
 
 

LifeClean Desinfektions bakteriedödande hållbarhetstid 
förlängs 

7 juli 2021 kl. 08:40 

LifeClean International AB (publ) meddelar idag förlängd bakteriedödande hållbarhetstid för produkten 

LifeClean Desinfektion. Detta efter att produkten har validerats i tredjepartstester och visat sig mer 

effektiv än tidigare känt. Den bakteriedödande hållbarhetstiden förlängs därmed från 12 till 18 månader 

och innebär att LifeClean Desinfektion nu har en virusdödande och bakteriedödande hållbarhetstid på 18 

månader.  

“Vår standardprodukt LifeClean Desinfektion levereras normalt i 200 PPM. Med dagens besked är vi nere på 20 

PPM för bakteriedödande förmåga i enlighet med en europeisk harmoniserad standard, validerad av ett 

oberoende laboratorium. Utöver förlängd hållbarhetstid, vilket har stor betydelse för distribution och försäljning, så 

visar sig LifeClean Desinfektion än en gång vara mer effektiv än tidigare känt. Resultatet stärker därmed vårt mål 

att erbjuda marknadens mest effektiva lösning som samtidigt är skonsam för människor, djur och natur.”, säger 

Thomas Lööw, vd för LifeClean International. 

Testerna genomfördes som en del av LifeClean Internationals strategi för den tyska sjukvårdsmarknaden och 

utfördes av det oberoende laboratoriet Labor Prof. Dr. G. Enders MVZ GbR. Testerna utfördes i enlighet med EN 

13727:2012+A2:2015 (antibakteriell effekt inom hälso- och sjukvård) och EN 13624:2013 (fungicid eller 

jästavdödande effekt inom hälso- och sjukvård) samt utifrån specificerade krav från den tyska oberoende 

kommissionen Association for Applied Hygiene (VAH). 

Testerna utvärderade den antibakteriella och fungicida effekten genom tester på fem bakterier, inklusive 

Escherichia coli och Proteus mirabilis, och en svamp/jäst (Candida albicans). Vid samtliga tester presterade 

LifeClean Desinfektion långt över nivån för godkänt resultat och i den mycket låga koncentrationen 20 PPM.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Thomas Lööw, vd, LifeClean International AB 
E-post: thomas.loow@lifeclean.se 
Telefon: +46 70 795 59 35 

Om LifeClean International: 
LifeClean International grundades 2012 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: LCLEAN). 
LifeClean utvecklar och säljer LifeClean Desinfektion, en mer miljövänlig, patenterad high-level ytdesinfektion 
med unika egenskaper för avdödning av sporer, svampar, biofilm, bakterier och virus. Genom dotterbolagen 
Kempartner och Ocean erbjuder LifeClean ett helhetskoncept för miljövänligare rengöring. LifeCleans kemiska 
teknologi är skalbar inom flera områden. För mer information, besök gärna www.lifeclean.se.  

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se  

 

http://www.lifeclean.se/
mailto:adviser@eminova.se

