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Surface Disinfection Wipes
Etanolbaserad 70%, Blue

Etanolbaserade desinfektionsdukar för rest- och sköljfri 
applicering på medicintekniska produkter och 
kontaktytor för livsmedel.  

Produktinformation
Wet Wipe ytdesinfektionsdukar innehåller en 70% alkoholhaltig 
lösning baserad på etanol i farmaceutisk kvalitet. Etanolen är 
denaturerad med isopropanol och innehåller inte tensider och 
andra tillsatser. För rest- och sköljfri desinfektion av 
medicintekniska produkter och kontaktytor för livsmedel. 
Dukarna är gjorda av en blå viskos-polyesterväv med en hög 
och homogen impregnering av dukarna. I kombination med 
dukens ergonomi möjliggör det en enkel och smidig fördelning 
av desinfektionsvätskan på torkytor. 

Dokumenterade tester
Produkten uppfyller tillämpliga europeiska standarder EN 13727, 
EN 13624, EN 14348, EN 14776 och EN 16615 (vätsketestad 
med dukar) mot bakterier, mykobakterier och jäst. 

EN test Verkningstid

Bakterier EN 13727 
EN 16615

60 s
2 min

Jäst EN 13624
EN 16615

60 s
2 min

Mykobakterier EN 14348 60 s
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Användning
Lämplig för yrkesverksamma inom sjukhus, vårdhem, skolor och 
barninstitutioner, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, hotell, 
restauranger och cateringverksamhet, i stora kontor, 
transportsektorn och den offentliga sektorn. Rekommenderas 
också för privata användare. Använd till exempel dukarna för 
desinfektion av hjälpmedel, under resa, i snabbköpet och på 
gymmet. Används för desinfektion av hårda, icke-permeabla ytor. 
Behandla inte material som är känsliga för alkohol, t.ex. akrylglas 
(Plexiglas). Använd dukarna på rengjorda och torra ytor. 

Expertutlåtande
Danska smitthygienexperter vid CEI (Central Enhet för 
Infektionshygien) har utvärderat och rekommenderat användning 
av etanoldesinfektionsprodukter från Wet Wipe. 

Artikelnr: 51315: Ethanol Disinfection Wipes 
Kartong med 6 burkar 
1 burk innehåller 150 dukar 20 × 20 cm 

Föreskrift
Produktbeteckning: Wet Wipe Ytdesinfektion 70% blue. 
Produkten klassificeras som en biocidprodukt i produkttyp 
2 och 4. Wet Wipe A/S finns på den europeiska artikel 95-listan 
över godkända leverantörer av etanolprodukter.
Produkten är CLP-klassificerad Flam.Liq.2 och uppfyller H319 
(Mycket brandfarlig vätska och ånga). 
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”Den EU-harmoniserade klassificeringen av etanol är endast   
Flam.Liq.2 och inkluderar inte Eye.Irrit."

Produkten är ADR klassificerad som fasta ämnen som innehåller 
brandfarlig vätska och kan därför undantas från de tekniska 
föreskrifterna för lagring och hantering av lättantändlig vätska.
Produkter kan transporteras som begränsad mängd 
(nettoinnehåll i förpackning <1 kg)

Innehåll (fullständig lista)
Denaturerad etanol 70 volymprocent därav isopropanol (<5%).

Produkten omfattar inte parfym, färg och andra tillsatser och 
denatureringsmedel än isopropanol.

Använd desinfektionsmedel säkert. Läs alltid etiketten och 
produktinformationen före användning.

Producerad i Tyskland. 




