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LifeClean - Coronavirus 
 

LifeCleans rekommendation är 

Per idag är EN 14476 fortfarande den högsta Viricidalstandarden. 

”LifeClean är effektiv mot de virus som anges i EN 14476 inklusive Adenovirus, Poliovirus 
och Murine norovirus som är icke-höljeförsedda virus, dessa är mycket svårare att eliminera 

än höljeförsedda virus. Coronavirus faller i virusfamiljen Coronaviridae, i ordningen 
Nidovirales och är ett höljeförsett virus. Se utdrag i viruslistan (där Coronavirus ingår) enligt 

EN 14476 nedan och bilaga ”Annex B in EN 14476…”.” 

Testresultat EN 14476:2013 

Kraven för att klara testet är minst 4 log, vi lyckades med 5–6 log inom 1 min. 

Test norm Test type Organism 

Log 
reduction 
required 

Log reduction  
achieved Laboratory 

Clean or 
dirty 

Contact 
time 

LC Std 
 

EN 14476:2013 
(Phase 2, Step 1) 

Quantitative 
suspension test 

Poliovirus 
Type 1, LSc-2aba 

 4 log10 

>5 log10 

Dr. Brill + Partner 
GMBH Laboratory, 

Germany 

Clean 1 min 

200 

Adenovirus 
Type 5, strain Adenoid 

75, ATCC VR-5 
>6 log10 

 
200 

Murine Norovirus 
Strain S99 >5 log10 

200 

 

Vi vill dela med oss av vårt senaste test på Coronavirus hos DR. BRILL + PARTNER GMBH 
Laboratorium i Tyskland. LifeClean Desinfektion (50 PPM) testades under clean condition 

med testorganismen av bovine coronavirus (BCoV) baserat på EN 14476: 2015. Testresultaten 
visade att bovine coronavirus (BCoV) inaktiverades tillräckligt (≥ 5,5 logreduktion) på bara 30 

sekunder. Enligt detta virucidala effektivitetstest betraktas LifeClean Desinfektion som ett 
tillräckligt desinfektionsmedel för Coronavirus när det används i enlighet med LifeCleans 

bruksanvisning. 
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Utdrag från testrapport L20-0125BC-2 BCoV Screening EN 14476 

 

 

LifeClean är ett forskningsbaserat bolag där bevis och säkra rapporter är av högsta vikt från oss. Vi har 
därför gjort ett screening test hos ett oberoende laboratorie; MSL Microbiological Solutions Ltd. 

Nedan screening test gör oss övertygade om att vi har full effekt mot Coronavirus. MSL:s test på 
”Feline coronavirus” är närbesläktad med Corona COVID -19. LifeClean klarade testet inom 1 minut 

med:>4.25 log10. 

Testresultat EN 14476:2013+A2:2019 

Test norm Test type Organism 

Log 
reduction 
required 

Log reduction  
achieved Laboratory 

Clean or 
dirty 

Contact 
time 

LC Std 
 

EN 14476:2013+ 
A2:2019 

(Phase 2 Step1) 

Quantitative 
suspension test, 

Screening 

Feline coronavirus, Strain 
Munich 4 log10 >4.25 log10 

MSL,  
Microbiological 
Solutions Ltd,  

United Kingdom 

Clean 1 min 

 
 

200 
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Utdrag från testrapport EN 14476:2013+A2:2019 

 

 

 

 

 

 

Viktig information 

Kontakttid är den tid som krävs för att ett desinfektionsmedel ska desinficera och 
torkningstiden är tiden då inom en fuktad yta torkar. Ett desinfektionsmedel är absolut 

värdelöst om kontakttiden är längre än torktiden. LifeClean som kräver endast en minuts 
kontakttid för att döda virus inklusive Corona kommer att vara effektivt utan behovet av att 

väta ner ytan igen. 

 

Vi rekommenderar att man följer korrekta rengörings- och desinfektionsprocedurer med 
LifeClean (se användarinstruktioner) och WHO:s riktlinjer vid Coronautbrott. För 

användarinstruktioner och säkerhetsdatabladet se www.lifeclean.se 

 

 

 

Rahma Wehelie, PhD 
Senior Scientific Officer 

Tel: 0522 506 475 
E-post: rahma.wehelie@lifeclean.se 
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