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Ny mobil bakteriedræber på vej 

I samarbejde med Force Technology udvikler Sakskøbing-virksomheden Delta Rengøring en 

ny, mobil desinfektions-enhed målrettet fødevareindustrien og hospitalssektoren. Det sker 

med hjælp og vejledning fra bl.a. InnovationsAgenterne. 

SonoSteam hedder teknologien, der er udviklet af Force Technology. Den benyttes allerede i 

stationære anlæg på kyllingeslagterier i England og USA og herhjemme bl.a. på Hvidovre Hos-

pital til desinfektion af madrasser. SonoSteam arbejder med en kombination af damp og ultra-

lyd, der fjerner mikroorganismer som bakterier, vira og skimmelsvamp med en effektivitet på 

mellem 99,9 og 99,99 procent. 

Nu udvikler Force Technology og Delta Rengøring et mobilt udstyr med tilsvarende egenska-

ber, og Delta Rengørings direktør Kim Skourup ser mange anvendelsesmuligheder. 

- SonoSteam har mange fordele. Udstyret dræber bakterier uden brug af kemi, og desu-
den har det en række fordele i forhold til traditionel desinfektion baseret på damp. 
Dampdesinfektion tager mellem 10 sekunder og 15 minutter og beskadiger ofte de 
overflader, der behandles. Med SonoSteam tager det bare et sekund. 

- Udstyret har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det kan f.eks. være gulvafløb 
på fødevarevirksomheder. Her er det svært at fjerne alle farlige mikroorganismer, fordi 
bakterierne under højtrykspuling kan komme op i luften og efterfølgende ende i føde-
varerne. Det kan også være særlige steder i produktionsanlægget, hvor der er risiko for 
krydskontamination, f.eks. transportbånd. 

- I hospitalssektoren kan et mobilt SonoSteam-anlæg f.eks. benyttes ved desinficering af 
legetøj, stikkontakter og dørhåndtag.     

 

Det er Force Technology, der konstruerer det mobile SonoSteam-udstyr ud fra Delta Rengø-

rings specifikationer. Udstyret skal gøres så fleksibelt som muligt, bl.a. med slange, mundstyk-

ke og et desinfektionsskab. Desuden skal virksomheden oplære medarbejderne i at bruge ud-

styret. F.eks. skal der bruges høreværn, da ultralyden har et lydtryk på omkring 150 db. 

Det vigtigste lige nu for den 50 mand store Sakskøbing-virksomhed er at afklare, præcis hvilke 

kundegrupper der skal satses på. Kim Skourup fortæller: 

- InnovationsAgenterne har formidlet kontakt til et markedsføringsfirma, som vi har 
samarbejdet med. Sideløbende blev vi optaget i en mentorordning for små og mellem-
store virksomheder. Herigennem fik vi kontakt til Force, og nu udvikler vi det mobile 
SonoSteam udstyr med støtte fra Innovationsfonden. Vi har samtidig ansat en højtud-
dannet medarbejder, der arbejder med markedsanalyse og markedsføring. Det hand-
ler nemlig lige nu om at finde netop de kunder og brancher, som det vil være mest op-
lagt at satse på. Vi har allerede udvalgt fødevareindustrien og hospitalssektoren, men 
udstyret kan også anvendes i byggerier til bekæmpelse af skimmelsvamp. 



- Vi har haft stor gavn af InnovationsAgent-ordningen, der var en øjenåbner og spring-
bræt for nye udviklingsveje for vores virksomhed. Det har nu ført en masse spænden-
de nyt med sig.  

 

Den nye mobile bakteriedræber forventes klar i begyndelsen af 2016. Derefter skal den testes 

og dens effektivitet skal dokumenteres, så Delta Rengøring står bedst muligt rustet over for 

interesserede kunder.  


