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Vår historie

2001

Avmonopolisering etanolArcus etablert

19961922

Vinmopolet etablert Merkevaren Antibac®

2005
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Markedsleder på 
desinfeksjon

Eksperten i markedet Distribusjon hos 
landets ledende 
forhandlere og 
grossister

93% kjennskap

MARKEDSLEDEREN
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SIDEN DEN GANG HAR 
ANTIBAC® VÆRT NR. 1 PÅ 

MARKEDET!
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KUNDE & PRODUKTSEGMENTER

PROFESJONELL RENGJØRING OG HYGIENE
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EN ANSVARLIG 
MILJØLEDER
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VÅRT LØFTE 
TIL MILJØET
Grønne råvarer: 

Vi er markedsledende aktør innen sirkulær

økonomi

Grønn emballasje og logistikk

Våre emballasjeløsninger preges av positive 

miljøpåvirkninger

Grønne tjenester

Kiilto Pro Services tilbyr de beste løsningene 

innenfor sirkulær økonomi

Grønn energi:

Vår virksomhetdsdrift vil være karbonnøytral
innen 2028
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GRØNNE RÅVARER

Bioprodukter er enten laget helt eller delvis av organiske råvarer.

For eksempel kan disse råvarene være avfall fra jord- eller skogbruk, eller
jomfruelige råvarer. Derfor kan produksjon av biobaserte råvarer konkurrere
for jordbruksland med matproduksjon.

Sekundære råvarer utvinnes fra resirkulerte varer. For eksempel blir
resirkulerte fibre utvunnet fra avfallpapir. 

Karbonet som er i fossile råvarer vil ikke bli sluppet ut i atmosfæren dersom 
vi benytter oss av fornybare råvarer eller fortsetter å sirkulere råvaren.

https://chemistrycan.com/app/uploads/2017/10/SD-Report2017.pdf

• 73 % av Kiiltos rengjøringsmidler (mål i kg) er svanemerket.
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Håndhygiene
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Hvorfor ER dette 
så viktig?



10

Håndhygiene

Vårt viktigste og mest 

kostnads-effektive 

smitteverntiltak

Forutsetter utførelse:

• til rett tid

• på rett måte

• og med riktige 

produkter
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Antibac Hånddesinfeksjon 

Flytende, softgel og gel

• Ren etanol av farmasøytisk kvalitet 

• Optimal sammensetning for effekt og kosmetisk 
opplevelse

• Mykgjørende og gjenfettende

• Dermatologisk testet

• Våre originale og velkjente varianter har 
vært på markedet i lang tid 

• Væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å 
fordele og kleber ikke. 

• Pakningene er i størrelser fra 150 ml til 1000 ml, kan 
kombineres med forskjellige dispenserløsninger og 
trykkpumper, og passer dermed de fleste 
bruksområder. 



SMART

• SMART – tenker og kommuniserer 
- viser batterinivå, lyser

• MÅLER – væskemengde og 
batterilevetid

• AUTOMATISK – dosering via 
driftssikker sensor og pumpe

• REFILL – 1000 ml: flere doser, enkel 
å bytte, hygienisk engangspumpe

• TEKNOLOGI – klargjort for 
fremtiden, plattform



Universelt refillsystem til både smart og easy

• 1000 ml – en refill holder 
lenger enn 700 ml

• Driftssikre pumper med 
samme dosering hver gang

• Enkel å bytte

• Hygienisk 
transportbeskyttelse



Antibac®

Hånddesinfeksjon 85 %

Flytende hånddesinfeksjon med dokumentert effekt  til 
SafePoint+ berøringsfri dispenser.

Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % består av en unik sammensetning
som er nøye utviklet for å gi optimal effekt på  bakterier og virus.

- Tilsatt fuktighetsgivende middel som gjør at huden
bevarer sin  naturlige fuktighet. 

- Produktet inneholder ikke parfyme, og er dermatologisk testet.
- Testdokumentasjon: tilfredsstiller EN 1500, EN 13727, EN 14348 

EN 14476: vacciniavirus,* EN13624 (gjærsopp).

*Antibac® Hånddesinfeksjon har dokumentert effekt på  
kappekledte virus, og dermed også Corona-virus.



Vanlige steder for smitte

Smitte fra omgivelsene 
forebygges med bruk av 

Antibac® 
Overflatedesinfeksjon



Antibac 

Overflatedesinfeksjon 75 % 

• Alkoholinnhold 75 %

• Et av de viktigste og mest brukte 
midlene for overflatedesinfeksjon i dag.

• Etterlater ikke belegg eller stoffer på 
overflater. Kan derfor trygt brukes i 
sammenheng med mathåndtering.

• Ved bruk fuktes overflaten med Antibac, 
som skal ha en virketid i 1 minutt. Det 
desinfiserte området er klart til bruk 
uten behov for etterbehandling.



Antibac 

Overflatedesinfeksjon 75 % Spray

• Praktisk sprayflaske som gjør at 
væsken blir jevnt fordelt.

• Samme innhold som flaske

• 750 ml



Overflate-
desinfeksjon
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EN VERDEN I ENDRING
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Kunnskap og 
kompetanse

• Vi hadde tett dialog med Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet

• Sikre leveranser til sykehus og
samfunnskritiske

• Rådgivende part overfor myndighetene

• Hovedfokus – få levert nok varer til markedet

• Dokumenterte produkter testet for effekt mot 
virus

• Etanolkvalitet og lukt
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ANTIBAC®  ER 
HOVEDLEVERANDØR 
MED DESINFEKSJON TIL 
ALLE NORSKE SYKEHUS


