
Produktfördelar med Recyclean R®

   Ny förpackning: UN-godkänd dunk,  
 2 x 2,5 L per kartong

   Nu med smidig doseringspump

   Delbar kartong, kan användas som 
 förvaring på kliniken

   Avsedd för daglig desinfektion av sugsystem  
 och diskbänksavskiljare

   Effektiv mot bakterier, mykobakterier,  
 jäst- och mögelsvampar

Recyclean R® är avsedd för daglig desinfektion av dentala sugsystem och diskbänksavskiljare. 
Recyclean R® är enkel att använda och verkar effektivt mot bakterier, mykobakterier, samt jäst- och 
mögelsvampar.

Recyclean R® rekommenderas särskilt när sugsystemet belastas med mycket organiskt material.              
Det är lämpligt för stora sugsystem med långa rör och stora vattenflöden. Genom att dagligen använda 
Recyclean R® ökar såväl sugsystemets driftsäkerhet som amalgamavskiljarens funktion. På så sätt bidrar  
du till att minska kvicksilverutsläppen från din praktik.

Recyclean R® –
effektivt desinfektions-
medel för rengöring  
av sugsystem och  
diskbänksavskiljare

Dödar 99,9 % 
av alla bakterier!



Fakta om Recyclean R®

Recyclean R® imponerar i test

Genomfört test av marknadens fem mest vanliga desinfektionsmedlen jämfört med Recyclean R® visar 
imponerade resultat.

 Recyclean R® har en bakteriedödande  
 effekt på 99,9 % på det testade vattnet.

   Recyclean R® kräver en lägre koncentration 
än andra testade desinfektionsmedel 
för att uppnå 99,9 % effekt. Den lägre 
koncentrationen bidrar till en lägre 
miljöpåverkan.

   Vid angiven dosering räcker 1 liter 
Recyclean R® från 2,5 upp till 50 gånger så 
mycket desinfektion som de andra testade 
medlen.

   Recyclean R® har en enastående   
 koncentration vilket sparar 60 %, så att  
 mindre verkande medel behövs.

   Recyclean R® är svensktillverkad.

Effektiviteten hos Recyclean R®

vid användning av en liter jämfört med 
andra desinfektionsmedel.

Tydliga testresultat

Kostnadsjämförelse

Kostnad/liter
Kostnad/

desinficering

Verkande medel 1 71 kr 3,50 kr

Verkande medel 2 120 kr 5,40 kr

Recyclean R® 112 kr 2,80 kr

Med Recyclean R® behövs mindre verkande medel, vilket ger en 
besparing på ungefär 60 %. Det finns ingen jämförbar produkt!

Recyclean R® – för effektiv desinfektion av  
sugsystem och samtliga amalgamavskiljare
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Please change this graph. First bar: 
Recyclean R in blue, second bar 
Verkande medel 1 in grey, third bar 
(the one that is the fourth now) 
Verkande medel 2 in grey, delete the 
third

Recyclean R®

2,5 x mer 
desinfektionsmedel

50 x mer 
desinfektionsmedel

Mängd desinfektionsmedel som behövs för att uppnå 99,9% 
bakteriedödande effekt.

Verkande 
medel 1

Verkande 
medel 2


