
Desinfeksjon

TRYGGERE
RENGJØRING

Vi har et stort utvalg av ulike 
desinfeksjonsprodukter for hender og overflater.
Med de beste råvarer og 45 års erfaring kan du 
stole på at våre produkter fra PLS er virksomme 
og effektive i bruk. Produktene er testet og har 

ulike EN godkjenninger. Finn mer informasjon på 
Cleanhub sine nettsider.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



For desinfisering av gulv, 
vegger, verktøy o.l Innen 
næringsmiddelindustrien 
og helsevesenet. Effektivt 
bakteriedrepende, etterlater 
en bakteriefri overflate uten 
å bleke eller misfarge. Ikke 
nødvendig med etterskylling 
eller tørking. 

DESIFIX

1031
1035

1 liter 70%
5 liter 70%

Langtidsdesinfeksjon er 
spesielt utviklet for over-
flater som er ubeskyttet 
over en lengre periode. Ved 
rengjøring med Livsrent 
som etterbehandles med 
Langtidsdesinfeksjon finnes 
dokumentert lang resistens 
mot bakterier. Ikke behov for 
etterskylling.

LANGTIDSDESINFEKSJON

1705 5 liter

Hånd-desinfeksjon for 
næringsmiddelindustrien, 
helse samt andre arbeid-
splasser der det kreves 
bakteriefri håndtering. Desi-
fin gir en myk og behagelig 
følelse på din hud. EN 1500 
godkjent.

DESIFIN 75%

Tynn
10617
10621
10622

Gel
10611
10610
10620
10614

600 ml + pumpe
1 liter
5 liter

600 ml + pumpe
1 liter
5 liter
1 liter dispensopack

Spritbasert desinfeksjon 
godkjent EN 1276, EN 
13697. Er effektiv i 
henhold til EN 14476 mot 
innkapslede virus, inkludert 
coronavirus.

ONE-TIME DES

38005 750 ml spray

Spritfri konsentrert desin-
feksjon godkjent EN 1276 
og EN 14476. Dreper coro-
navirus og vanlige mat-
forgiftningsbakterier. Skal 
blandes ut før bruk.

ONE-TIME ULTRA DES

380006 1 liter konsentrat

Hånd-desinfeksjon for 
næringsmiddelindustrien, 
helse samt andre arbeid-
splasser der det kreves 
bakteriefri håndtering. Desi-
fin gir en myk og behagelig 
følelse på din hud. EN 1500 
godkjent.

DESIFIN 85%

Tynn
1059
10618
10619

Gel
10616
1050
10612
10613

600 ml + pumpe
1 liter
5 liter

500 ml + pumpe
600 ml + pumpe
1 liter
5 liter

Spritfri desinfeksjonspray 
godkjent EN 1276 og EN 
14476. Dreper coronavirus 
og vanlige matforgiftnings-
bakterier. Klar til bruk

ONE-TIME ULTRA DES

380004 750 ml spray



Engangsklut basert på 
melkesyre som er effektivt 
mot virus, sopp og bakterier. 
EN 14476, 16615, 1650 og 
1276 sertifisert. Skånsom 
for overflater og bruker. 280 
kluter i boks.

OUTH ONE-TIME WIPES

380008 Outh One-Time 
Wipes 280 stk

Engangsklut i 100 % ned-
brytbar bambus. Impregn-
ert med kjemi som dreper 
bakterier, virus og sopp.

BAMBUS ONE-TIME ULTRA

730035 Bambuskluter 
One-Time Ultra 
800 kluter Im-
pregnert Bøtte

PLS Destab Drop-In er et 
oksiderende desinfeksjon-
smiddel for desinfeksjon 
av alle overflater som tåler 
vann. Godkjent for EN 1276, 
1650, 1656, 1657, 13697, 
14349, 14476 og 16438.

DESTAB DROP-IN

66300 PLS Destab Drop-
In 24Gram 
250 stk (8999)

Oppladbar minifogger for 
effektiv påføring på mindre 
områder og punktdesin-
fisering. Tåler de fleste 
desinfeksjonsmidler også 
spritbaserte.

ERGOSPRAY

8226006 Ergospray Op-
pladbar Spray-
flaske 1L (26006)

Dispenser som passer våre 
bokser med engangskluter. 
Finnes i pulverlakkert hvit 
og i rustfritt stål. Innkast for 
søppel i stativet.

DISPENSER BAMBOO 800

730025

730012

Dispenser 800 
Pulver lakkert 
Hvit med innkast 
søppel.

Dispenser 800 
Stål med innkast 
søppel


