Alter

MATERIAAL

ART.
NR.

(afmetingen L*B*H)

AANT
PER
DOOS

Spray Away
(Acticid),

Losse bussen, 500 ml

25000001

1

24 bussen per doos á 500 ml

25000024

24

Losse can á 5 liter

25000050

1

4 can’s per doos á 5 liter

25000054

4

Losse sproeikop

25000012

1

Food-Wipes

Losse bussen 200 doekjes

25000201

1

12 bussen á 200 doekjes/doos

25000212

12

Wandhouder

25000200

1

25000250

1

De voelerdoekjes hebben een
formaat van 140 x 140 mm

Emmer 680 doekjes
De voelerdoekjes hebben een
formaat van 250 x 185 mm

STUK
PRIJS
€

TOEPASSINGSGEBIED

Spray-Away® is een
desinfecterende spray die wordt
aangebracht met een verstuiver
en is bedoeld voor de desinfectie
van kleine oppervlakten. Deze
spray is bedoeld voor tussentijdse
toepassing op bacteriegevaarlijke
plaatsen waar ongemerkt
meerdere mensen onbewust actief
zijn in het verspreiden of
verplaatsen van bacteriën, vooral
door gebruik te maken van voor
de hand liggende gereedschappen
en voorwerpen.
Denk hierbij aan de handgreep
van een koelkast die een groot
aantal keren per dag door
verschillende mensen wordt
aangeraakt, de kraan op het toilet
of in de keuken, de handgrepen
van messen, scharen, tangen,
kratten en mandjes, toiletbrillen,
leuningen, deurklinken en
dergelijke.
®
Spray-Away bevat geen
schadelijke stoffen en laat na
droging geen schadelijk residu
achter.
Doekjes bestaan uit non-woven
doekmateriaal en zijn doordrenkt met
een vloeistof van ethanol, en zorgen
voor een gemakkelijke, tussentijdse
reiniging van de thermometervoeler, als
aanvulling op de bestaande procedures
van reiniging en desinfectie.
Toepassingsmogelijkheden zijn zeer
talrijk. De mogelijkheden zijn o.a.:
· voelers van voedselthermometers
· handgrepen en deurklinken
· drukknoppen en tiptoetsen
· bedieningspanelen
· drukknoppen bij stortbakken en
urinoirs
· snijmachinemessen
· toiletbrillen
· (licht-) schakelaars
· telefoonhoorns
· waterkoelers: aansluitpunt en
tapkraantje
· koffie-, thee-, en drankautomaten
· tappunten voor frisdranken
· dispensers van mayonaise en sauzen
· werkplek in kantoren (bij
flexwerkers)
· beugels en handgrepen voor sport
en fitnessapparatuur
De dispenserbus heeft een afsluitbaar
deksel.
Het succes van Food-Wipes verbaast
ons elke dag opnieuw, en het is in alle
opzichten een product van deze tijd:
· je gooit het weg na gebruik
· de werking is hygiënisch, geen
schadelijke reststoffen, en niet
naspoelen met water
· reinigen is nu “fun”
· ruikt schoon en hygiënisch (geen
scherpe chloorachtige lucht)
· verhoogt de voedselveiligheid.
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Alcohol gel.

STUK
PRIJS
€

TOEPASSINGSGEBIED

Zonder water u handen weer
hygiënisch schoon.

1 liter flessen

25000125

1

12 flessen á 1 liter

25000124

12

Wit metalen wandhouder

25000126

1

Aluminium dispencer

25000130

1

Los pompje

25000120

1

Desinfecterende gel.
MET TERUGVETTER
Losse pompjes verkrijgbaar.

Vraag ook naar
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