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BRUKERVEILEDNING VIROCID 
 

PRODUKTINFORMASJON 

 
Virocid er et bredspektret desinfeksjonsmiddel som inneholder 4 aktive komponenter: Glutaraldehyd, isopropanol, og to 
ulike typer ammoniumklorider (QUACs). Virocid er testet, og funnet effektiv mot, over 100 ulike typer agens. Deriblant 
både virus, bakterier, sopp og muggsopp. Kombinasjonen av 4 ulike komponenter minimerer risiko for resistensutvikling.   
 
I sin fortynnede form er Virocid et meget trygt produkt å benytte, i henhold til alle EUs regulativer. Virocid i fortynnet 
form har en nøytral pH og kan benyttes på alle underlag uten fare for korrosjon. Virocid er godkjent som et klasse A 
produkt av det tyske automobil forbund, og kan trygt benyttes på alle kjøretøy.  
 
For full oversikt over tester og bruksområder se www.virocid.com 
 

BRUKERVEILEDNING 

Anbefalt bruksløsning:  
Vi anbefaler å benytte Virocid i 1% løsning. Dette tilsvarer 1 dl (100ml) fortynnet i 10 liter vann. Dersom produktet 
blandes ut med sjøvann skal 1,5% bruksløsning benyttes (1,5 dl per 10 liter vann).  
 
Verneutstyr:  
Under håndtering av ufortynnet produkt skal følgende verneutstyr benyttes: Maske, hansker og øyebeskyttelse. Se SDS 
for Virocid.  
Ved håndtering av Virocid i bruksløsning anbefaler vi at det benyttes hansker, vi anbefaler også bruk av vernebriller 
dersom det benyttes høyttrykkspyler til påføring av produktet. Ved bruk av produktet i trange rom/områder med dårlig 
ventilering bør det i tillegg benyttes maske. Se SDS for bruksløsning for utdypende informasjon.  
 
Virketid:  
Virketid 30 minutter. I denne perioden skal overflaten holdes fuktig med Virocid. Ved svært høye temperaturer/svært 
varmt underlag, kan det derfor bli nødvendig å etterfukte med nye runder med Virocid.  
 
Påføringsmetoder:  
Virocid kan pålegges på følgende måter:  

- Skumlegging. Dette anbefales der det er mulig. Skumlegging gir god visuell kontroll på hvilke områder som er 
desinfisert og ikke. Det gir også høy konsentrasjon av virkestoff mot ønsket flate. Som en tommelfingerregel 
benyttes 0,3 l bruksløsning per m2. 

- Tåkelegging med aggregat (i rom/anlegg som kan lukkes fullstendig). Ved tåkelegging benyttes 1-2 liter virocid + 
4 liter vann per 1000m3. Rommet skal holdes lukket i 24 timer, og luftes ut grundig i etterkant. Mennesker skal 
ikke ha adgang til rommet mens tåkelegging pågår.  

- Pumpekanne/sprayflaske. 
- Bøtte og klut. 
- Desinfeksjonsbad til fottøy/utstyr.  
- Til vask av arbeidstøy, virocid kan da tilsettes i skyllevannet på maskinen.  

 
Behandlede overflater skal ikke berøres før disse er tørre. Det er ikke nødvendig å skylle av Virocid etter påføring. 
Dersom produktet benyttes på overflater som er i hyppig kontakt med hender (så som ratt, håndløpere, tataturer etc.), 
skal disse tørkes av med fuktig klut før berøring.  
 
Vi gjør oppmerksom på at produktet er luktsatt og har en duft av furu. Denne lukten virker fluerepellerende.  
 

 

 
 

http://www.virocid.com/


 

 
 

 

 

VESO |  Postboks 300 Sentrum  |  0103 Oslo  |  Tel +47 22 96 11 00   Side 2 av 2 

CORONAVIRUS 

VIROCID OG CORONAVIRUS 

 
Virocid er et bredspektret desinfeksjonsmiddel med god effekt mot både nakne og kappekledde virus. Ut fra tester gjort 
på både mer hardføre virus, og på nært beslektede virus er vi trygge på at Virocid vil ha god effekt også mot dette 
viruset. Vi har godt dokumenterte tester på to nært beslektede virus av den nå sirkulerende coronavirus stammen, PED 
og IB Virus. Vi kan imidlertid ikke vise til utført testing av Virocid på COVID-19.  
 
CID Lines sier selv følgende på sine hjemmesider:  
https://www.cidlines.com/en-INT/virocid-proven-effective-against-coronavirus 
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