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Fremstilt med minimal
påvirkning på miljøet
Vår visjon er å erstatte skadelige, farlige og usikre desinfeksjonsmidler
med trygge, naturlige, miljøvennlige og mer effektive vannbaserte
midler. Ved å sikte på å skaffe et mildt og flere ganger mer effektivt
desinfeksjonsmiddel, streber vi ikke bare etter å forbedre menneskers
helse, men også bidra til å redde planeten vår for en bedre fremtid.
De kjemiske produktene for rengjøring og desinfeksjon, og deres
biprodukter, som er tilgjengelige på markedet i dag, har stor
innvirkning på hele økosystemet.
Alle produktene fra E360 er produsert av kun salt, vann og elektrisitet.
Vi tilfører ikke skadelige kjemikalier, fargestoffer, parfymer eller
alkohol. Det er et velkjent faktum at et flertall av de tradisjonelle
rengjøringskjemikaliene og desinfeksjonsmidlene som er tilgjengelig
på markedet i dag har negativ innvirkning på miljøet og vår personlige
helse.
E360 er:
Fri for alkohol. Svært effektiv mot et bredt spekter av mikroorganismer
som bakterier, virus og sopp. Rask effekt. Krever ingen spesiell
forhåndsregler ved håndtering. Unikt da det ikke utvikler bakteriell
resistens. pH-nøytral

Hypoklorsyre
Den vitenskapelige formelen er HOCI
Hypoklorsyre er naturens og kroppens egen løsning for desinfeksjon
Hypoklorsyre produseres naturlig av de hvite blodlegemene til alle pattedyr
Produsert av kroppen for å eliminere bakterier, virus og sopp
Hypoklorsyre har blitt brukt i medisin i mange år, og det er mange studier som
bekrefter effektiviteten
Godkjent i USA av EPA
(Environmental Protection Agency) for
desinfeksjon av overflater og av FDA
(Food and
Drug Administration) for kontakt
med mat. Innenfor EU er det
klassifisert som et biocid (EC
1048, 2005 A III). Godkjent av
Mattilsynet for bruk på mat.
Godkjent i Norge av
Statens legemiddelverk
I husdyrhold er det også
mange fordeler. Ved å
blande en liten mengde
hypoklorsyre i vannet
som dyrene drikker, får
de et renere vann, noe
som betyr at de drikker
mer, vokser raskere og
krever mindre medisiner.

Effekt og
påføring
Hypoklorsyre angriper blant annet
proteiner i cellemembranene til
mikroorganismer og ødelegger dem slik
at cellen inaktiveres. Vår desinfeksjon
kan brukes på mange måter (f.eks.
Spray, elektrostatisk desinfeksjon eller
med papir / klut). De beste resultatene
oppnås jo lenger væsken får jobbe,
og den mest fordelaktige er hvis den
fuktige overflaten får tørke selv.Det
unike med E360 er at den er skånsom
og kan påføres alle overflater og det
krever ikke ettertørking.
Virketid:
Bakterier, virus og sopp 1 minutt,
mycobakterier og sporer 10 minutter.
E360, har vist seg effektivt mot blant
annet:
Bakterie
Campylobacter jejuni, E-coli,
Enterococcus, Helicobacter pylori,
Listeria, Legionella pneumophila,
Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus (også MRSA),
Salmonella enterica, Mycobacteria
tuberculosis, Mycobacterium avium
intracellulare, Acineobacter baanni
Bakteriesporer
Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Clostridium difficile, Clostridium
perfringens
Sopp
Aspergillus niger, Candida albicans,
Trichophyton mentagrophytes
Virus
Coronavirus SARS-CoV-2 (som
forårsaker covid-19), Adenovirus,
Hepatitt A & B, Herpes type 1, HIV1, Influensa (inkludert H1N1, H5N1
og H7N9), MS2-virus, Norovirus,
Orthopoxvirus , Polio enterovirus 1 og 2

