enziSurf

®

INTENSE

ECO-FRIENDLY

MEDICAL DEVICE

NL

®

enziSurf
INTENSE
•
•
•

•
•

MULTI-SURFACE Reinigt alle oppervlakken zonder een spoor achter te
laten. Niet corrosief. Compatibel met alle materialen.
SNEL De enzymen snijden het vuil af en breken het af, waardoor het
sneller en met minder moeite kan worden gereinigd.
«DEEP CLEAN» De Enymen verwijderen zichtbaar en onzichtbaar
organisch vuil op een efficiënte en moeiteloze manier. Ze helpen ook om
zich te ontdoen van het Coronavirus en gevaarlijke bacteriën. enziSurf®
bestrijdt onaangename geuren..
«VOORKOMEN» De enzymen vormen een afstotende laag, zodat het vuil
zich niet snel opnieuw vastzet
«NATUURLIJK» enziSurf® biedt een gezond alternatief voor conventionele
reinigingsmiddelen, om personeel en de patiënten te beschermen met
ingrediënten van natuurlijke oorsprong (geen fosfaten, bleekmiddel of
ammoniak).

Toepassingen
•
•
•
•
•

Kritische oppervlakken
Tafels
Operatietafels
werkoppervlakken
Burelen

•
•

Vloeren
Gangen

Zeer effectief, geconcentreerd multi-enzymatische
decontaminatie reinigingsmiddel voor dieptereiniging
van kritische oppervlakken (vloeren, operatiekamers en -tafels,
spoedgevallen diensten, ziekenhuiskamers, etc.) in medische,
tandheelkundige en diergeneeskundige praktijken).

Gebruiksaanwijzingen
Reiniging is een essentiële stap in de bestrijding van infecties.
1. Verdun het product als volgt in warm water:
•
2x30ml in 5L warm water of
•
120ml in 10L warm water
Aanbevolen gebruikstemperatuur tussen 35-50°c
2. Breng het product aan op de te reinigen oppervlakken
3. Borstel indien nodig.
4. Laat het drogen.

•

Uiterlijk:

•
•
•
•

120ml

5L

max
50°c

10L

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

•

1x

30ml

OPMERKING: zorg ervoor dat u de kritische oppervlakken die in contact zijn met patiënten, regelmatig
schoonmaakt. Naast het reinigen wordt aanbevolen om te desinfecteren om het ontsmettingsproces te
voltooien. Echter, de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om spaarzaam te zijn met disinfectie om anti
microbiële resistentie (AMR) te bestrijden

Kenmerken van het product
Sterk geconcentreerde formulering waarin
grondstoffen van plantaardige oorsprong
worden gecombineerd met enzymen voor een
grotere efficiëntie
Niet-agressief voor de gebruiker en de apparatuur die ermee in contact komt (compatibel met
alle materialen)
Biologische afbreekbaarheid
>97% in 28 dagen (OESO 302B)
Zeer actief enzymencomplex Geurloos
Kleurstofvrij
Dieptereiniging

2x

licht gele vloeistof

Bestanddelen
Samengesteld uit natuurlijke ingrediënten 99%
Bevat geen kankerverwekkende, mutagene agentia,
reproductietoxische stoffen of hormoon ontregelaars.

Enzymatisch complex:
proteasen
amylasen
lipasen

Voorzorgsmaatregelen

Verpakking:

Opslag in gesloten originele verpakking,
tussen + 4 ° C en + 25 ° C
Levensduur:: 24 maanden na productie
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Ref OL52532
6 x 1L

Ref OL52533
1x5L

Contact:
Made in Belgium

Enzymes for patients’ safety

OneLife s.a.
Avenue Albert Einstein, 15
1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
+32 10 48 34 27 info@onelife-bf.com

onelife-bf.com

