
LifeClean undertecknar
avsiktsförklaring med HEFT AB
angående industriell desinfektion och
luktborttagning inom frakt- och
logistikindustrin
LifeClean International AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget undertecknat en
avsiktsförklaring med HEFT AB (HEFT) angående industriell desinficering och
luktborttagning där Bolaget tillhandahåller luktborttagande desinfektion och HEFT står
för den teknologiska lösningen och processen.

LifeClean grundades 2012 och har tagit fram en patenterad samt mer miljövänlig
desinfektionslösning baserad på klordioxid (ClO2). Bolaget har nyligen gått från ett forsknings-
och utvecklingsbolag till ett marknads- och försäljningsinriktat bolag där nya
användningsområden hela tiden upptäcks och utforskas, såsom industriell desinficering och
luktborttagning i stor skala.

HEFT grundades 2020 och har en teknisk lösning där högexpansivt skum kan fylla stora
utrymmen snabbt och effektivt. HEFT har även utvecklat en teknologi och process för att
inkorporera LifeCleans desinfektionslösning i skum. Utrymmen kan således snabbt och
kostnadseffektivt fyllas med rengörande, desinficerande och luktborttagande effekt. HEFTs
teknik optimerar processerna för sina kunder och skapar en kvalitativ standard för rengöring
och desinficering i stor skala. Utöver stora kostnads- och tidsbesparingar är detta en mer
hållbar lösning tack vare kraftigt minskad vattenförbrukning och mer miljövänliga kem. Vid
användning av LifeClean blir restprodukterna enbart vatten och salt. 

HEFT har framgångsrikt genomfört praktiska tester och har ett antal pågående dialoger med
potentiella kunder för den tekniska lösning där LifeClean är den aktiva
desinfektionsingrediensen. Syftet med avsiktsförklaringen är att bekräfta ett ömsesidigt
engagemang för det nya affärsområdet och i ett nästa steg gå vidare med att förhandla ett
samarbetsavtal för säkerhetsställande av leveranskedja till slutkund.

”Med HEFT och LifeCleans teknologier tillsammans skapar vi en lösning som möjliggör stora
förbättringar avseende miljö, tid och kvalitet. HEFT ser med stor tillförsikt på det kommande
samarbetet med LifeClean och arbetar med att säkerställa större industriella volymaffärer.”,
säger Nicole Krefting, VD för HEFT AB.

”Med undertecknad avsiktsförklaring tar LifeClean nästa steg i vår utveckling att driva affärer
mot större industriella lösningar tillsammans med innovativa och kundnära partners. LifeClean
är stolta över att bidra till en mer miljövänlig utveckling inom frakt- och logistikindustrin.”, säger
David Johansson, Interim VD för LifeClean International AB.

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 13 oktober 2022
kl. 11:15.



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

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Johansson, Interim VD, LifeClean International AB
E-post: david.johansson@lifeclean.se
Telefon: +46 70-133 13 13

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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