
Bæredygtig Anti Skimmel

• 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 Skimmel?

Det er vigtigt at forebygge skimmelsvampangreb 
i alle former for virksomheder og private hjem, da 
skimmelsvampe kan være årsag til både bygningers 
forfald, allergiudbrud og sygdomme hos mennesker 
og dyr. Når først en bygning er angrebet, kan det 
være enormt omkostningstungt og i visse tilfælde 
nærmest umuligt, at komme af med problemet.

BioDes Anti Skimmel er et middel som anvendes 

forebyggende samt ved begyndende problemer 
med skimmelsvamp. 

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

BioDes Skimmel er et patenteret gennemtestet HLD (High Level Disinfectant). Det indeholder INGEN farlige 
aldehyd eller chlor genererende komponenter. Produktet er særdeles effektiv som HLD mod sporer og svam-
pe. Produktet er designet til at eliminerer risikoen for kryds infektioner fra sporer og svamp. BioDes Skimmel 
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 pesticider!

- 100% nedbrydeligt!

- Ingen transport af vand

- Produceret ansvarligt

- Bæredygtige råvarer

... alle steder hvor skimmel kan forekomme!



Forbehandling: Såfremt der allerede er 
opstået misfarvning og vækst af skim-
melsvampe, bør den angrebne over-
flade desinficeres el. nedvaskes med 
BioDes SkimmelX3M inden påføring af 
BioDes Skimmel (Brug gerne en hård 
kost eller børste). Eventuelt kombineres 
med mekanisk afrensning som sand-
blæsning, fræsning eller lign.

Indendørs: Inden der behandles med 
BioDes Skimmel indendørs bør overfla-
der afrenses, så de er mindst lige så rene 
som overflader, der ikke er angrebet af 
skimmelsvamp. NB! Husk at støvsuge 
faciliteterne for sporer. BioDes Skimmel 
afgiver ikke sundhedsskadelige dampe 
eller stoffer til indeklimaet.

Udendørs: Efter brug af BioDes Skim-
mel udendørs, skal der efterbehandles, 
når emnet er tørt. Dette bør gøres inden 
for en måned. Der benyttes en vandaf-
visende overfladebehandling. 

Efterfølgende: Efter brug af BioDes 
Skimmel kan der behandles med de fle-
ste overfladeprodukter. Det er dog bru-
gerens eget ansvar at afprøve produktet 
til den konkrete opgave. (Overflader der 
kan komme i kontakt med fødevare/fo-
derstoffer, skal skylles/tørres efter med 
vand/fugtig klud). 

• 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.

Brugsvejledning?
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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:

Anvendelse af  BioDes Anti Skimmel

www.biosan.bio

Ved behandling skal gældende foreskrifter følges:

• Åndedrætsværn P2(FFP2)
• Sikkerhedsbriller

Forhandler:

BioDes  
Disinfection

BioDes  
Utøj & Leddyr

BioSan Industri 
Rengøring


