
Oppervlaktespray Quat

Doodt 99,9% van de meest voorkomende ziektekiemen
Alcoholvrij
Niet brandbaar
Geurvrij en laat geen resten achter
Voldoet aan de Europese eisen; 12254 N
Hervulbare fl acon

Ziekenhuizen en zorg

Publieke toiletten

Openbaar vervoer

In de auto

Restaurants

Op vakantie

Buitenleven

Op reis

Op school

Desinfectiemiddel



Soapopular OPPERVLAKTESPRAY QUAT

Te gebruiken

In ziekenhuizen, scholen, huis, kantoorgebouwen, zonnenbank
studio’s, zonnebedden, sportfaciliteiten nagelstudio’s, pedicu-
re, welness etc. . Soapopular oppervlakte Spray is toepasbaar
op alle soorten harde oppervlakten, maar vooral acryl opper-
vlakten en andere oppervlakten die gevoelig zijn voor alcohol.

Actieve stoffen en concentraten

2- Propanol        >1% <5%

Didecyldimethylammonium chloride      >1% <5%

gebaseerd op concentraat

Gebruiksaanwijzing

1. Vul een orginele Cleancaps-fl acon met 500 ml water (tot
aan merkstreep).
2. Plaats een cleancap in de hals van de fl es en plaats de
bijbehorende sproeikop.
3. Draai de sproeikop aan (de cleancap loopt nu leeg) en
schud éénmaal om.
Het product is nu klaar voor gebruik. Bij hervullen van de
fl acon deze eerst omspoelen met schoon water. Daarna de
procedure herhalen.

Artikel      Doos

550 ml Oppervlaktespray Quat sprayfl acon  1 stuks
Cleancaps Quats                 25
stuks

®

Vermijd huid- en oogcontact. Tevens niet inademen of inslik-
ken.

Huidcontact: Was met water en zeep. Verwijder verontreinig-
de kleding. Oogcontact: Gedurende 15 minuten spoelen met
lauwwarm water. Raadpleeg huisarts.

Waarschuwing

CTGB

Gezondheidsdeskundige zijn het erover eens dat
effectieve hygiëne voor het onderhoud van
gezonde werkplekken een essentiële rol speelt.
Soapopular  draagt bij het voorkomen van ver-
spreiding van micro-organismen.  Binnen enke-
le seconden elinimineert Soapopular oppervlak-
te desinfectie 99,9 % van alle ziekteverwekkers.

Soapopular  is de formule voor de volgende
generatie: doeltreffend tegen een groot aantal ziek-
teverwekkers die moeilijk te controleren zijn. Een
alternatief voor elk alcoholhoudende product.
Een groot voordeel is dat het product te gebrui-
ken is voor gevoelige oppervlakte zoals leer en
hout en volledig geurloos is. Daarnaast is het zeer
eenvoudig in gebruik omdat er geen rekening
hoeft worden gehouden met de mengverhouding.

De toepassing van Soapopular  op de werkplek biedt de
volgende voordelen:

• Draagt bij aan de handhaving van de hygiëne op de
   werplek voor zowel medewerkers als cliëntele.
• Voorkomt de overdracht van ziekten die worden ver
   oorzaakt door schadelijke bacteriën.
• Voldoet aan de eisen met betrekking tot de
   hygiënische voorzorgsmaatregelen en regelgeving.
•  Draagt bij aan de vermindering van het ziekteverzuim.
• Niet brandgevaarlijk, in tegenstelling tot traditionele
   alcohol houdende producten.

Leverancier:

Wesseling BV
Venenweg 31

1161 AK Zwanenburg

T: 020 - 49 751 83
E: info@wesseling-bv.com
W: www.wesseling-bv.com

Diverse desinfectiemiddelen op basis van verschillende werk-
zame stoffen dienen geregistreerd te zijn bij het CTGB. Het
toelatingsnummer van Soapopular Quat is 12254 N.


