SORTIMENTSÖVERSIKT
VÄRMLAND
AVTALSSTART
2014-05-01

Lahega Kemi AB
Tel 042 25 67 00

Box 13073 Makadamgatan 16 250 13 HELSINGBORG
Fax 042 25 67 50 E-mail info@lahega.se www.lahega.se

Handdesinfektion

Handdesinfektion 75
LIV Handdesinfektion 75 är ett etanolbaserat handdesinfektionsmedel med återfettande verkan. Testad enligt EN1500, EN12054, EN1276, EN1650 och EN14476
(enbart höljesförsedda virus)
600 ml

Ant/fp 15

(Lah art.nr 17149600)

Handdesinfektion Gel 85
LIV Handdesinfektion Gel 85 är ett etanolbaserat handdesinfektionsmedel i gelform
med återfettande verkan. Produkten är effektiv mot såväl bakterier som svamp och
virus. Godkänd enlligt EN1500, EN1650, EN1276 och EN12054.
150 ml
600 ml

Ant/fp 24
Ant/fp 15

(Lah art.nr 17159150)
(Lah art.nr 17159600)

Handdesinfektion IPA 60
LIV Handdesinfektion IPA 60 är ett Isopropanolbaserat handdesinfektionsmedel med
återfettande verkan. Godkänd enligt EN1500.
600 ml

Ant/frp 15

(Lah art.nr 17119600)
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Handdes Preop
LIV Handdesinfektion Preop är en handdesinfektion utvecklad för att främst användas inom kirurgi eller motsvarande områden. Uppfyller EN12791
600 ml

Ant/fp 15

(Lah art.nr 17019600)

Handdesinfektion Wipes
LIV Handdesinfektionsservett är en väl tilltagen handdesinfektionsservett med 6ml
denaturerad etanol. 250 st singelförpackade servetter per box.
1 st

Ant/fp 12

(Lah art.nr 17140250)

Flaska för handdesinfektionsmedel
Flaska av HDPE för tvålar, krämer och desinfektionsprodukter etc
600 ml

Ant/frp 15

(Lah art.nr 2079)

Ytdesinfektion
Ytdesinfektion +72
LIV Ytdesinfektion +72 är en etanolbaserad ytsprit med tensid (=rengörande verkan).
Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och
föremål.
1 liter

Ant/frp 12

(Lah art.nr 17230001)

Ytdes Special 45
LIV Ytdesinfektion Special 45 är ett isopropanolbaserat desinfektionsmedel med
rengörande verkan och rostskydd. Avsedd för ytor, metall och instrument.
1 liter

Ant/frp 12

(Lah art.nr 17120001)

Hand- och Hudkräm
Hudkräm
LIV Hudkräm är en oparfymerad återfuktande kräm för alla hudtyper. Krämen
tränger in snabbt i huden. Hudnära pH 5,5.
250 ml

Ant/frp 24

(Lah art.nr 17099250)

Hudsalva
LIV Hudsalva är en oparfymerad fet salva för torr och narig hud. Fungerar även bra
som fotkräm. Hudnära pH 5,5.
125 ml

Ant/frp 40

(Lah art.nr 17109125)
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Tvål och Tvättbalsam
Handtvål
LIV Handtvål är en oparfymerad mild flytande handtvål för alla hudtyper. Hudnära pH
5,5
600 ml

Ant/fp 15

(Lah art.nr 17259600)

Cremetvål
LIV Cremetvål är en oparfymerad mild krämtvål för alla hudtyper. Hudnära pH 5,5
600 ml

Ant/fp 15

(Lah art.nr 17069600)

Tvättbalsam
LIV Tvättbalsam är en oparfymerad mild kräm för hudtvätt med hudnära pH 5.
Kräver inte eftersköljning.
300 ml

Ant/fp 24

(Lah art.nr 17089300)

Disk och Rengöring
Maskindisktabletter 4 in 1
Svanenmärkta fosfatfria maskindisktabletter 4i1, med självupplösande plastfolie.
100st/hink
1 st

Ant/frp 4

(Lah art.nr 11560100)

Herowash Colour
Svanengodkänt kulörtvättpulver utan parfym
8 kg

1 st

(Lah art.nr 11500008)

Herowash Ultra
Svanengodkänt vittvättpulver utan parfym
8 kg

1 st

(Lah art.nr 11510008)
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Övrigt

Luftuppfriskare
Parfymerat luktförbättringsmedel för alla utrymmen med illalukt.
500 ml

Ant/frp 12

(Lah art.nr 17139500)

Spolarvätska Koncentrerad
Koncentrerad klimatsmart spolarvätska.
5 liter

Ant/frp 3

(Lah art.nr 10990005)

Sängdispenserhållare 600Ml
Dispenser för fyrkantig 600ml flaska eller rund 300ml flaska (bygel krävs). Speciellt
utformad för att kunna hängas på patientsängar med eller utan dispenserplatta
alternativt placeras på rörfäste.
1 st

(Lah art.nr 73469)

Kvalité
Med egen produktutveckling, tillverkning och specialkompetens, möter vi
våra kunders högt ställda krav på produkter och service. Samtliga inkommande råvaror och färdig produkt kontrolleras såväl analytiskt som
bakteriologiskt. Produkterna spåras genom batch märkning.

Krav
Våra hand- och ytdesinfektionsprodukter är testade och godkända enligt de
europeiska normerna för desinfektionsmedel. De hudvårdande produkterna
uppfyller Europadirektivets kosmetikadirektiv.

Miljö
Lahega är sedan 1998 miljöcertifierade enligt ISO14001. Vi har ett komplett
utbud av produkter som är godkända av Kemikaliesvepet och granskade
av SIS Miljömärkning. Kemikaliesvepets godkännande baserar sig främst på
produktens nedbrytbarhet i naturen och toxicitet. SIS Miljömärkning står för
hållbar konsumtion och hjälper kunder att välja miljöanpassade produkter.
Avfall efter användning är en viktig miljöaspekt både för våra kunder och för
Lahega. Allt avfall från vår produktion källsorteras givetvis och vi återanvänder emballage samt har även börjat med återanvändning av kemikalier.
Lahega är anslutet till TMR, som tillhandahåller ett system för att samla in
och återvinna emballage. Genom TMR får vi ett rikstäckande insamlingssystem för både företag och hushåll.

Säkerhetsdatablad

Lahega Kemi AB
Makadamgatan 16
Box 13073, 250 13 Helsingborg
Telefon: 042-256700, Telefax: 042-256750
info@lahega.se, www.lahega.se

Liv-Värmland Sortim–Folde-Sve–P1974–j4

Aktuella säkerhetsdatablad finns på www.lahega.se på respektive
produktsida.

