Optimal hygiene og trygg mat
i storhusholdning og næringsmiddelindustri

Vi tar hygiene på alvor.

Optimal hygiene og trygg mat med Antibac®
Unik kompetanse
Antibac® AS er en ledende aktør innen desinfeksjon i
Skandinavia, og har utviklet unik kompetanse på feltet.
Vår historie strekker seg helt tilbake til Vinmonopolets
etablering i 1922, og vi produserer og leverer i dag
hygieneløsninger for ulike behov og bruksområder til alle
bransjer hvor god hygiene er viktig, blant annet helsetjenesten, storhusholdning, meieri, bryggeri og fiskeindustri.
Vi tilbyr et bredt sortiment innen alkoholbasert hånd- og
overflatededesinfeksjon, i tillegg til førstehjelpsprodukter
og håndsåpe.

Høy kvalitet
Kvalitetssikring og ansvarlighet står alltid i fokus i vårt
arbeid, og vi stiller høye krav til produksjon og råvarer.
Våre produkter tilfredsstiller gjeldende standarder og krav
til desinfeksjon, og vi har god dokumentasjon av virkning
og effekt.

Antibac© desinfeksjon er satt sammen av ulike
alkoholer for optimal effekt, og har en alkoholprosent
på 75-88,8 %. Hovedandelen består av syntetisk etanol
av farmasøytisk kvalitet. Etanol er den alkoholtypen
som er mest skånsom mot huden, den lukter mildere
enn andre alkoholer, og har samtidig meget god desinfiserende effekt.

Ekstra trygghet
Det stilles strenge krav til hygiene i næringsmiddelproduksjon og mattilberedning. Utstyr, overflater og
kontaktflater skal rengjøres og desinfiseres ved behov,
i henhold til Forskrift om næringsmiddelhygiene.
Antibac® Overflatedesinfeksjon sørger for optimal
hygiene, og sikrer en tryggere produksjon og tilberedning
av mat på en meget effektiv og tidsbesparende måte.
Produktene er utviklet for ulike behov og bruksområder
(se tabell) og leveres som kluter, servietter og flytende
både i flaske og som spray.

Antibac© Overflatedesinfeksjon spray gir en jevn fordeling av væsken
uten å danne aerosoler. Den praktiske sprayflasken er enkel å håndtere
og velegnet til overflater og utstyr hvor det er vanskelig å komme til.
Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.

Bruk desinfeksjonsmidler på forsvarlig måte. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Antibac© Store desinfeksjonskluter for overflater er meget godt
fuktet og egner seg til desinfisering
av store flater som produksjonsutstyr, benker og andre kontaktflater. Leveres i pakker à 24 og
12 kluter som dekker inntil 10 m2.

Antibac© Overflatedesinfeksjon

Kort virketid
Dreper effektivt
bakterier, ulike virus
og sopp på rengjorte og
tørre overflater på
kun 60 sekunder.

Hindrer
krysskontaminering
og bakterieoppvekst
på overflater som har
vært i direkte kontakt
med næringsmidler.

Etterlater ingen
stoffer på overflaten
etter fordamping.
Avskylling eller annen
tidkrevende etterbehandling er derfor
ikke nødvendig.

Antibac Overflatedesinfeksjon Kluter i spann à 300 stk.
Store, godt fuktede kluter utviklet for rask og effektiv
desinfisering av rengjort og tørket produksjonsutstyr,
benker, redskaper og lignende. Klutene er blå for god
synlighet.
®

Gir ikke resistens,
i motsetning til enkelte
desinfeksjonsmidler.
Antibac® kan derfor trygt
benyttes uten at det er
behov for alternering av
desinfeksjonsmidler.

NYHET!

Effektive og brukervennlige hygieneløsninger
Oversikten viser relevante produkter relatert til bruksområder. Ta kontakt med din forhandler eller Antibac AS for bestilling.
Kjøkken

Produksjonslokaler

Sluser
uren/ren sone

Toaletter/
garderober

Fellesområder/
kantine/inngang

Berøringsfrie dispensere
Hvit
Art. nr. 600861
Aluminiumsfarget/sort
Art. nr. 601667
Rustfritt stål
Art. nr. 601682
Bag-in-box 700 ml
til berøringsfri dispenser:
Hånddesinfeksjon 85 % flytende
Art. nr. 601637
Hånddesinfeksjon 85 % softgel
Art. nr 603007
Håndsåpe
Art. nr. 600865

Hånddesinfeksjon 85 %
flytende/softgel
Flaske 750 ml
med doseringskapsel
Art. nr. 601638/603020
Flaske 1000 ml
med doseringskapsel
Art. nr. 601612

Overflatedesinfeksjon 75 %
Flaske 750 ml
Art. nr. 600521
Sprayflaske 750 ml
Art. nr. 603002
Kanne 25 liter
Art. nr. 601311
Fat 186 liter
Art. nr. 600980

Overflatedesinfeksjon 88,8 %
Flaske 750 ml
Art. nr. 603049

Overflatedesinfeksjon 75 %
Kluter og servietter
Kluter i spann à 300 stk.
Art. nr. 603047
Store kluter i pakke à 24/12 stk.
Art. nr. 601673/601672
Servietter i boks à 150 stk.
Art. nr. 601150

Håndsåpe og lotion
Håndsåpe 750 ml
med doseringskapsel
Art. nr. 603024
Håndsåpe 1000 ml
med doseringskapsel
Art. nr. 601602
Lotion 1000 ml m/dos. kapsel
Art. nr. 603048

QuickSafe Food Industry
førstehjelpsstasjon
Art. nr. 615175

Utstyr og alternative dispenserløsninger til desinfeksjon og såpe:
Manuell ståldispenser
m/støttebøyle til flaske

Gulvstativ for montering av
berøringsfrie dispensere

Dråpefanger til dispenser

Batterier til berøringsfri
dispenser

Med lang hendel for 750 ml
Art. nr 601006

Gulvtativ i lakkert stål
Art. nr 603023

Med lang hendel for 1000 ml
Art. nr 601003

Solid og stødig stativ som leveres
med toppramme med plakater,
dråpefanger og komplett
monteringssett med verktøy,
skruer og monteringsanvisning.

Stor dråpefanger til
berøringsfri dispenser
Art. nr. 600881
Liten dråpefanger til manuell
dispenser
Art. nr. 600882

10 pk - Art. nr. 700007
120 pk - Art. nr. 700008
620 pk - Art. nr. 700009

Festes nedenfor veggmonterte
dispensere for mindre drypp og
søl på gulv og vegg.

AA Litium-batterier fra
Energizer for ekstra god effekt
og lang levetid.

Antibac© Hånddesinfeksjon, skincare og førstehjelp
Effektiv og hudvennlig håndhygiene
I næringsmiddelindustri, storhusholdninger og andre
steder hvor god håndhygiene er svært viktig, er de
ansatte ofte utsatt for tørr og sprukket hud, irritasjoner
og eksem. Dette gir bakterier og virus gode vekstvilkår,
og øker dermed risikoen for at sykdomsfremkallende
bakterier og virus forurenser mat og næringsmidler.
Antibac® hånddesinfeksjon er utviklet for å gi
optimal effekt, samtidig som den er hudvennlig og tilsatt
fuktighetsbevarende midler som forebygger risikoen for
hudrelaterte problemer. På synlig rene og tørre hender
dreper væsken bakterier, ulike virus og sopp på kun 30
sekunder. Antibac® Hånddesinfeksjon fordamper raskt,
og det trengs ikke papir til tørking. Dermed reduseres
papirkostnadene, og det blir mindre søppel å håndtere.
Antibac® Hånddesinfeksjon leveres som tyntflytende
væske og softgel med en litt tykkere konsistens. Begge
er behagelige og enkle å fordele, og absorberes raskt.
Antibac® Håndsåpe er en svanemerket, skånsom såpe
med fuktighetsgivende midler som gjenfetter og
styrker hudens eget fettlag. Den er ikke tilsatt parfyme
eller fargestoffer, og egner seg derfor godt der man
vasker hendene ofte.
Antibac® Lotion er hudvennlig og mild, og inneholder
sheabutter og glycerin som gir fuktighet til huden. Den
er svanemerket og ikke tilsatt parfyme eller fargestoffer.

Antibac Hånddesinfeksjon og håndsåpe i 750 ml flaske
med doseringskapsel betjenes enkelt fra ståldispenser.

Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv
I arbeidstilsynets hefte nr. 176, orientering om førstehjelp, står følgende: Etter Lov av 17. juni 2005 og
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan førstehjelpsutstyr være plassert
lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ansvaret for at
førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).
QuickSafe Food Industry er en plasseringsvennlig
og hygienisk løsning med et utvalg av de mest brukte
førstehjelpsproduktene samlet på ett sted, godt synlig.
Dispenserstasjonen er tilpasset næringsmiddelindustrien
med bl.a. blå plastre i to forskjellige størrelser. Plastrene
har innebygget metallspon som gjør at de kan spores av
en metalldetektor, og er laget av et pustende
materiale som også er egnet for våte miljøer.
Inneholder følgende refill:
1x QuickStop kompressforbindingsett: 1 stk. 17x17 cm og
2 stk. 12x7,5 cm
18x QuickCool branngel		
20x QuickClean sårrens		
1x QuickFix Detectable plasterrefill med 45 stk.
1x QuickFix Detectable LONG plasterrefill med 30 stk.
2x 500 ml Plum øyeskyll Natriumklorid
1x 200 ml Plum øyeskyll pH Neutral

En innovasjon innen
overflatedesinfeksjon!
Kun 30 sekunders virketid

NYHET!
Antibac© Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium
En innovativ og unik formulering med markedets korteste
virketid. Inneholder 88,8 % alkohol og dreper bakterier, virus
og gjærsopp på kun 30 sekunder. Ideell i situasjoner hvor det
er viktig at overflater og utstyr til produksjon og tilberedning av
mat blir desinfisert og klargjort ekstra raskt.
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Ta kontakt for mer informasjon om produktene eller for bestilling.

Antibac AS
Hagaløkkveien 13, 1383 Asker
Tel. +47 66 77 11 70
For bestilling/spørsmål: ordre@antibac.no
www.antibac.no
Jan Magne Håbakk

Monika Korneliussen

Camilla Hamberg

KAM - Teamleder
Tlf: 48 15 22 47
jmh@antibac.no

KAM
Tlf: 47 33 64 49
mk@antibac.no

KAM
Tlf: 41 28 03 24
ch@antibac.no

Henrik Skibrek
Salgs- og Markedsdirektør
Tlf: 93 24 90 25
hs@antibac.no

Følg oss på Facebook
facebook.com/AntibacNorge

