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VAD ÄR PREBONA DISINFECT?

Prebona Disinfect är en ny effektiv handdesinfektion med bevisad effekt mot 
bakterier, virus och svamp utan att torka ut huden. Långvarig effekt. Biocidverkan har testats enligt EU normen 
EN 1275 och EN 1040 samt av Karolinska Institutet i Stockholm. Prebona Disinfect är registrerad hos  
Kemikalieinspektionen.

VAD ÄR DET UNIKA OCH DET NYA MED PREBONA DISINFECT?

• Det är ett vattenbaserat desinfektionsmedel som inte torkar ut huden
• Effektivt mot bakterier, virus och svamp. Vetenskapligt bevisad effekt.
• Färdig att använda. Innehåller ingen alkohol eller klor. Prebona Disinfect är helt parfymfri, luktlös och till 

skillnad från alkoholbaserade desinfektionsmedel är den skonsam mot huden och undviker att irritera och 
torka ut huden vid frekvent användning.

• Baserad på en vetenskapligt bevisad formulering med silver som den aktiva ingrediensen. Silver är ett  
välbeprövat antimikrobiellt ämne som även ger ett betydligt längre skydd jämfört med handsprit. 

• Håller händer och fötter torra och är även effektiv mot svettlukt.

HUR FUNGERAR TEKNOLOGIN?

Desinfektionsmedlet bygger på den patenterade teknologin Prebona CompoTech som kombinerar avjoniserat 
vatten, silika och väldigt liten mängd aktiva ingredienser. Den aktiva ingrediensen i Prebona Disinfect är  
silvernitrat (0,016%). Silver är ett välkänt antimikrobiellt ämne som används i stor utsträckning inom 
medicintekniska applikationer såsom sårförband, urinvägskatetrar och även för vattenrening. Prebonas unika 
teknologi gör det möjligt att använda olika aktiva ämnen, såsom silver, oerhört effektivt och kontrollerat  
(hundratals gånger mer effektivt än hos konkurrerande teknologier). 

I VILKA FÖRPACKNINGSSTORLEKAR KOMMER DEN ATT ERBJUDAS OCH NÄR FINNS DEN 
PÅ MARKNADEN? 

Prebona Disinfect erbjuds initialt i 200ml och 500ml flaskor samt som antibakteriell våtservett.
Första leveranserna kommer att ske under vecka 14 och sedan kontinuerligt.
Håller händer och fötter torra och är även effektiv mot svettlukt.



VAR KAN MAN KÖPA PREBONA DISINFECT?
Vi kommer inom kort meddela partnerbolag som kommer att ha tillgång till initiala mängder.  
För övriga försäljningsfrågor vänligen kontakta oss på info@prebona.com

VEM ÄR PREBONA AB?
Prebona AB (publ) är ett svenskt materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella,  
miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare och 
inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Bolaget är listat på Spotlight Stock market. Ytterligare  
information finns tillgängligt på www.prebona.com

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH KLASSIFICERING
Desinfektion av händer, fötter och övrig hud
Desinfektion. Biocid, PT1-mänsklig hygien, enligt EU förordning 528/2012 

FÖRPACKNINGAR
Prebona Disinfect erbjuds initialt i 200ml och 500ml flaskor samt som antibakteriell våtservett.

YTTERLIGARE INFORMATION
Varuinformationsblad (SDS) och tekniskt datablad finns tillgängligt på www.prebona.com
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