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Desinfektion med dokumenterad effekt mot virus, 
multiresistenta bakterier, sporer, mögel, jäst och biofilm

Innehåller inte
alkohol eller quats

Överlägsen 
effekt

Skonsammare 
mot miljön 

Utvecklar inte 
resistens

EN PRODUKT FÖR ALLA OMRÅDEN

KORT KONTAKTTID 
LifeClean bidrar till stora tids- och ekonomiska 
besparingar tack vare den korta kontakttiden på
2 minuter. LifeCleans kontakttid är kortare än dess 
torktid. 

BEVISAD EFFEKT
LifeClean är rutinmässigt testad i oberoende laboratorium 
enligt gällande EN-standarder. Desinfektionens uppfyllda 
EN-standarder försäkrar användarna om ett verkligt 
effektivt skydd vid användning.

3 in 1 ACTION
LifeClean är en innovativ, en-moments desinfektion 
som rengör, desinficerar och skyddar. En ideal lösning.

ANVÄNDARVÄNLIG
Ett medel som är enkelt att använda. Inga farosymboler 
finns på grund av LifeCleans miljö- och hälsovänliga 
egenskaper. LifeClean är klassificerad som säker enligt 
1999 45 EG.



PRODUKTEN 

LifeClean är ett patenterat och stabilt desinfektionsmedel baserad 
på ClO2 med 100% desinficeringseffekt och är utvärderad som high-
level desinfektion.

LifeClean eliminerar multiresistenta bakterier, sporer, virus, jäst, 
mögel och biofilm. Dessutom minskar LifeClean obehagliga lukter 
(t.ex. mögellukt och urin), och är mycket effektiv i våta miljöer och 
eliminerar parasiter (t.ex. laxlöss och Coccidia).

100% EFFEKTIV, UTVECKLAR INTE RESISTENS
LifeClean förstör den genetiska kodningen RNA, 
vilket förstör DNA och förhindrar reproduktion och 
resistensutveckling. Med LifeClean finns ingen 
risk för utveckling av resistens.

EFFEKTIV MOT BIOFILM
LifeClean bryter ned biofilm och eliminerar mikrober. 
Kontinuerlig användning av LifeClean motverkar 
uppbyggnad av biofilm. Som en del av produktens 
unika sammansättning innehåller LifeClean också 
ytaktiva ämnen som ger en rengöringseffekt. 

Livsmedelsproduktion

Transportbilar

Häststall

Lantbruk

Djursjukhus

Mejerier 

Djurproduktion

APPLICERA LIFECLEAN GENOM T.EX.

• Trigger/spray 
• Pump
• Tryckspruta 
• Mikrofiberduk
• Fogging
• Centralsystem 

Djurtransport

Tillverkad  
i Sverige

Personalutrymmen

PRODUCERAD AV LIFECLEAN 
LifeClean är framtagen och 
producerad av det Svenska 
desinfektionsföretaget LifeClean 
International AB.
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2 min 
kontakttid

För information om testrapporter och effektivitet 
se LifeCleans mikrobiocidala testunderlag 

SMITTSÄKRA DIN VERKSAMHET NU  
KONTAKT 

MARCUS WEIBULL 
Sales Manager Disinfection 
+4672 206 69 33 
marcus.weibull@heftinternational.com 
HEFT AB 

Vid daglig hantering av lantbruksdjur och stora  
produktioner är smittsamma infektioner och 
sjukdomar ett av de största hoten för djur och 
människors välbefinnande. Virus, bakterier och 
sporer sprids och kan bidra till stora förluster 
för gården ekonomiskt, känslomässigt såväl 
som praktiskt. 


