ALLCLEAN

®

Re i ni g i n g e n d e s in fect ie in één s t a p

ALLCLEAN® is een innovatief concentraat dat zeer geschikt is voor reiniging en desinfectie van
instrumenten. Het is geschikt voor gebruik met de meeste materialen en heeft een breed werkingspectrum. ALLCLEAN® kan ook gebruikt worden in combinatie met een ultrasoon apparaat.
•
•
•
•

Zeer effectief tegen bacteriën, gisten, schimmels en virussen
Gemakkelijk te doseren dankzij de meegeleverde doseercup
Reiniging en desinfectie van instrumenten in één stap
Ook geschikt voor ultrasoon reiniging en desinfectie
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We r kza a m heid
ALLCLEAN® is een reinigings- en ontsmettingsmiddel met de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•

Bacteriedodend
Mycobacteriedodend
Schimmeldodend
Gistdodend
Virusdodend tegen Norovirus en omkapselde virussen als Hepatitis B/C, en HIV

Effectiviteit (EN en DVV norm)
Tijd in min

Concentraat
in w/w %

Micro-organismen / deeltjes

Methode

15

0,50

Bacteriedodend

EN 13727

15

1,50

Bacteriedodend

EN 14561

15

3,00

Schimmeldodend

EN 13624

15

5,00

Schimmeldodend

EN 14562

15

1,00

Tuberculocide

EN 14348

60

2,00

Mycobacteriedodend

EN 14348

60

2,00

Mycobacteriedodend

EN 14563

5

0,50

BVV

DVV

5

1,00

Vaccinia-virus

DVV

30

2,00

HBV (incl. HIV)

DVV

15

2,00

Norovirus (MNV)

EN 14476

G e bruik s v oor schr i ften
Het product mag niet in onverdunde vorm gebruikt worden. Meng en gebruik het product niet met
andere reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Lees voor gebruik de meegeleverde handleiding en
houdt u aan de voorschriften.
De werkzaamheid van het product is getest volgens VAH en Europese normen.
Korte termijn werking:
In 30 minuten			
bij 3% concentratie
In 60 minuten 			
bij 1% concentratie
Uitsluitend voor professioneel gebruik!

Verk rijg b a ar hei d
Verpakking
2 liter met doseercup
5 liter met doseercup

Verkoopeenheid
2 liter
5 liter

Artikelnummer
10700
10710

Advies verkoopprijs
€ 54,95 (ex. BTW)
€ 114,95 (ex. BTW)

Verk rijgba a r bij uw va k grootha nde l:

info@reymerink.nl
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