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Håndsprit m/pumpe

HÅNDSPRIT 
STANDER 
Stilfuld og flot 
kvalitets stander.

NYHED

DAMPRENSERE

GO’BRIGHT 
Nyt desinfektionssystem



NYHED

Håndsprit og desinfektion
Alle steder åbner nu op og behovet for desinfektion og afspritning er derfor fortsat stort. 

Dispensere

Godkendt af 

Fødevaredirektoratet

Håndsprit 85%
1 liter, kolli = 12
Varenr. 127422

Dispenser 
med 0,5 liter beholder

Varenr. 127424

Dispenser
med 1 liter beholder. Sensor for 

berøringsfri betjening. Dosering kan 
justeres på dispenseren. Til batteri 

eller strøm. Strømadapter medfølger
Varenr. 127425

Stander med infoskilt 
samt holder til flaske

Varenr. 127431

Stander med infoskilt
holder til flaske samt

 dispenser monteringsplade.
Varenr. 127433

L-Plade 
kan købes seperat til 

vægmontering
Varenr. 127432

Hånddesinfektion m/pumpe
125 ml, kolli = 30
Varenr. 127426

Håndsprit 85% m/pumpe
500 ml, kolli = 10
Varenr. 127421

Desinfektionsmiddel
5 liter, koncentreret. Kolli = 3 

Varenr. 127430

Hånddesinfektion 85%
500ml, kolli = 11
Varenr. 127423

Til håndtasken 

eller bilen

Rekvirér tilbud
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BREAKING

Introduktion af Go´Bright - markedets mest effektive, bæredygtige og 
arbejdsmiljøvenlige desinfektionsmiddel system

Desinfektionsmidlet fra Go´Bright er bla. godkendt af Miljø- og Fødevareministeriet til brug som desinfektionsmiddel til 
fødevarevirksomheder og kan anvendes på overflader uden det kræver en aftørring eller efterrengøring og heller ingen 
krav om brug af værnemidler.

Produktet er klar til brug og kan anvendes alle steder, fra fødevarefabrikker til køkkenlokaler, l kontorer, skoler, fitness 
lokaler, bar- og restauranter, frisører og andre servicevirksomheder og mange flere. Kan påføres direkte overfladerne, 
feks med en håndspray, men vi tilbyder også en praktisk specialfremstillet spraypistol.

Spraypistolen fremstiller med sine specielle dyser en slags tåge der sprøjtes ud på 
overfladerne.  Sprøjtepistolen kan rumme 1 liter Go´Bright som rækker op til 200m2. Den 
er ledningsfri så man hurtigt og effektivt kan komme rundt i lokalerne. Batteritid er 4 timer 
på fuld opladning. Spraypistolen har en indbygget elektrostatisk funktion som sikrer at den 
udlagte overflade opnår en dækning tæt på 100%.

Faktaboks 
• Go´ Bright/Bright Water er fremstillet ved speciel elektrolyse som konvertere primært vand og  salte  til en effektiv biocid hvor den 

aktive komponent er hypoklorsyre (HOCI), som er højeffektiv i forbindelse med desinfektion, men er pH neutral. HOCI er kendt fra 
naturen til at bekæmpe inflammatoriske tilstande.

• Testet op mod 50 forskellige kendte bakterie typer i sammenligning med normal desinfektionsmiddel og sprit, og er fundet effektive 
i forhold til samtlige bakterier.

 Med Go´Bright undgås også risiko for bakteriel immunitet. 
 (rekvirer evt. test oversigt)
• Godt arbejdsmiljø: Ingen risiko for hud- og slimhindeproblemer
• Grønt produkt: Fremstilles uden tilsat kemi. Anvendt og nedbrudt Go´ Bright middel indeholder ingen giftige restprodukter
• Opbevares i almindelige dunke, men bør ikke udsættes for sollys
• Godkendt produkt:
 Fødevarestyrelsen; J.nr. 2018-29-7105-00529
 EU: Listet på Echa´s Biocidliste, artikel 95 med godkendelser i PT1 til PT 5

5 liter GO’ BRIGHT 
Desinfektionsmiddel

Rækker op til 1000m2
Varernr. 127436

Varenr. 127435

Rekvirér tilbud

Scan QR kode 
og se demo
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Havnegade 50 . 5000 Odense C . Tlf.: +45 66 14 60 24 . info@impotrading.dk . www.impotrading.dk

ØKO-VENLIG RENGØRING

Damprenser

Dampmaskine
Vaporetto Smart 100.B
1500W
4 bar
2L aftagelig vandtank
Inkl. 9 tilbehørsdele

Arbejdsradius med ledning = 7.5 m

Varenr. 126604

Håndholdt Damprensemaskine
Vaporetto SV240
2-i-1
1300W
3.5 Bar pumpe
1.6kg
30 sek. opvarmning
Dampjustering
0,32L vandtank

Varenr. 126605

Aftagelig 
dampenhed

Effektiv desinficering uden brug af kemikalier


