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Diversey Care 
Dry Wipes 
Disposable 
doeken 

Pre-wetting instructies

De geconcentreerde en gebruiksklare Diversey Care reinigings- en 
desinfectiemiddelen lenen zich perfect voor gebruik in combinatie 
met de Dry Wipes Disposable doeken.  Het gebruik van de Diversey 
Care reinigings- en desinfectiemiddelen in combinatie met de 
Dry Wipes Disposable doeken biedt de gebruiker een verhoogd 
reinigingsresultaat  en een verbeterd comfort. Dankzij de Disposable 
doeken kunnen harde en niet poreuze oppervlakken op een snelle en 

Hoe Diversey Care’s Reinigings- en 
desinfectiemiddelen te gebruiken in combinatie 
met de Dry Wipe Disposable doeken 
1.  Open het deksel van de emmer. Reinig de emmer bij hergebruik eerst, 
 alvorens een nieuwe rol met Dry Wipes disposable doeken te plaatsen. 
2.  Giet langzaam 1.5L productoplossing in een spiraalbeweging over de   
 doekjes, beginnend in het midden.  Indien gewenst kan er nog 300 ml   
 productoplossing bijgegoten worden om een beter saturatiepeil te bekomen.
3.  Neem het doekje in het midden van de rol en trek dit door het klepje van het  
 deksel. Plaats het deksel terug op de emmer en druk stevig aan. Vervolgens  
 kunnen de doekjes gebruikt worden. Sluit na elk gebruik het klepje in het  
 deksel van de emmer goed om verlies van de reinigings-/desinfectie-   
 oplossing tegen te gaan. Consulteer het originele etiket van het chemisch  
 product voor gebruiksaanwijzingen en contacttijden met de oppervlakken.
4.  Voorzie de Dry Wipes emmer telkens van een label met het gebruikte product.
5.  Tenzij anders vermeld, is het aanbevolen de Dry Wipes Disposable doeken,  
 geïmpregneerd met een reinigings of desinfectiemiddel, slechts gedurende  
 24 uur te bewaren.

 Product                 Registratienummer Gebruiksduur 
     Oxivir CE Plus       CE 0088       28 dagen
     Divosan Etha Plus         14023 N                     28 dagen
     Taski Sprint Glass                                        28 dagen
     Taski Sprint Multiuso                                     28 dagen
     Cif 2in1 Sanitairreiniger                           28 dagen
     Suma Tab D4          7321 N              7 dagen

BELANGRIJK: Het gebruik van het chemische product kan 
bepaalde risico’s inhouden. Consulteer het Veiligheids-
informatieblad (SDS) voor meer details. Respecteer de 
aanbevolen veiligheidsinstructies en gebruik de 
nodige beschermingsmiddelen.


