
AKTIV MEKANISM
Den biocida verkan av det aktiva syret medieras av den starkt 
återaktiva fria radikalen • OH: denna oxiderar lipidmembranen, 
DNA och andra väsentliga komponenter för mikroorganismer och 
denaturerar dem.

ANVÄNDINGSOMRÅDE
KILLVIR är särskilt rekommenderad för dekontaminering av ytor i 
offentliga transporter, bilar, hem, offentliga miljöer (tex 
café, snabbmatställen, restauranger, gym, etc..) bänkar och 
verktyg efter ett skift, solstolar etc.

FÖRDELAR
• Eliminerar kontamination - Lätt biologiskt nedbrytbar
• Djuprengör effektifvt
• Rengör utan efterlämningar
• Fri från alkohol och klorerade ämnen
• Särskilt användbar för känsliga ytor såsom aluminium, läder,

kolfiber och kevlar

INFO
KILLVIR, är en väteperoxidbaserad produkt som djuprengör 
och eliminerar biofilm samtidigt som den är mycket mild 
och skonsam. Efterlämnar inga aggressiva ämnen eller 
annat överskott. Utmärkt att användas på ytor som är 
känsliga för alkohol eller klorerade ämnen.

INSTRUKTIONER
• Spraya KILLVIR direkt på kontaminerade ytor med

ett avstånd på ca 20-25cm.
• Eftertorka med en torr ren microfiberduk.

ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION

KILLVIR
Snabb ytdesinfektion och rengöring för de 
flesta ytor

•  Fri från fenoler, aldehyder, halogena och organiskt-metalliska
ämnen

• Efterlämnar en frisk doft
• Idealisk för affärer, lager, kontor etc...

• Med Väteperoxid

Fysiskt tillstånd Lila vätska

pH värd vid 20°C 7

Densitet vid 20°C 1 g/cm3

Upplösning i vatten fullständigt blandbar FÖRPACKNINGSTORLEKAR

H1059 500ml Spray 6 120

P1161 5000ml dunk 4 32

Art.nummer

MA-FRA is not responsible for the non-compliant handling or application of this product in relation to its type of use. The recommendations 
provided here are not absolute rules: we therefore ask you to consult with our Technical Office, who will be glad to explain how to use this 
product based on your specific case.

WARNINGS
Precaution: P102 Keep out of reach of children. Regulation (EC) No 648/2004: oxygen-based bleaching agents, non-ionic surfactants, perfumes <5%.

AKTIVERINGSTID
KILLVIR innehåller förbättrade aktiva ingredienser som möter 
riktlinjerna hos  ISS (Instituto Superiore di Sanità - National 
Health Institute) och har en aktiveringstid på en minut på 
kontaminerade ytor.
KÄLLA: ISS COVID-19 Report • No. 19/2020

API* rekommenderad Covid-19 | Källa: WHO - World Health Organization guidelines
*Active principle ingredient | Den aktiva ingrediensen möter kraven och är 
rekommenderad av World Health Organization

Human Sars CoronaVirus: Aktiveringstid 1 minut
*Source ISS* guidelines: Italian Health Institute

DATA




