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SuperSorb är ett absorberingsmedel som suger 
upp spill eller läckage som t.ex. spyor, urin, blod, 
olja och vätskor på alla underlag. Omvandlar 
vätska till en hanterbar gelé som kan sopas upp. 
Absorberar 60 gånger sin egen vikt. Använd MAX 
Sopset för att sopa upp pulvret med förorening-
arna. Sopa in föroreningarna direkt i plastpåsen 
som medföljer boxen. 

BOXEN INNEHÅLLER:

• Jobb-box. Bärbar dispenser med torkpapper.
• SaniFix-borste. Kommer åt i hörn, fogar m.m.
• VirKon Desinfektionsmedel
• SuperSorb. Absorberande pulver som strös ut över våta föroreningar.
• MAX Sopset
• Plasthandskar. 100 st/frp.
• Activa Zapper luktborttagare. Fräsch citrondoft.
• Soppåsar, 1 rulle.

SÅ HÄR TAR DU HAND OM OLYCKAN

1. Sätt på dig handskarna.
2. Strö Activa SuperSorb över ”olyckan” och vänta minst 30 sekunder så att vätskan 

förvandlats till gelé.
3. Sopa upp gelén med sopsetet och lägg det i soppåsen.
4. Blanda iordning en flaska med VirKon. VirKon tar bort virus och bakterier.
5. Häll VirKon i papperet eller på ytan och håll ytan fuktig i 10 min. Torka torrt.  

Ta hjälp av Sanifix-borsten vid svåråtkomliga ställen.
6. Spraya luften med Activa Zapper för att få en fräsch doft.
7. Ytan är nu fri från vätska, lukt, bakterier och virus!

VirKon kan även användas för att rengöra föremål:
Lägg ner föremålen i VirKonlösningen och låt verka under 2 min. Diska och låt verka 
ytterligare 10 min. Skölj med vatten och låt torka. 
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Snabb och enkel lösning när kroppsvätskor (t.ex. 
blod, spyor, urin) kommit på fel plats. Passar även 
till alla andra flytande vätskor. Perfekt för t.ex:

• Förskolor/skolor
• Restauranger
• Äldreboende
• Taxi- och bussbolag
• Mataffärer
• Sjukhus
• Djursjukhus/veterinärer
• Passagerarfärjor
• Tåg
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SÅ HÄR FUNGERAR
ACTIVA SUPER SORB

Sanerings-kit
för sanering av kroppsvätskor


