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Veilig gebruiken. Lees altijd het etiket en het productinformatieblad. Antibacteriële doekjes zijn essentieel ......

Beschrijving / specificatie:
• Sneldrogende antibacteriële doekjes voor 
oppervlakken en persoonlijke hygiëne.
• Zeer effectieve doekjes om gevaarlijke bacteriën te 
verwijderen.
• Verkrijgbaar in een hygiënische verpakking van 
72 individuele doekjes.

Beoogde gebruikers:
• Ideaal voor gebruik in verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen, laboratoria, servicegebieden en vele 
andere omgevingen, die een snelle en effectieve 
infectiebeheersing vereisen.

Kenmerken:
• Hygiënisch - Het unieke flip-top pakket is 
verzegeld en ontworpen om het binnendringen van 
lucht te voorkomen.
• Formulering - Zorgt voor een effectieve antibacte-
riële decontaminatie van het oppervlak.

Inhoud:
• Actieve ingrediënten:
Benzalkonium chloride, CAS No:8001-54-5 Qty: 
0.1%, Phenoxyethanol CAS No:122-99-6 Qty: 0.2%
• Inactieve ingrediënten:
Aqua, Cocamidopropyl betaine, Polysobate 20, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Mono Propylene Glycol, 
Citric Acid, Fragrance
• Te gebruiken tegen:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia colİ, Enterococcus hirae, Candida 
albicans, Polyvirus type1, 
Adenovirus type5

Verpakking:
• 1 Pak - 72 vochtige doekjes
EAN code: 8720239499094
Gewicht: 30g

• 1 Doos – 24 x pak - 72 vochtige doekjes
EAN code: 18720239499091
Gewicht: 7.75Kg

• 1 Pallet – 1872 x pak - 72 vochtige doekjes
EAN code: 28720239499098
Gewicht: 625Kg

Productinformatieblad

Eigenschappen:
• 17cm x 15 cm 
• 40 g/m2 
• Effen non-woven spunlace
• Uiterlijk (kleur, fysieke vorm, vorm): 
witte vochtige doekjes
• Geur: specifiek
• pH: 5.5

Afvalvoorschift:
• Gooi de inhoud / verpakking weg bij afval in 
overeenstemming met de lokale wetgeving.

Instructies:
• Alleen voor uitwendig gebruik.
• Vermijd contact met de ogen wanneer u dit 
product gebruikt. Bij aanraking met de ogen met 
overvloedig water afspoelen. Bij inslikken geen 
braken opwekken. Neem onmiddellijk contact op 
met een arts of Antigifcentrum met het etiket.
• Stop het gebruik en neem contact op met een 
arts als de irritatie langer dan 72 uur aanhoudt.
• Buiten het bereik van kinderen, voedsel en 
diervoeders houden.
• Niet doorspoelen in toilet
• Volg de gebruiksinstructies om risico's voor de 
gezondheid van mens en milieu te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing:
1. Maak het plastic deksel los en verwijder het 
label, trek het doekje eruit.
2. Verzegel na elk gebruik om te voorkomen dat 
de doekjes uitdrogen.
3. Veeg de benodigde oppervlakken schoon   en 
gooi het doekje weg.

Andere instructies:
• Bewaar in een schone en droge, goed 
geventileerde ruimte, niet in direct zonlicht. 
Vermijd extreme temperaturen.
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