
Vi i European Hygiene Tech AS ønsker å tilby medlemmer av Vnr

desinfiseringsprodukter til spesialpris.

Oxine Desinfisering for hender.

• 1 liter. 15 stk i kartong. Normal utsalgspris 399.- Innpris Vnr medlemmer 115.- + mva.

• 5 liter.   4 stk i kartong. Normal utsalgspris 1499.- Innpris Vnr medlemmer 550.- + mva.

Oxine Pro overflatedesinfisering for harde overflater.

• 1 liter. 15 stk i kartong. Normal utsalgspris 499.- Innpris Vnr medlemmer 150.- + mva.

• 5 liter.   4 stk i kartong. Normal utsalgspris 1999.- Innpris Vnr medlemmer 650.- + mva.

Ta kontakt for bestilling. Vi holder til på Straume og kan levere raskt etter avtale.

Med vennlig hilsen

Jannik Meyer
Daglig Leder/ CEO

Tlf: +47 90595044

jannik@eht-as.no

https://www.eht-as.no

Vi får også inn igjen på 

lager automatiske 

dispensere med fot. 

mailto:Jannik@eht-as.no
http://www.eht-as.no/


DESINFISERINGSMIDDEL
• OxinePro 500 ppm. Til harde overflater

• Et av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet. 

• I løpet av sekunder, dreper det mer enn 99,99 % av de mest vanlige bakterier, sporer og virus. 

• Bryter ned biofilm gjennom en designet prosess der bakteriene oppfatter desinfiseringen som mat og slipper den inn, produktet 

reagerer deretter med bakterienes surhet og ødelegger bakterienes cellevegg (viser til hjemmeside).

• Medfører at bakteriene ikke kan bli immune, og man slipper å skifte mellom ulike desinfiseringsmidler. 

• Produktet har vært på markedet i 40 år, grunnleggerne har bakgrunn fra NASA. Produktet utviklet for bakteriefritt vann.

• Covid – 19. Produktet er testet i forhold til Covid – 19 virusprøve. Dokumentert virkning ved kun 30 sekunders kontakttid.

• OxinPro 500ppm er et potent desifiseringsmiddel. Til sammenligning desinfiseres vann med en konsentrasjon mellom 3 – 5 ppm. 

• Ikke spritbasert; langt mer skånsomt for bruker og overflater enn de fleste andre desinfiseringsmidler.

• Produktet inneholder ingen farlige reststoffer, kun ørsmå konsentrasjoner bordsalt. 

• Produktet inneholder ikke kreftfremkallende stoffer.

• Tørker ikke ut huden. Produktet brukes også i behandling av hudsykdommer. 

• Desinfisering av alle harde flater uten at det tærer på flater, pakninger etc.

• Oxine overflatebehandling er ikke korrosivt og kan derfor brukes på plast, vinyl, 

dataskjermer osv, som normalt tar skade av desinfiseringsprodukter.

• Produktene er godkjent av:

• Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

• Verdens Helseorganisasjon. 

• EU: REACH registrert (krav fra 2020).

• EU: EPA N. Disinfectants for use against Sars – Cov - 2

• Environmental Protection Agency (EPA)

• Food and Drug Administration (FDA)

• USAs Department of Agriculture (USDA).

• NSF Listed. ANSI/Can60.

• Forskning tilknyttet; University of Oklahoma, 

Oklahoma State University, Texas A&M, Kansas State, 

North Dakota State, University of Florida 

LSU for forsknings- og valideringsinnsats.

• produktet OMRI – halal og kosher – sertifisert.

Med vennlig hilsen

Jannik Meyer
Daglig Leder/ CEO

Tlf: +47 90595044

jannik@eht-as.no

https://www.eht-as.no
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http://www.eht-as.no/


European Hygiene Tech as sine produkter er 

produsert i henhold til ISO 9001 krav og 

standard.

Produktene er godkjent av mattilsynet og 

folkehelseinstituttet.

Produktet OxinePro er testet i forhold til 

Covid – 19 (EPA mars 2020).

Resultat. Kontakttid 30 sekunder.

Produktene er grundig dokumenter gjennom 

studier og laboratoria testing. Samt 40 års 

bruk i ulike bedrifter, og et imponerende 

spekter av bruksområder.

Egne testprogram i forhold til:
• Emerging Pathogens.

• Bloodborne Pathogen Efficacy.

• Influenza Efficacy.

• Communicable Infections



Miljøvalget.
Bedriften får en grønnere profil ved å bruke Oxine produkter i produksjon og 

vannbehandling.  Produktet er ufarlig og «avfallsstoff» er kun mikroskopiske deler 

bordsalt. Redusert bruk av kjemikalier og økt produkt kvalitet/holdbarhet bidrar til 

større bærekraft.

Oxine er ikke giftig for miljøet og bidrar også til å redusere bakterienivået i 

avløpsvannet. Sammen med redusert kjemikaliebruk gir dette et renere utslipp fra 

virksomheten og et viktig bidrag til renere natur – og er et godt Miljøvalg.

Bedriften får en grønnere profil og et redusert miljøavtrykk ved å bruke Bio – Cide

produkter i produksjon, rengjøring og vannbehandling.


