
Den desinficerade aktiviteten hos etylalkoholen kommer från 
dess förmåga att denaturera proteiner. Alkohollösningar som 
innehåller 60-80% alkohol är effektivare än lösningar med högre 
koncentrationer eftersom proteiner inte denatureras väl i 
frånvaro av vatten. Alkohol bildar sin dekontaminerande verkan 
snabbt, men uppskattas inte ha en  ihållande åtgärd; det är 
därför klorhexidin sattes till formeln, vilket förlängde 
saneringseffekten. Den antimikrobiella verkan av klorhexidin 
beror på det faktum att den fäster vid och avlägsnar det 
cytoplasmiska membranet hos de patogena medlen, med 
efterföljande utfällning av cellinnehållet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
SUPERFICI är särskilt rekommenderad för dekontaminering av ytor i 
offentliga transporter, bilar, hem, offentliga miljöer (tex café, 
snabbmatställen, restauranger, gym, etc..) bänkar etc.

FÖRDELAR
• Desinfekterar extremt snabbt
• Säker på alla ytor
• Efterlämnar inga aggresiva kemikalier
• Rengör och desinfekterar i ett moment
• Eliminerar dålig lukt
• Lämnar en frisk citrusoft efter sig

• Kräver ej sköljningSM OF ACTION

INFO
SUPERFICI har tagits fram för att uppnå en snabb djuprengöring och 
desinfektion utan att efterlämna aggressiva kemikalier och kräver ej 
sköljning.

INSTRUKTIONER
• Spraya direkt på ytan på ett avstånd på ca 20-25 cm
• Torka om möjligt med en ren microfiberduk, ingen 

sköljning krävs.

ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION

SUPERFICI 
YTDESINFEKTION
HYDROALKOHOL-LÖSNING 65% 
MED KLORHEXIDIN

DATA

Fysiskt tillstånd Blå vätska

pH värde vid 20°C 7

Densitet vid 20°C 0.88 g/cm3

Upplösning i vatten fullständigt blandbar

AKTIVERINGSTID
SUPERFICI 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

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

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

AKTIV MEKANISM



AVAILABLE FORMATS

Product Code Format

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

Signal word: Danger. P102 Keep out of reach of children. H225 Highly flammable liquid and vapour. P210 Keep 
away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P370+P378 In case 
of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray. P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool. 
P501 Dispose  of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Regulation 
(EC) No 648/2004: perfumes ((R)-p-mentha-1,8-diene) <5%, preservation agents (CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE). 

WARNINGS

HYDROALCOHOLIC SOLUTION 65% 
WITH CHLORHEXIDINE

ENVIRONMENTAL DECONTAMINATION

SURFACE 
PURIFIER 

H1040 125ml Bottle 12 222

H1041 500ml Bottle 6 150

P1142 5000ml Jerry Can 4 40

API* recomended against Covid-19 
Source WHO World Health Organization guidelines

*Active principle ingredient | The active principle present in the product is compliant
to World Health Organization recommendation




