
Sikre- og rene 
omgivelser

Hånddesinfektion & overfladerengøring 
og -desinfektion

Pas på dig selv og hinanden
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Gør kritiske kontaktflader sikre at røre!

Oxivir® er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel, 

med styrken fra AHP-teknologi, der er baseret på accelereret 
hydrogenperoxid. Med sin fulde virucidale effekt på bare 30 
sekunder er den det bedste alternativ til dine traditionelle 
desinfektionsmidler. Samtidig med at den er skånsomhed mod 
overflader og har den samtidig den laveste risiko for medarbejdere 
og kunder. Den aktive ingrediens, hydrogenperoxid, nedbrydes i 
miljøvenligt vand og ilt kun få minutter efter brug og efterlader 
ingen rester, der kan være skadelige eller ændre overfladers 
udseende.

HVORDAN VIRKER DET SÅ?
AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) er en patenteret, synergistisk blanding af almindeligt anvendte, 
sikre ingredienser, der i kombination med lave niveauer af hydrogenperoxid dramatisk øger dets 
bakteriedræbende styrke og rengøringsevne.

VIRKNING

Oxivir Excel er testet ved EN14476 fundet at have fuld virucidal effekt (på fx coronavirus, 
som forårsager COVID-19) ved en kontakttid på 30 sekunder
Hurtigste drabseffekt af et bredt spektrum af virus, bakterier og gær.

SIKKERHED

Sikker for brugerne uden brug af personlige værnemidler (PPE)
Kan anvendes på alle ikke-porøse hårde overflader samt ikke invasivt medicinsk udstyr, 
og er ikke brændbar
Oxivir Excel wipes reducerer aerosoler fuldstændigt og øger desinfektionsevnen med 35%.

EFFEKTIVITET

Kombineret effektivt rengørings- og desinfektionsmiddel. Oxivir Excel Wipes øger 
effektiviteten med op til 23%
Nem at bruge og med minimalt behov for træning. Op nå suveræne 
rengøringsresultater med dette højtydende overfladeaktive system, der sikrer mere 
hygiejniske og rene overflader sammenlignet med mange andre desinfektionsmidler.

BÆREDYTIGHED

De aktive stoffer nedbrydestil vand og ilt, som gør det mere sikkert for både brugerne 
og for miljøet. Oxivir-produkterne er fri for flygtige klorede og andre organiske 
forbindelser. Den unikke teknologi har sikret en accelerering af brintoverilten, der gør 
den aktiv vedstuetemperatur uden behov for meget høje koncentrationer og samtidig 
har givet Oxivir-produkterne lang holdbarhed. Dette sammen med at produktet har en 
tørretid, der er længere end den nødvendige virketid sikrer høj effektivitet ved lavt 
forbrug.

Oxivir® passer på dine kunder, medarbejdere og virksomhedens brand på den mest 
effektive, sikre og bæredygtige måde.



Gør kritiske kontaktflader sikre at røre!
Oxivir® er det eneste rengørings- og desinfektionsmiddel, der har fuld virucidal 

effekt ved en kontakttid på bare 30 sekunder*. Oxivir® beskytter dine kunder, 
medarbejdere og dit brand på den mest effektive, trygge og bæredygtige måde.

* I henhold til EN 14476

100941432 DI Oxivir Excel Foam Spray 6x750ml

100984248 DI Oxivir Excel Wipes FLW 12x100 

Info: Størrelse 26,7x20 cm.

Samlet wipes areal pr. kasse 640.800 cm2

Oxivir Excel er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel. 
Det betyder at man ved meget snavsede overflader kan 
foretage en hygiejnisk rengøring og efterfølgende desinficere 
med samme produkt.

Ved overflader der umiddelbart ser rene ud, men ikke lige er 
rengjorte kan Oxivir Excel anvendes som rengørings- og 
desinfektionsmiddel i en arbejdsgang.

Oxivir Excel fjerner virus, bakterier og gær. Er testet ved EN14476 og fundet at have fuld 
virucidal effekt ved en kontakttid på 30 sekunder (herunder også coronavirus, som 
forårsager COVID-19). BPR-godkendt. 

Ved at anvende kombineret rengøring og desinfektion i samme produkt, vil selve 
rengøringseffekten af produktet nedsætte risikoen for kontaktsmitte med COVID-19 også i 
de tilfælde, hvor den anbefale kontakttid ikke overholdes. Og eventuelt restfugt vil stadig 
give en øget sikkerhed, som følge af den desinficerende effekt.

Det er sikkert at anvende Oxivir på: rustfrit stål, krom, vinyl, nylonstof, laminerede 
overflader, glas, gummi, hård og fleksibel plast (polypropylen, polyurethan, polyethylen, 
PVC-akryl, glasfiber og polycarbonat). Ikke-brændbar. Registreret til PT2 (Produkter til 
desinficering af overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kommer i direkte berøring 
med fødevarer eller foderstoffer).
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Overfladedesinfektion med alkohol
SUMA Alcohol Wipes er anvendelig til desinfektion af alle hårde overflader og kan 

bruges som supplement til dine rengøringsprocedurer. Produktet er baseret på ethanol for at 
give hurtig og effektiv desinfektion. Den er velegnet til desinfektion af alkoholsikre overflader 
og genstande. Det er effektivt mod et bredt spektrum af mikroorganismer.

Klar-til-brug alkoholbaseret desinfektionswipes. 
Til desinfektion af alle hårde overflader som 
arbejdsområder, udstyr, redskaber og håndtag. 
Ingen efterskyl. BPR-godkendt (EN14476). 

100878520 Suma Alcohol Wipes 12x150 

Info: Størrelse 18x13,5 cm.

Samlet wipes areal pr. kasse 437.400 cm2

Fordele
• Let at bruge
• Ingen spray, sikker at bruge
• Effektiv mod en lang række mikroorganismer
• Hurtig tørring minimerer forstyrrelser i 

arbejdsgennemstrømningen

HUSK også den lille SURE hånddesinfektion med skumdyse til 

f.eks. bordet, receptionen osv. 6 stk. á 475 ml. (101103880)
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Rengøring med ekstra lag af sikkerhed

CIF PF GUARDIANS – MILJØVENLIG RENGØRING 

MED ET EKSTRA LAG AF SIKKERHED I FORM AF DESINFEKTION. 

Grundig rengøring og desinfektion er nødvendigt for at skabe 
tryghed – og helt afgørende for at vi kan tilbyde sikre og sunde 
rammer for såvel medarbejdere som gæster. Med grundig og 
hyppig rengøring fjernes bakterier og virus fuldstændig – og i 
disse to klar-til-brug produkter tilføres et ekstra lag af sikkerhed 
i form af overfladedesinfektion.

Pro Formula introducerer mælkesyrebaseret rengørings- og 
desinfektionsmidler i klar-til-brug sprayflasker
Pro Formula Guardians er effektive over for en lang række mikroorganismer. ved EN standardtest. 

Test – mikrobiologiske data

Cif PF SURE Cleaner Disinfectant
EN1650 (Yeasticidal)
EN1276 (Bactericidal)
EN14476* (Virucidal)
EN13727 (Bactericidal)
EN16615 (Bactericidal)
EN13697 (Bactericidal
*(Testet på: Influenza A/H1N1)

Cif PF Sani 4in1 Plus
EN1276 (Bactericidal)
EN13697 (Bactericidal)
EN1650 (Yeasticidal)
EN14476* (Virucidal)
EN16777 (Virucidal)
*(Testet på: Vaccinia virus)

Cif PF SURE Cleaner Disinfectant: Køkkenområder og andre overflader 
Et 2in1 plantebaseret og 100% bionedbrydeligt rengørings- og desinfektionsmiddel 
uden parfume og farve. Særdeles velegnet til alle daglige rengørings- og 
desinfektionsbehov på overflader hvor der håndteres fødevarer samt andre hårde 
vandresistente overflader. Let at sprøjte på og tørre af.

Cif PF Sani 4in1 Plus: Sanitære områder, garderober og omklædningsrum
Et 4in1 rengøringsmiddel, der samtidig også afkalker, deodoriserer og desinficerer. Et 
klar-til-brug middel, som er velegnet til brug på alle syre- og vandresistente overflader. 
Let at sprøjte på og tørre af.

Begge produkter har mælkesyre som aktivstof, ingen faremærkninger og er fri for 
alkohol.

Anvendelse og egenskaber
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Cif PF SURE Cleaner Disinfectant
Rengøring og desinfektion af 
alle vandresistente overflader
fx i køkkener og på andre hårde 
overflader

Cif PF Sani 4in1 Plus
Rengøring, afkalkning, 
deodorisering og desinfektion i alle 
sanitære områder og fx garderober 
og omklædningsrum

Rengøring med ekstra lag af sikkerhed
CIF PF GUARDIANS - Grundig rengøring og desinfektion er nødvendigt for at 

skabe tryghed – og helt afgørende for at vi kan tilbyde sikre og sunde rammer for såvel 
medarbejdere som gæster. Med grundig og hyppig rengøring fjernes bakterier og virus 
fuldstændig – og i disse to klar-til-brug produkter tilføres et ekstra lag af sikkerhed i form 
af overfladedesinfektion.

INTRODUKTIONS PRIS

101104516 Cif PF SURE Cleaner Disinfectant 6x750ml

101104567 Cif PF Sani 4in1 Plus 6x750ml 

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så er almindelig rengøring med vand og sæbe i de fleste 
tilfælde tilstrækkeligt, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion efter en konkret vurdering ud 
fra et forsigtighedsprincip. Begge produkter er kombineret rengøring og desinfektion i samme produkt, 
hvilket betyder at i tilfælde, hvor den anbefalede kontakttid ikke overholdes, der vil selve 
rengøringseffekten af produkterne nedsætte risikoen for kontaktsmitte med coronavirus (COVID-19) og 
eventuelt restfugt vil stadig give en øget sikkerhed, som følge af den desinficerende effekt.
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D7524179 IntelliCare Hybrid Dispenser, sort 1 stk.

D1224249 IntelliCare Gulvstander, sort 1 stk.

D7524181 IntelliCare Drypbakke, sort 1 stk.

+

100977078 SURE Instant Hand Sanit. IC 4x1.3L 3 kasser

100984248 DI Oxivir Excel Wipes FLW 12x100stk. 1 kasser

Pas på dig selv og hinanden
IntelliCare-dispensersystemet er udviklet til at imødekomme alle dine 

behov for håndhygiejne med en fleksibel, moderne og solid platform. Den er 
kompatibel med både flydende og skumprodukter.

Alt hvad du har brug for!

GRATIS DISPENSER, DRYPBAKKE OG GULVSTANDER

Automatisk hånddesinfektionsdispenser med drypbakke og gulvstander, 

samt SURE hånddesinfektion til 15.600 doseringer i alt og 1.200 Oxivir 
rengørings- og desinfektionswipes.

HUSK også den lille SURE hånddesinfektion med skumdyse til 

f.eks. bordet, receptionen osv. 6 stk. á 475 ml. (101103880)
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100938827 Soft Care Des E H5 IC 4x1.3L 2 kasser

100977078 SURE Instant Hand Sanit. IC 4x1.3L 2 kasser

Vælg mellem (gratis ved køb 2 kasser middel):

D7524179
D7524181 

IntelliCare Hybrid Dispenser Sort
IntelliCare Drypbakke, sort

1 stk. af 
hver

D7524180
D7524182

IntelliCare Hybrid Dispenser Hvid
IntelliCare Drypbakke, grå

1. stk. af 
hver

Pas på dig selv og hinanden
IntelliCare-dispensersystemet er udviklet til at imødekomme alle dine 

behov for håndhygiejne med en fleksibel, moderne og solid platform. Den er 
kompatibel med både flydende og skumprodukter.

GRATIS DISPENSER OG DRYPBAKKE

Automatisk hånddesinfektionsdispenser med drypbakke, samt 

SURE- eller Des E hånddesinfektion til 10.400 doseringer.

HUSK også den lille SURE hånddesinfektion med skumdyse til 

f.eks. bordet, receptionen osv. 6 stk. á 475 ml. (101103880)
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Produktinformation

SURE Instant Hand Sanitizer
til IntelliCare dispenser er et hånddesinfektionsmiddel uden alkohol. Produktet er formuleret således, at det kommer 
ud som skum. SURE Instant Hand Sanitizer er baseret på mælkesyre som aktivt stof og har et indhold af mælkesyre 
på 1,75 g/100 g. SURE Instant Hand Sanitizer er dokumenteret effektiv overfor kappebærende virus som coronavirus 
(der forårsager COVID-19), ved EN14476, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. SURE Instant Hand Sanitizer 
udtørrer ikke huden og er ikke mærket brandfarlig.

Mælkesyre som aktivstof er BPR-godkendt
EN14476-test som anbefalet af Sundhedsstyrelsen
Dokumenteret virkning over for kappebærende virus (som coronavirus) 
100 % plantebaseret og 100 % bionedbrydelig
Indeholder ikke alkohol og har ingen faremærkning såsom brandfarlig

Soft Care Des E
til IntelliCare dispensere er et gel produkt. Soft Care Des E er tilsat et fortykningsmiddel, så den doseres som en gel. 
Produktet har et indhold af ethanol på 715 g/L svarende til 71,5 % vægt/volumen. Anbefalingen fra 
Sundhedsstyrelsen er at håndsprit består af mellem 70 og 85 % ethanol – og dette opfylder begge produkter. 
Produktet er dokumenteret  effektive overfor en lang række mikroorganismer ved standard EN-test – heriblandt også 
dokumenteret effektiv overfor kappebærende virus som coronavirus (der forårsager COVID-19), ved EN14476, som 
anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Produktet er tilsat glycerol, for beskyttelse af huden mod udtørring.

Oxivir Excel Wipes 
er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel. Det betyder at man ved meget snavsede overflader kan 
foretage en hygiejnisk rengøring og efterfølgende desinficere med samme produkt.

Ved overflader der umiddelbart ser rene ud, men ikke lige er rengjorte kan Oxivir Excel anvendes som rengørings og 
desinfektionsmiddel i en arbejdsgang.

Oxivir Excel fjerner virus, bakterier og gær. Er testet ved EN14476 og fundet at have fuld virucidal effekt ved en 
kontakttid på 30 sekunder (herunder også coronavirus, som forårsager COVID-19). BPR-godkendt. 

Ved at anvende kombineret rengøring og desinfektion i samme produkt, vil selve rengørings effekten af produktet 
nedsætte risikoen for kontaktsmitte med COVID-19 også i de tilfælde, hvor den anbefale kontakttid ikke overholdes. 
Og eventuelt restfugt vil stadig give en øget sikkerhed, som følge af den desinficerende effekt.

Det er sikkert at anvende Oxivir på: rustfrit stål, krom, vinyl, nylonstof, laminerede overflader, glas, gummi, hård og 
fleksibel plast (polypropylen, polyurethan, polyethylen, PVC-akryl, glasfiber og polycarbonat). Ikke-brændbar. 
Registreret til PT2 (Produkter til desinficering af overflader, materialer, udstyr og møbler, der ikke kommer i direkte 
berøring med fødevarer eller foderstoffer).
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Mekanisk
Aktivering med fodpedal uden behov for batteri eller strøm.

Kapacitet
5 liter dunk for lange intervaller mellem udskiftning af 
desinfektion.

Funktion
Designet til at spraye flydende Soft Care Des E Spray og 
SURE Instant Hand Sanitizer.

Placering
Kan placeres overalt. Huller i fodplade til fæstning i gulv hvis 
behov.

Intuitiv • Holdbar • Brugervenlig og kræver minimal 
vedligehold grundet enkelt konstruktion og 5 liter 
kapacitet.

5 liter kapacitet
Svarende til ca. 4.200 doseringer á 1,2 ml.
Enkelt udskiftning eller opfyldning af dunk.
Afskærmning af dunk og med mulighed for at aflåsning.

Pas på dig selv og hinanden

IT Fodpedaldispenser
Dispenseren har fodpedal for håndfri betjening og en 
kapacitet på 5 liter. Vores nye dispenser er yderst 
stabil, bygget i metal og har et elegant udseende.
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Spray

16.666 
doser

Spray

D1228788 IT Fodpedaldispenser 1 stk.

Vælg mellem:

100860440 Soft Care Des E Spray H5 2x5L 2 kasser

101104071 SURE Instant Hand Sanit. 2x5L 2 kasser

Fodpedaldispenser og middel 
Kampagnepris på dispenser v. køb af min. 2 kasser middel.

Vælg mellem disse to hånddesinfektionsmidler, begge EN14476 godkendte og 

dokumenteret effektive mod kappebærende virus som coronavirus.

16.666 
doser
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Diversey Danmark
Teglbuen 10 • 2990 Nivå • Telefon 70 10 41 14 • diversey.dk • eshop.diversey.dk 

Produkt information

God håndhygiejne
Enkeltpersoner bør praktisere håndhygiejne på afgørende tidspunkter for at forhindre overførslen af sygdomme til 
andre. Når man færdes i omgivelser, hvor der kan være smitte tilstede, vil man kunne samle virus op fra de emner og 
overflader, man har rørt ved. Det betyder at uanset hvor grundigt, der gøres rent og hvor god man er til desinfektion, 
så vil korrekt håndhygiejne stadig være nødvendigt, både for at beskytte sig selv – og for at beskytte andre mod at 
blive smittet.

Effektiv mod virus – mild mod huden
Soft Care Des E Spray Hånddesinfektion er tyndtflydende. Produktet har et indhold af ethanol på 715 g/L svarende 
til 71,5 % vægt/volumen. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er at håndsprit består af mellem 70 og 85 % ethanol –
og dette opfylder begge produkter. Produktet er dokumenteret  effektive overfor en lang række mikroorganismer ved 
standard EN-test – heriblandt også dokumenteret effektiv overfor kappebærende virus som coronavirus (der 
forårsager COVID-19), ved EN14476, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Produktet er tilsat glycerol, for 
beskyttelse af huden mod udtørring.

SURE Instant Hand Sanitizer er et hånddesinfektionsmiddel uden alkohol. Produktet er formuleret således, at hvis 
det anvendes i dispenser med skumdyse, så kommer det ud som skum, men kan også anvendes uden mulighed for at 
danne skum, og så doseres det flydende. SURE Instant Hand Sanitizer er baseret på mælkesyre som aktivt stof og 
har et indhold af mælkesyre på 1,75 g/100 g. SURE Instant Hand Sanitizer er dokumenteret effektiv overfor 
kappebærende virus som coronavirus (der forårsager COVID-19), ved EN14476, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen. 
SURE Instant Hand Sanitizer udtørrer ikke huden og er ikke mærket brandfarlig.

Mælkesyre som aktiv stof er BPR-godkendt
EN14476-test som anbefalet af Sundhedsstyrelsen
Dokumenteret virkning over for kappebærende virus (som coronavirus) 
100 % plantebaseret og 100 % bionedbrydelig
Indeholder ikke alkohol og har ingen faremærkning såsom brandfarlig

Håndtering af håndsprit kan være en udfordring. Alkoholbaseret hånddesinfektion er brandfarlig. 
Det betyder bl.a.:

Begrænsninger og regler for anbringelse af emballager med brandfarlige væsker i bygningers flugtveje
Særlige forhold for transport og opbevaring af faremærket gods
Ekstra udgifter til at imødekomme de særlige forhold og foranstaltninger

Med SURE Instant Hand Sanitizer skal du ikke bekymre dig om ovenstående!

Guides til korrekt håndhygiejne
Gør det let for alle at foretage korrekt håndhygiejne ved at bruge vores professionelle guides og
vejledninger, som kan printes og hænges op relevante steder. Tilmeld dig vores videndatabase hvor du kan 
downloade guides, vejledninger og andet relevant materiale om rengøring og hygiejne her: hub.diversey.com/da-
dk/corona-denmark

Eller kontakt din Diversey konsulent, som kan hjælpe dig.
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Ring og hør om vores kampagne priser

Telefon: 7670 8080
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