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Vår vision är att erätta skadliga, farliga och osäkra desinfektionsmedel 
med trygga, naturliga, miljövänliga och mer effektiva vattenbaserade 
medel. Med att framställa ett milt och flera gånger mer effektivt 
desinfektionsmedel, strävar vi inte bara efter att förbättra människors 
hälsa, utan också bidra till att rädda vår planet för en bättre framtid.
De kemiska produkterna för rengöring och desinfektjon, och deras 
biprodukter, som är tillgängliga på marknaden i dag, har stor inverkan 
på hela ekosystemet.

Alla produkterna i E360 är producerat av endast salt, vatten och 
elektricitet. Vi tillför inga skadliga kemikalier, färgämnen, parfymer 
eller alkohol. Det är ett välkänt faktum att ett flertal av de traditionella 
rengöringskemikalierna och desinfektionsmedlen som är tillgängliga 
på marknaden i dag har negativ inverkan på miljön och vår personliga 
hälsa.

E360 är:
Fri från alkohol. Fullt effektiv mot ett brett spektra av mikroorganismer 
som bakterier, virus, svamp och sporer. Snabb effekt. Kräver inga 
speciella förhållningsregler vid hantering. Utvecklar ej heller  bakteriell 
resistens. pH-neutral

Hypoklorsyra

Framställd med minimal 
påverkan på miljön

Effekt &
påföring

Hypoklorsyra angriper bland annat 
proteiner i cellmembranet till 
mikroorganismer och bryter ner dem så 
att cellen inaktiveras. Vår desinfektion 
kan appliceras på många på sätt (t.ex. 
Spray, elektrostatisk desinfektion eller 
med papper / trasa). De bästa 
resultaten uppnås ju längre vätskan får 
jobba,
och det mest fördelaktiga är om den 
fuktiga ytan får självtorka.
Det unika med E360 är att den är 
skonsam och kan påföras på alla ytor 
och den kräver ingen eftertorkning.

Verkningstid:
Bakterier, virus och svamp 1 minut, 
mycobakterier och sporer 10 minuter.

E360, har visat sig effektivt mot bland 
annat:

Bakterier
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

Svamp
Aspergillus niger, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes

Virus
Coronavirus SARS-CoV-2 (som 
förorsakar covid-19), Adenovirus, 
Hepatitt A & B, Herpes type 1, HIV-
1, Influensa (inkluderar H1N1, H5N1
og H7N9), MS2-virus, Norovirus, 
Orthopoxvirus , Polio enterovirus 1 og 2

Den vetenskapliga formeln är HOCI

Hypoklorsyra är naturens och kroppens egen lösning för desinfektion 
Hypoklorsyra produceras naturligt av de vita blodkropparna till ex sårläkning 
Produceras av kroppen för att eliminera bakterier, virus och svamp

Hypoklorsyra har använts inom medicin i många år, och det finns många 
studier som bekräftar effektiviteten

Godkänt i USA av EPA
(Environmental Protection Agency) för 
desinfektion av ytor och av FDA 
(Food and
Drug Administration) för kontakt
med mat.  Inom EU är det 
klassificerat som en biocid 
(EC
1048, 2005 A III). Godkänt av 
Livsmedelsverket for användning på mat.

Godkänt i Norge av 
Statens legemiddelverk

För djur är det också 
många fördelar. Genom att 
blanda en liten mängd 
hypoklorsyra i vattnet 
som djuren dricker, får 
de ett renare vatten, något 
som betyder att de dricker 
mer, växer bättre och 
kräver mindre mediciner.


