
Med Clorox Desinfektionmedel 
saneras enkelt livsmedels-
beredande ytor som effektivt 
tar bort ex. E-coli, Salmonella, 
Staphylococus etc. under 2min

Vid ett utbrott eller händelse på 
hotellrum - Snabb desinficering och 
luktsanering. Rummet är snabbt 
återställt och klart för uthyrning 
igen.

Förebyggande desinficering av 
offentliga utrymmen minskar 
smittspridning och motverkar 
utbrott vid exempelvis Covid-19 
och influensatider.

För hotell och konferensanläggningar, ett enkelt förebyggande arbete som 
effektiviserar och skapar ett enormt värde både för gäst, personal och företag:

Gymmet
Skyddar utövarna där dom tränar samt 
reduserar dålig lukt

Hotellrum
Ett fräsht rum kan hyras ut snabbare, leder till 
nöjdare kunder och högre rating

Restaurang & servering
Elliminerar E-coli, Salmonella, Staphylococus, 
Streptococus etc. på under 2 min.

Clorox® Total 360® System
För hotell, restaurang, konferens, boende

HOTELL

Enkel att använda Säker
Färdigblandat kem
Säker koppling- inget 
spill eller tankfyllning

Koppla till kemdunken 
Anslut och börja spraya

Effektiv
Letar sig själv till svår-   
åtkommliga utrymmen

Låg förbrukning - 1lit ca 240kvm
Klart - Ingen krånglig 
rengöring krävs

Fungerar på hårda och mjuka mtrl

Clorox® Total 360® System:

EFFEKTIVISERAR
täcker öppna ytor till

100% 
  bakom, under, över*

LÅG FÖRBRUKNING
täcker rum upp till

30 kvm/12cl 
åtgång av kem*

SANERAR/DESINFICERAR 
upp till

1,670 
kvm/tim

* Baserat på metodiskt rätt användande av utbildad person.

Clorox® elektrostatisk appliceringsspruta med Clorox® desinfektionsmedel 
följer Europeisk standard och erbjuder log5 reduktion.                                                         
Användning av Clorox® Total 360® för applicering av Clorox® kem eliminerar bakterier, 
virus och dålig lukt. Det ger möjligheter till friskare och fräschare inomhusmiljöer på 
aktuella lokaliteter, anläggningar och utrymmen där behov finns.

Säkerställer din lokal från bakterier och oönskade 
lukter snabbt, enkelt och extremt effektivt 



En elektrod ger en jämn laddning som 
attraherar och finfördelar lösningen 
till partikelstorlek.  
Partiklarna attraheras till en yta och 
bildar en jämn täckning.

Varje yta får en jämn 
täckning av lösningen

Lösningen når och sveper 
runt ytorna.

Laddade partiklar dras till en 
yta. Inga aerosoler bildas.

HOTELL

Kontakt Clorox Återförsäljare Sverige:

ByoPlanet Scandinavia AB
Info: www.byoplanet.se

Kontakt: info@byoplanet.se   0739-88 99 00

ELEKTROSTATISK TEKNOLOGI

KRAFTEN STARKARE ÄN GRAVITATIONENMed kraftfull kompressor bildas en 
jämn spridning av vätskan

VÄTSKA

Elektrostatisk teknologi möjliggör Clorox® kem, förutom att ge en 100% 
jämn och säker täckning, nå sidan, undersidan och baksidan av ytan.

Clorox Europe Ltd

Eton House 2nd Floor, 18-24 Paradise Road

Richmond Surrey, TW9 1SE

consumerservices@clorox.co.uk

1. Använd alltid produkten enligt anvisning. Se produktblad. 
† Rhinovirus  
Clorox® Total 360® Disinfectant Cleaner1 är bekräftad och registrerad av U.S. EPA 
(Federala Miljöskyddsmyndigheten).

§ Erhålls via surrogat
** Avdödar 99.9% av bacteria; saneringskrav
gäller för alla vegetativa icke-sporbildande bakterier

BACTERIA Avdöd. Tid

Bordetella bronchiseptica 2 min

Campylobacter jejuni 2 min

Community associated methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-
MRSA) 2 min

Enterobacter aerogenes 2 min

Escherichia coli O157:H7 (E. coli) 2 min

Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli 2 min

Legionella pneumophila 2 min

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 2 min

Multi-Drug Resistant Acinetobacter baumannii 2 min

Multi-Drug Resistant Streptococcus pneumoniae 2 min

New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) producing Carbapenem 
Resistant Klebsiella pneumoniae 2 min

Pseudomonas aeruginosa 2 min

Salmonella enterica 2 min

Staphylococcus aureus 2 min

Streptococcus pyogenes 2 min

Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (VRE) 2 min

VIRUS Avdöd. Tid

Avian Influenza Virus (H5N1) 30 sec

Canine coronavirus 2 min

Canine Distemper Virus 5 min

Canine Influenza Virus (H3N8) 2 min

Canine parvovirus 2 min

Coxsackievirus 5 min

Cytomegalovirus 2 min

Hepatitis B virus 1 min§

Hepatitis C virus 1 min§

Herpes Simplex virus type 1 2 min

Human Coronavirus [cause of common cold] 2 min

Human Immunodeficiency Virus Type-1 30 sec

Human Rotavirus 1 min

Influenza A virus 2 min

Measles (Mässling), Mumps (Påssjuka) & Rubella (Röda hund) 2 min

Norovirus 2 min§

Poliovirus 5 min

Respiratory Syncytial Virus (RSV) 2 min

Rhinovirus Type 14, Rhinovirus Type 39 2 min

FUNGUS / MILDEWSTAT (MÖGEL)

Trichophyton interdigitale (Athlete's Foot Fungus) 10 min

Aspergillus niger

När det används 
enligt anvisningar, 

hämmar tillväxten av 
mögel upp till 7dagar

SANITIZATION

ICKE MATBEREDANDE YTOR**

Klebsiella pneumoniae 5 sec

Staphylococcus aureus 5 sec

MJUKA YTOR

Enterobacter aerogenes 2 min

Staphylococcus aureus 2 min

Clorox® Total 360®  
Disinfectant Cleaner1

 Avdödar 99.9% bakterier på 5 sekunder*

  44 organismer: Avdödar förkylnings 

     och influensavirus †, MRSA och norovirus, 

     Covid-19 under 2 minuter

  “One-step” desinficering

  Eliminerar dålig lukt

  Används även på mjuka material

 Kan appliceras runt elektronisk utrustning

 Hämmar återväxten av mögel upp till  7 dgr

 EPA godkänt 

 Testat för EN-13624, 13697, 13727, 14476, 16777

4/3.78L   
Artnr 31650


