
Het Dry Wipes Disposable Doeken Systeem biedt de flexibiliteit en het 
gemak om gebruiksklare doeken te maken door het toevoegen van een 
reinigingsmiddel, desinfectans of ontsmettingsmiddel van keuze. 

Veelzijdigheid 
• Kan gebruikt worden in combinatie met diverse Diversey Care 

reinigers, desinfectantia en ontsmettingsmiddelen
• Gebruik op alle harde, niet poreuze oppervlaktes, die vermeld staan 

op het toegepaste chemie label
• De emmer kan hergebruikt worden met de Dry Wipes navul 

verpakking

Effectief
• Speciaal behandelde doeken die de werking van het reinigingsmiddel 

of desinfectant niet beïnvloeden
• De hoge kwaliteit van de vezels zorgen er voor dat het vuil, stof en 

andere vervuiling  makkelijk worden verwijderd
• Afzonderlijke doeken in een gesloten systeem verminderen het 

gevaar van oppervlakte kruisbesmetting, spatten en morsen van 
chemie

Efficiënt
• Zorgt voor het afgeven van één reinigingsdoek, wringen is niet nodig
• De sluiting op de emmer zorgt ervoor dat de reinigingsdoeken 

gebruikt kunnen worden tijdens meerdere diensten, dit bespaart tijd 
en geld

• Helpt bij het reduceren van chemie verspilling door een juiste 
dosering chemie op elke doek

• Ideaal voor faciliteiten waar geen mogelijkheid is tot wassen

Ontworpen voor
• Gezondheidszorg
• Onderwijs
• Retail
• BSC
• Overheid
• Lodging & Hospitality
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 Technische data

Kleur Wit Grootte 30,5 cm x 26,67 cm

Materiaal Meltblown polypropylene

Product Verpakking

Dry Wipes Disposable Wiping System 6 x 125 doeken

Dry Wipes Disposable Wiping System Refill 6 x 125 doeken

Het Dry Wipes Disposable Doeken Systeem is de perfecte keus voor stof en vuil verwijdering in organisaties waar geen 
was mogelijkheden zijn.

Gebruiks instructies:
• Zorg er voor dat het Dry Wipes Disposable Doeken Systeem compatibel is met de gewenste soort chemie oplossing. 

Lees het veiligheidsinformatieblad en test de chemie oplossing op de doeken om compatibiliteit te bepalen.
• Weet wat het gevaar is en hoe het gebruik is van de chemie oplossing door het veiligheidsinformatie blad te raadplegen. 

Volg alle veiligheidsadviezen en gebruik de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor vragen over veilige 
chemie oplossingen raadpleeg uw manager of de veiligheids professional binnen uw organisatie. 

• Vul het label in met alle informatie over de toegevoegde chemie oplossing of gebruik het etiket van de gebruikte 
oplossing. N.B.: Dit label is geen vervanging van het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant of de leverancier.

• Giet de chemie oplossing langzaam over de bovenkant van de rol. Gebruik tussen de 1,5 - 1,8 liter chemie oplossing in 
een emmer. Meer of minder zou benodigd kunnen zijn om het gewenste verzadigings niveau te bereiken. 

• Trek het uiteinde van het doekje uit het MIDDEN van de rol door de dekselopening. Sluit het deksel.  
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