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www. l i fec lean.se

Eliminerer Salmonella, 
Listeria, E-coli mm.

Se mere på plsdanmark.dk

 

Udstyr

Overflader

Riste /afløb

Elektrostatisk
spray
Håndholdt / 
rygvariant

LifeClean 
flaske med 
trigger spray

LifeClean flaske 
& microfiberklud.

!

2a

3

2b
Udstyr
Placer udstyr i en beholder med
LifeClean. Hvis udstyret ikke kan
være i beholderen, fordeles
LifeClean direkte på udstyret.

1

Kan anvendes til desinfektion af fx:

• Bordplader
• Skærebræt
• Køkkenknive
• Indvendig i tømt ismaskine
• Vaske
• Madbakker
• Grøntsagsskærer
• Kødhakkere
• Buffet/rullevogne

• Pålægsmaskiner

• Køleskabe

• ... og meget andet.

Desinfektion på overflader med fødevarer:

Anvend LifeClean efter grundig rengøring.
Lad LifeClean virke i 2 min.
LifeClean er godkendt til ikke at skulle skyllesefter 
med vand efter brug.

OBS: Visse materialer kan være følsommeoverfor
LifeClean (pH 2). Kan anvendes uden efterskyl på:
Rustfri stål, galvaniseret stål, aluminium, træ, glas, 
malede overflader, polypropylene, polyethylene, 
PET, vinyl gulv, PVC og gummi.
Risiko for misfarvning på: Kobber, messing,
aluminium, stål. Afskylning / aftørring anbefales.

OBS
Beskidte overflader bør rengøres 
før desinfektion med LifeClean.
Anvend egnet middel/metode til
grundig rengøring.

Overflader
Anvend LifeClean på de ønskede
områder. Påfør med egnet 
metode, fx spray, klud eller andet 
udstyr.

Lad LifeClean virke i to minutter.

Ved behov efterskylles med vand
eller aftørres med fx papir.

Åben flasken og noter
åbningsdagen på flaskens etiket. 
LifeClean har en måneds 
holdbarhed som High-level 
desinfektionsmiddel.

Desinfektionsmiddel godkendt af 
Fødevarestyrelsen under journalnummer 
2016-29-7105-00225. Pr. nummer: 2447608. 

LifeClean kan også anvendes til hygiejnisk rengøring
af overflader og semi-kritisk udstyr, samt til at fjerne
dårlig lugt i og omkring toiletter, afløb, skaldespande mm.

For information vedrørende værnemidler, 
stabilitet og materialekompatibilitet henvises 
til produktblad og sikkerhedsdatablad.

2 min.

2 min.
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