
SanoClean Forte S
Kombinert rengjørings- og  
desinfeksjonsmiddel for overflater
Konsentrat
BESKRIVELSE
SanoClean Forte S benyttes til kombinert rengjøring og desinfisering. Ved å  
kombinere Sanosils velkjente desinfeksjonsmiddel med tensider reduseres  
rengjøringsprosessen til ett steg. 

SanoClean Forte S kan benyttes på alle overflater, inkludert plastikk, metall, 
glass, stål, keramikk og stein. Produktet skummer ikke og kan enkelt skylles av. 

EFFEKT
Desinfeksjonsmiddelet i SanoClean Forte S er  
basert på det veldokumenterte desinfeksjons- 
middelet Sanosil Super 25. Produktet er tes-
tet og bevist effektivt mot både grampositive og  
gramnegative bakterier, virus, gjær, sopp og 
muggsopp. 

SanoClean Forte S inneholder også kompatible 
tensider som sørger for en effektiv rengjøring 
av overflater med naturlige og syntetiske fett-
produkter, organiske materialer og uorganiske  
forbindelser.

SanoClean Forte S kan benyttes på alle overflater, 
inkludert plastikk, metall, glass, stål, keramikk 
og stein. Produktet skummer ikke og kan enkelt  
skylles av. 

INFORMASJON
Egnet for:
Rengjøring og desinfeksjon

Effektiv mot: 
Bakterier
Virus 
Gjær 
Sopp
Biofilm

Holdbarhetsdato: 
2 år

Innhold:
< 1.4% surfaktanter
7.5% H2O2
0.0075% Ag

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



Klargjøre løsning
Beskytt alltid hender og øyne med hansker og beskyttelsesbriller. 
Klargjør løsningen ved å blande 1 del SanoClean Forte S med 4 deler vann (1:4).

Merk at dersom vannet inneholder store mengder metaller vil desinfeksjonsmiddelet 
brytes ned raskere. Dersom dette er tilfelle bør ikke den ferdig utvannede løsningen 
lagres over lengre tid, da effekten kan reduseres. 

Rengjøring av lett kontaminerte overflater som ikke er i kontakt med mat
Eksempler:
- Eksaminasjonsbenker og bord ved helseinstitusjoner og veterinærklinikker
- Arbeidsbenker ved laboratorier
- Kontaktpunkter som dørhåndtak, knapper (f.eks heis) og tastaturer

Spray den ferdige løsningen på en mikrofiberklut eller annen vasketekstil og vask 
området som skal rengjøres og desinfiseres. Eventuelt kan kluten dyppes fullstendig i 
løsningen. La løsningen tørke, produktet trenger ikke skylles av.

Kontaminerte overflater i kontakt med mat
Eksempler:
- Arbeidsbenker
- Skjærebrett og utstyr
- Maskindeler

Spray den ferdige løsningen på områdene/delene som skal desinfiseres eller dypp 
delene direkte i løsningen. La produktet virke i 15-30 min. og skyll deretter med varmt 
vann.

Gulv
Dypp en mopp i den ferdige løsningen og vask gulvene som normalt. Produktet kan 
også benyttes i gulvvaskemaskiner.  

Maskiner og små rørsystemer
Eksempler:
- Kjøkkenmaskiner
- Akvariumspumper

Fyll maskinen eller rørsystemet med den ferdigblandede løsningen. La produktet virke i 
2-4 timer (eller over natten om mulig) og skyll deretter godt med varmt vann. For større 
rørsystemer anbefales SanoClean Forte T.

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.


