OxyBAC

®

Antimikrobiel cremet
skumsæbe til håndvask
Dræber 99.999% af mange almindelige mikrober

Dræber
99,999%
af de mest
almindelige
mikrober

OxyBAC

®

QUAT &
TRICLOSAN

FREE

Unik antimikrobiel skumsæbe til håndvask
OxyBAC® FOAM Wash er en skummende antimikrobiel håndsæbe, der kombinerer Deb Foam Technology® med det
antimikrobielle stof Accelerated Hydrogen Peroxide® og har unikke fordele sammenlignet med alle andre antimikrobielle
håndsæbeprodukter.

Bredspektret
antimikrobiel
aktivitet

Meget
effektiv
håndvask

Dræber effektivt en lang række bakterier, svampe
og mange vira, der kan spredes via hænderne og
forårsage almindelige sygdomme.

Enestående rengørende egenskaber, der fjerner
både synlig snavs og usynlige mikroorganismer.

Hurtigtvirkende

Deb Foam Technology® giver OxyBAC® en lav overfladespænding, der gør, at
produktet er nemt at fordele på hænderne og hurtigt rengør huden og dræber
mikroorganismer.

Sikrere for brugeren

Allerigivenlig, ikke-toksisk og ikke-irriterende for huden og fremkalder ikke mikrobiel
resistens.

Skånsom for huden

OxyBAC® kombinerer milde overfladeaktive- og fugtgivende stoffer for at sikre, at
OxyBAC® er skånsom mod huden og efterlader den blød og glat.

Sikrere for miljøet

I modsætning til andre aktive antimikrobielle stoffer efterlader hydrogenperoxid
(H2O2) ingen stoffer, der er skadelige for miljøet. Efter brug nedbrydes det ganske
enkelt til ilt og vand.

Ingen afsmitning til
fødevarer*

Dette parfumefri og farvefri produkt er blevet uafhængigt testet og der er ikke
potentiel risiko for afsmitning til fødevarer, når produktet bruges som en håndsæbe,
der vaskes af.

Reducerer
vandforbruget
*OxyBAC & OxyBAC Extra

Deb Foam Technology® hjælper med at reducere påvirkningen af miljøet, idet der
anvendes op til 46 % mindre vand pr. håndvask.

Uafhængigt testet for effektivitet
OxyBAC® FOAM Wash er omfattende testet af uafhængige laboratorier i henhold til anerkendte
internationale standarder. Det er dokumenteret, at produktet har en enestående bredspektret
antimikrobiel effekt.
Kategori mikroorganismer

Testmetode

Testorganismer

Gram +ve & Gram -ve
Bakteriedræbende

EN 1499

Escherichia coli (G -ve) - 1.5ml består standarden med en
kontakttid på 30 sekunder.

EN 1276

Staphylococcus aureus (G +ve), Enterococcus hirae (G + ve),
Escherichia coli (G -ve) og Pseudomonas aeruginosa (G -ve);
plus yderligere stammer af MRSA (G +ve),
Listeria monocytogenes (G +ve) og
Salmonella typhimurium (G -ve).
Består standarden med en kontakttid på 30 sekunder.

Gærdræbende

EN 1650

HACCP International
Certificering
OxyBAC®, OxyBAC® Extra og
de antimikrobielle dispensere
er blevet certificeret af HACCP
International som værende
levnedsmiddel-sikker og egnet
til brug indenfor levnedsmiddel
faciliteter, der anvender et
HACCP-baseret program for
levnedsmiddelsikkerhed.

Candida albicans (gær).
Består standarden med en kontakttid på 30 sekunder.

Virusdræbende

EN 14476

Standarden blev med 30 sekunder kontakttid testet og opfyldt
i forhold til følgende vira. Influenza A virus (H1N1),
Vaccinia virus, HCV (BVDV som surrogat), Human Influenza
A virus H3N2 og Influenza A virus H3N8 (avian)

Styrken ved
Hydrogenperoxid er den simpleste form for antimikrobiel oxidant – bestående af kun hydrogen
og oxygen. Den effektive oxiderende virkning har længe været kendt for at kunne dræbe
bakterier uden at være skadelig for hverken bruger eller miljø.
Accelerated Hydrogen Peroxide® er en blanding af almindeligt brugte ingredienser, der
får exceptionelle antimikrobielle egenskaber, når de kombineres med en lille mængde
hydrogenperoxid.

Effektiv uden at fremkalde mikrobiel resistens
Når H2O2 kommer i kontakt med mikrober, dannes der frie radikaler, som angriber flere mål
i cellen og dræber mikroben. Denne multivirkning, kombineret med at H2O2 ikke efterlader
antimikrobielle reststoffer på huden eller i miljøet, sikrer derfor, at der ikke er risiko for
mikrobiel resistens.

Sikrere for miljøet

I modsætning til alle andre antimikrobielle stoffer er det unikke ved hydrogenperoxid,
at det ikke efterlader nogen toksisk restkontamination i miljøet, men ganske enkelt
nedbrydes til ilt og vand.

Eksempel: Escherichia coli

Eksempel: Escherichia coli

H2O2 frie radikaler vil angribe flere mål i cellen.

Celle efter 15 sekunders eksponering af OxyBAC®
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* Worldwide Patent Pending
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HACCP International er
en førende uafhængig
organisation indenfor
levnedsmiddelvidenskab med
et globalt certificeringsprogram
for non-food supplerende
produkter og tjenester til
fødevareindustrien.

OxyBAC® produkterne er de
første antibakterielle sæber som
bærer HACCP International
certificeringsmærke.
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Allergivenlig
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Egnet til fødevareindustri

•
•
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Uden farvestoffer

•
•
•

Inklusiv skumpumpe for
større dosis = 1,5ml

Fjerner almindeligt
snavs

OxyBAC FOAM Wash TouchFREE
®

Fjerner fedtstof, f.eks.
vegetabilsk olie og
animalsk fedt

OxyBAC Extra FOAM Wash
®

Til håndvask - skyl med
vand

OxyBAC® FOAM Wash

Delvist virusdræbende indkapslede vira
(ifølge EN 14476)

Til hygiejne sensitive miljøer

PRODUKTEGENSKABER

Gærdræbende
(ifølge EN 1650)

Antimikrobiel skumhåndsæbe

ANVENDELSE

Bakteriedræbende (ifølge
EN 1499 og EN 1276)

OxyBAC

®

Uden parfume

ANTIMIKROBIEL AKTIVITET
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OxyBAC® FOAM Wash

OxyBAC® Extra FOAM Wash

Skumsæbe uden parfume, farve og
konserveringsmidler. Specielt udviklet til brug i
miljøer hvor der håndteres fødevarer, hvor der
kræves et højt niveau af håndhygiejne.

Skumsæbe uden parfume, farve og
konserveringsmidler. Specielt udviklet til brug i
miljøer hvor der håndteres fødevarer, hvor der
kræves et højt niveau af håndhygiejne.
Inkorporerer Deb DoubleDOSE™- pumpen til
ekstra rengøringseffekt.

Består
EN 1499 på
30 sek. med
kun 1 dose

Varenummer

Størrelse

Antal pr. karton

Varenummer

Størrelse

Antal pr. karton

OXY1LSC

1 liter patron til manuel dispenser

6

OXYEX1LSC

1 liter patron til manuel dispenser

6

Dispensere til OxyBAC®
• G
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Skumsæbe uden parfume, farve og
konserveringsmidler. Specielt udviklet til brug i
miljøer hvor der håndteres fødevarer, hvor der
kræves et højt niveau af håndhygiejne.

FO

OxyBAC® FOAM Wash TouchFREE

R LI

Sølvets kraft
Alle Deb dispensere er beskyttet
af BioCote® – et sølvbaseret
antimikrobielt stof, der modvirker
dannelse af bakterier og
skimmelsvamp.

Varenummer
OXY12LTFSC

Størrelse
1,2L patron til TouchFREE
dispenser

Antal pr. karton
3

Varenummer

Størrelse

Antal pr. karton

ANT1LDSSC

Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 1L

15

TF2WHI

TouchFREE Ultra White Silverline

8

Der henvises til produktinformationsark og sikkerhedsdatablade på www.debgroup.com for flere oplysninger.

Deb Swarfega A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ
Tlf: 64 72 24 00
E-mail: danmark@debgroup.com
www.debgroup.com

Deb Stoko® er et registreret varemærke tilhørende Deb Group Ltd.
Anvend biocider sikkert. Læs altid etiket og brugsanvisning
før brug. Der henvises til produktets etiket eller
sikkerhedsdatablad for sikkerhedsoplysninger.

DK LIT0868/0618

