Effektive og hudvennlige

desinfeksjons- og hygieneprodukter

Antibac AS er markedsleder innen desinfeksjon i Skandinavia og
har en unik kompetanse på dette feltet. Vi har et bredt sortiment til
profesjonell og privat bruk, og alle våre produkter er godkjent i henhold
til norske og europeiske standarder for desinfeksjon.

Antibac® - en selvfølgelig del av alles hverdag

Hånddesinfeksjon

Antibac Hånddesinfeksjon
Softgel 750 ml m/doseringskapsel
EPD-nr. 4624003

Antibac Hånddesinfeksjon
700 ml bag-in-box
EPD-nr. 2652899

Antibac Hånddesinfeksjon
Gel 600 ml m/trykkpumpe
EPD-nr. 2652873

Softgel hånddesinfeksjon i flaske med
doseringskapsel for lett tilgjenglig
hånddesinfeksjon og riktig dosering.
Plasseres på vegg i Antibac manuell
ståldispenser.

Flytende hånddesinfeksjon til Antibac
berøringsfrie veggdispensere som sørger
for enkel hånddesinfeksjon og riktig
dosering. En svært hygienisk løsning.
Enkel montering i dispenser.

Pumpeflaske som står stødig på
underlaget, og er rask og enkel å
bruke for alle. Egner seg godt til å
stå på møterom, kontorer, i kantiner
(f.eks. ved salatbaren og brødfjølen)
garderober og lignende.

Antibac Hånddesinfeksjon
Gel 150 ml
EPD-nr. 2652881

Antibac Hånddesinfeksjon
100 ml
EPD-nr. 4862413

Antibac Hånddesinfeksjon
Servietter 250 stk.
EPD-nr. 2669265

Hendig størrelse for lett tilgjengelighet
når man ikke har tilgang til såpe og
vann. Praktisk for mennesker som er i
kontakt med både mat og maskiner i
løpet av dagen.

Praktisk flaske som tar lite plass i
lommen, vesken eller bilen for lett
tilgjengelighet når man er på farten.

Enkeltpakkede våtservietter til bruk
i bl.a. kantiner og spiseområder.
Våtservietter fjerner også fysisk
smuss og urenheter på hendene i
tillegg til å desinfisere.

Hånddesinfeksjon med duft

Antibac Hånddesinfeksjon
Gel 18 ml i displaykartong à 50 stk.
EPD-nr. 4044772

Antibac Hånddesinfeksjon
Gel 50 ml
EPD-nr. 2036523

Antibac Hånddesinfeksjon
Servietter i eske à 20 stk.
EPD-nr. 2055952

Gel med mild og frisk duft i en liten og
hendig størrelse. Leveres i en praktisk
displaykartong til plassering på f.eks.
disk eller lignende.

Gel med mild og frisk duft. Praktisk
flaske for rask og enkel desinfeksjon
når man er på farten.

Våtservietter tilsatt en mild og frisk
duft. Forpakningen egner seg godt
når man er på farten, på reise eller
i små kantiner, skoler, barnehager etc.

Håndsåpe

Antibac Håndsåpe
600 ml m/trykkpumpe
EPD-nr. 4044939

Antibac Håndsåpe
700 ml bag-in-box
EPD-nr. 2652949

Mild og skånsom håndsåpe med
fuktighetsgivende midler som
gjenfetter og styrker hudens eget
fettlag. Den svanemerkede såpen har
en hudvennlig pH og inneholder ikke
parfyme eller fargestoffer. Flasken står
stødig på underlaget, men kan også
festes i Antibac veggdispenser.
Egner seg i kantiner, kjøkken, garderober,
på toaletter, bad osv.

Mild og skånsom håndsåpe med
fuktighetsgivende midler som
gjenfetter og styrker hudens eget
fettlag. Den svanemerkede såpen har
en hudvennlig pH og inneholder ikke
parfyme eller fargestoffer. Festes
enkelt i Antibac berøringsfrie veggdispenser, og egner seg i kantiner,
kjøkken, garderober, på toaletter, bad
osv.

Overflatedesinfeksjon

Antibac Overflatedesinfeksjon
750 ml
EPD-nr. 2652865

Antibac Overflatedesinfeksjon
Premium 750 ml
EPD-nr. 4717591

Praktisk sprayflaske for desinfisering
av overflater, inventar og lignende.
Velegnet til bruk på områder hvor det
er vanskelig å komme til, f.eks. på
produksjonsutstyr og kjøkkenredskaper.
Etterlater ingen stoffer på flaten etter
fordamping. Pumpen har en kraftig
doseringsevne uten aerosoldannelse,
slik at væsken fordeles jevnt.

Flytende overflatedesinfeksjon til
overflater og inventar, f.eks. arbeidsbenker, bord og produksjonsutstyr.
Etterlater ingen stoffer på flaten etter
fordamping. Brukervennlig størrelse
som lett håndteres med én hånd.

Flytende overflatedesinfeksjon til
overflater, inventar og lignende. Produktet
har ekstra bred effekt på virus, og egner
seg derfor godt til bruk i situasjoner med
økt risiko for virus, eller ved kjent smitte.
Etterlater ingen stoffer på flaten etter
fordamping. Brukervennlig størrelse som
lett håndteres med én hånd.

Antibac Overflatedesinfeksjon
Spray 50 ml
EPD-nr. 4448296

Antibac Overflatedesinfeksjon
Store kluter 24 stk.
EPD-nr. 4758553

Antibac Overflatedesinfeksjon
Store kluter 12 stk.
EPD-nr. 2653202

Flytende overflatedesinfeksjon til bruk
på overflater, inventar o.l. Etterlater
ingen stoffer på flaten etter fordamping.
Den hendige flasken er praktisk å ha
med seg når man er på farten til bruk
på toaletter, stellebord, spisebord osv.

Ekstra store, tykke desinfeksjonskluter
for bruk på større flater og inventar
som f.eks. arbeidsbenker, fjæler, bord
og produksjonsutstyr. Hver klut dekker
inntil 10 m2. Etterlater ingen stoffer på
flaten etter fordamping. Leveres i
flowpack med åpne-/lukkeløsning for
å bevare fuktigheten.

Ekstra store, tykke desinfeksjonskluter
for bruk på større flater og inventar som
f.eks. arbeidsbenker, fjæler, bord og
produksjonsutstyr. Hver klut dekker
inntil 10 m2. Etterlater ingen stoffer på
flaten etter fordamping. Leveres i
flowpack med åpne-/lukkeløsning for
å bevare fuktigheten.

Antibac Overflatedesinfeksjon
Spray 750 ml
EPD-nr. 4044889

Overflatedesinfeksjon/Rengjøring

Antibac Overflatedesinfeksjon
Servietter i boks à 150 stk.
EPD-nr. 2653194

Antibac Overflatedesinfeksjon
Servietter i boks à 70 stk.
EPD-nr. 4820494

Godt fuktede, blå kluter til desinfisering
av overflater og utstyr. Klutene er
spesielt egnet til bruk innen storhusholdning og næringsmiddelindustri på
bl.a. arbeidsbenker, produksjonsutstyr
og redskaper. Etterlater ingen stoffer
på flaten etter fordamping. Hver klut
dekker inntil 5 m2. Klutene kan også
brukes med egen veggdispenser hvor
klutene dras ut gjennom en silikonventil
i toppen.

Blå servietter til punktdesinfisering
av små flater, inventar og utstyr, f.eks
brytere, håndtak, betjeningspaneler etc.
Servietter gir dobbel effekt ved at de
også fjerner smuss og skitt. Etterlater
ingen stoffer på flaten etter fordamping.
Hver serviett dekker inntil 1/2 m2.

Blå servietter til punktdesinfisering av
små flater, inventar og utstyr, f.eks
brytere, håndtak, betjeningspaneler etc.
Servietter gir dobbel effekt ved at de også
fjerner smuss og skitt. Etterlater ingen
stoffer på flaten etter fordamping. Hver
serviett dekker inntil 1/2 m2.

Antibac Overflatedesinfeksjon
Store kluter med tensid 12 stk.
EPD-nr. 4860003

Antibac Alkoholfri OverflateAntibac Alkoholfri Overflatedesinfeksjon Wipes i boks à 100 stk. desinfeksjon Spray 750 ml
EPD-nr. 5050034
EPD-nr. 5050042

Store, tykke desinfeksjonskluter med
overflatedesinfeksjon og tensid som har
en lett rengjørende effekt. Egner seg
godt til bruk på overflater hvor det er
risiko for rester av smuss eller organisk
materiale. Hver klut dekker inntil 10 m2.
Leveres i flowpack med åpne-/lukkeløsning for å bevare fuktigheten.

Bruksklare servietter til daglig bruk på
harde, ikke-porøse flater som tåler vann
og syre, bl.a. plast, gummi, vinyl, laminat
akryl og rustfritt stål. Dreper raskt og
effektivt bakterier, virus og sopp.

Antibac Overflatedesinfeksjon
Kluter i spann à 300 stk.
EPD-nr. 4748257

Bruksklar spray til daglig bruk på harde,
ikke-porøse flater som tåler vann
og syre, bl.a. plast, gummi, vinyl, laminat
akryl og rustfritt stål. Dreper raskt og
effektivt bakterier, virus og sopp.

Overflatedesinfeksjon/Rengjøring

Antibac Overflatedesinfeksjon
Servietter i eske à 150 stk.
EPD-nr. 4217469

Antibac Keyboard Wipes
Servietter i eske à 80 stk.
EPD-nr. 4215786

Enkeltpakkede servietter for jevn
desinfisering av små flater og inventar.
Servietter gir dobbel effekt ved at
de også fjerner smuss og skitt.
Etterlater ingen stoffer på flaten
etter fordamping. Leveres i
betjeningsvennlig displaykartong
som kan plasseres i kantiner, kiosker,
på disk, rekvisitarom og lignende.

Enkeltpakkede servietter for desinfisering
av tastaturer, analoge telefoner, datamus,
fjernkontroller, kalkulatorer o.l. Hindrer
kryssmitte ved bruk av felles utstyr, og
sørger for rene og innbydende
arbeidsstasjoner. Leveres i praktisk og
betjeningsvennlig displaykartong.
Væskemengden er tilpasset bruk
på elektronikk.

Antibac Touchscreen Wipes
Servietter i eske à 95 stk.
EPD-nr. 4215794
Servietter for rengjøring av harde
berøringsskjermer på f.eks. mobiltelefoner, nettbrett o.l. Etterlater et
blankt resultat uten skjolder.
Væskemengden er tilpasset bruk på
elektroniske berøringsskjermer og
fordamper raskt. Leveres i praktisk
og betjeningsvennlig displaykartong.

Dispensere

Antibac berøringsfri dispenser
til 700 ml bag-in-box, hvit plast
EPD-nr. 2652956
Berøringsfri dispenser for bag-in-box
700 ml hånddesinfeksjon og såpe.
Gir automatisk og rask dosering
av væsken. Motoren drives av 4 stk.
AA batterier. For lengre levetid
anbefales Litium-batterier.

Antibac gulvstativ
til dispenserløsninger
EPD-nr. 4724985
Solid og stødig gulvstativ i lakkert stål
for montering av ulike dispenserløsninger
til hånddesinfeksjon. Gulvstativet egner
seg der man ønsker økt synlighet og
stoppeffekt, samt på områder hvor man
ikke kan montere dispensere på vegg.
Leveres med dråpefanger, toppramme
med plakater, samt komplett
monteringssett med verktøy, skruer og
monteringsanvisning.

Antibac berøringsfri dispenser
til 700 ml bag-in-box, alum.farget
EPD-nr. 4050787
Berøringsfri dispenser for bag-in-box
700 ml hånddesinfeksjon og såpe.
Gir automatisk og rask dosering av
væsken. Motoren drives av 4 stk.
AA batterier. For lengre levetid
anbefales Litium-batterier.

Antibac dispenser til kluter
i spann à 300 stk.
EPD-nr. 5053996
Veggdispenser for rask og enkel tilgang
til de bruksklare klutene i spann. Posen
med kluter plasseres i dispenseren, og
klutene trekkes enkelt ut gjennom en
silikonventil i toppen. Utformet i solid
plastkvalitet.

Antibac AS
Hagaløkkveien 13, N-1383 Asker, Norge
ordre@antibac.no
T +47 66 77 11 70
www.antibac.no

Følg oss på LinkedIn
linkedin.com/company/antibac-as

Lik oss på Facebook
facebook/AntibacNorge

