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Mac 200 Smittfritt är ett ytdesinfektionsmedel för långvarig verkan mot bakterier och virus 
på alla slags ytor.  
Smittfritt är inget rengöringsmedel utan en ytdesinfektion på redan rengjord yta, kan även 
appliceras på händer.  
Verkningstiden är ca 15 sekunder på bakterier, 1 min på virus.   
Labbtester från Nouryn Surface Chemistry AB har visat att Smittfritt ger ett skydd mot så 
kallade “enveloped viruses”.   
Certifierade tester: EN 1276, EN 1650, DIN EN 14476:2005-08 samt dermatologiskt testad. 

Egenskaper: 
 Ett vattenbaserat, alkoholfritt desinfektionsmedel som avdödar ett brett

spektrum av mikroorganismer och dessutom ger ett långtidsverkande skydd!
 Kan användas för både yt- och handdesinfektion.
 Klassificerad som ”Ej miljöfarlig”.
 Icke uttorkande eller allergiframkallande.
 Smittfritt består av unika egenskaper som tillsammans ger en omedelbar

desinfektionseffekt med ett efterverkande skydd.
 Avdödar snabbt och effektivt bakterier, lipofila virus, mögel, jäst och alger.
 Den efterverkande effekten ger ökad hygiensäkerhet och förhindrar spridning av

infektioner.
 Verkar snabbt och klibbar inte.

Dosering: 
Mac 200 (Brukslösning Sprayflaska): Färdig att användas direkt. 
Smittfritt kan sprayas  på en rengjord yta. Låt torka.  
Den behandlade ytan behöver inte eftersköljas med vatten. Ytan kan eventuellt torkas med 
en ren torr trasa efter applikation 



MAC 200 SMITTFRITT  

Användningsområden 
 Livsmedelsindustrin
 Privat och offentlig hälsovård
 Sjukhus
 Kollektivtrafik
 Restaurang och catering
 Skolor
 Handel
 Veterinärmedicin och djurvård
 Offentliga lokaler

Teknisk information 
Utseende och beskaffenhet: Färglös vätska 
pH-värde (brukslösning): 7 Neutral 
Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning under normala lagringsförhållanden. 
Lagring och transport: Produkten ska förvaras och transporteras > 0°C. 

Hälsa och Säkerhet 
Produkten är ej märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för professionella 
användare och fås på begäran. 

Förpackningar 
Mac 200 (parfymfri brukslösning): 0,5 Liter sprayflaska 
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