
WIPES DISINFECT 130 

ONTSMETTINGSDOEKJES VOOR HANDEN EN OPPERVLAKKEN 

 

 

 

• Veelzijdig: kan worden gebruikt op 

handen en oppervlakken 

• Voldoet aan de bacterie-, schimmel- en 

en virusdodende normen 

• Praktisch formaat: dispenserpot met 

grote inhoud 

• Zeer efficiënt 

• Geen spoeling vereist 

• Geen water, geen zeep, geen residuen 

 

 

VERPAKKING: 
• 130 doekjes / dispenserpot 

• Doos van 6 potten 

• Pallet van 72 dozen 

 
 

WIPES DISINFECT 130 bevat 130 doekjes voor eenmalig gebruik die in een 

handomdraai microben, kiemen, bacteriën en virussen desinfecteren, reinigen, 

ontgeuren en vernietigen. Deze doekjes, op basis van elementen zoals glycerine en 

arnica, hebben een bacterie-, schimmel- en virusdodende werking, ideaal voor de 

toepassing van barrièremaatregelen en dagelijkse hygiëne. Ze kunnen worden 

gebruikt op handen en gladde, niet-poreuze oppervlakken en kunnen dankzij de 

praktische dispenserpot overal mee naartoe worden genomen. 

Toepassingsgebieden : ZIEKENHUISHYGIËNE - MEDISCHE PRAKTIJKEN - FARMA-

INDUSTRIE - DIERENARTSENPRAKTIJKEN - COLLECTIEVE RUIMTES - KANTINES - 

CATERING - KEUKENS - VOEDINGSINDUSTRIE - LABORATORIA - SNIJZALEN- 

MELKSTALLEN - SLACHTHUIZEN - ZUIVELFABRIEKEN - ALLE RUIMTEN WAAR EEN 

DOELTREFFENDE DESINFECTIE VEREIST IS. 

 

 

NORMEN TOESTAND STAMMEN TIJD TEMPERATUUR 

BACTERIEDODENDE WERKING OP 

EN1276 
In propere 
toestand 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichiae coli 
▪ Staphylococcus aureus 
▪ Salmonella 

5 min ± 
10 sec 

20°C 

EN13697 
In propere 
toestand 

▪ Pseudomonas aeruginosa 
▪ Escherichiae coli 
▪ Enterococcus hirae bij 50% concentratie 
▪ Staphylococcus aureus 

5 min 
Tussen 18 en 

25°C 

SCHIMMELDODENDE WERKING OP 

EN1650 
In vuile 

toestand 
▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus niger 

15 min ± 
10 sec 

20°C 

EN13697 
In vuile 

toestand 
▪ Candida albicans 
▪ Aspergillus brasiliensis 

15 min 
Tussen 18 en 

25°C 

VIRUSDODENDE  WERKING OP 

EN14476 
In propere 
toestand 

▪ Influenza virus type A H1N1 30 sec 20°C 
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Een doekje uit het potje halen en goed afsluiten. Het doekje openvouwen en 

aanbrengen op het te ontsmetten oppervlak. De contacttijd voor een perfecte 

desinfectie is 5 minuten. Om virussen te voorkomen, is de contacttijd 15 minuten. 

 

 

 

 

1. BESCHERMING VAN OPPERVLAKKEN : Levert geen bijzonder gevaar op voor 

materialen. 

2. BESCHERMING VAN PERSONEN : Doekjes voor professioneel gebruik. Contact met 

de ogen vermijden. Niet voor gebruik door kinderen. Wees voorzichtig bij het gebruik 

van biociden. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Biociden worden 

beschouwd als gevaarlijke producten. Neem alle veiligheidsvoorschriften en 

instructies in acht. 

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging 

van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te 

voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met 

inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Wees voorzichtig bij het 

gebruik van biociden. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Professioneel product: gevaarlijk, respecteer de 

voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

  

 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Geïmpregneerde doekjes 
• Dispenserpot 

• Witte kleur 
• Bevat 130 doekjes 
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