
Tak for din 
bestilling!
Vi håber du bliver glad for produktet og at det  
lever op til dine forventninger.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 
tlf. 70 29 09 00 eller på info@danishcleanwater.dk 

Korrosion: NEUTHOX® forårsager korrosion ved kontakt i længere tid på messing, kobber, jern, aluminum eller stål, ved disse materialer eftertørres. 
Blegning: kan forekomme på visse tekstiler. Elektroniske komponenter: Anvend ikke spray-medtoder på pc, skærme, tastatur etc., elektroniske 
komponenter påføres NEUTHOX® på en klud og emnet aftørres.

NEUTHOX® overfladedesinfektion er godkendt til, at overflader ikke skal efterskylles efter desinficering, også overflader der kommer i forbindelse 
med fødevarer. NEUTHOX® overfladedesinfektion affedter ikke overfladen, den desinficerer kun. 

NEUTHOX®

 NEUTHOX® 500
Hånddesinfektion

STEP 1
Spray eller tryk 2-3 ml  
ud i hænderne.

STEP 2
Massér grundigt indtil  
hænderne føles tørre.

Skal ikke efterskylles 
med vand.

 NEUTHOX® 500
Overfladedesinfektion

STEP 3
Fuld virkning efter 30 sekunder.

Tørretid afhænger af påføringsmetode. Ved korrekt 
brug af NEUTHOX®, er overflader klar til brug lige 
efter desinficering. Lokalerne/faciliteterne kan 
således tages i brug lige efter endt desinficering.

Vent 30
sekunder

STEP 2
Påføres overfladen med en ren klud eller sprayes 
direkte på overfladen med triggerspray. Sørg for 
at overfladen er jævnt dækket af NEUTHOX®. 
Kan med fordel påføres med elektrostatiske 
sprayers eller koldtåge forstøvere.

STEP 1
Fjern synligt snavs og rengør overfladen. 



Produktinformation:
NEUTHOX® er et desinfektionsmiddel som kan anvendes som hånd (PT1)- og 
overfladedesinfektionsmiddel (PT2).
 
NEUTHOX® PT1 har fået en dispensation fra Miljøstyrelsen:  
Godkendelsesnummer BPR-reg.nr. 988-1
Dette betyder at NEUTHOX® er lovlig at markedsføre i Danmark.
Parallelt arbejdes der på en EU-ansøgning, som har til hensigt, at NEUTHOX®- 
produktet vil få sin endelige godkendelse, som hånddesinfektionsmiddel efter  
biocidforordningen- uden dispensation.
Denne godkendelse forventes opnået sidst i 2021.
 
Ifølge Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) skal et hånddesinfektions-
middelprodukt som minimum have bestået følgende EN effekttest:
EN 13727 mod bakterier
EN 1500 mod bakterier
EN 16624 mod gærsvamp
NEUTHOX® har bestået alle disse effektstudier

NEUTHOX® har ydermere bestået viruseffekttesten EN 14476 og kan hævde fuld 
effekt mod virus - deriblandt, samtlige grupper af kappebærende vira såsom  
Coronavirus SARS-Cov-2.
 
NEUTHOX® PT2 er godkendt af Miljøstyrelsen til brug i fødevarevirksomheder på 
overflader der kommer i kontakt med fødevarer: Journal nr.: 2019-29-7105-00035.
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