
Selskapsmelding 28. februar 2020

SafetySpray er glade for å informere om at det uavhengige laboratorieresultater for 
håndrenser og overflaterenser som drives av Zoono-teknologi har vist at produktene 
DREPER COVID-19 viruset med  99,99% effekt

COVID-19 er nå en global pandemi, spesielt ettersom det har vist seg å overleve på 
overflater i opptil 9 dager. SafetySpray-produkter drevet av Zoono-teknologi har tidligere blitt 
vellykket testet mot en rekke patogener i opptil 30 dager på overflater og 24 timer på 
hender.

To separate tester ble fullført til EN Standard 14476: 2013 + A2: 2019. Den første var mot 
Vaccina (moderskipet til doble omhyllede virus som er spesielt vanskelig å inaktivere), og det 
andre mot det nominerte og globalt aksepterte surrogatet for COVID-19, kattete 
Coronavirus.

En 14476 er den europeiske standarden som gjelder produkter innen det medisinske 
området, inkludert hygieniske hånd skrub, hygienisk desinfeksjon av håndvaskeoverflater 
ved å tørke, sprøyte, tåke eller på andre måter.

Testresultatene mot Vaccina bekreftet effekt av> 4Log, større enn 99,99% effekt.

Den andre testen mot COVID-19 surrogat, kattet Coronavirus, bekreftet effekt ved 4.33Log -
større enn 99,99% effekt.

SafetySpray er godt fornøyd med disse resultatene som videre demonstrerer evnen til våre 
produkter til å være en del av løsningen for å forhindre og beskytte mot spredning av COVID-
19-viruset.

For ytterligere informasjon eller for en kopi av laboratorierapporten, vennligst kontakt:

===========================

Om SafetySpray
SafetySpray AS er en Skandinavisk distributør av en serie vitenskapelig validert, langvarig og
miljøvennlige antimikrobielle løsninger som drives av Zoono-teknologi.
Produktene er basert på “Zoono-molekylet”, et unikt antimikrobielt molekyl som binder seg
til enhver overflate og dreper patogener inkludert bakterier, virus, alger, sopp og mugg. De har
mottatt en rekke forskriftsgodkjenninger og produktkravene støttes av uavhengige
testing utført i laboratorier over hele verden.
SafetySpray har en co-branding-avtale der produktene har SafetySpray-logoen og
selskapets detaljer som indikerer at de drives av Zoono. Produktene inkluderer spray, våtservietter
og skum som er egnet for hudpleie, overflatebehandling og behandlingen av muggsopp.
For mer informasjon, besøk www.SafetySpray.com

Vellykkede effekt på  COVID-19

http://www.safetyspray.com/

