
UVC finish bruksanvisning 

 
Användningsområde: 
UVC finish -desinficeringsskåpet är avsett för desinficering av egen ansiktsmask, såsom kirurgiskt näs- och 
munskydd eller FFP2-klassificerat andningsskydd. Redan efter 12 minuters behandling uppnås mikrobiologiska 
renhetskrav (enligt EN 14683-standard).  
 

Att installera och ta i bruk:  
Montera UVC finish-desinficeringsskåpet i väggen med två skruvar. Vid montering i gipsskiva eller stenvägg 
används de skruvpluggar (för 6 mm:s hål) som medföljer förpackningen. Försäkra dig om att lysrören är ordentligt 
fastsatta och anslut strömledningen i ett jordat eluttag. 
 
Desinficering av ansiktsmask 12 minuter, bild 1: 

1. Öppna locket till UVC finish -desinficeringsskåpet genom att lyfta upp den undre kanten. Placera 
öppnarens hake som finns i vänstra hörnet i hålet i locket, så att locket hålls öppet i 90° vinkel. 

2. Häng upp maskens öronband i hållarna mellan två lampor. 
3. Lyft upp locket en aning, så att öppnaren släpps fri och stäng locket genom att släppa ner det. 

4. Starta behandlingen med ledningens strömbrytare. I övre hörnet på lockets högra sida tänds en blå 
funktionslampa. Den talar om att UVC-behandling pågår. 

5. Strömbrytaren kan om så önskas lämnas i ON-läge, då automatiken släcker skåpet varje gång som 
locket öppnas och på motsvarande sätt startar skåpet varje gång som locket stängs.   

6. Funktionslampan slocknar automatiskt efter 6 minuter. Öppna locket, vänd masken 180°, stäng 
locket och upprepa behandlingen.    

7. Funktionslampan slocknar automatiskt efter 6 minuter. Masken är nu färdig att användas på nytt. 
Ta ut masken ur skåpet genom att ta tag i öronbanden med rengjorda händer. 

8. Om du vill kan du spraya masken med luktborttagare på in- och utsidan.   
 

OBSERVERA: 

Om ansiktsmasken är fuktig, torka den i rumsluften före UVC-behandlingen. 
Desinficeringen tar inte bort synlig smuts, såsom fett eller rester av make up, vilket försvagar desinficeringseffekten. 
Beträffande hygienen bör de yttre ytorna av UVC finish -desinficeringsskåpet behandlas på samma sätt som 
dörrhandtag, särskilt om det finns flera användare. Locket bör lyftas upp t.ex. med handryggen eller ett 
hushållspapper.   

Desinficering av ansiktsmask i 18 minuter, bild 2: 
Med denna behandling uppnås maximalt desinficeringsresultat.   
Upprepa faserna 1–6  såsom vid 12 minuters desinficering. 

9. Funktionslampan slocknar automatiskt efter 6 minuter. Öppna locket, vänd masken i sidled, stäng 
locket och behandla masken en tredje gång. 

10. När funktionslampan har slocknat, är masken desinficerad. Ta ut masken ur skåpet genom att ta 
tag i öronbanden med rengjorda händer.   

11. Om du vill kan du spraya masken med luktborttagare på in- och utsidan.   

 
Ta bort lukt: 
I samband med behandlingen av masker i UVC finish -desinficeringsskåpet kan det uppstå lukt när de organiska 
partiklarna förintas. Lukten påminner om bränt hår, men är svagare. Efter behandlingen kan möjliga lukter avlägsnas 
genom att spreja masken med Softcare-luktborttagare. Ta ut masken ur skåpet genom att ta tag i öronbanden med 
rengjorda händer. Spreja luktborttagaren på in- och utsidan av masken. Du märker effekten på mindre än en minut. 
Upprepa behandlingen vid behov. Tips: om det bara kommer en punktstråle från sprayflaskan kan du prova att spreja 
upp i luften ovanför masken, så att ett jämnt lager fördelas över masken.   



Softcare-luktborttagaren innehåller ej doftämnen. Den bryter kemiskt ner den illaluktande gasen, och produkten är 
riskfri för människor, djur och miljö, eftersom den inte innehåller några skadliga ämnen.   
Upprepning: 
Behandlingen kan upprepas 10 gånger, om det inte finns någon synlig smuts på masken. Den desinficerade maskens 
sammanlagda användningstid bör korrelera med den totala användningstiden som tillverkaren angett.    

UVC-ljus 254 nm: 
Den 254 nm strålning som används i UVC-ljusrören i desinficeringsskåpen är farlig för människor, djur och växter. 
Den bränner huden och skadar ögonen. UVC-ljuset 254 nm har bevisad effekt på virus, bakterier, svamp och mögel. 
För att förinta coronavirus (SARS-CoV-2) behövs en 1048 mJ / cm2 UVC-dos. Ett smutslager eller en skuggning 
försvagar och/eller hindrar UVC-strålning från att komma åt objektet som ska desinficeras. UVC-strålning försvagar 
plast, gummi och andra material. Vid UVC-desinficering bör man försäkra sig om att materialen tål UVC-strålning. 

Säkerhet: 
Säker användning av skåpet förutsätter att det är fastsatt i väggen. Två mikrobrytare garanterar, att UVC-lysrören 
slocknar alltid när locket är öppet. Lockets och stammens överlappande konstruktion förhindrar att strålningen når 
användaren. UVC-strålningens källa utgörs av två 9 watts lysrör, som är ozonfria.  

 
Tilläggsinformation och svar på de vanligaste frågorna hittar du på adressen: www.finishfire.fi/uvcfinish 

Tillverkare: Innojok Oy. Design: Finishfire Ky. 
12 min UVC-dos: minst 1200 mJ / cm2  

UVC-strålningens källa: 2 x 9 W ozonfria lysrör 
Yttre mått: 8,8 x 38 x 38 cm. Vikt: 4,8 kg. 
Garanti: 2 år  
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