
Bæredygtigt middel mod utøj

• Landbrug  
 Desinficér imens der er dyr i stalden!

• Supermarkeder og Storcentre

• Transport og Industri

• Fødevareproduktion

• Hotel, Restaurant, Catering

• Skoler og offentlige bygninger

• Pleje- og sundhedssektoren

• Kontorfaciliteter

• Camping & fritid

• Motionscentre og Idrætsfaciliteter

Hvor anvendes BioDes Utøj & Leddyr?

Med BioDes Utøj & Leddyr kan du hurtigt og effek-
tivt desinficere hvor problemer med utøj kan opstå. 
BioDes Utøj & Leddyr er et unikt produkt, hvormed 
man fjerner levevilkårene for alle former for kryben-
de insekter og kravl. 

Midlet er ikke et bekæmpelsesmiddel, men anven-
des forebyggende for at undgå etablering af kolo-
nier af ubehageligt småkryb alle steder.

BioDes Utøj & Leddyr er et ikke-korroderende mid-
del som anvendes overalt, hvor man ønsker at fore-
bygge problemer med utøj og leddyr. 

Midlet er testet i henhold til EN14885 for desinfice-
ringsegenskaber og godkendt til brug i fødevare-
produktion og i stalde, imens der opholder sig dyr 
- for det er nemlig fuldstædigt uskadeligt, for 
miljø, mennesker og dyr!

BioDes Utøj & Leddyr et patenteret gennemtestet HLD (High Level Disinfectant). Det indeholder INGEN farlige 
aldehyd eller chlor genererende komponenter. Produktet er særdeles effektiv som HLD mod bakterielle sporer, 
mycobacteria, bakteria, vira og svampe. Produktet er designet til at eliminerer risikoen for krydsinfektioner fra 
sporer, TB, vira, svamp og bakteria. Desinficering gør ikke bare mikroorganismerne enerte, men har testligt 
bevist, at de eliminerer dem. Produktet er sikkert at bruge på alle overflader, samt er farve og lugtfrit.
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- Ingen sprit!

- Ingen Klor!

- Ingen pesticider!

- 100% nedbrydeligt!

- Ingen transport af vand

- Produceret ansvarligt

- Bæredygtige råvarer

... alle steder hvor der findes utøj og kryb!



BioDes Utøj & Leddyr virker forebyg-
gende mod alle former for krybende 
insekter og utøj, og er med til at sikre 
et godt arbejdsmiljø uden generende 
gæster.

Midlet er ikke til bekæmpelse af insek-
ter, men vil ødelægge levevilkårene for 
disse og dermed forhindre kolonier i at 
opstå.

Til forebyggelse anbefales behandling i 
passende interval, fx:

• Landbrug 
Ved besætningsskifte eller kvartalsvist

• Offentlige bygninger 
Forår og efterår

• Feriehuse  
Før og efter sæson samt lejlighedsvist ved 
problemer

• Campingpladser 
Behandling af hytter og faciliteter;  
før, midt i og efter sæson

• Hoteller, Vandrehjem etc. 
Bør behandles forebyggende kvartalsvist

• Tørlagre 
Kvartalsvis behandling anbefales

• Sprayflaske (750ml): 
Produktet leveres klar til brug og skal blot sprayes på de 
ønskede områder.

• Dunk (10L) 
Produktet er klar til brug og kan distrubueres med hånd-
sprøjte eller gennem tågedesinfektionsanlæg.

Hvad fjerner midlet?
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Tågedesinfektion - køb eller lej!

BioSan Nordic er agent for Frans Veugen; den anerkendte holland-
ske producent af udstyr til udlægning af tågedesinfektion. Du kan 
købe eller leje udstyret af os. 

Tågedesinfektionsudstyr findes både mobilt og stationært, og er 
en yderst effektiv metode at desinficere efter fx virusangreb og 
som rutinemæssig foranstaltning til sikring af et bakterie- og vi-
rafrit indeklima.

Flere miljøvenlige midler:

+45 82 30 67 17
BESTIL IDAG:

BioDes  
Disinfection

BioDes  
Anti Skimmel

BioSan Industri 
Rengøring

Anvendelse af  BioDes Utøj & Leddyr:

www.biosan.bio

BioDes Utøj & Leddyr er godkendt til brug i stal-
de, imens der opholder sig dyr. Det er fuldstændigt 
harmløst overfor dyr, mennesker og natur!
Godkendt af Fødevarestyrelsen  
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