
 Dræber op til 99,9999% af bakterier  
 - virker indenfor få sekunder

 Langtidsvirkende beskyttelse  
 - dokumenteret effekt op til 4 timer efter påføring

 Dermatologisk testet  
 - velegnet til gentagen hverdagsbrug

 Alkoholfri
 - vandbaseret formel helt lugtfri

 Stærk og blød 
 - mild mod huden, men hård ved bakterier

Hvornår og hvor bruges servietterne

Hænder

På arbejde

Pendling

Dørhåndtag
Institutioner og 
vuggestuer

Badeværelser

Hospitaler, klinikker 
og plejehjem

Kontakter og 
afbryderes

Håndvaske 
og armaturer

Enduro desinfektionsservietter er udviklet til daglig rengøring og desinficering af områder 
og genstande, herunder:

De hurtigttørrende, langtidsvirkende og alkoholfri 
Enduro desinfektionsservietter er udviklet til daglig 
rengøring af hænder og hårde overflader.

Enduro desinfektionsservietter er dermatologisk 
testet og efterlader hænder og overflader rene og 
desinficerede uden klæbrige rester.

> 99,99% virkning mod Bovine Coronavirus 
 indenfor 30 sekunder (EN 14476)

Tør hen over 
overfladerne og 
sørg for, at alle 
områder bliver 
tilstrækkeligt 
fugtet

Tør fra rent område til 
beskidt område, og bevæg 
servietten i S-formet 
retning. Pas på ikke 
at rengøre det samme 
område to gange.

Hvordan bruges servietterne
Ved brug på hænder og 
hud, tør forsigtigt forsiden 
og bagsiden af hænderne. 
Glem ikke fingernegle, 
hudfolder og området 
mellem fingrene.
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 Beskrivelse Servietstørrelse  Kartonstørrelse Ordrenummer
 Pakning med 40 servietter 180 x 185mm 30 pr. karton ESW-40F
 Spand med 225 servietter 240 x 250mm 4 pr. karton ESW-225B
 Genopfyldningsrulle til spand (m. 225 servietter) 240 x 250mm 6 pr. karton ESW-225RF

Pakningsstørrelser

 Bakterier
 Patogen Test Bestået tid

 Escherichia coli  EN 1276 45 sek.

 Salmonella enteritidis  EN 1276 1 min.

 Staphylococcus aureus  EN 1276 1 min.

 Vira
 Bovine Coronavirus EN 14476 30 sek.

 H1N1 Svineinfluenza EN 14476 Skærmtestet

 Svampe
 Aspergillus niger EN 1275 15 min.

  EN 1650 5 min.

 Candida albicans EN 1275 15 min.

 Sporer
 Clostridium difficile EN 13704 60 min.

 Andre resultater
 Dermatologisk testet - 96 timers test

 EN 14561 - opfylder international standard

 30 sekunders dræbningshastighed - mod bakterier

 2 timers residual aktivitetstest - mod bakterier, svampe
 & sporer

 4 timers residual aktivitetstest - mod bakterier

 Kontakt os for yderligere oplysninger om vores testresultater 

Test resultater

enduro

HÅNDDESINFEKTION

ALKOHOLFRI

TesTeT i henhold Til 
europæiske sTandarder 

dermaTologisk
TesTeT

4 Timers 
residual akTiviTeT

enduroALKOHOLFRI

DESINFEKTIONSSERVIETTER

Leveres af RISBORG ApS
Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark    
Phone: +45 51 27 32 52    E-mail: risborg@stofanet.dk  Fremstillet af BioTechnics Ltd, Skotland, UK

>99,99% virkning mod Bovine Coronavirus indenfor 30 sekunder (EN 14476)


