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Allmän information 
 Blommor håller sig fräscha längre om de placeras i hygieniskt rena 

hinkar och behandlas med hygieniskt rena verktyg.  Därför är det bra 
att desinficera och rengöra hinkar och verktyg direkt efter användning.   

 Chrysal Clean Touch rengör och dödar effektivt bakterier, svamp och 
alger. Blommorna får längre hållbarhet och kan njutas av länge!  

 
Allmänt  
 Ofarlig, användarvänlig och färdigblandad.  
 Luktfri produkt.  
 Ingen negativ påverkan på blommans kvalitet eller dess utseende.  
 Inget behov av eftersköljning efter användning av produkten.  
 Helt biologiskt nedbrytbara ingredienser (bryts ned i H2O och O2).  
 Chrysal Clean Touch har pH 2,8. 
 Finns som 5L dunk.  
 

Användningsområden  
 För desinficering av hinkar, knivar, saxar, klingor, vaser, väggar och alla typer av ytor, 

inklusive arbetsbänkar och transportband. 
 För odlare, bukett tillverkare, detaljhandeln, grossister och florister.  
 

Fördelar  
 Reducerar blomsvinnet.  
 Minskar risken för kontaminering.  
 Minskar vattenförbrukningen eftersom eftersköljning inte behövs.  
 När hinkarna desinficerats med Chrysal Clean Touch får Chrysal Professional 2 och Chrysal 

Professional 3 bättre effekt.  
 

Användning  
 Chrysal Clean Touch appliceras efter att hinkar och vaser rengjorts. För bästa effekt använd 

Chrysal Clear.  
 Häll färdigblandad lösning i en sprayflaska.  Applicera Chrysal Clean Touch på de ytor som 

behöver behandlas. Låt verka i minst 30 minuter innan användning. 
 

Rekommendationer 
 Förvaras svalt, företrädesvis mellan 5 °C och 25 °C.  
 Hållbarhet: 12 månader i sluten förpackning vid korrekt förvaring.  
 Restlösningar kan tömmas direkt i avloppet.  
 Kan orsaka korrosion vid långvarig kontakt med metaller, förutom rostfritt stål. 
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Produktblad – Chrysal Clean Touch (RTU=Ready to Use)  
Färdigblandad  
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Testresultat  
Följande diagram visar desinfektionseffekten av Chrysal Clean Touch vid användning på 
smutsiga blomhinkar. Först tvättades hinkarna, därefter applicerades Chrysal Clean Touch på 
hälften av hinkarna. Hinkarna förvarades torrt och testades efter 2 och 4 veckor. 
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Behandling: Desinficeringsmedlet Chrysal Clean 
Touch Disinfectant Concentrated efter tvättning 
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