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RenereHurtigere Mere miljørigtigt Sikrere Bedre for alle

Indeholder 
hverken alkohol 
eller klor

INDEHOLDERDokumenteret effekt mod 
vira, multiresistente bakterier 
samt gær- og skimmelsvamp

LifeClean

Overlegen effekt

Skånsom mod miljøet

Effektiv mod Coronavirus

Sikkert arbejdsmiljø



Svømmehaller Fitness Hoteller Fiskeindustri Fødevareindustri Dyreklinikker Plejecentre Hospitaler Køkkener Skole og institutioner

Sådan kan du anvende LifeClean
Trigger/spray  I  Pumpe  I  Tryksprøjte  I  Klud/håndklædeark      
Tåge & elektrostatisk udstyr  I  Central systemer

Moderne desinfektion!

INDEHOLDER

ÉT 
PRODUKT 
TIL ALLE 

JERES 
OMRÅDER

LifeClean er ideel at bruge i din 
i-cover 1.0, i-cover 2.5 eller i-fogger.  
Bruger du et af de apparater, så er du 
godt på vej mod desinfektion af over-
flader på en ergonomisk fordelagtig måde.

100% effekt 
– udvikler ikke resistens

LifeClean ødelægger den genetiske
RNA-kodning, som derefter eliminerer DNA. 
Dette forhindrer at mikroorganismer 
formerer sig og udvikler resistens.

Med LifeClean findes der ikke risiko 
for udvikling af resistens.

Effektiv mod biofilm

LifeClean nedbryder biofilm og eliminerer
mikroorganismer. Kontinuerlig brug af 
LifeClean modvirker opbygning af bioflm. 
Som en del af produktets unikke sam-
mensætning indeholder LifeClean også 
tensider der giver en rengørende effekt.

Mild mod miljøet

LifeClean virker effektivt og nedbrydes 
umiddelbart efter uden at efterlade farlige 
rester og giftige stoffer. LifeClean er 
godkendt til ikke at skulle skylles efter 
med vand på overflader, der kommer i 
forbindelse med fødevarer.

BESTÅR AF 99,6% VAND

Overlegen effekt

LifeClean er dokumenteret effektiv mod bl.a. 
Clostridium difficile, Bacillus subtilis, E-coli, 
Salmonella, mm. Ét højaktivt produkt til alle  
områder er en fordel for medarbejdere, 
sikrer et højt hygiejnisk niveau og forbedrer  
driftsøkonomien.

Kort kontakttid

LifeClean reagerer øjeblikkeligt med 
mikroberne der elimineres hurtigt og 
effektivt. Den ekstremt korte kontakttid gør 
arbejdsprocedurer enkle og tidsbesparende.

2 MIN. KONTAKT-TID

i- info

LifeClean
LifeClean er et desinfektionsmiddel 
til overflader og udstyr.

LifeClean har 100% desinfektionseffekt 
og er vurderet som High-level des-
infektion hos Statens Serum Institut (SSI). 

LifeClean er godkendt af Fødevarestyrelsen 
til brug i fødevarevirksomheder, landbrug 
og fiskeindustrien.

LifeClean eliminerer multiresistente 
bakterier, sporer, vira, samt gær- og 
skimmelsvampe. 

Ydermere reducerer LifeClean ubehagelige 
lugte (fx fra fisk og urin), virker særdeles 
effektivt i våde miljøer og eliminerer 
parasitter (fx lakselus og Coccidier).  

LifeClean er et patenteret og stabilt
desinfektionsmiddel baseret på ClO2. 
Produktet lever op til Europæiske EN 
standarder og har gennemgået kliniske 
tests af 3. parts institutter og laboratorier.

!
EFFEKTIV MOD 
CORONAVIRUS 

VED 30 SEK. 
KONTAKTTID

LifeClean er vurderet som 
High-level desinfektion hos 
Statens Serum Institut (SSI).
“

KAN MED STOR FORDEL ANVENDES TIL :

i-cover 1.0 i-cover 2.5 i-fogger



Sporer
•  Clostridium difficile
•  Bacillus subtilis, Bacillus cereus

Vira
• Coronavirus
• Poliovirus
•  Adenovirus
•  Murine norovirus (MNV), fx. Calicivirus
• IPN Virus (Infectious Pancreatic Necrosis), 
 salmonid fish viral infection
•  Avian influenza virus (H10N7)
•  Porcine parvovirus (PPV)

Parasitter
•  Coccidia spp. 
• Lepeophtheirus salmonis (salmon lice)
•  Gyrodactylus salaris

Gær- og skimmelsvampe
• Candida albicans
• Aspergillus brasiliensis (niger), fx. skimmelsvamp

Mykobakterier
•  Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium

Bakterier
• Enterococcus hirae
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Escherichia coli (E-coli)
•  Campylobacter jejuni
•  Salmonella typhimurium
•  Legionella pneumophila
•  Aeromonas salmonicida (Furunculosis)
•  Yersinia ruckeri (Redmouth)
•  Klebsiella pneumoniae (ESBL)
•  Entrococcus faecium (VRE)
•  Acinetobacter baumannii
•  Staphylococcus aureus
•  Listeria monocytogenes
•  Streptococcus equi
•  Carnobacterium piscicola (Carnobacterium)

Biofilm

Dokumenteret effektiv mod blandt andet:

Klar til brug
1 L til desinfektion 
af overflader
og udstyr.

Koncentrat
Høj-koncentrat der skal doseres 
afhængig af område og behov.
Udviklet til bl.a. fiske og
fødevareindustrien.

www.i-teamdanmark.dk    hej@i-teamdanmark.dk     Tlf. +45 5079 2020 

I Danmark er i-team Danmark distributør og LifeClean sælges via udvalgte forhandlere.


