Oppervlakken en handen
reinigen en ontsmetten
in één handeling
Snel, veilig en gebruiksvriendelijk
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Infectiepreventie binnen handbereik
Ontsmetten,
de nieuwe gewoonte
Sinds de komst van CoVid-19
zijn we vertrouwd geraakt met
ontsmettende producten in ons
dagelijks leven. Vaker de handen
wassen. Handontsmetting op het
werk, bij het boodschappen doen,
op het openbaar vervoer, thuis.
De hele dag lang, telkens als we
met mogelijk besmette mensen
of voorwerpen in contact zijn
geweest. Vanaf nu ontsmetten
we deurklinken, lichtschakelaars,
betaalterminals, touchscreens,
klavieren... Het hoort voor elk van
ons bij ‘het nieuwe normaal’.

Waarom eerst
reinigen en daarna
ontsmetten?
Een ontsmettingsproduct werkt
optimaal bij visueel gereinigde
handen en oppervlakken. Dat is
nodig, omdat organische resten
op ongewassen handen en
oppervlakken de werking van een
ontsmettingsmiddel neutraliseren.
Het vernieuwende van de Clinell®
Universal doekjes is dat die twee
stappen in één gemakkelijke
handeling met één doekje kunnen.
Wassen en ontsmetten in één
gemakkelijke stap en klaar!
De doekjes bevatten namelijk
de juiste dosis reinigende én
ontsmettende stoffen, waardoor
andere en verschillende producten
overbodig worden.

De voordelen van
Clinell® Universal doekjes
Een goede gewoonte kweek je sneller
met een doeltreffend product.
De Clinell® Universal Wipes soft wipes
werken snel en veilig. Ze zijn op
verschillende niveaus toepasbaar en
handig in gebruik.
¶ De doekjes hebben het grote
voordeel dat ze tegelijk
schoonmaken en ontsmetten: handen
(ook als ze zichtbaar vuil zijn) en
oppervlakken worden gereinigd en
kiemvrij gemaakt in één beweging.
¶ Hun werking is instant en doodt ten
minste 99,99% van de schadelijke
bacteriën en virussen, waaronder het
Coronavirus.
¶ De stevige, grote Universal Wipes
zijn aangenaam in gebruik, klinisch
getest en bevatten zo weinig mogelijk
stoffen die bijwerkingen zouden
kunnen veroorzaken.
¶ Ze bevatten huidverzorgende
bestanddelen en zeer doeltreffende
niet alcoholische werkzame
bestanddelen, een extra voordeel
voor gevoelige handen. Bovendien
tast dit de oppervlakken niet aan.
¶ Ze reinigen en ontsmetten in alle
zachtheid en verwijderen veilig én
snel schadelijke micro-organismen.

WERKZAAMHEIDSTABEL
Test

Tijd

EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727
EN13727

10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec
10 sec

Mycobacteriën
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium terrae

EN14348
EN14348

10 sec
10 sec

Gisten en schimmels
Aspergillus brasilliensis
Candida albaicans
Candida auris

EN16615
EN13624
EN13624

2 min
10 sec
10 sec

Virussen
Adenovirus
Influenza (H1N1)
Norovirus
Hepatitis B
Hepatitis C
MERSCov (Coronavirus bij de mens)

EN14476
EN14476
EN14476
ASTM 1052
EN14476
EN14476

30 sec
30 sec
30 sec
60 sec
60 sec
60 sec

Bacteriën
Staphyloccoccus aureus (MRSA)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)
Staphyloccoccus aureus
Enterobacteracae (CRE)
Escherichia coli
Listeria monocytgenes
Campylobacter jejuni
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Salmonella typhimurium

TEST OP HANDEN-ONTSMETTING
Manueel handen ontsmetten
EN1500

60 sec

is één van de wereldwijde marktleiders
in het ontwikkelen en produceren van innovatieve
reinigende en desinfecterende doekjes. Één van
de pijlers blijft het aanbieden van doeltreffende,
gebruiksvriendelijke en betaalbare producten voor de
juiste handeling op de juiste plaats.

¶ Ze worden in een handige verpakking
geleverd die je gemakkelijk overal kan
meenemen. Zeer handig dus als er
geen water en zeep in de buurt zijn!

UNIVERSAL WIPES 100

VERPAKT PER 100 DOEKJES
FORMAAT 26 X 18 CM

NONWOVEN SPUNLACE 60 GSM
BIOCIDE PRODUCT TYPE
PT1 & PT2

ARTIKELNUMMER BCW100
Gebruik biocide steeds veilig. Lees altijd het
label en de productinfomatie voor gebruik.

Dialex is met producten voor DAX
handontsmetting en Clinell oppervlaktedesinfectie al jaren dé referentie in
de Belgische ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. Deze gespecialiseerde
ervaring in infectiepreventie geeft u nu ook
de mogelijkheid om uzelf en anderen
te beschermen met dit uniek product.
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