
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad fjerner BioVir

   Desinficeringsmiddel

Med  BioVir kan du nu effektivt stoppe spredningen af bakterier, vira og 

sporer  – herunder E. 

som fx H1N1. Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier, 

vira og sporer ved at ødelægge deres RNA og DNA, så de ikke kan overleve 

eller spredes yderligere.

BioVir virker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som 

en beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal 

dog også ofte desinficeres, da produktets levetid forringes ved rengøring.

Med BioVir kan du nu effektiv

herunder E. coli, salmonella

Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier, vira og sporer ved 

at ødelægge deres RNA og DNA, så de ikke kan

 

BioVirvirker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som en 

beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal dog også 

ofte desinficeres, da produktets levetid forringes ved rengø

 Bakterier 

 

Acinetobactercalcoaceticus 

Bacillusstearothermophilus 

Bacilluscereus 

Campylobacter jejuni 

Clostridiumdifficile 

Clostridiumperfringens 

Enterobactersakazakii 

Enterococcushirae 

EnterococcusfaecalisVancomycin

Resistant(VRE) 

E-coli(Escherichiacoli) 

EscherichiacoliESBL 

Escherichiacoli–O157 Strain 

Legionær sygdom 

(Legionellapneumophila) 

Listeria monocytogenes 

Methicillinresistant 

Staphylococcusaureus(MRSA) 

Pseudomonasaeruginosa 

Salmonella typhimurium 

Serratiamarsescens 

Shigellasonnei 

Stenotrophomonasmaltophilia 

Stafylokokker 

Vibrioparahaemolyticus 

Yersiniaenterocolitica 

Tuberkulose 

(Mycobacteriumterrae) 

Vira 

 

Fugle influenza (Avianflu)

Svine influenza (H1N1)

Norovirus 

Hepatitis B og C

HIV-1 virus 

Influenza virus 

(StrainH3N2) 

Parainfluenczae3 virus,

Polio virus 

Vacciniavirus  

Kattesyge(Feline 

Calicivirus) 

Adenovirus 

 

Sporer 

Bacilluscereus 

Clostridiumdifficile

Clostridiumperfringens

 

Svampe og gær

Skimmelsvamp 

(Aspergillusniger)

Hvid gærsvamp 

(Candidaalbicans)

Ringorm / Hudsvamp 

(Microsporumcanis)

Ringorm / Hudsvamp 

(Microsporumgypseum)

Dermatofytter(hudsvampe)

Neglesvamp (Trichophyton

mentographytes)

Forhandler 
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      Anvendelsesområder

Desinficeringsmiddel 

Målrettet forebyggelse af sygdom og allergier

kan du nu effektivt stoppe spredningen af bakterier, vira og 

herunder E.  coli , salmonella,  Norovirus , MRSA og influenza

som fx H1N1. Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier, 

vira og sporer ved at ødelægge deres RNA og DNA, så de ikke kan overleve 

eller spredes yderligere. 

virker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som 

en beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal 

dog også ofte desinficeres, da produktets levetid forringes ved rengøring.

BioVir er ikke skadeligt for mennesker, dyr eller miljøet, da 

indholdet af biocider til trods for sin store effekt, er for lavt til 

at det er skadeligt for andet end bakterier vira og sporer 

som det er beregnet til. 

BioVir eliminerer 99,9% af alle bakterier, herunder E. 

salmonella,  Norovirus , MRSA og influenza

– kaldet svineinfluenza. 

BioVir fjerner op til 90% af allergener, såsom pollenpartikler 

og husstøvmider, og er derfor velegnet til hjem med 

allergikere. 

Da  BioVir hverken bleger eller lugter, er det yderst velegnet 
til brug omkring babyudstyr, madlavningsudstyr, i klinikker, 

frisører, slagterier etc. 

Sprøjt  BioVir direkte på det sted eller de instrumenter der 

ønskes desinficeret. Produktet er langtidsvirkende afhængigt 
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kan du nu effektivt stoppe spredningen af bakterier, vira og spore

herunder E. coli, salmonella. Norovirus, MRSA og influenza

Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier, vira og sporer ved 

at ødelægge deres RNA og DNA, så de ikke kan overleve eller spredes yderligere.

BioVirvirker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som en 

beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal dog også 

ofte desinficeres, da produktets levetid forringes ved rengøring.

BioVirer ikke skadeligt for mennesker, dyr eller 

miljøet, da indholdet af biocider til trods for sin 

store effekt, er for lavt til at det er skadeligt for 

andet end bakterier vira og sporer 

beregnet til. 

 

BioVireliminerer 99,9% af alle bakterier, 

herunder E. coli, salmonella, Norovirus, MRSA 

og influenza-virus som fx H1N1 

svineinfluenza. 

 

BioVirfjerner op til 90% af allergener, såsom 

pollenpartikler og husstøvmider, og er derfor 

velegnet til hjem med allergikere.

Da BioVirhverken bleger eller lugter, er det 

yderst velegnet til brug omkring babyudstyr, 

madlavningsudstyr, i klinikker, frisører, 

slagterier etc. 

 

Sprøjt BioVirdirekte på det sted eller de 

instrumenter der ønskes desinficeret. Produkt

er langtidsvirkende afhængigt af miljøets 

beskaffenhed. 

 

Fugle influenza (Avianflu) 

Svine influenza (H1N1) 

Hepatitis B og C 

Influenza virus 

Parainfluenczae3 virus, 

 

Kattesyge(Feline 

 

Clostridiumdifficile 

Clostridiumperfringens 

Svampe og gær 

Skimmelsvamp 

(Aspergillusniger) 

Hvid gærsvamp 

(Candidaalbicans) 

Ringorm / Hudsvamp 

(Microsporumcanis) 

Ringorm / Hudsvamp 

(Microsporumgypseum) 

Dermatofytter(hudsvampe) 

Neglesvamp (Trichophyton 

mentographytes) 
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allergier 

kan du nu effektivt stoppe spredningen af bakterier, vira og  

, MRSA og influenza - virus  

som fx H1N1. Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier,  

vira og sporer ved at ødelægge deres RNA og DNA, så de ikke kan overleve  

virker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som  

en beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal  

dog også ofte desinficeres, da produktets levetid forringes ved rengøring. 

ke skadeligt for mennesker, dyr eller miljøet, da  
indholdet af biocider til trods for sin store effekt, er for lavt til  
at det er skadeligt for andet end bakterier vira og sporer  – 

eliminerer 99,9% af alle bakterier, herunder E.  coli ,  
, MRSA og influenza - virus som fx H1N1  

fjerner op til 90% af allergener, såsom pollenpartikler  
og husstøvmider, og er derfor velegnet til hjem med  

hverken bleger eller lugter, er det yderst velegnet  
til brug omkring babyudstyr, madlavningsudstyr, i klinikker,  

direkte på det sted eller de instrumenter der  
ønskes desinficeret. Produktet er langtidsvirkende afhængigt  

Find info og sikkerhedsdatablad ved at scanne QR - koden 

BaVir Aps 
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www.bavir.dk 

t stoppe spredningen af bakterier, vira og sporer – 

Norovirus, MRSA og influenza-virus som fx H1N1. 

Vores unikke produkt eliminerer op til 99.9% af alle bakterier, vira og sporer ved 

overleve eller spredes yderligere. 

BioVirvirker både akut og også forebyggende, da produktet ligger sig som en 

beskyttende hinde hvor det påføres. Steder der ofte bliver rengjorte, skal dog også 

ring. 

BioVirer ikke skadeligt for mennesker, dyr eller 

miljøet, da indholdet af biocider til trods for sin 

store effekt, er for lavt til at det er skadeligt for 

andet end bakterier vira og sporer –som det er 

BioVireliminerer 99,9% af alle bakterier, 

herunder E. coli, salmonella, Norovirus, MRSA 

virus som fx H1N1 –kaldet 

BioVirfjerner op til 90% af allergener, såsom 

pollenpartikler og husstøvmider, og er derfor 

jem med allergikere. 

Da BioVirhverken bleger eller lugter, er det 

yderst velegnet til brug omkring babyudstyr, 

madlavningsudstyr, i klinikker, frisører, 

Sprøjt BioVirdirekte på det sted eller de 

instrumenter der ønskes desinficeret. Produktet 

er langtidsvirkende afhængigt af miljøets 
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