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Multi-enzymatische schuimspray voor het reinigen
van hoge oppervlakken in de zorgsector (ziekenhuizen,
verpleeg- en verzorgingshuizen, medische,
tandheelkundige en dierenartse praktijken).

100% Clean

Gebruiksaanwijzingen
•

•
•
•
•

MULTI-SURFACE Deze multifunctionele formule reinigt alle wasbare
oppervlaken zonder sporen na te laten. Niet bijtend. Compatibel met
alle materialen.
SNEL 3 miljoen keer per seconde! De enzymen snijden en breken de
grond met een adembenemende snelheid in micro-residuen.
«DEEP CLEAN» Efficiënte en moeiteloze verwijdering van zichtbare en
onzichtbare organische grond dankzij de werking van enzymen.
«VOORKOMEN» Het enzymen anti-afzetting effect, voorkomt dat de
bodem te snel neerslaat.
«NATUURLIJK» Ingrediënten van natuurlijke oorsprong: zonder
fosfaten, bleekmiddel of ammoniak. Biedt een gezond alternatief voor
conventioneel reinigen. Bestrijdt geurtjes.

Toepassingen

Kenmerken van het product

Reiniging is een essentiële infectiecontrole stap.
1. Met de spray rechtstreeks op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Verdeel
het product met een schone doek. Laat tenminste handelen 2 minuten.
2. Veeg met een droge, schone doek het hele behandelde gebied af om te
verwijderen
zwevende grond.
3. Laat drogen.
OPMERKING: zorg ervoor dat u de hoge oppervlakken die in contact met
patiënten zijn, regelmatig schoonmaakt. Naast het reinigen wordt aanbevolen
om te desinfecteren om het ontsmettingsproces te voltooien.
Echter, de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om spaarzaam desinfectie te
gebruiken om microbiële resistentie (AMR) te bestrijden.
Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering : Kan naar een waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden.
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen: Als de containers volkomen leeg zijn, zijn deze
recycleerbaar.

Chemische eigenschappen
Uitzien:

Hoge oppervlakken
•
•
•
•
•

Operatietafel
Werkplan
kooien
karren
Deurklinken

•
•
•
•

Stoelen
wastafels
Bureaus
Countertops

•
•
•
•
•
•

Deep clean
Compatibel met alle materialen
Zeer actief enzymatisch complex
Klaar voor gebruik
Zoete sinaasappel geur
Biologische afbreekbaarheid ≥ 95% (OECD
302B)

kleurloze vloeistof
white foam when sprayed

Bestanddelen

Samengesteld uit ecocertificeerde natuurlijke
ingrediënten
Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia,
reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

Enzymatisch complex:
protease (L)
protease (S)
amylase
lipase

Voorzorgsmaatregelen

Verpakking

Opslag in gesloten originele verpakking,
tussen + 4 ° C en + 25 ° C
Levensduur:: 24 maanden na productie

Refill
Ref OL52404
6 x 750ml
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Ref OL52433
1x5L
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