
Hva er LifeCleandesinfeksjon?

LifeClean desinfeksjon er et unikt og patentert High-level oveflate desinfeksjons middel. Formelen 

består av en unik form for klordioksid, tensid og vann. Det inneholder ikke klor eller alkohol.

HVORFOR VELGE LIFECLEAN DESINFEKSJON?

Det komplette desinfeksjonsmiddelet som renser, desinfiserer og beskytter. Det samme produktet til 

daglig bruk så vel som under utbrudd og i en pandemi. Overlegen, dokumentert og veldig rask effekt 

mot virus, bakterier, mykobakterier, sopp og sporer. Eliminerer og fjerner biofilm raskt og 

effektivt. Fjerner dårlig lukt. LifeClean ødelegger RNA og DNA – utvikler ikke resistens. Etterlater 

ingen rester, er trygt for brukere og miljø og har bred materialkompatibilitet.

ETT PRODUKT, 3 OPERASJONER, ALLE OMRÅDER, ALLE OVERFLATER.
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BRUKERGRUPPER

Helsevesen (sykehus, ambulanse, barnehage, omsorgsboliger, tannlegefasiliteter) og veterinærpleie, 

offentlige områder og transport, politikk og kriminalomsorg, rengjøringsselskaper, restauranter / 

kommersielle kjøkken og hoteller, hurtigmatrestauranter, supermarkeder, havbruk (fiskeindustri) 

industrielt jordbruk. I tillegg til mange flere.

ARGUMENTER

1. Kontakttid vs. Tørketid –Vet du hvorfor dette er viktig?

Kontakttiden er den tiden som er anbefalt for at et desinfeksjonsmiddel skal ha full effekt. Noen
desinfeksjonsmiddel fordamper eller tørker opp før det har nådd full kontakttid. Et 
desinfeksjonsmiddel er ubrukelig dersom tørketiden er kortere enn kontakttiden. 

2. LifeClean Disinfeksjoneliminerertotalt SARS-CoV-2 (covid-19) I løpet av 30 sekund. 

3. LifeClean Disinfeksjon er klassifisert som high-level desinfeksjon av SSI i Danmark

Med High-level menes effekt mot noen av de farligste patogener i verden – som LifeClean har

effect på! Derfor er LifeClean veldig effektivt på de vanligste patogenene.

3. Har LifeClean Disinfeksjon andre egenskaper utover det å være et High-Level desinfeksjonsmiddel?

Ja, LifeClean har en rengjørende effekt, fjerner dårlig lukt fra treningsrom, toalett, urinaler etc.

LifeClean har også effekt på veggdyr og andre parasitter.

4. LlifeClean eliminerer både planktoniske bakterier og biofilm! 

Biofilm er samlinger av mikrober som holder seg til overflater og er svært tolerante mot 

antimikrobielle midler og dermed veldig vanskelige å drepe. Man anslår at biofilm står for 80% 

av alle mikrobielle infeksjoner. Biofilm bidrar til å forverre antibiotikaresistens. Biofilm med 

multiresistente bakterier har vist seg å kunne overleve i opptil 12 måneder på en overflate,  til

tross for regelmessig rensing med vaskemiddel og blekemiddel. Etanol og isopropyl øker

vekstvilkår for biofilm når bakteriene utsettes for alkohol og klor. De er derfor lite effektiv når

det kan føre til ny oppvekst for bakteriene. LifeClean er 100% effektiv og eliminerer biofilm og

forhindrer oppvekst av bakterier.

NØKKEL INFORMASJON

KORT KONTAKTTID

LifeClean gir store tids- og kostnadsbesparelser på grunn av sin korte kontakttid på 1 minutt 

på virus, bakterier og sopp, og 2 minutter på sporer uten å legge igjen farlige avfallsstoffer.

DEKKER ET BREDT SPEKTER

I motsettning til de fleste desinfeksjonsmidler fjerner LifeClean biofilm, forhindrer resistens

utvikling og er klassifisert som High-level desinfeksjonsmiddel (inkludert sporer).

BRUKER VENNLIG

En klar til bruk løsning som er enkel og trygg å bruke. Skånsom for brukere og miljøet. Anses 

ikke som farlig.

DOKUMENTERT EFFEKT

Rutinemessig testet på uavhengige laboratorier i henhold til gjeldende EN-standarder - som 

dokumenterer effektiv beskyttelse med LifeClean.

DET IDEELLE DESINFEKSJONSMIDDELET

Innovativt, miljøvennlig, stabilt og sikkert å bruke, med kort kontakttid, bred 

materialkompatibilitet, High-level effekt... LifeClean er ganske enkelt den ideelle løsningen!

Rengjør

LifeClean fjerner bakterier, skitt og organisk
materialer fra overflaten.

Desinfiserer

LifeClean’s unike formel av klordioksid gjør den til
et suverent antimikrobiellt middel – High-level 
desinfeksjon mot virus, bakterier, mykobakterier, 
sopp og sporer. 

Beskytter

LifeClean desinfeksjon bryter ned og forebygger
utvikling av biofilm. Ingen risiko for resistens. Trygt
å bruke for personalet og omgivelsene.
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Q Ødelegger LifeClean bakteriens DNA og motvirker det  utviklingen av resistens?

A Et unikt og patentert aspekt ved LifeClean er dets “virkemåte”. LifeClean ødelegger bakteriell RNA 
og DNA og skaper derfor ikke resistente bakterier. 

Q Hva er Klordioksid (ClO2)? 

A LifeClean’s aktive substans er klordioksid, IKKE KLOR/HYPOKLORITT. For eksempel er dette det 
samme stoffet som brukes til rensing av drikkevann i Sverige/Norge. Det er klordioksydmolekylet
ClO2 bundet til vann som gir desinfiserende egenskaper via en helt annen og mer effektiv 
mekanisme enn for klor / hypokloritt. På grunn av sin høye effektivitet kreves en mindre 
konsentrasjon av LifeClean kordioksid (200 PPM) for å oppnå samme desinfeksjonseffekt som 
svært høye konsentrasjoner av for eksempel klor / hypokloritt (5000 PPM). Mengden klordioksid i 
LifeClean er bare 0,02% og er mindre skadelig for mennesker, dyr og miljø sammenlignet med 
mange andre kjemikalier.

Q Hvordan skal LifeClean oppbevares? Og hva er holdbarheten? 

A LifeClean desinfeksjon skal oppbevares i originalemballasjen, borte fra direkte sollys og holdes
kjølig (mellom 5-25°C). LifeClean garanterer holdbarhet som et sporicid produkt (High-level
desinfeksjonsmiddel) på minst 9 måneder hvis produktet oppbevares i henhold til anbefalingene. 
For effektivitet mot enklere patogener som mange virus - inkludert norovirus og coronavirus - kan
PPM-nivået være så lavt som 50 PPM. Holdbarhet for virucidal effekt, 18 måneder (basert på
interne test data). 

For sporicidal effekt – bruk åpnet flaske innen 4 uker, merk åpnet flaske med åpningsdato. Det er 
enkelt å sjekke produktets effektivitet ved å se på den gule fargen - med en gul eller lysegrønn 
fargetone = fortsatt effekt, hvis væsken er gjennomsiktig = ikke aktiv.

Q LifeClean inneholder surfactants (rengjører), kan produktet brukes til rengjøring?

A Ja når det ikke er synlig smuss på overflaten - såkalte rene forhold. Hvis organisk materiale, dvs. 
smuss, er synlig på overflaten, bør du alltid bruke et rengjøringsprodukt og fjerne dette materialet
mekanisk, før du bruker LifeClean.

VANLIGE SPØRSMÅL

Q Er LifeClean desinfeksjon dyrere enn andre desinfeksjonsmidler?

A I markedet finner du mange desinfeksjonsmidler i ulike prisklasser, men ikke alle er like 
effektive.

1. En miljøvennlig løsning som eliminerer selv de tøffeste sporene. 
2. Overlegen dokumentasjon og i samsvar med nye teststandarder. 
3. Ett produkt for alle områder i svært lav konsentrasjon. Bare 50 PPM for fullstendig eliminering 

av covid-19, slik at du kan fortynne produktet 1: 4 = ¼ prisen. Fortsatt bare 30 sekunders 
kontakttid. 

Q Hva er forskjellen mellom Klordioksid og Klorin/Klor?

A Den aktive komponenten LifeClean desinfeksjonsmiddel er klordioksid. Selv om det deler det 
samme navnet med klor, er det en verden av forskjell mellom dem både i kjemisk struktur og 
virkemåte.

• Klordioksid har mye høyere effektivitet enn klor. Bare 200 ppm klordioksid er nødvendig for å 
oppnå samme desinfiserende effekt som 5000 ppm klor.

• Klordioksid har ingen miljøfarlige biprodukter. Klor har det.

• Klordioksid er mindre korroderende enn klor. Klordioksid fungerer effektivt i et bredere område 
av pH-nivåer.

• Klordioksid har vist seg å være effektivt mot komplekse organismer. Klor er ikke det.

• Klordioksid ødelegger biofilm ved kilden. Klor gjør ikke det.

Q Må jeg bruke hansker eller annen beskyttelse?

A Nei, du trenger ikke noen form for beskyttelse når du bruker LifeClean desinfeksjonsmiddel. Vi 
anbefaler imidlertid å følge de lokale retningslinjene for arbeidsmiljø og bruk av personlig 
beskyttelse når du desinfiserer forurensede områder der infeksjonsspredning er en risiko eller 
når sprut i øynene kan forekomme. LifeClean desinfeksjonsmiddel er fri for farepiktogrammer i 
henhold til sikkerhetsdatabladet.

Q Er det forskjell mellom LifeClean desinfeksjon og alkohol-basert desinfeksjon?

A Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler fordamper, noe som betyr at det kan være behov for 
påføring flere ganger for å oppnå kontakttiden som kreves for å eliminere mikroorganismer. 
Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler kan også skape motstandsdyktighet i bakterier og øker 
dannelsen av biofilm, noe LifeClean desinfeksjonsmiddel ikke gjør. Alkohol har ikke like bred 
effekt som LifeClean og er ikke anbefalt å bruke på urene flater. Dreper heller ikke sporer.
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