
LifeClean erhåller VAH-certifiering i
Tyskland
LifeClean International AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit VAH-certifiering vilket
möjliggör försäljning av bolagets CE-desinfektion till den tyska sjuk- och hälsovården.
Därtill utgör VAH-certifiering en värdefull kvalitetsmärkning med stor betydelse för bolagets
kommersialisering inom flera andra marknadssegment på den tyska marknaden.

Efter omfattande tester utifrån etablerade europeiska standarder samt ytterst specifika krav från
VAH, har LifeClean erhållit VAH-certifiering. Den oberoende kommissionen VAH (Der Verbund für
Angewandte Hygiene, Föreningen för tillämpad hygien) kvalitetssäkrar desinfektionsprodukter för
den tyska marknaden. Ett VAH-godkännande är en förutsättning för försäljning gentemot den tyska
sjuk- och hälsovården – som av bolaget bedöms vara ett av Europas största desinfektionssegment.

VAH:s krav är mycket stringenta och betydligt tuffare än flertalet nationella regelverk. Därmed är en
VAH-certifiering en kvalitetsstämpel och nyckelfaktor i diskussioner med grossister och
återförsäljare även inom andra marknadssegment såsom HoReCa, Facility Management och
konsumentmarknaden, både i och utanför Tyskland.

”Med erhållen VAH-certifiering är vi väldigt glada och stolta över att nu kunna påbörja LifeCleans
inträde på den tyska marknaden och leverera vår patenterade desinfektionslösning till den tyska
sjukvården samt andra marknadssegment som HoReCa, Facility Management och
konsumentsektorn. Vårt mål är att leverera hållbara, innovativa och säkra desinfektionslösningar för
att skapa trygga och säkra miljöer för alla. VAH-certifieringen som LifeClean erhållit öppnar dörren
för att kommersialisera på Europas tredje största marknad.”, säger LifeCleans Head of International
Sales, Frank Schmit.

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2022 kl. 14:20
CEST.

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning,
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter.
Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-,
biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en
mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik,
patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean
koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och
tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus.
Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt
tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.  
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