
Sanosil S003
Desinfeksjonsmiddel for overflater
Klar til bruk

BESKRIVELSE
Sanosil S003 er et DGHM/VAH godkjent universaldesinfek-
sjonsmiddel med langtidsvirkende effekt. Sanosil S003 er 
basert på Sanosils velkjente formel med hydrogenperoksid 
og sølvioner. Produktet er svært stabilt, og kan benyttes til  
desinfisering av rom med Sanosil EasyFog tåkegenerator.  
Produktet er ikke irriterende mot huden. 

VIRKEMÅTE
Den aktive substansen i Sanosil S003 er  
hydrogenperoksid, som brytes ned til oksygen 
og vann.  I en komplisert fremstillingsprosess 
blir den aktive substansen forsterket med sølvi-
oner. Dette gir en økt effekt mot mikroorganis-
mer og forhindrer samtidig ny kontaminering. 

Oksygen (O2) skilles ut fra hydrogenperoksid, 
og angriper celleveggen til mikroorganismen.  

(1) Den kjemiske reaksjonen mellom oksygen og  
celleveggen fører til at celleveggen denatureres 
og ødelegges.
 
(2) Effekten økes ved at sølvionene bindes 
til disulfidbroer i visse proteiner hos mikro-
organismen. Dermed inaktiveres og ødeleg-
ges disse proteinene slik at ny kontaminering 
forhindres. 

INFORMASJON
Egnet for:
Overflatedesinfeksjon

Effektiv mot: 
Bakterier
Virus 
Gjær 
Sopp

Holdbarhetsdato: 
2 år

Innhold:
1.5% H2O2
0.0015% Ag

Sanosil Norge AS
post@sanosil.no
www.sanosil.no



1. Overflatedesinfeksjon
 1. Rengjør overflatene som skal desinfiseres. Desto renere overflater, desto  
 bedre resultater ved desinfisering.

 2. Fukt en mikrofiberklut eller annen vasketekstil med Sanosil S003

 3. Påfør løsningen slik at det sitter igjen et tynt lag desinfeksjonsmiddel på alle 
 overflater. Områder med ujevne overflater eller absorberende materialer kan
 sprayes direkte med en sprayflaske. Unngå at store dråper sitter igjen.

 4. La desinfeksjonsmiddelet tørke. Overflatene trenger ikke skylles etter  
 desinfeksjon. 

2. Tåkedesinfeksjon for overflater 
 1. Rengjør overflatene som skal desinfiseres.  
 Desto renere overflater, desto bedre resultater ved 
 desinfisering.

 2. Fyll passende mengde Sanosil S003 i en 
 tåkegenerator, for eksempel Sanosil 
 EasyFog. Anbefalt mengde: 10-20 ml/m3  
 romvolum.

 3. Juster tåkegeneratoren til en fin dis og spray 
 desinfeksjonsmiddelet i rommene som skal 
 desinfiseres. Benytt alltid munnbind eller maske for 
 å beskytte  ånderettorganer. Desinfiser alltid 
 innerste del av rommet først og avslutt ved  
 utgangen. Lukk døren til rommet under 
 desinfeksjonsmiddelet virketid. 

 4. La disen/tåken sette seg i 60-120 minutter,  
 avhengig av tettheten på  dråpene. Ikke la 
 mennesker eller dyr oppholde seg i rommet under 
 virketiden, da desinfeksjonsmiddelet kan pustes 
 inn før det har satt seg på overflatene. 

Bruk biocider med forsiktighet. Les alltid pakningsvedlegget og produktinformasjonen før bruk. 
Våre operasjonsinstruksjoner, både muntlige og skriftlige, er basert på nøye testing. Våre råd gis basert på vår kunnskap 
om produktet, men er ikke bindende da bruk- og lagringsforhold hos den enkelte bruker ligger utenfor vår kontroll. 
Produktbeskrivelser og detjalerte stoffegenskaper innebefatter ikke erstatningsansvar ved skader.


