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Elyte Desinfektionsspray - 
effektiv ytdesinficering utan 
skadliga ämnen 
 
Elyte desinfektionsspray är en mild och effektiv form av ytdesinfektion 
med bättre saneringseffekt än både klorin och alkohol. Eftersom 
desinfektionsmedlet är alkoholfritt är det lämpligt för användning på 
ytor och föremål som måste desinficeras ofta. Desinfektionssprayen 
kan användas även på kläder, textilier och andra känsliga material som 
annars kan ta skada av alkoholhaltiga medel. Elyte eliminerar 
mikroorganismer som svampar, bakterier och virus på kort tid och bidrar inte till utvecklingen av 
multiresistenta bakterier. 
 
Desinfektionsmedlet är inte brandfarligt och det finns därför inga begränsningar eller risker vad gäller lagring, 
transport eller miljö. Desinfektionsmedlet är biologiskt nedbrytbart och kan därför användas både utomhus 
och inomhus och är helt säkert för ammande och gravida kvinnor. Det lämnar inga skadliga rester. 
 

 
 
Vad är desinfektionsmedel Elyte? 
Desinfektionsmedlet Elyte är effektivt, alkoholfritt och helt säkert att använda. Det är skonsamt, med ett PH-
värde på 6,5-7 och torkar inte ut huden. Den aktiva substansen i desinfektionsmedlet är hypoklorsyra, som 
utvecklas genom elektrolys av rent vatten och salt. Det bidrar inte till utvecklingen av multiresistenta bakterier 
och är effektivt mot alla typer av virus, svampar och bakterier. Det är säkert både inomhus och inomhus. Elyte 
finns i en 0,5 liters flaska eller 5 liters dunk. 
 

 
 
Var kan Elyte användas? 
Områden som sprayen är lämplig för användning: 

• Kontor 
• Handtag 
• Arbetsutrustning och verktyg 
• I bilen 
• Väntrum och gemensamma vardagsrum 
• Betalterminaler 
• Industrier 

Elyte är lämplig att använda på ytor och utrustning som behöver desinficeras ofta, som dörrhandtag, 
betalterminaler, platser i kollektivtrafiken och i väntrum, knappar i hissen och utrustning i gymmet. Dessutom 
är den anpassad för desinfektion av utrustning inom industri, byggen, skolor, butiker och kaféer. Elyte är också 
anpassad för privatpersoner och hushåll och desinfektionsmedelssprayen kan bland annat användas i bilen. 
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Vem kan använda Elyte? 
Vi har flera olika typer av sk Fogger för att fördela desinfektionsmedlet effektivt. Dessa är lämpliga för allt från 
privatpersoner till professionella städare. Detta då ingen speciell expertis krävs för att använda en Fogger, och 
man behöver inte ta hänsyn till miljön eftersom Elyte är biologiskt nedbrytbart. 
 
Exempel på vem som kan använda Fogger: 

• Industri 
• Byggarbetsplatser 
• Biluthyrning 
• Saneringsföretag 
• Privatpersoner och hushåll 
• Städföretag 
• Skolor och dagis 
• Hälsoinstitutioner 
• Butiker 
• Offentliga kontor 
• Hotell och stora hushåll 
• Idrottsanläggningar 

 
Sprayningen kan göras enkelt genom att använda en motordriven spruta som producerar en fin dimma med 
mikrodroppar av desinfektionsmedlet Elyte, som lägger en film över de områden som ska desinficeras. Med 
denna metod kan du snabbt täcka ett stort område, och eftersom vätskan avdunstar av sig själv behöver du 
inte tvätta eller torka ytorna efteråt. Detta gör metoden mycket tidseffektiv och enkel. 
 

 
 
Olika typer av Fogger  

 
Kompressordriven Elyte Fogger  
Den kompressordrivna Fogger Elyte kommer i ett fodral med hjul som är lätt att 
transportera. Med en kapacitet på 1 liter kan man effektivt täcka rumsstorlekar på 
upp till 25 m2 eller upp till 60 m3. Foggeren kan användas både för hand och 
stationärt. Enheten har en inbyggd 230 volt gaskompressor och väger 20 kilo. Det 
fungerar genom att kompressorn producerar en dimma av desinfektionsmedel som 
lägger sig på ytorna och föremålen i rummet.  
 
 
 
 

Elektrisk fläktdriven Elyte Fogger  
En handhållen enhet för desinfektion av alla typer av ytor och föremål. Den är kompakt och 
bärbar med en kapacitet på 4 liter och en vikt på 3,5 kilo. Det fungerar genom att snabbt 
och effektivt fylla stora ytor med en dimma av desinfektionsmedel som lägger sig på alla 
ytor. Med en kapacitet på 4 liter kan den snabbt och effektivt desinficera områden på upp 
till 100 m2. 
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E-spray Elyte Fogger 
Elektrostatisk hygieniseringsteknik, E-Spray, är en professionell 
pistolspruta som använder principen för elektrostatisk induktion 
för att fördela desinfektionsmedel effektivt och enhetligt på ytor. 
 
E-Spray är lätt och mycket bekvämt, drivs av ett litiumbatteri 
(medföljder) som gör att du kan utföra hygienisering i flera 
timmar, fritt och var som helst, utan att vara bunden av en kabel. 
Lösningen sprutas i mycket små och lätta droppar, som når varje 
punkt i området som ska behandlas och sedimenterar effektivt.  

 
 
 
Uppladdningsbar Nanospray Elyte mini 
En liten och praktisk fogger med nanopartiklar perfekt för kontoret och i en 
bil eller andra platser med små ytor som kylskåp i butiker, diskar, toaletter, 
väntrum etc. Behållaren rymmer 3 dl. 

 
 
 
 
 
 
 
Utförligare information om produkterna på följande sidor. 
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DESINFEKTION ELYTE 0,5 L 
Elyte är en desinfektionsspray som är alkoholfri och därför skonsam mot 
huden. Den kan användas på alla typer av ytor. Desinfektionsmedlet är 
helt nedbrytbart, vilket gör att sprayen kan appliceras på alla typer av 
föremål, ytor och material, även sådana som är känsligare. Elyte är en 
effektiv desinfektionsspray som lämpar sig för verktygslådan, handtag, 
bilen och annan arbetsutrustning som används ofta. Sprayen kan 
användas både inomhus och utomhus.  

• Alkoholfri och inte brandfarlig. Säkrare att transportera och förvara. 
• Mild – torkar inte ut huden, pH-värde 6,5–7 
• Enkel användning: spraya och låt torka. Elyte ska inte torkas bort med 

trasa. 
• Inga särskilda miljöåtgärder krävs. 
• Inga kända farliga nedbrytningsprodukter i rumstemperatur. 
• Elyte är säkert att använda för gravida och ammande. 

 Använd produkten genom att spruta desinfektionsmedlet på de ytor du 
vill desinficera. En tunn hinna bildas på ytan och torkar av sig själv efter 
några minuter. Ytan behöver inte torkas av eller rengöras på annat sätt 
efteråt. Eftersom desinfektionsmedlet är alkoholfritt torkar det inte ut 
hud, möbler eller andra föremål av känsligt material. Innehållet i 
desinfektionssprayen är inte brandfarligt och den kan användas av vem 
som helst. Detta innebär också att det inte finns någon risk i samband 
med transport eller lagring av desinfektionsmedlet.  
Elyte har godkänts av den norska läkemedelsmyndigheten Statens 
legemiddelverk som ett kemiskt desinfektionsmedel för teknisk 
användning inom hälso- och sjukvård. Det verksamma ämnet i Elyte 
desinfektionsspray är hypoklorsyra, som utvecklas genom elektrolys av 
rent vatten och salt. Detta gör desinfektionsmedlet biologiskt nedbrytbart 
och helt ofarligt för miljön. Elyte eliminerar alla typer av mikroorganismer 
som virus, bakterier och svampar* och bidrar inte till utvecklingen av 
multiresistenta bakterier.  
EN-standard: *Produkten är dokumenterat effektiv mot alla typer virus, 
bakterier och svampar definierade enligt standarderna: EN14476:2013 + 
A2: 2019, inklusive alla coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) och Murine 
norovirus. EN13727 kvantitativt test för att utvärdera bakteriedödande 
aktivitet. EN13624 kvantitativt test för att utvärdera svampdödande 
aktivitet. 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900010 DESINFEKTION ELYTE 0,5 L FL 0,5 L 
 

 
SPRAYMUNSTYCKE ELYTE TILL 0,5 L 
Används i kombination med Elyte desinfektionspåfyllningsflaska, 0,5 l. 
 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900018 SPRAYMUNSTYCKE ELYTE  ST 
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DESINFEKTION ELYTE 5 L 
Elyte är en desinfektionsspray som är alkoholfri och därför skonsam mot 
huden. Den kan användas på alla typer av ytor. Desinfektionsmedlet är 
helt nedbrytbart, vilket gör att sprayen kan appliceras på alla typer av 
föremål, ytor och material, även sådana som är känsligare. Elyte är en 
effektiv desinfektionsspray som lämpar sig för verktygslådan, handtag, 
bilen och annan arbetsutrustning som används ofta. Sprayen kan 
användas både inomhus och utomhus.  

• Alkoholfri och inte brandfarlig. Säkrare att transportera och förvara. 
• Mild – torkar inte ut huden, pH-värde 6,5–7 
• Enkel användning: spraya och låt torka. Elyte ska inte torkas bort med 

trasa. 
• Inga särskilda miljöåtgärder krävs. 
• Inga kända farliga nedbrytningsprodukter i rumstemperatur. 
• Elyte är säkert att använda för gravida och ammande. 

 Använd produkten genom att spruta desinfektionsmedlet på de ytor du 
vill desinficera. En tunn hinna bildas på ytan och torkar av sig själv efter 
några minuter. Ytan behöver inte torkas av eller rengöras på annat sätt 
efteråt. Eftersom desinfektionsmedlet är alkoholfritt torkar det inte ut 
hud, möbler eller andra föremål av känsligt material. Innehållet i 
desinfektionssprayen är inte brandfarligt och den kan användas av vem 
som helst. Detta innebär också att det inte finns någon risk i samband 
med transport eller lagring av desinfektionsmedlet.  
Elyte har godkänts av den norska läkemedelsmyndigheten Statens 
legemiddelverk som ett kemiskt desinfektionsmedel för teknisk 
användning inom hälso- och sjukvård. Det verksamma ämnet i Elyte 
desinfektionsspray är hypoklorsyra, som utvecklas genom elektrolys av 
rent vatten och salt. Detta gör desinfektionsmedlet biologiskt nedbrytbart 
och helt ofarligt för miljön. Elyte eliminerar alla typer av mikroorganismer 
som virus, bakterier och svampar* och bidrar inte till utvecklingen av 
multiresistenta bakterier.  
EN-standard: *Produkten är dokumenterat effektiv mot alla typer virus, 
bakterier och svampar definierade enligt standarderna: EN14476:2013 + 
A2: 2019, inklusive alla coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) och Murine 
norovirus. EN13727 kvantitativt test för att utvärdera bakteriedödande 
aktivitet. EN13624 kvantitativt test för att utvärdera svampdödande 
aktivitet. 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900012 DESINFEKTION ELYTE 5 L FL 5 L 
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E-SPRAY ELYTE FOGGER 
Elektrostatisk hygieniseringsteknik, E-Spray, är en professionell 
pistolspruta som använder principen för elektrostatisk induktion för att 
fördela desinfektionsmedel effektivt och enhetligt på ytor. 

• E-Spray är lätt och mycket bekvämt, drivs av ett litiumbatteri 
(medföljder) som gör att du kan utföra hygienisering i flera timmar, 
fritt och var som helst, utan att vara bunden av en kabel. Lösningen 
sprutas i mycket små och lätta droppar, som når varje punkt i 
området som ska behandlas och sedimenterar effektivt. Genom den 
elektrostatiska laddningen lockas dropparna av den riktade ytan och 
under läggning skapar de en desinficerande beläggning. 

• Bakterier och bakterier sprids mycket snabbt och sätter sig i trånga 
hörn och gömda fläckar. Att desinficera effektivt för hand tar mycket 
lång tid och kräver oöverkomliga kostnader. Dessutom finns det 
många områden som är svåra att desinficera ordentligt, t.ex. 
tangentbord och telefoner på kontor eller kassor i stormarknader eller 
butiker. 

• En elektrostatiskt laddad spray kan nå hela det riktade området 
jämnt, ända ner till de mest dolda punkterna. Molnet av laddade 
partiklar omsluter ytan helt och rengör alla delar av den. 

• Elektrostatisk hygienisering gör det möjligt att belägga en yta snabbt 
och jämnt med en desinficeringslösning. Den elektrostatiska 
applikatorn ger en elektrisk laddning till lösningen. De laddade 
molekylerna stöter bort varandra så att de håller ett jämnt avstånd 
från varandra men samtidigt lockas de till ytan som ska behandlas. 
Styrkan hos de laddade partiklarna är större än tyngdkraften, så de 
lockas omedelbart av ytan och faller inte till marken. 

Attraktionen säkerställer därför att alla partiklar i lösningen sätter sig på 
ytan, vilket skapar en 360 graders täckning utan att utelämna några 
områden. 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900017 E-SPRAY FOGGER PKT 1 ST 
 

 
 
 
UPPLADDNINGSBAR NANOSPRAY ELYTE MINI  
En liten och praktisk fogger med nanopartiklar perfekt för kontoret och i 
en bil eller andra platser med små ytor som kylskåp i butiker, diskar, 
toaletter, väntrum etc. 

• Laddningsbart med USB Type C-kabel. 
• Batterikapacitet: 60 minuter (Ej utbytbart batteri). 
• Tanken rymmer 300 ml. 

 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900015 NANOSPRAY UPPLADDNINGSBAR MINI PKT 1 ST 
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ELEKTRISK FLÄKTDRIVEN ELYTE FOGGER 
Elektrisk fläktdriven Fogger från Elyte som snabbt desinficerar större 
områden. Fogging är ett skonsamt och otroligt snabbt sätt att desinficera. 
Spara mycket tid och arbete med hjälp av en fogger. Den fläktdrivna 
Fogger Elyte används tillsammans med Anolyte genom att fylla stora ytor 
med en ånga eller ett moln som är desinficerande. Kan användas både 
inomhus och utomhus. Ingen negativ effekt på miljön. 

• Handhållen apparat för applicering av desinfektion på alla typer 
av ytor. 

• Dryg och säker applicering av desinfektion. 
• Effektiv desinfektion tack vare små droppstorlekar (<30 my). 
• 3 munstycken för stor appliceringsyta. 
• Kompakt och bärbar 3,5 kg. 
• Den elektriska foggern drivs med 230V. 
• Användningsområden: Större områden och ytor. För inomhus- 

och utomhusbruk. 
• Kapacitet: 4 liter. 

Den fläktdrivna foggern skapar en ånga med mycket liten droppstorlek, 
vilket gör den mycket dryg. Med en kapacitet på 4 liter kan du effektivt 
täcka stora områden och rum på upp till 100 m2. 

Kom igång med foggern genom att fylla apparaten med Anolyte 
desinfektionsmedel. Sedan är det bara att sätta i stickkontakten, trycka på 
knappen och peka foggern mot det område du vill desinficera. Den bildar 
en ånga som lägger sig på området eller föremålen. Det tar bara 10 
minuter för ångan att torka in och det finns därför inget behov av att torka 
av desinfektionsmedlet. 
 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900014 ELEKTRISK FLÄKTDRIVEN FOGGER ST 1 ST 
 

 
 
 
KOMPRESSORDRIVEN ELYTE FOGGER  
Kompressordrivna Fogger Elyte är en unik lösning som snabbt täcker 
större områden och effektivt tar knäcken på virus, bakterier och svampar. 
Den fungerar genom att man ”foggar”, eller sprider en dimma över, det 
som ska desinficeras. Foggern bildar en dimma med mycket liten 
droppstorlek, vilket för användningen dryg. Tack vare detta blir arbetet 
med att desinficera ytor och föremål prisvärt och effektivt. Avdunstar av 
sig själv. 

• Dryg och säker applicering av desinfektion. 
• Effektiv desinfektion tack vare små droppstorlekar (<30 my). 
• Både handhållen och stationär användning (kompressorn 

placeras utanför rummet). 
• Slitstark och robust av rostfritt stål och plast. 
• Enheten har en inbyggd 230 V Gast-kompressor. 
• Endast för vattenbaserade lösningar. Icke brandfarliga vätskor. 
• Storlek: Väska (H,B,D) 50x45x30 cm, 20 kg. 
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• Användningsområden: Hälso- och sjukvårdssektorn, 
livsmedelsindustrin, idrottsarenor och på mindre ytor som 
ombord på bussar och flygplan. 

• Kapacitet: 1 liter. Dryg användning. 1 liter rader upp till 60m3/rum 
upp till 25 m². 

Kompressordriven Fogger Elyte fylld med Anolyte, ett alkoholfritt 
desinfektionsmedel som kan användas på alla typer av ytor och föremål. 
Desinfektionsmedlet är vattenbaserat och därför nedbrytbart och ofarligt 
för miljö och människor. Efter ca 1 minut torkar det av sig själv och det 
finns inget behov av att torka av eller på annat sätt tvätta bort det. Anolyte 
kan också användas på föremål av känsligare material, exempelvis på 
möbler, i bilen, på textilier och liknande. Det är skonsamt och ofarligt för 
huden och passar bra för användning i områden och på produkter som 
måste desinficeras ofta. Anolyte är inte brandfarligt. Mycket 
användarvänligt och ofarligt att transportera. Själva kompressorn är 
inbyggd i väskan med hjul och är därför lätt att transportera dit där du vill 
använda den. 
 

Art.nr Beskrivning Frp Innehåll 
 

854900013 KOMPRESSORDRIVEN FOGGER ST 1 ST 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAN VI HJÄLPA DIG? 
Kontakta din skyddsspecialist eller ring 

0321-67 73 00. Läs mer på www.skydda.se. 
 

http://www.skydda.se/
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