0,1 Oxine 2% 3 Ja

AH Animal Health. Vet ikke om dette trenger 

egen registrering. Dette er Oxine 2% konsentrat 

som over. Men solgt som pakke med aktivator.

7090060 7090053690092 Oxine Pro. AH behandlingsprodukt. 0,5 liter. Oxine Behandlingsprodukt for dyrehelse. Ikke relevant 7 0,5 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090066 7090053690153 Oxine Pro. AH behandlingsprodukt. 1 liter. Oxine Behandlingsprodukt for dyrehelse. Ikke relevant 7 1 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090065 7090053690146 Oxine Pro. AH behandlingsprodukt. 250 ml. Oxine Behandlingsprodukt for dyrehelse. Ikke relevant 7 0,25 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090061 7090053690108 Oxine Pro. Alltid rent vann. Konsentrat 5%. kit. 100 ml. Oxine Pro. Alltid Rent Vann. 8,2 - 8,5 7 0,1 Oxine 5% 3 Ja Dette er Oxine konsentrat. 5%.

7090054 7090053690030 Oxine Pro/BioVex Pro Desinfeksjon 500ppm. 1 liter. Oxine Pro desinfeksjon. Ikke relevant 7 1 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090056 7090053690054 Oxine Pro/BioVex Pro Desinfeksjon 500ppm. 200 liter. Oxine Pro desinfeksjon. Ikke relevant 7 200 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090068 7090053690177 Oxine Pro/BioVex Pro Desinfeksjon 500ppm. 0,5 liter. Oxine Pro desinfeksjon. Ikke relevant 7 0,5 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090055 7090053690047 Oxine Pro/BioVex Pro Desinfeksjon 500ppm. 5 liter. Oxine Pro desinfeksjon. Ikke relevant 7 5 Oxine Pro 500ppm. 4 Nei Dette er Oxine Pro 500ppm. Klar til bruk.

7090069 7090053690184 Oxine/BioVex Desinfeksjon 50ppm. 1 liter. Oxine desinfeksjon. Ikke relevant 7 0,5 Oxine 50ppm. 4 Nei Dette er Oxine 50ppm. Klar til bruk.

7090051 7090053690009 Oxine/BioVex Desinfeksjon 50ppm. 1 liter. Oxine desinfeksjon. Ikke relevant 7 1 Oxine 50ppm. 4 Nei Dette er Oxine 50ppm. Klar til bruk.

7090053 7090053690023 Oxine/BioVex Desinfeksjon 50ppm. 200 liter. Oxine desinfeksjon. Ikke relevant 7 200 Oxine 50ppm. 4 Nei Dette er Oxine 50ppm. Klar til bruk.

7090052 7090053690016 Oxine/BioVex Desinfeksjon 50ppm. 5 liter. Oxine desinfeksjon. Ikke relevant 7 5 Oxine 50ppm. 4 Nei Dette er Oxine 50ppm. Klar til bruk.

7090058 7090053690061 Oxine/BioVex Pro Ultra. Klar til bruk. 3000ppm. 5 liter. Oxine Pro + desinfeksjon. 7,2 - 7,5 7 5 Oxine Pro + 3000. 3 Ja

Dette er Oxine Pro Ultra, 3000ppm. Klar til bruk. 

Blandingsforhold 3% i vann.



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Virusbekjempelse.

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.

•Vannbehandling.

• Hoved vannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping. Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Hovedkategorier.

Rengjøring og desinfisering.

Rengjøring er fjerning av smuss og skitt. Det gjøres gjerne mekanisk, med eller uten hjelp av 

vaskemidler. Når vi skrubber, vasker og spyler etc så driver vi med rengjøring. Desinfisering 

gjør man når det skal være helt rent og bakteriefritt, gjøres i tillegg til (eller samtidig med, men 

aldri istedenfor) vanlig rengjøring. 

European Hygiene Tech leverer Oxine desinfeksjonsmiddel av høy kvalitet og renhet. 

Produktet er designet slik at det fungerer som et høypotent desinfiseringsmiddel samtidig som 

det fungerer utmerket i forbindelse med rengjøring. Påføring av vann/såpeskum med Oxine på 

rengjøringsflater sikrer at overflatene forblir rene – gir en langtidseffekt som forhindrer utvikling 

av bakterier og biofilm. 

Langtidseffekt i forhold til bakteriekontroll er vesentlig innen mange typer rengjøring. Spesielt i 

kontakt med næringsmidler etc.



EHT Oxine System rengjøring og desinfisering.

Bryggeri

Rent vann - vannrensing

Sykehus – Kirurgi - Desinfisering



EHT Oxine System rengjøring og desinfisering.

Bakterie kontroll. Biofilmbekjempelse. Luktfjerning. Økt holdbarhet.



Oxine® = bio-film control **

• Andre oksidasjonsmidler reagerer stort sett på overflaten av biofilmen og 
danner et oksidert lag, som forkulling på tre. Noe som hindrer utvikling men 
ikke fjerner bio – film.

• Oxine® trenger inn i biofilm på molekylært nivå, ved molekylær diffusjon.

• Oxine® er stabilt og oppløselig slik at det trenger igjennom overflaten og inn i 
biofilmen hvor det angriper mikroorganismer og oppløser biofilmen.

• Effekten av Oxine på biofilmer festet til harde overflater (ikke kontinuerlig) 
ved 50 ppm. Oxine skader biofilmcellen og er mer effektiv enn andre 
oksidasjonsmidler. En kontinuerlig behandling (riktig sanitæranlegg) gjør det 
mulig for Oxine å fortsette å nedbryte biofilmen og til slutt eliminere den slik 
vi ser i de kontinuerlige applikasjonene (WT) helt ned til en konsentrasjon på 
0,50 ppm ClO2.



Hovedkategorier.

Biofilbekjempelse.

Hvorfor er biofilmbekjempelse så viktig?

Biofilm er avanserte samfunn av mikroorganismer, for eksempel bakterier, sopp og virus, som er pakket inn i et 

egenprodusert, beskyttende slimlag. Mikroorganismer foretrekker gjerne et liv i biofilm. Vi finner derfor biofilmer over alt i 

naturen der det finnes fuktighet og næring.

Biofilm gir økt bruk av antibiotika og desinfeksjonsmidler

Bakterier kan tåle så mye som 1000 ganger mer antibiotika når de er i biofilm enn når de er utenfor. Det samme er tilfelle 

for de vanlig brukte desinfeksjonsmidler. Konvensjonell bekjempelse av mikroorganismer i biofilm krever derfor store 

mengde antibiotika eller desinfeksjonsmidler. 

Dette er lite bærekraftig idet det er uheldig for miljøet og gir dessuten økt risiko for utvikling av resistente bakterier og sopp 

dannelse.

European Hygiene Tech leverer et Oxine desinfeksjonsmiddel av høy kvalitet og renhet som effektivt dreper – fjerner 

biofilm. Produktet er designet slik at bakteriene slipper desinfeksjonsmiddelet (Oxine) inn i bilofilmen for deretter å 

dødlegge bakterienes cellemembran. Dette gjør også at bakteriene ikke kan bli immune, noe som resulterer i at en ikke 

trenger å veksle mellom 2 eller flere produkter for å opprettholde effektiviteten i desinfiseringsprosessen.

Biofilm gir økt risiko for utvikling av “superbugs”

Økt handel og transport, samt klimaendringer vil dessuten føre til at en rekke nye mikroorganismer med nytt genmateriale 

vil etablere seg i Norge, bl.a. i biofilm. I biofilm er enorme mengder mikroorganismer tett samlet, og gener utveksles 

mellom dem. På denne måten kan for eksempel importerte antibiotika resistens-gener raskt spres til andre bakterier. Det 

kan også oppstå såkalte ”superbugs” som er spesielt aggressive og farlige pga en kombinasjon av egenskaper fra 

forskjellige mikrober. Samme forhold gjelder også for Norsk eksport, og er en av grunnene til at produkter som eksporteres 

til utlandet utsettes for svært nøye kontroll i forhold til at produkter er uten farlige bakterier. Ved å behandle produktene

med Oxine desinfeksjonemiddel oppnår en bakteriefrie produkter, og en trygg eksport del.



Biofilm Livssyklus

Free Cell Attachment Biofilm matures Mature biofilm discharges 
new free cells



De fleste produkter til bruk innen 

desinfisering trenge ikke inn i biofilm



Mangel på behandling resulterer i gjendannelse av Biofilm



OXINE® effectively penetrates and breaks 
down biofilm and controls the in situ bacteria

ClO2
-



Continued treatment with OXINE®



The Result Is A Clean System



Høyeste renhet!



Virus presentasjon!



Hovedkategorier.

• Oxine er registrert som generelt viricidalt produkt. 

• Godkjent av Statens Legemiddelverk i Norge

• Etiketten fremhever den konvensjonelle bruken for å desinfisere fasiliteter for 

virus. 

• Dataene for Coronavirus PED er vedlagt og viser et fullstendig 100% 

fjerning ved konsentrasjon på 50 ppm/60 sekunder.

• EN - 14476 test.

• Vår anbefaling for desinfisering av høyrisikoområder er å tåke anlegget med 

500 ppm Oxine. 

Man kan bruke den samme konsentrasjonen for å tørke eller moppe av 
overflatene.

Oxine BioVex vs Ped Corona Virus



Full rapport www.eht-as.no.



A New Product

A New Process

Disinfection and Deodorization – That Actually 

Works!
WWW.EHT-AS.NO

Oxine/BioVex



A Facilities Approach to 
Infection Control

Oxine/BioVex



The most common approach

• Safeguard the caregiver

– Rubber gloves

– Vaccination

– Equipment that guards

• Treat the patient/inmate/client

– Pharmaceuticals

– Hospitalization

• Clean the facility



Three “legs” to infection control
• The caregiver

• The patient/client/inmate

the missing component . . .

• Disinfect the facility



Emerging Pathogens

• SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

– Caused by the coronavirus

• MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)

• VRE (Vancomycin resistant enterococcous)

• TB

• Influenza

• Ebola

• Covid-19



Bloodborne Pathogen Efficacy

• MRSA Methicillin Resistant S. aureus

ATCC 33592

• VRE Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis

ATCC 51299

• Hepatitis B Bovine Viral Diarrhea Virus (BVD Virus)

(Surrogate)  ATCC VR-1422

• HIV Human Immunodeficiency Virus Type 1

HTLV-111B Strain – Advanced Biotechnologies Inc.



Bloodborne Pathogen Efficacy

• VRE Vancomycin Resistant Enterococcus 

faecalis ATCC 51299

• Oxine er effektive mot VRE.

• VRE er en forkortelse for 
"Vancouveromycin-resistente 
enterokokker", det vil si enterokokker 
som er blitt resistente (resistente) mot 
et antibiotikum kalt vancomycin. Fordi 
mange antibiotikatyper da ikke 
fungerer, kan det være vanskelig å 
behandle infeksjoner med disse 
bakteriene.



Influenza Efficacy

• Swine Flu (H1N1)  Animal Isolate

ATCC VR-333

• Influenza Type A (H3N2) Hong Kong Strain

Human Isolates

ATCC VR-544

• Avian Influenza (H3N2) Avian Isolates

ATCC VR-2072



Communicable Infections

• Skin infections

– Staph (including MRSA)

– VRE (vancomycin resistant enterococcous)

– Ringworm

• Respiratory infections

– Tuberculosis

– Flu

– RSV

– Colds

• Intestinal Infections

– Giardia

– Shigella



The Issue
• Prime epicenters for community 

unhealthiness

– Prisons

– Schools 

– Athletic Facilities

– Nursing Homes

– Hospitals/clinics 

– Food service

– Cars/Trains/Plane/Public Transport

– Dorms

– Laundry areas

– Transportation equipment

– Shipping

Secondary Secondary

Secondary

Primary

Secondary Secondary

Secondary

Primary

Secondary Secondary

Secondary

Primary



Three-Pronged Approach

• Treat the patient

• Protect the care-provider

• Treat the facility/area



What Is Oxine/BioVex? 

• A microbiologic approach rather than janitorial

• A product used on equipment

• A product “squirted/applied” (no rinse required):

– Exam tables, medical equipment, specimen counters

– Restroom surfaces, waiting areas

– Prison cells, transportation equipment/vehicles

– Housekeeping equipment

– Food service areas

• A water bath disinfectant that meets all 
Department of Health requirements



What Is Oxine/BioVex?

• A new class of chemistry to the market

• Simple 

– “Apply and Walk Away”

• Effective

– Kills 99.999% of pathogens

• Fast

– Begins destroying bacteria in seconds, not minutes to hours

• Proven

• Safe

– Approved for use as disinfectant even in food service areas –

no rinse required



Standard Competitive Comparisons



Comparison of Pro Oxine Vs. Chlorine

Property

Primary Chemical 

Reaction

Corrosion potential

Taste & Odor

Effective pH Range

Reaction in Water

Reaction to Organic 

Load

Reaction to Biofilms

Oxidative capacity

Oxine/BioVex 

Oxidation Only, No Chlori-

nated By-products.

Low (E0 = 0.95V)

Slight

1-10

Does not hydrolyze

Resists neutralization  

Highly reactive

2.63

Chlorine (HOCl)

Elecrophilic substitution 

resulting in Cl-by-products

High (E0 = 1.49V)

Produces “chemical” taste

6.8-7.6

Hydrolyzes in water

Readily neutralized

Largely ineffective

1

•

•

•

•

•

•

•
•



Hovedkategorier.

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.



Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For skoler og barnehager.

Oxine Pro gir skoler og barnehager et trygt og praktisk 

system for desinfisering. Redusere spredningen av 

blodbårne patogener og smittsomme infeksjoner fra ikke-

porøse overflater for alle fasiliteter. Oxine er også testet og 

fungerer i forhold til Norovirus («diare virus») som er svært 

smittsomt.

Den egenutviklede blandingen av oksyklorkjemi fra Oxine 

Pro gir desinfeksjon ved å angripe overflatene til mikrober 

og bryte dem ned. Den fungerer umiddelbart ved kontakt, 

og fortsetter å fungere til den er tørket. Ingen resterende 

aktiv forbindelse blir etterlatt (etterlater ingen giftstoffer), så 

ingen skylling er nødvendig. Oxine Pro er også en 

utmerket lukt fjerner. 

Oxine Pro er et rimelig, men svært effektiv 

desinfiseringsmiddel som kan brukes daglig, eller oftere på 

problemkontaktområder eller i spesielle målområder.

Produktet leveres i klar til bruk løsning (Oxine Pro 

500ppm), eller kan genereres på stedet gjennom enkle 

manuelle systemer eller automatiserte systemer.

E.Coli studie i forhold til bassenger viser elimeinring av 

bakterien ved en konsentrasjon på kun 3 ppm.

BioVex® Oxine Pro* er klar for å jobbe med å løse 

sanitetsutfordringene dine.
* Oxine Pro (Betegnelse internasjonalt Oxine BioVex) gir en (klar til bruk) 
konsentrasjon på 500 ppm og krever ikke bruk av verneutstyr.

BioVex® Oxine Pro brukes i følgende områder for 

desinfeksjon og lukt kontroll:

• Boblebad Vannbad

• Toaletter Garderober og dusjer

• Treningsutstyr Gymmatter

BioVex® Oxine Pro brukes ofte til å behandle senger, stoler, vegger og 

gulv, treningsutstyr, lekeutstyr, medisinsk utstyr, laboratorieflater, 

toaletter, dusjer, vann bad, boblebad, bassenger, rullestoler, fast utstyr, 

harde overflater, skylling av klesvask og et bredt spekter av andre 

områder.

Konsentrategenskaper

Konsentrasjon: 2,00 - 2,10% tilgjengelig klordioksid 

pH: 8,2 - 8,5 

Løselighet i vann: Komplett 

Blanding klar til bruk: Oxine Pro* Konsentrasjon 500 ppm.

Svært lav akutt toksisitet (EPA CAT III) Gjelder konsentrat.

Ikke-brennbar, ikke-eksplosiv, stabil løsning.

PRODUKTFORDELER OXINE I FORBINDELSE MED SKOLER OG BARNEHAGER.



BioVex® Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For skoler og barnehager.

PRODUKTFORDELER OXINE I FORBINDELSE MED SKOLER OG BARNEHAGER.



Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For skoler og barnehager.

PRODUKTFORDELER OXINE I FORBINDELSE MED SKOLER OG BARNEHAGER.



BioVex® Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For Helsestudio og treningssentre.

BioVex® Oxine Pro gir helsestudioer og treningssentre et 

trygt og praktisk system for desinfisering. Redusere

spredningen av blodbårne patogener og smittsomme 

infeksjoner fra ikke-porøse overflater for alle fasiliteter.

Den egenutviklede blandingen av oksyklorkjemi fra 

BioVex® Oxine Pro gir desinfeksjon ved å angripe 

overflatene til mikrober og bryte dem ned. Den fungerer 

umiddelbart ved kontakt, og fortsetter å fungere til den er 

tørket. Ingen resterende aktiv forbindelse blir etterlatt 

(etterlater ingen giftstoffer), så ingen skylling er nødvendig. 

BioVex® Oxine Pro er også en utmerket lukt fjerner. 

BioVex® Oxine Pro er designet for å bli fortynnet med en 

fast mengde vann for å lage et rimelig, men svært effektiv 

desinfiseringsmiddel som kan brukes daglig, eller oftere på 

problemkontaktområder eller i spesielle målområder.

Produktet leveres i klar til bruk løsning (Oxine Pro 

500ppm), eller kan genereres på stedet gjennom enkle 

manuelle systemer eller automatiserte systemer.

BioVex® Oxine Pro* er klar for å jobbe med å løse 

sanitetsutfordringene dine.

* Oxine Pro (Betegnelse internasjonalt Oxine BioVex) gir en (klar til bruk) 
konsentrasjon på 500 ppm og krever ikke bruk av verneutstyr.

BioVex® Oxine Pro brukes i følgende områder for 

desinfeksjon og lukt kontroll:

• Boblebad Vannbad

• Toaletter Garderober og dusjer

• Treningsutstyr Gymmatter

BioVex® Oxine Pro brukes ofte til å behandle mekaniske og kirurgiske 

senger, stoler, vegger og gulv, treningsutstyr, medisinsk utstyr, 

laboratorieflater, toaletter, dusjer, vann bad, boblebad, bassenger, 

rullestoler, fast utstyr, harde overflater, skylling av klesvask og et bredt 

spekter av andre områder.

Konsentrategenskaper

Konsentrasjon: 2,00 - 2,10% tilgjengelig klordioksid 

pH: 8,2 - 8,5 

Løselighet i vann: Komplett 

Blanding klar til bruk: Oxine Pro* Konsentrasjon 500 ppm.

Svært lav akutt toksisitet (EPA CAT III) Gjelder konsentrat.

Ikke-brennbar, ikke-eksplosiv, stabil løsning.



BioVex® Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For Helsestudio og treningssentre.



BioVex® Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For Helsestudio og treningssentre.



BioVex® Oxine Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For helsevesenet sine fasiliteter

BioVex® Oxine Pro gir brukerne av helsetjenester et trygt og 

praktisk system for å redusere spredningen av blodbårne 

patogener og smittsomme infeksjoner fra ikke-porøse overflater 

gjennom sine fasiliteter.

Den egenutviklede blandingen av oksyklorkjemi fra BioVex® 

Oxine Pro gir desinfeksjon ved å angripe overflatene til mikrober 

og bryte dem ned. Den fungerer umiddelbart ved kontakt, og 

fortsetter å fungere til den er tørket. Ingen resterende aktiv 

forbindelse blir etterlatt, så ingen skylling er nødvendig. BioVex® 

Oxine Pro er også en utmerket lukt fjerner. 

BioVex® Oxine Pro er et svært effektiv desinfiseringsmiddel som 

kan brukes daglig, eller oftere på problemkontaktområder eller i 

spesielle målområder.

Produktet leveres i klar til bruk løsning (Oxine Pro 500ppm), eller 

kan genereres på stedet gjennom enkle manuelle systemer eller 

automatiserte systemer.

Godkjent av Statens Legemiddelverk for bruk innen helse og 

sykehus.

BioVex® Oxine Pro* er klar for å jobbe med å løse 

sanitetsutfordringene dine.

* Oxine Pro (Betegnelse internasjonalt Oxine BioVex) gir en (klar til bruk) 
konsentrasjon på 500 ppm og krever ikke bruk av verneutstyr.

BioVex® Oxine Pro brukes i følgende områder 

for desinfeksjon og lukt kontroll:

Pasientrom Undersøkelsesrom 

Laboratorier Ambulanser 

Akuttmottak Kirurgi 

BioVex® Oxine Pro brukes ofte til å behandle mekaniske og kirurgiske 

senger, vegger og gulv, medisinsk utstyr, laboratorieflater, toaletter, 

dusjer, vann bad, boblebad, bassenger, rullestoler, fast utstyr, harde 

overflater, skylling av klesvask og et bredt spekter av andre områder.

Konsentrategenskaper
Konsentrasjon: 2,00 - 2,10% tilgjengelig klordioksid 

pH: 8,2 - 8,5 

Løselighet i vann: Komplett 

Blanding klar til bruk: Oxine Pro* Konsentrasjon 500 ppm.

Svært lav akutt toksisitet (EPA CAT III) Gjelder konsentrat.

Ikke-brennbar, ikke-eksplosiv, stabil løsning.



BioVex® Oxine 

Pro* 
Desinfiserings løsninger 
For helsevesenet sine fasiliteter





* Oxine Pro (Betegnelse internasjonalt Oxine BioVex) gir en konsentrasjon av designet klordioksyd på 500 ppm og krever ikke 

bruk av verneutstyr. Giftighet er kategorisert som ubetydelig.



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Virusbekjempelse.

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.

•Vannbehandling.

• Hoved vannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping. Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Rensing av drikkevann.

1 av 6 mennesker i verden mangler rent drikkevann, og vann- relaterte 

sykdommer er den ledende årsaken til menneskelig sykdom og død. Mens mange 

av oss er beskyttet av statlige initiativer for å gi oss trygt og rikelig med vann er de 

fleste av verdens befolkning ikke så heldige. 

Global oppvarming, store nedbørsmengder samt forurensing medføre eksempler 

også i Norge på farlig drikkevann. Det har aldri vært større behov for effektive og 

økonomisk gode løsninger for å desinfisere drikkevann.

Oxine er en rimelig og effektiv løsning for bakteriefritt og trygt drikkevann.



• Oxine er godkjent av Folkehelseinstituttet og Mattilsynet som tilsetnings- og 
desinfeksjonsmiddel for drikkevann. Oxine renser trygt drikkevann uten at det blir 
ubehagelig lukt eller smak, i motsetning til mer konvensjonelle 
vannbehandlingsmetodene som blant annet klor.

• EHT sine installasjoner tilsetter automatisk Oxine i tilførselsvannet, eliminerer alle 
mikroorganismer og er uten helse- eller miljørisiko. Tilsetning av Oxine i 
vannforsyningen gir også kontinuerlig beskyttelse mot biofilm, eller organiske 
belegg i rør som kan gi grobunn for bakterier.

• I tillegg vil Oxine redusere bakterienivået i avløpsvann, som videre forbedrer 
kvaliteten av avløpsvannet fra anlegget.

European Hygiene Tech AS. 



European Hygiene Tech AS. 

Vannrensing - OXINE®:

• EHT AS leverer anlegg hvor alt vannet inn til bedriften behandles med 

OXINE.

• Dette gir en dokumentert effekt for kvaliteten på bedriftens interne 

renhold.

• Oxine, som EHT AS leverer, er et av de mest effektive 

desinfiseringsmidlene på markedet. Det etterlater ingen giftige 

restprodukter etter behandlingen, kun salter av natrium og klorid som vi 

bruker daglig. 

• Konsentrasjonen som benyttes til vannrensing og rensing av rør er 

mindre enn 5 ppm (1 ppm = 1 tusendels gram pr. liter), så kostnadene for 

behandling av store vannvolumer er relativt lave.



European Hygiene Tech AS. 

Vannrensing - OXINE®

• I bedrifter som produserer næringsmidler stilles det strenge krav til daglig renhold 

av produksjonsutstyr, lokaler og åpne flater. 

• Alle flater som kommer i kontakt med vann vil bli utsatt for mikroorganismer som 

over tid kan være skadelig.

• Flatene som ikke ligger lett tilgjengelig, som innvendige overflater i 

tilførselsrørene, får sjelden oppmerksomhet.

• Eksempel:  Listeria er en bakterie som finnes i alle vannkilder og denne vil 

kunne formere seg på disse flatene, og være med på å danne en biofilm hvor alle 

typer bakterier vil trives.

• Det er både eksterne og interne bakteriekilder:

• Studier viser at over 50% av alle bakterier som opptrer i en næringsmiddelbedrift 

kommer fra interne kilder. Hovedkilden som utpeker seg  er bedriftens eget 

rørsystem og produksjonsutstyr .



European Hygiene Tech AS. 



European Hygiene Tech AS. 



Vanntank Septiktank



Vanntank –

Takvann.

Brønn - Vann

Septiktank

Rensing av private vannforsyninger. 

Hytte og Hus.

Rensing av septiktanker. 



European Hygiene Tech AS. 

Eksempel. Salgsprodukt til Boblebad og Svømmebasseng.



Behandling av vann i Boblebad og Svømmebasseng. 

European Hygiene Tech AS. 



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Virusbekjempelse.

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.

•Vannbehandling.

• Hoved vannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping. Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Drivhus – Blomster - lagring.

Landbruk.



Høsting og oppbevaring av 

frukt og grønnsaker.



Oxine er et effektivt desinfeksjons produkt til bruk i bekjempelse av matbårne 

sykdommer.  

Eksempel 1. viser bekjempelse av matbårne patogener.

Eksempel 2. bekjempelse av mugg.



Potet lagring



European Hygiene Tech AS. 



Effekt ved bruk av Keeper.

Høsting og oppbevaring av frukt og grønnsaker.

• Organism Concentration ppm Log10 

• Thielaviopsis basicola                 50ppm 1.33

• Thielaviopsis basicola               100 ppm 2.92

• E. coli O 157: H7 5 ppm 5.0

• Listeria monocytogenes              42 ppm 6.0

• Alicyclobacillus acidoterrestris   50 ppm 4.8



Antimikrobiell effekt av Keeper som brukes til å behandle tomater 

forurenset med Listeria monocytogenes.





Evaluering av Keeper for å behandle epler forurenset med Escherichia coli.













Studie Kirsebær.

Listeria monocytogenes på kirsebær





Oxine Approved for Horticulture Applications

Press Release

February 7, 2013

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Bob Picek

Phone: 405-329-5556

E-Mail: bpicek@bio-cide.com

URL: www.bio-cide.com

OXINE® Approved for Horticulture Applications

Norman, OK

Bio-Cide International, Inc. was recently awarded a new approval from the United States Environmental 

Protection Agency (USEPA) for the use of its OXINE® antimicrobial for horticulture applications.

“OXINE® technology will give growers the ability to control waterborne plant pathogens like Pythium, 

Phytophthora and Fusarium as well as biofilm and algae throughout their facility water systems,” said Bio-

Cide International’s Dr. Neeraj Khanna, Vice President of Technical Affairs. “Outbreaks of these and other 

waterborne pathogens can be devastating to growers. OXINE® is a reliable and cost-effective tool for 

greater productivity,” Khanna added.

“Horticulture is a key area of application where our years of sanitation experience can now be utilized,” 

commented Bob Picek,Technical Sales Manager. “We are glad that this application is now EPA registered 

for our OXINE® label. OXINE® eliminates most microbial issues at grower facilities at doses as low as 1 

ppm to 5 ppm. When used with our convenient, cost effective delivery systems, growers will be better able 

to

avoid the problems microbes cause. OXINE® will help the horticulture industry continue their dramatic 

productivity gains and help reduce disease related losses,” said Picek.

For more information about OXINE®and its horticulture applications or for information aboutdistribution, 

contact Bio-Cide International Inc. Customer Support at 1-800-323-1398.

Bio-Cide International, Inc. • 2650 Venture Drive • Norman, OK 73069

405-329-5556 • www.bio-cide.com

Gartnerier



Keeper® Technology Now Certified Organic

FOR IMMEDIATE RELEASE

Contact: Scott Owens

Phone: 405-329-5556

E-Mail: sowens@bio-cide.com

URL: www.bio-cide.com

Keeper® Technology Now Certified Organic

Norman, OK

The Organic Materials Review Institute (OMRI) recently issued Organic Certification for Keeper® and Keeper®

Professional products, which are intended to be applied as an

anti-microbial agent for the Red Meat, Poultry and Post Harvest Industries.

“Keeper® technology has played a vital role as a major component in HACCP planning for a decade in major meat 

processing facilities worldwide. Presently, Keeper® Technology is impacting the red meat, poultry, and post harvest 

industries by providing the highest level of safe and effective antimicrobial activity,” explains Scott Owens, Vice

President of Sales and Marketing for Bio-Cide International Inc, the manufacturer of theKeeper ® product. “The issuance 

of Organic Certification now allows the organic producer the same level of protection employed by traditional producers.”

“Bio-Cide International has spent years in research and extensive regulatory efforts to launch the Keeper®

technology,” said Bio-Cide’s Dr. Neeraj Khanna, Vice President of Technical Affairs. “The active component in Keeper is 

Acidified Sodium Chlorite (ASC) – a powerful antimicrobial with adequate residual effect. After its intended technical 

effect, ASC breaks down into table salt. This is the fundamental premise of Keeper® approval as an organic material,” 

Khanna added.

Keeper® and Keeper® Professional products are distributed through selected regional and national distributors.

For information about area distribution, or for technical information about Keeper®

Technology and its applications, contact Bio-Cide International Inc. Customer Support at

1-800-323-1398 or the contact given below.

Bio-Cide International, Inc. • 2650

Venture Drive • Norman, OK. 73069 •

405-329-5556 • Fax 405-329-2681

Organisk sertifisering, økologisk.



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Desinfisering (fjerner bakterier, sopp, sporer –

virus).

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Vannbehandling.

• Hovedvannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping.

• Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Bakteriebkjempelse.

Sjømat Næringen.

Skaldyr.

Fisk.



Produksjon av trygg og høykvalitets fiskeprodukter er avhengig av effektive 

hygienepraksis gjennom hele produksjonsprosessen fra innhenting til forbruker.   

Å fjerne bakteriell forurensning fra denne prosessen innebærer at fisken forblir 

fersk lenger, noe som betyr mindre avfall, mer fornøyde kunder og en bedre 

bunnlinje.

Oxine medfører at forbruket av farlige kjemikalier elimineres, kostnader reduseres 

og prosessene blir forenklet. Et system løser utfordringer i fra fisken blir levert til 

den er ferdig foredlet.

Fiskeindustri, oppdrett og fiskeforedling.



Sjøvann er en kilde til sykdom og parasitter, noe som kan gi dårligere kvalitet på 

oppdrettsfisken. 

Oxine har en utmerket antibakteriell virkning på sjøvann og er velegnet for 

desinfeksjon og rensing av vann og utstyr.

Transport og slaktingen av sjømat skjer ofte til sjøs. 

Rengjøring med Oxine betyr at fisken som blir ført til land er så fersk som overhode 

mulig, uten bakterievekst som gir bedre kvalitet og holdbarhet. 

EHT sine Oxine Systemer brukes effektivt til å rengjøre og desinfisere 

akvakulturanlegg, på fiskebåter, krabbebåter og i prosessanlegg for fisk. Oxine er fri 

for kjemikalier og giftstoffer, og er helt trygt for dem som bruker det. 

Avløpsvann kan renne direkte ut i sjøen uten negative effekter på miljøet. 



Source: Tanner, R. S; University of Oklahoma

Sjømat



Effekt på sjømat.

Organism Log10 reduction

E.Coli 3.0  (99.91%)

Salmonella 6.0  (99.9999%)
Listeria monocytogenes 3.1  (99.92%)

Vibrio cholera1 (serotype 01) 3.4  (99.96%)

Vibrio cholera2 (serotype non 01) 4.4  (99.996%)

Vibrio vulnificus 3.6  (99.08%)

Source: STR Labs  Hyannis Port MA.

Konsentrasjon = 40 ppm

Aktivator = Citric acid      

Kontakt tid = 30 seconds

EHT 2019



Skaldyr, reker, krabbe og skjell (ulike typer).
• Oxine blir brukt til å kontrollere bakterieflora og gir varene lengre holdbarhet.

• Krabbebåtene fra serien Deadliest Catch bruker en tilsetning på 13 til 26 ppm Oxine i 

isvannet som krabbene oppbevares i. Dette har gitt dem muligheten til å forlenge antallet 

fangstdager samt en økt produktkvalitet. 

• FCN 900 (Dokumentasjon).

• For reketrålere anbefales det å bruke Oxine med en konsentrasjon på 20 ppm til isvann, samt 

til is produksjon.

• For fiskemottak vil en ved å behandle rekene med Oxine 50ppm (spray, eller vannbad) oppnå 

økt holdbarhet på råvarene ved levering til kunde/butikk.

• Oxine is til lagring og transport. 

• Alternativ 1. Tilsetning i ismaskin.

• Alternativ 2. Installere aktiveringsskap koblet opp mot hoved vannforsyning. 



Effekt på reker og skalldyr. FCN 900

Organism Log10 reduction

E.Coli 3.0  (99.91%)

Salmonella 6.0  (99.9999%)
Listeria monocytogenes 3.1  (99.92%)

Vibrio cholera1 (serotype 01) 3.4  (99.96%)

Vibrio cholera2 (serotype non 01) 4.4  (99.996%)

Vibrio vulnificus 3.6  (99.08%)

Source: STR Labs  Hyannis Port MA.

Konsentrasjon = 13 til 26 ppm

Aktivator = Citric acid      

Kontakt tid = 30 seconds

EHT 2019



FCN 900 **



Konklusjon

• Acidified sodium chlorite (Oxine) er en svært effektiv bakterie -
behandlingsmiddel for bruk på rødt kjøtt, fjærkre, sjømat og 
Frukt/grønt – bransjen.  

• Nylig er det gitt mange nye forskriftsgodkjenninger for bruk av 
Oxine spesielt relatert til rødt kjøtt, sjømat, fjørfe.

• Oxine har mange fordeler når det gjelder anvendelse på rødt 
kjøtt, sjømat, fjørfe og fruk/grønt.

– Antimikrobiell effekt med bredt spekter
Utvidelse av holdbarhet
Høyere kvalitet på ferdigprodukter



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Vannbehandling.

• Hovedvannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping.

• Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Næringsmiddelindustrien.

Fjærkre – produksjon – slakteri - Eggproduksjon 

Bearbeiding av kjøtt – fisk - fjærkre 



Næringsmiddelindustrien.

Fjærkre – produksjon – slakteri - Eggproduksjon 

Bearbeiding av kjøtt – fisk - fjærkre 



Næringsmiddelindustrien

• Store krav til sanitær forhold i næringsmiddelindustri innebærer forebygging av matbårne 
sykdommer og smitte. Dette starter før dyrene blir slaktet eller avlinger er høstet, og må 
fortsette gjennom hele prosessen til maten er i emballasje og settes på butikkhyllene.

• Fra utstyr og anlegg til transport og personell er Oxine Systemet den mest miljøvennlige 
desinfeksjonssystem som noensinne har blitt godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.  

European Hygiene Tech AS. 



Næringsmiddelindustrien

European Hygiene Tech AS. 

• Studier viser at Oxine er et av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet 

for å forhindre utbrudd av E. coli, Legionella, Listeria, og Salmonella. 

• Oxine oppfyller alle nåværende og annonserte miljødirektiver.

• Oxine, i motsetning til andre produkter på markedet, ikke inneholder noen giftstoffer 

eller skadelige ingredienser.

• Bruk av Oxine gir økt holdbarhet på produkter/sluttprodukter.

• Bruk av Oxine til produksjon av Is – gir tryggere oppbevaring og transport.

• Oxine Systemet gir fordeler hva angår tid, effektivitet og kostnadsbesparelser, samt 

å ivareta sikkerheten for de ansatte og for miljøet. 



Næringsmiddelindustrien

European Hygiene Tech AS. 

• Studier viser at Oxine er et av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet 

for å forhindre utbrudd av E. coli, Legionella, Listeria, og Salmonella. 

• Oxine, i motsetning til andre produkter på markedet, ikke inneholder noen giftstoffer 

eller skadelige ingredienser.

• Bruk av Oxine gir økt holdbarhet på produkter/sluttprodukter.

• Bruk av Oxine til produksjon av Is – gir tryggere oppbevaring og transport.

• Oxine Systemet gir fordeler hva angår tid, effektivitet og kostnadsbesparelser, samt 

å ivareta sikkerheten for de ansatte og for miljøet. 



Landbruket en virksomhet som innebærer å arbeide med jord og husdyr på måter som 

kan resultere i forurensning av matvarene som blir produsert. Det er mange regler som 

skal sikre forbrukerne fra å komme i kontakt med matvarer som er forurenset. 

EHT Oxine Systemet oppfyller myndighetenes krav ved å tilby en unik 

desinfiseringsløsning til bønder og mat produsenter som er svært effektive, økonomisk, 

sikkert og helt miljøvennlig. Oxine kan brukes i alle aspekter ved landbruksbasert 

matproduksjon for å holde utstyr og anlegg desinfisert.

Oxine er den perfekte følgesvenn for landbruksbasert industri. 

Økt holdbarhet på grønnsaker, fisk, skalldyr osv.

Landbruk og matproduksjon.



• Staphylococcus

• Salmonella

• Listeria

• E. coli O157:H7

• Shigella

• Campylobacter

SMITTEBÆRERE GJENNOM MAT 

BEHANDLING



Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Virusbekjempelse.

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.

•Vannbehandling.

• Hoved vannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt.

• Bryggeri – industrien.

• Dyrevelferd.

• Shipping. Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Kyllingproduksjon



FCN-739



Effekt av Sodium Chlorite ved bruk innen

Kyllingproduksjon.

Effect of concentration

Log10 reductions in bacterial load following ASC treatment

Organism ASC concentration

500 ppm 850 ppm 1200 ppm

Aerobes 0.76 (82.9%) 0.85 (85.6%) 1.03 (90.7%)

E. coli 2.29 (99.5%) 2.33 (99.6%) 2.31 (99.4%)

Total coliform 0.85 (86.1%) 1.51 (96.0%) 1.96 (98.5%)

Source: Kemp et al. J. Food Prot. 2000, 63, 2000



Microorganisms Reduction (log cfu/ml)

E.coli O157:H7 1.43

S.Typhimurium 1.07

Total aerobic bacteria 1.93

Antimikrobiell effekt av Keeper® spray på 

kylling skrotter.



Rødt kjøtt – slakt og 

stykningsdeler.

European Hygiene Tech AS. 



European Hygiene Tech AS. 

løpet av de siste årene har ProOxine, opplevd en bemerkelsesverdig 

suksess i flere bryggeri-applikasjoner. 

Disse bryggeriene inkluderer noen av de største navnene i 

bryggeribransjen, så vel som hundrevis av mikrobryggerier. 

Hva er det med ProOxine som har skapt et så utmerket rykte? 

Primært det faktum at det viser effektivitet (løser utfordringene).

PROOXINE: effektiv, hurtigvirkende, bredspektret antimikrobiell beskyttelse.



European Hygiene Tech AS. 





Oxine, produsert av Bio-Cide International, er en meget raffinert blanding av 

oksyklorarter som inneholder renset natriumkloritt. 

Når den aktiveres med en matvaresyre (sitonsyre), produseres klordioksid og 

forbedret oksiner og den antimikrobielle aktivitet kraftig. 

Med bruksområder innen brygge-, matforedlings- og vannbehandlingsindustrien viser 

Oxine bredspektret antimikrobiell aktivitet, bevist svært effektiv mot blant annet:

• E. coli O157 

• H7, Salmonella

• Aspergillus

• Listeria

• Staphylococcus

• Pseudomonas. 

Dette produktet er spesielt egnet for fjerning og etterfølgende kontroll av biofilm. 

• Oxine har godkjenning fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. 

• NSF/ANSI/CAN 60 (behandling av drikkevann og helseeffekt).

• Legemiddelverket. EPA-, FDA- og USDA-godkjenninger, samt Kosher og 
organisk sertifisering. 



IDD er stolt av å anbefale Oxine for alt utstyret sitt til brygge- og drikkeindustrien. 

Oxine har vist seg å være en av de mest effektive desinfiseringsmidlene som er 

tilgjengelige for næringsmiddelindustrien. 

Godkjent av forskere ved University of Oklahoma [1] for Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa og Saccharomyces cerevisiae. 

Forskere fant også at Oxine har et betydelig effektivt biocid mot soppsporer av Mucor

sp. [2] og mot pasteuriseringsresistent Alicyclobacillus acidoterrestris [3]. 

Selv i sin mest konsentrerte form er Oxine ikke etsende for menneskelig vev og 

rustfritt stålutstyr. Dette øker levetiden til alt prosessutstyret ditt og gir et tryggere 

arbeidsmiljø. Oxine og andre klordioksidbaserte desinfiseringsmidler er blitt kontrollert 

strengt i en rekke bransjer over lang tidsperiode. Egen spesial godkjenning i henhold 

til avdeling XXI i Code of Federal Regulations [4] for bruk som direkte kontakt 

desinfiseringsmiddel av FDA [5].

Mens andre kjemiske selskaper tilbyr klordioksidbaserte produkter, foretrekker vi i  

IDD Bio-Cide Internationals sitt produkt på grunn av sin langvarige ytelse og høye 

renhet. Uten Bio-Cides strenge renseprosess kan klordioksidbaserte 

desinfiseringsmidler inneholde betydelige nivåer av etsende biprodukter som 

hypokloritt. 

For bakteriekontroll og utstyrets levetid - og som en Miljømessig faktor er vi stolte av 

å tillbyr Oxine til våre kunder.
REFERENCES
[1] Tanner, R.S. Journal of Industrial Microbiology (1989) 4: 145. 
doi:10.1007/BF01569799
[2] Challenge Test, Mucor sp.
[3] Challenge Test, Alicyclobacillus acidoterrestris
[4] 21 CFR 178.1010 (34)
[5] FDA Food Contact Notice 787

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01569799?LI=true
https://www.iddeas.com/s/Mucorsp.pdf
https://www.iddeas.com/s/Alicyclobacillusacidoterrestrissummary.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=178.1010
https://www.iddeas.com/s/FCN-787-available.pdf
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Hovedkategorier.

• Rengjøring og desinfisering.
• Bakteriekontroll.

• Biofilbekjempelse.

• Sykehus/Helse/Kirurgi. 

• Virusbekjempelse.

• Lukt fjerning. 

• Is produksjon.

• Bakteriebehandling og økt holdbarhet i 

matproduksjon.

• Overflaterengjøring.

• Produksjonslinjer.

• Fjerning av mugg – sopp dannelser.

• Fjerning av misfarging. 

• Vannbehandling.

• Hoved vannforsyning.

• Vannrensing, rent drikkevann.

• Brønner og vanntanker.

• Hus og hytte. 

• Båt og Bobil.

• Vanntårn.

• Behandling av luftkvalitet – befuktning.

• Svømmebasseng og Boblebad.

• Matbehandling - Næringsmiddelindustri.

• Landbruk/Jordbruk.

• Frukt og grønt produksjon.

• Lagring av grønnsaker.

• Drivhus.

• Blomsterproduksjon.

• Sjømatnæring.

• Næringsmiddelindustri.

• Kylling og Egg produksjon.

• Rødt kjøtt. 

• Bryggeri – industrien.

• Desinfisering.
• Treningsstudio.

• Aktivitetsparker.

• Skole/Barnehager.

• Sykehus – institusjoner.

• Fengsel – Psykiatrisk/behandling.

• Dyrevelferd.

• Shipping.

• Hotell og Cruise.

• Miljø og det grønne valget.



Dyre – helse og velferd.



European Hygiene Tech AS. 



Dyrevelferd. Oxine AH
Oxine AH brukes til å bekjempe sur 
stråle i hestens hover på en skånsom om 
meget effektiv måte.
Selv ved svært lave konsentrasjoner 
bryter OXINE AH ned de fleste 
sykdomsfrembringende bakterier, sporer 
og virus.

Hva er sur stråle?
Mange tror at sur stråle er en harmløs 
tilstand, men det er ikke tilfelle. Sur 
stråle er som en tikkende bombe som på 
kort tid kan gjøre mye skade. Det som 
skjer er at man får en hurtig 
nedbrytning av strålehornet i hoven. 
Dette gir såre stråler og nedsetter 
hovkvaliteten når hesten prøver å lande 
med tåa først for å unngå sårheten. 
Dette setter hovens støtdempende 
system ut av funksjon. Resultatet er 
overbelastninger på foten som vil kunne 
utvikle seg til alvorlige 
belastningsskader.



• Eksempel: Produkt til behandling av hestens hover.

European Hygiene Tech AS. 



Shipping
Beskyttelse av ballast vann
Utslipp av ballastvann som sikrer stabiliteten av skip og plattformer er et område med 
økende grad av bekymring. Kontroll av spredningen av fremmede marine arter via 
ballastvann ble godkjent av regjeringer som en internasjonal traktat i 2004. Imidlertid har de 
globale reglene ikke trådt i kraft internasjonalt ettersom kun 22 land har undertegnet 
traktaten – det utgjør 65 % av bruttotonnasje av verdens handelsflåte.
Spredning av forurenset ballastvann med fremmede arter kan være en av de største truslene 
mot den naturlige balansen i verdens biologiske mangfold. Miljøskader som følge av 
forurensning i ballastvann er unøyaktige og uregelmessig, og forurensningen vil øke i takt 
med global shipping. Dette er en sak av stor bekymring. Lossing av forurenset ballastvann 
kan skade den naturlige balansen i lokale marine miljøer. For å forhindre introduksjonen av 
invaderende arter, har EPA laget forskrift om utslipp av ballastvann som gjelder alle fartøy. 
Forskrifter sier at ballastvann ikke kan slippes ut eller bytte ut innenfor visse økonomiske 
soner.
Hvis rensing må forestas må riktige teknikker brukes, testene må utføres før lossing, og 
skipets kapteiner må registrere at alt har blitt gjort i henhold til gjeldende regler. Oxine kan 
eliminere alle arter og organismer i en forurenset ballasttank når de filtreres skikkelig. Oxine 
kan eliminere alle arter og organismer i en forurenset ballasttank når de filtreres skikkelig. 
Oxine tilføres skipets vannforsyning, og  vannet kan deretter tilsettes direkte til 
ballasttankene.



Hotell og Cruise bransjen

Komplekse drikkevannssystemer, varme- og kjøleanlegg på hoteller og lukkete rør 
nettverk på cruiseskip kan være fruktbare yngleplasser for de svært smittsomme 
bakteriene som Legionella og Norovirus. 
Slike nettverk får ofte bio- film belegg og har temperaturer som trigger
bakterievekst. 
Oxine brukes til rengjøring og kan trykt tilføres vannkilder å eliminere bakterier 
uten å tillegge ubehagelig smak eller lukt. 
Å tilføye Oxine i drikkevanns nettverket vil eliminere bakterier og renser rørene 
for organiske belegg. Oxine fjerner bio - film og derfor næringsgrunnlaget for 
bakterievekst. Bakteriene kan derfor ikke bli resistent  overfor Oxine. 
Produkter skylles i Oxine vann og overflater rengjøres med Oxine for å unngå 
bakterievekst og lukt.



Luftfartsindustri.

Oxine produkter brukes av de største flyselskapene i verden. 
Komplekse systemer for vann og luftbehandling er svært utsatt for smittsomme 
bakteriene som Legionella og Norovirus. Slike nettverk får ofte bio- film belegg og har 
ugunstige temperaturer som er med å oppmuntre bakterievekst. 
Oxine brukes til rengjøring og tilføres vannkilder å eliminere bakterier uten å tillegge 
ubehagelig smak eller lukt. Flyets tanker rengjøres med Oxine.

Å tilføye Oxine i drikkevanns nettverket vil eliminere bakterier og renser rørene for 
organiske belegg. Flyets luftbehandlingssystemer renses med Oxine luftrensesystem.

Oxine fjerner bio - film og derfor næringsgrunnlaget for bakterievekst. Bakteriene kan 
derfor ikke bli resistent  overfor Oxine. 



Miljøvalget.

MILJØPÅVIRKNING
Oxine Pro (CLO2) sine spesielle egenskaper gjør det til et ideelt valg for å møte utfordringene i 

dagens miljøbevisste verden. 

Oxine ødelegger patogener ved å angripe cellemembranen, bryter dem ned og restproduktet som 

dannes er vann og salt (bordsalt i ørsmå mengder). 

Det er et miljøforetrukket alternativ til elementær klor. Når klor reagerer med organisk materiale, 

produseres uønskede forurensende stoffer som dioksiner og bio-akkumulative giftige stoffer. 

Det er derfor gunstig å skifte ut klor med Oxine Pro fordi det eliminerer produksjonen av 

forurensningene som klor forårsaker. Oxine er en perfekt erstatning for klor, og gir alle klorfordeler 

uten noen av klorens svakheter og skadevirkninger. En av de viktigste fordelene er at Oxine ikke

danner trihalomethanes (THMs), haloacetiske syrer (HAAer) og andre klorerte organiske 

forbindelser. Oxine Pro er også ca 100 ganger mer effektivt enn klor, noe som krever en lavere 

dosering og resulterer i en lavere miljøpåvirkning.

Dette gjør Oxine Pro til et miljøvennlig desinfeksjonsmiddel.



Miljøvalget.
Bedriften får en grønnere profil ved å bruke Oxine produkter i produksjon og 

vannbehandling.  Produktet er ufarlig og «avfallsstoff» er kun mikroskopiske deler 

bordsalt. Redusert bruk av kjemikalier og økt produkt kvalitet/holdbarhet bidrar til 

større bærekraft.

Oxine er ikke giftig for miljøet og bidrar også til å redusere bakterienivået i 

avløpsvannet. Sammen med redusert kjemikaliebruk gir dette et renere utslipp fra 

virksomheten og et viktig bidrag til renere natur – og er et godt Miljøvalg.

Bedriften får en grønnere profil og et redusert miljøavtrykk ved å bruke Bio – Cide

produkter i produksjon, rengjøring og vannbehandling.


