
 

KiiltoClean AS I  Hyllie Stationstorg 2, 5 tr, 215 32 Malmö  I  Tel. +46(0)40 680 15 40  I  info.klc.se@kiilto.com  I  www.kiiltoclean.se 
  VAT No. SE502044992101  I  Org.nr./F-skatt 502044-9921 

Malmö 10 mars 2020 
 
 

 

Leveranssituationen med anledning av Coronaviruset 

De senaste två veckorna har vi sett en exceptionell ökning av efterfrågan på både hand- och ytdesinfektion 

kopplat till att coronaviruset sprider sig i Sverige och övriga världen. Vi producerar varor dygnet runt sedan 

slutet av januari, men just nu är efterfrågan större än vad vi hinner med att producera. Då den globala 

efterfrågan på alkoholbaserade produkter är ovanligt stor, börjar det bli problem att få tag i vissa ingående 

ingredienser som t.ex. isopropylalkohol (IPA). Myndigheter i flera europeiska länder har bland annat köpt 

upp stora kvantiteter av isopropylalkohol.  

 

För att på bästa sätt säkerställa att sjukvården har desinfektionsprodukter för att klara den dagliga 

verksamheten är vi tvungna att genomföra följande prioriteringar: 

1. I dagsläget prioriterar vi leveranser till sjukvården först och ser till att den får det som behövs av 

desinfektionsprodukter för att upprätthålla verksamheten. Därefter, och i mån av kapacitet, 

levereras desinfektionsprodukter till övriga kunder. Vi har ej möjlighet att leverera till nya kunder, 

och ej heller till privatpersoner.  

2. Från vecka 11 tillverkar vi inte några rena IPA-produkter, utan styr om produktionen till 

etanolbaserade produkter. Skälet till det är brist på isopropylalkohol på världsmarknaden.  

3. Från idag och tills vidare prioriterar vi produktion av produkter i 600 ml flaskor framför 150 ml. 

Skälet är att vi på det sättet kan producera mer handdesinfektion då båda förpackningsstorlekarna 

tillverkas på samma produktionslina och tar lika lång tid att producera per enhet.  

 

Konkret innebär ovanstående prioriteringar att nedanstående rena IPA-baserade produkter inte kommer 

att tillverkas från vecka 11 och minst en månad framåt.  
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Som ett resultat av ovanstående sker det inga utleveranser av nedanstående artiklar från vecka 11, och 

inga restorder sparas från 10 mars och resten av månaden: 

• 461-24 DAX Ytdesinfektion Plus 300 ml 

• 468-12 DAX Ytdesinfektion Plus 1000 ml 

• 469-3 DAX Ytdesinfektion Plus 5000 ml 

• 470-12 DAX Ytdesinfektion Extra 1000 ml 

• 471-3 DAX Ytdesinfektion Extra 3000 ml 

• 731-24 DAX IPA Handdesinfektion 150 ml 

• 732-15 DAX IPA Handdesinfektion 600 ml 

• 733-3 DAX IPA Handdesinfektion 5000 ml  

• 603051 Antibac Ytdesinfektionsservett IPA 

 

Tidigast V15 kommer produktion av ovanstående produkter att återupptas. 

 

Från vecka 10 kommer vi inte heller producera några 150 ml flaskor då vi prioriterar 600 ml i produktionen 

av ovan nämnda skäl. Det innebär att nedanstående artiklar inte kommer att levereras under mars 

månad. Inga restorder kommer att sparas från 9 mars och framåt: 

• 704-24 DAX Alcogel 150 ml 

• 721-24 DAX Clinical 150 ml 

• 701-24 DAX Alcogel 150 ml (vi får en mindre inleverans v. 14, men denna är redan intecknad) 

 

Vi beklagar den uppkomna situationen och allt vad den för med sig, och tackar för konstruktivt samarbete! 

Tveka inte att kontakta undertecknad med frågor. 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Patrik Hene 

Country Director Sweden 

patrik.hene@kiilto.com 


