
Produceret i Danmark af 

Primære funktioner ViruGel er:
• Er en speciel blanding af akrylharpikser.
• Er et kraftigt absorberende krystallinsk,
fritflydende granulært pulver.
• Bliver øjeblikkeligt til en gele ved kontakt med
væske som fx. blod.
• Lugtsanering af væsker som fx. urin og opkast.
• Ikke ætsende - vil ikke skade sarte belægninger
og overflader.
• RTU - Ready To Use.
• Omkostningseffektiv.
• Afgiver IKKE dampe.
• IKKE brandbar.
• Inderholder INGEN Klorin og er IKKE ætsende.

Effektiv mod fx:
• Blod
• Urin
• opkast
• Samt andre væsker, inkl.

brandbare væsker
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ViruGel typiske egenskaber

• Udseende:  Granuleret off-white/brudt hvid
fritflydende pulver

• Lugt: Tilsat duft
• pH: Ikke aktuelt
• Massefylde: Ikke aktuelt
• Opløselighed i vand: Ikke opløseligt, men svulmer

betydeligt
• Flammepunkt: ikke aktuelt
• Flygtige stoffer: 7 max
• Opbevaring: Ubestemt, i original uåbnet beholder. 

Ved opbevaring mellem 5 -30 grader
• Holdbarhed: Åbnet beholder, bruges inden 12 

måneder.

En 240g tube af ViruGel absorbere op til 39 liter 
vandlignende væske. Ca. 160 gange sin egen vægt.

Emballage
Ready to use
• 240 g

Generelt
ViruGel indeholder INGEN farlige aldehyd eller 
chlor genererende komponenter. Produktet er 
sikkert at bruge på alle overflader, samt er 
farve og lugtfrit.

Applikation

Faciliteter: hospitaler, laboratorier, hoteller, 
restauranter, køkkener, kontorer og 
shoppingcentre etc., erhverv som privat. 
Samt transportmidler som fx. ambulancer og 
busser etc.

Opsuger: Alle typer væsker.

På følgende flader: Glas, murværk, natursten, 
plast, træ. 
Alle faste som porøse flader.

BioCid BioGel er et IKKE korroderende 
produkt.
(Gælder også for plast og bløde metaller som 
kobber og aluminium).

Brugervejledning: Påfør produktet direkte på 
det sted der ønskes behandlet.
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Brandbare væsker 
eksempelvis:

Benzin / Diesel
Olie etc.

Kropsvæsker 
eksempelvis:

Blod, cerebrospinalvæske, galde, 
interstitialvæske, lymfevæske, mavesyre, opkast, 
spyt, sved, udflåd, urin etc.

Vandbaseret væsker 
eksempelvis: 

Regnvand, kloakvand, brakvand etc.

Effektiv imod

ViruGel
For miljøets skyld

ViruGel Egenskaber
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