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I skuggan av pandemin kastas ett ljus på vikten av desinfektion. Traditionell 

desinficering är dessvärre ofta ineffektiv i sin kontakttid och verkningsgrad och   

ytorna får sällan en fullständig täckning av desinfektionsmedlet. För att inte tala 

om att det tar för lång tid att desinficera. 

I och med den annalkande våren möter vi ett löfte om inte bara ljusare tider utan 

en återgång till ett mer normalt liv. För att öppna upp samhället på ett hållbart 

och säkert sätt och för att skydda de utsatta omkring oss så krävs dock snabb, 

effektiv och grundlig desinficering. Med ett snabbt, skonsamt och effektivt 

desinfektionsmedel med bevisat effekt mot SARS-CoV-2  och med 

desinfektions-metoder som är snabbare, grönare och mer effektiva. 

Vi rekommenderar det ideala desinfektionsmedlet tillsammans med desinfek-

tionsmaskiner för snabbare och mer effektiv och grundlig desinficering, samt 

testremsor för spädning och utvärdering av optimal desinfektionsnivå. 



Upplev glädjen av effektivare och snabbare desinficering med 

bättre täckning. Säkerställ att utsatta områden och tagytor

desinficeras ordentligt och kostnadseffektivt och använd

LifeClean AQUAE. Den ideala spraymaskinen med smart

design, batterikraft och fyra olika munstycken. pH-1 säkrad!

AER är ett mycket enkelt och praktiskt verktyg för snabb

desinficering av utrymmen. 

Den mobila enheten har en kraftfull motor som skapar och sprider 

en dimma med aerosol-desinfektion som minskar mängden

luftburna mikroorganismer samt applicerar desinfektionsmedel på 

en större yta, inklusive där det kan vara svårt att nå.

Dimman sprids och täcker allt det stöter på. 

Med fyra olika munstycken anpassas desinfektionens droppstorlek 

efter behov – från 20 till 150 mikron. AER är monterad med en  

ergonomisk och bekväm fristående ryggsäck vilket möjliggör total 

rörelsefrihet och enklare och effektivare desinfektion. 

pH 1 säkrad!

0,2 mm ~ 90 μm – för ömtåliga före-
mål och ytor.

0.3 mm ~ 112 μm – för inomhusområ-
den. Ex. tagytor i lobby, allmänna ytor.

0.5 mm ~ 141 μm – Medium-dropp-
storlek för användande på mer orena 

ytor i ex. storkök.

0.8 mm ~ 196 μm – För ytor utomhus, 
större ytor och mycket smutsiga ytor 

(ex. Agriculture).0,2 mm ~ 90 μm – för 
ömtåliga föremål och ytor.

0.3 mm ~ 112 μm – för inomhusområ-
den. Ex. tagytor i lobby, allmänna ytor.

0.5 mm ~ 141 μm – Medium-dropp-
storlek för användande på mer orena 

ytor i ex. storkök.

0.8 mm ~ 196 μm – För ytor utomhus, 
större ytor och mycket smutsiga ytor 

(ex. Agriculture).

0,3 mm (3x) ~ 20 μm. Lämplig för mer 
detaljerat användande inomhus. Ex. 

kontor och vanliga tagytor.

0,5 mm ~ 30 μm. Lämplig för snabb 
desinfecering av mindre inomhus-ut-

rymmen. Ex. ett mindre väntrum.

0,8 mm ~ 40 μm. Lämplig för snabb 
desinfecering av mellanstora utrym-
men inomhus. Ex. mellanstor matsal, 

biosalong, tågvagn.

1,0 mm ~ 60 μm. För utomhusanvän-
dande eller mycket snabb

desinficering inomhus.





Misty är en uppladdningsbar och batteridriven tryckspruta. En praktisk 

och enkel spraymaskin som förenklar desinficering och rengöringsmo-

ment på svåråtkomliga platser eller när du behöver avlastning. Smidig 

och högst portabel – den perfekta spraymaskinen i bilen eller

på kontoret. Anpassad för lekmän och städproffs.

High-level klordioxid (CIO2) testremsor som anger LifeCleans styrka i 

PPM (parts per million). Ett snabbt, pålitligt och objektivt

mätinstrument vid spädning och utvärdering av optimal desinfektions-

nivå. desinfektionsnivå. Ett viktigt verktyg för att motverka svinn.

Användningsområden: Desinfektion och rengöring

Tankkapacitet: 1000 ml

Spraymönster: Wide Range of Misty Spray och  and Straight Jet Spray

Förpackningsstorlek: 157 mm x 157 mm x 286 mm

Batteridetaljer: 2000 mAh 3.7 V

Spraymekanism: Mikrovattenpump

Batteriladdning: Micro-USB laddningskabel

- Testremsan mäter klordioxidstyrka mellan 0-500 PPM – i intervall som vanligtvis

förknippas med användning i desinfektions- och rengöringsrutiner.

- Intervallen är kalibrerade till färgkartor i intervallen 0, 10, 25, 50, 100, 250 och 500 PPM.

- Felintervall +/- ½ färgkartintervall

- Detektionsgräns: 5 PPM



LifeClean rengör, desinficerar och skyddar.

En skonsam, säker och effektiv lösning för desinfecering av alla typer av 

material och miljöer; offentliga lokaler, restauranger, kontor, kollektivtrafik, 

sjukvård etc. Kan även användas i flertalet appliceringsmaskiner.

High-Level effekt - dokumenterad avdödning av sporer, bakterier, myko-

bakterier, virus, svampar och jäst - med låg koncentration. 

Varför kompromissa?





Praktisk desinfektionsspruta för detaljerad och kontrollerad desinfektion av föremål och 
specifika ytor. Säkerställ desinfektion av tagytor. Lämplig i alla miljöer med tagytor — för 

ytdesinfektion på alla ytor, i alla rum. Till skillnad mot LifeClean AER är
Aquae anpassad för precision och åtkomst till svåråtkomliga platser.

Ergonomisk och praktisk. Ryggsäcksenhet som är konstruerad för snabb desinfektion av 
stora utrymmen och ytor. Spruträckvidd 5-6 meter. Ideal för offentliga transporter och

lokaler, biografer, skolor, hotell & konferens, kontor, m.fl. Om AQUAE utmärkts
för sin precision så är AER den ideala lösningen för kubikdesinfektion för mycket

stora rum och större ytor såsom väggar och tak.
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