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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Laquick Pro. Gebruiksklaar product ter bestrijding van het
Covid-19 virus. Toelatingsnummer: 15413 N
Algemene omschrijving
Bestemd voor de desinfectie van oppervlakten, apparatuur en gebruiksvoorwerpen en is
toegelaten als desinfectiemiddel door de Minister van Leefmilieu onder het Nederlandse
toelatingsnummer: 15413 N. Toelating België: geen toelatingsnummer van toepassing
omdat gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke toelating conform artikel 55 (1) BPR.

Problematiek
•
•
•
•

desinfecteren van apparatuur, vloeren en wanden is veel (zorg)sectoren noodzaak.
vaak wordt met agressieve giftige stoffen gewerkt, deze stoffen zijn zeer
milieubelastend en ook de stank van deze producten is irriterend, denk aan chloor.
indien slecht of niet gedesinfecteerd wordt kan dit leiden verspreiding van ziekten,
waaronder ook het COVID 19 virus.
ook besmettingen met virussen worden door juist gebruik van dit product voorkomen.

Speciale voordelen
•
•
•
•

•


Volledig biologisch afbreekbaar.
Direct klaar voor gebruik.
Is niet brandbaar.
Desinfecteert en is dus zeer tijdbesparend.
Naspoelen niet nodig, tenzij anders vermeld.
Heeft een neutrale geur.
Ter bestrijding van het Covid-19 virus!

De toepassing
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van Covid-19 virus:
Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en
voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.

Opmerkingen
Lees vóór gebruik eerst het etiket, het toelatingsdocument en de productinformatie.
Product niet blootstellen aan hitte en direct zonlicht!
In licentie geproduceerd door FinkTEC GmbH in opdracht van Eco2Clean B.V.
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Werkwijze
Laquick Pro is een gebruiksklaar product. Het middel niet verder verdunnen. Aanbrengen
door het op het te behandelen oppervlak te spuiten. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof
gebruiken dat de oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Na desinfectie de
oppervlakken aan de lucht laten drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vermeld.
Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief
oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen in de
gezondheidszorg.
Het middel kan gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere
oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en
andere ruimten, inclusief medische ruimten en apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt
worden voor de desinfectie van (oppervlakken in) badkamers en toiletten.
Reiniging voorafgaand aan desinfectie:
Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig
reinigen (bijvoorbeeld met BioSafe). Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen
met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Minimale inwerktijd: 1 minuut.

Verpakking
Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt
bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering.
P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht,
gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel
onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere
recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.
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