Fordele ved
desinficering
•

Undgå sygdom og smitte

•

Metoden desinficerer alle
overflader, genstande og
inventar i lokalet, som
behandles

•

Behandlingen er enkel
og gennemføres hurtigt

•

100% sikker metode

•

Er lugtfri, giftfri, ikke ætsende
og er biologisk nedbrydelig.

•

Udvikler ikke bakterieresistens og er ikke allergifremkaldende. Efterlader
ingen skadelige restprodukter

Professionel desinficering

- For et sikkert og trygt indeklima
Smitte og sygdom kan ramme os alle. Denne risiko kan reduceres
væsentligt via regelmæssig desinficering af lokaler, faciliteter og
inventar. Rentokil Initial udfører desinficering både som et forebyggende
tiltag samt ved sygdomsudbrud.
Vores effektive og miljøvenlige tågebehandling er egnet til mange typer
af virksomheder samt brancher. Både store og små lokaler behandles
og vores metode kan anvendes på de fleste typer af materialer.
Efter en behandling vil lokalet være sikkert at anvende og det vil være
fri for skadelige bakterier, vira, svampe og spore*. Metoden vi anvender
er enkel og effektiv med fokus på sikkerheden blandt medarbejdere,
kunder samt miljøet.
Kontakt Rentokil Initial på telefon 70 10 33 10 allerede i dag
og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed
med desinficering.

Velegnet til mange brancher og områder
Tågebehandling er velegnet til mange områder og brancher. Alle lokaler,
faciliteter og inventar som med fordel kan drage nytte af desinficering
omfatter:
• B2B kontorlandskaber
• Lagerhaller
• Fødevarebutikker
• Containere
• Affaldshåndtering
• Lastbil terminaler
• Hoteller
• Fitnesscentre
• Fællesarealer
• Kantiner

*BioCid som anvendes som desinficeringsmiddel er test imod Feline Corona og fjerner denne vira

Hvordan foretages desinficering?
Rentokil Initial anvender en maskine, der genererer
en tåge dannet af ultra små dråber med BioCid, der
kommer ind alle steder (5-50 micron). Undersøgelser
har vist, at disse små dråber er ideelle til at bekæmpe
bakterier, vira, sporer og svamp. Godkendt af fødevarestyrelsen.

Er desinficeringsmidlet sikkert og
effektivt at anvende?
Desinficeringsmiddlet, der benyttes i behandlingen
hedder BioCid og er et aktivt overflademiddel, der
fjerner 99,999% af alle bakterier, vira, svampe og
sporer, herunder Listeria, Norovirus, Salmonella og
COVID-19.
BioCid virker både her og nu, men er også forebyggende, da produktet ligger sig som en beskyttende
hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver
rengjorte, skal dog ofte desinficeres, da produktets
levetid forringes ved rengøring. BioCid er godkendt af
Fødevarestyrelsen (FVST) jour. Nr: 2015-29-7105-006
BioCid er specielt designet til at være skadeligt for
bakterier, vira, svampe og sporer.

Det er ikke skadeligt for mennesker, dyr eller miljøet,
da indholdet af biocider er lavt. BioCid er registreret
hos arbejdstilsynet pr. nr. 4046015.
BioCid ødelægger hverken jern, metal, aluminium
eller plast. BioCid er desuden EN testet i henhold til
EN1275; 1276; 1650; 13697; 13704; 13727; 14747; 14748;
14476 og 14885. BioCid afgiver ikke dampe og
indeholder ikke klor eller aldehyd forbindelser.

Hvem er Rentokil Initial?
Rentokil Initial er global leder i skadedyrskontrol og
håndtering af hygiejne risici med henblik på at skabe
et sundere arbejdsmiljø og at gøre din arbejdsplads
bedre for både ansatte og besøgende. Ved at rådgive
din virksomhed kan vi hjælpe Jer med at skabe mere
sikre og mere indbydende omgivelser for alle.
Vores løsninger er specielt designet af eksperter til
at hjælpe dig med at reducere antallet af sygedage,
spare penge og øge produktiviteten.
Vi har fokus på at hjælpe dig med at opretholde den
hygiejne standard du har brug for og behøver.
Ring til os allerede i dag og høre mere om hvordan I
kan få desinficeret Jeres lokaler.

Produktfakta
•

Godkendt af fødevarestyrelsen (FVST) jour.
Nr: 2015-29-7105-006

•

Afgiver ikke dampe

•

Indeholder ikke klor eller aldehyd
forbindelser

•

EN testet i henhold til: EN1275; 1276; 1650;
13697; 13704; 13727; 14747; 14748; 14476 og
14885

•

Ødelægger ikke jern, metal, aluminium
eller plast

•

Fjerner 99,999% af alle bakterier, vira,
svampe og sporer

•

Virker både akut og forebyggende

•

Skånsom mod miljøet
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