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Kvarka EHV-1 SvartmögelHästinfluensa

För fullständig lista se Microbiological Efficacy Summary.

Parvovrius Kattpest Coccosider

Mini guide
Stall, Veterinärkliniker & Djurparker

• Skonsammare för miljön
• Bevisad effekt
• Färdigblandad
• Patenterad lösning

För enkel och effektiv desinficering och rengöring av ytor i t.ex. stall, 
hästtransporter, kojor, kattlådor m.m. Fungerar även för rengöring av 
utrustning.

Kan användas för desinficering på t.ex:

• Stall

• Hästtransporter

• Kojor

• Kattlådor

Produkten är färdigblandad och består av en utspädd vattenlösning 
baserad på ClO2. Den färdigblandade lösningen är inte skadlig för 
varken användare eller natur, och kan därför sköljas ned med vanligt 
avloppsvatten.

Att tänka på:

Vid användning av större mängd Ocean Desinfektion och dålig 
ventilation. Tänk på att öppna fönster/vädra och vid behov använda 
hel- eller halvmask med filter B (grå, för oorganiska gaser och ångor). 
Vid blötläggning av redskap använd behållare med lock. Vissa känsliga 
personer och personer med astma kan uppleva obehag som rethosta 
vid dålig ventilation. Se mer i säkerhetsdatabladet.
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2   Häll rikligt av LifeClean på en ren trasa och torka 
av ytan eller spraya direkt på hela ytan.

1   Städa bort synlig smuts och skölj av med vatten 
(varmt vatten rekommenderas).

3   Låt verka i minst 5 minuter. Vid behov, skölj och 
torka sen av ytan (t.ex. på rostfritt stål, läder, hjälm).

Hur man applicerar

Appliceringstekniker

Tredjepartstester 
utförda av Vidilab

Tillverkad i Sverige
i Vadstena.

För information om personlig 
hantering, hållbarhet och material-
kompatibilitet, se aktuellt säkerhets-
datablad.

Flaskan kan återvinnasVätskan är aktiv så länge den är gul. 
Obruten flaska i originalkartong  
hållbar 9 månader i rumstemperatur  
och 12 månader i kylskåp. Lagra  
svalt och undvik direkt solljus, får ej 
frysa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Spray  
(elektrostatisk, 
tryckspruta etc.)

& microfiberduk 
LifeClean flaska 
med spraymun-
stycke

Tips!   Vid blötläggning av redskap, observera att 
man skall använda sig av en hink med lock över 
lösningen. Låt stå i 5 minuter, ta upp och skölj med 
vatten. Torka.

LifeClean kan med  
fördel spädas upp till 
50% med vatten vid 
vanlig städrutin.

Obs!
Vid utbrott så som 
t.ex. Kvarka skall 
produkten INTE 
spädas.

Tips!
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