
Bacillol® 30 Tissues
Idealiskt för monitorer, skärmar och mobiltelefoner. Snabb effekt.
Skonsam och snabb desinfektion för känsliga ytor i behändig förpackning.

 (2020-01)www.hartmann.se

  



Produktegenskaper
• Rengörande och desinficerande dukar, 
 färdiga att använda
• Snabbverkande
• Fri från aldehyd, färgämnen och parfym
• Mycket materialvänlig och lämplig för 

känsliga ytor som t.ex. Makrolon®, 
Plexiglas® och polysulfon

• Snabbtorkande
• Dukarna är tillverkade av högkvalitativ 

slittålig PET fleece.

Användningsområden
Bacillol 30 Tissues är lämpliga för skonsam, 
snabb och materialvänlig desinfektion av:

• Ytor som lyder under Biocidal 
 Product Regulation (BPR) t.ex: 
    displayer, tangentbord, monitorer, 
    pekskärmar på mobiltelefoner och 
    annan känslig utrustning
• Ömtåliga ytor – Makrolon®, akrylglas, 

polysulfon och konstläder
• Känsliga ytor i kantinkök, 

matberedningsytor samt andra ytor 
som kommer i kontakt med känsliga 
produkter

• Medicinsk utrustning som ingår under 
Medical Device Directive (MDD) tex: 

    displayer, tangentbord, monitorer, 
stationär utrustning som 
monotoreringssystem

• Känslig, icke-invasiv medicinsk utrustning 
t.ex. mammografiutrustning, och 
operationslampor

      

Applicering
Ta en våtduk från förpackningen och fukta 
snabbt och noggrant avsedd yta, även på 
känsliga områden. 

Bruksanvisning
Torka ytan noggrant med Bacillol 30 
Tissues.
Håll hela ytan fuktad under 30 sekunder för 
att uppnå önskad effekt. Bacillol 30 Tissues 
kan användas utan handskar.
Stäng förpackningen ordentligt för att 
förhinda uttorkning av dukarna. 
Används ej för rengöring eller desinfektion 
av hud. Kassera använd duk.

Låt inte desinfektionslösningen komma in i 
elektrisk utrustning. Följ alltid tillverkarens 
anvisningar.

Använd ej till invasiv medicinsk utrustning.

Använd desinfektion på ett säkert sätt. 
Läs alltid igenom produktinformationen 
före användning.

Vid byte från en produkt till en annan, 
gör en intermediär rengöring.

Inanimate surfaces have been shown to be a major source of 
contamination and infection (1). To eliminate surfaces that are small 
and difficult to access as source of contamination and infection, 
the wipe disinfection is ideally complemented by a spray-wipe 
disinfection or spray disinfection (2, 3, 4) with an alcohol-based 
rapid disinfectant. In doing so, it is imperative to apply the products 
correctly:

Always prefer a wipe disinfection over the spray or spray-wipe 
disinfection, as it prevents the formation of aerosols and en-
sures best posible wetting
When spraying, wipe afterwards, if possible, to ensure com-
plete wetting (spray-wipe disinfection)
Limit the simple spray disinfection to areas that cannot be disin-
fected by using the wipe or spray-wipe procedure
To largely exclude the risk of inhaling aerosols during the spray 
disinfection, apply product directly to a adry cloth or spray 
surfaces from a short distance

If possible, use alcohol-based products that contain no  
additives, as these dry without leaving any residue
Another alternative are alcohol-based disinfection foams that 
do not form any aerosols during spraying
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Recommendations on spray-wipe disinfection



Mikrobiologi
• Baktericidal
• Tuberkkulocid
• Mykobaktericidal
• Jästicidal
• Virucid mot kapslade virus (inkl. HBV, HIV, HCV)
• MNV
• Adenovirus
• Polyomavirus
• Rotavirus

Innehåll
Aktiva substanser:
Etanol 140mg/g; Propan-2-ol 100mg/g, 
Propan-1-ol 60mg/g, N-Alkyl-Aminopropyl-Glycine 
(CAS nr 139734-65-9) 5 mg/g.

Materialkompabilitet
Informationen avser lösning Bacillol 30 Foam 
som dukarna är indränkta i. 
Bacillol 30 Foam testades med avseende på material- 
kompatibilitet på ett stort antal material:
Metaller; rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing.
Plaster: gummi, latex, polyakrylat (plexiglas), polystyren, 
polykarbonat (makrolon), polyetylen (PE), 
polypropylen (PP), polysulfon (Tecason S, PSU), 
PVC, silikon, teflon (polytetrafluorethylen), viton 
(vinyliden fluorid-hexafluoropropylen copolymerer), 
butadiengummi.

     

Verkningsytan av Bacillol 30 Tissues desinfektionsdukar beror inte endast på dukens storlek utan även på 
andra faktorer som exempelvis rumstemperatur och strukturen på ytan som skall desinficeras.
Var noggrann med att alltid fukta hela ytan.

Proven efficacy Condition Exposure time

Application recommendations 
for surface disinfection
(based on suspension and 
practical tests)

Bactericidal + Yeasticidal dirty 1 min

(EN 13727 + EN 13624 + EN 16615)

Virucidal against enveloped viruses
(Incl. HBV, HIV, HCV) (EN 14476)

clean 30 sec

Limited spectrum virucidal activity
(EN 14476)

dirty 30 min

Bacteria and Fungi

Efficacy according to 
EN Phase 2 / Step 1 
(suspension test)

Tuberculocidal activity (EN 14348) dirty 5 min

Mycobactericidal activity (EN 14348) dirty 5 min

Viruses

Efficacy against 
non-enveloped viruses

MNV (murine Norovirus) (EN 14476) dirty 5 min

Adeno (EN 14476) dirty 30 min

Rotavirus EN 14476 1 min 

Polyomavirus (DVV) 5 min

  
  
 



Sortiment Art.nr. TFP

Bacillol® 30  Tissues (innehåller 80 st desinfektionsdukar) 981403 6 st

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

Fördelar:
• Enkel hantering och färdig att använda
• Mycket materialvänlig
• Snabbverkande
• Högkvalitativ


