
KBM Disinfection by

• Världsunikt vattenbaserat  
desinfektionsmedel för ytor.

• Total eliminering av dödliga sporer,  
bakterier & virus – inom bara 2 minuter!

• Tar bort biofilm (sammansatta mikro organismer).

•  Miljövänlig & utvecklar inte motståndskraftiga 
bakterier.

• Produktion- och forskningsteam i Sverige  
samt godkänd av oberoende testinstitut.

•  En produkt – för många användningsområden  
– livsmedel, djur, sjukvård, städ etc.

•  Rätt koncentration – färdigblandad  
– säker hantering.

•  Mild doft – behagligare arbetsmiljö.

• Bonuseffekter: avlägsnar dålig lukt, och har  
god effekt på svartmögel samt vägglöss.

www.kbmprofessional.com
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Du behöver bara ett enda varumärke
Möjligheterna med KBM är många. För att utföra daglig 
städning behöver du bara KBM Professional. KBM är utvecklat 
för de som bryr sig om sin personal, vår gemensamma miljö 
och kostnaderna för att städa så effektivt som möjligt med 
bästa möjliga resultat. Vi har satsat på tre viktiga E – ergonomi, 
ekologi och ekonomi. Ergonomi för bästa möjliga arbetsmiljö. 
Ekologi för att städa med minimal miljöpåverkan och ekonomi 
eftersom de effektivaste städmetoderna minskar totalkostnaden 
för städning.

Vi kallar det 100 % KBM!
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Art nr Tillbehör

10019392

Art nr Strl Frp Doft

10019034 1 liter 1 st, 6 st/krt Oparf.

10019192 500 ml Spray 1 st, 12 st/krt Oparf.

pH värde:  2 i brukslösning 

Farligt gods: Nej

KBM Disinfection by

KBM Disinfection är ett världsunikt, patenterat 
desinfektionsmedel som eliminerar dödliga sporer, 
virus och multiresistenta bakterier. Ytterst miljövänligt 
vattenbaserat alternativ. Mycket användarvänlig då 
lösningen är färdig att användas och kan hanteras  
utan skyddsutrustning. 

Användning 
Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade 
kemikalier från tänkt appliceringsyta. Applicera 
generöst med KBM Disinfection på en ren trasa 
och torka ytan. Verkningstid inom två minuter. Efter 
desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om 
material kompatibilitet med desinfektionslösningen då 
vissa metallytor kan vara känsliga för lågt pH-värde.  
Regelbunden avsköljning av ytor med vatten 
rekommenderas. 

Egenskaper 
Eliminerar sporer, virus, bakterier och svamp. Ger full 
effekt inom två minuter. Kliniskt bevisad av oberoende 
testinstitut. Även effektiv mot mögel och ämnen som 
orsakar dålig lukt. Ej brand farlig. Oparfymerad.

Dosering 
Färdig brukslösning. Finns även i sprayflaska.
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ClO2 (Klordioxid)

dittkat
n

ok 
& tetivitkeff

E

Mindre skadlig för miljön

Natriumhypoklorit
NaClO (Klor)

Väteperoxid
H2O2

Etanol/Alkohol
C2H6O

Natriumkarbonat
Na2CO3 (Hushållssoda)

3. Då vissa metaller kan reagera vid lågt pH värde 
rekommenderar vi att man sköljer eller torkar av 
ytan efter verkningstid.

3. Rengör, skölj och torka väl. 2. Överskottsvätska hälls i  
avlopp, tömd flaska återvinns.

Användarinstruktioner Rengöring av städutrustning

1. Avlägsna synlig smuts. 1. Avlägsna synlig smuts. 1. Stäng öppnad flaska och märk med 
öppningsdag. Hållbar i 4 veckor.

2. Applicera på avsedd yta,  
låt verka i minst 2 minuter.

2. Blötlägg redskapet i en 
behållare med KBM Disinfection. 
Låt verka i 2 minuter.

Hållbarhet och  
avfallshantering

Elektrostatisk tryckspruta till
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Elektrostatisk desinficering säkerställer en 100 % 
täckning av alla ytor, skrymslen och vrår på 
sekunder. Även under och bakom ställen man 
normalt aldrig kommer åt. Metoden ger ingen 
aerosolbildning och ingen karenstid krävs.  
30 m2 desinficeras på under 1 minut med 
minimal kemåtgång. En enorm tids- och 
kostnadsbesparing.

Metoden lämpar sig väl för exempelvis:

•  Skola & Förskola
•  Gym & Spa
•  Simhall & Badhus
•  Toaletter & Hygienutrymmen
•  Hotell & Fastigheter
•  Sjukvård & Omsorg
•  Veterinärkliniker & Djurvård
•  Fordon

KBM Disinfection

KBM Disinfection by positionskarta 

Källa: LifeClean forskningsteam summeringar av gällande oberoende tester och publika dokumentation, juni 2018.


