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PRODUCTINFORMATIEBLAD

Laquick Wipes.

Gebruiksklare vochtige reinigings- en
desinfectiedoekjes ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën
en bacteriesporen) en gisten.
Toelatingsnummer: 15181 N
Algemene omschrijving
Laquick Wipes zijn gebruiksklare vochtige reinigings- en desinfectiedoekjes, ze bevatten
melkzuur en waterstofperoxide. Laquick Wipes kunnen worden gebruikt als middel ter
bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op harde
oppervlakken, op materialen in de voedingsindustrie en in ruimten waar mensen verblijven.

Problematiek
•
•
•

desinfecteren van apparatuur, vloeren en wanden is in de levensmiddelenindustrie
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 tot ziekte,
salmonellavergiftiging enz.

Speciale voordelen
•
•
•

•

Volledig biologisch afbreekbaar.
Direct klaar voor gebruik.
Desinfecteert en is dus zeer tijdbesparend.
Heeft een neutrale geur.
Doodt bacteriën en gisten.

De toepassing
De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het
reinigen en desinfecteren van kleine, harde oppervlakken, die voor het behandelen visueel
schoon zijn of schoon zijn gemaakt. Het middel kan o.a. toegepast worden op oppervlakken
zoals:

Aanrechtbladen en snijplaten

Messen en tangen

Thermometers

Tiptoetsen en bedieningspanelen

Telefoons

Handgrepen, kastgrepen en deurklinken

Toiletkranen en toiletbrillen

Keyboards

Alle andere oppervlakken waar kruisbesmetting kan optreden.
Laquick Wipes kunnen worden ingezet op oppervlakken welke in contact kunnen komen met
eten, drinkwaren en de grondstoffen hiervoor. Contact met de huid is toegestaan.
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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.
Werkzaamheidstesten
Laquick Wipes desinfecterende doekjes zijn getest volgens:

EN 16615:2015

EN 1276:2009

EN 1657:2005

Testrapporten op verzoek opvraagbaar

Gebruiksvoorschrift
Het product is bestemd voor de gecombineerde reiniging- en desinfectie.
Bij ernstige vervuiling eerst doekjes gebruiken om de vervuiling zo veel mogelijk weg te
nemen. Daarna apart desinfecteren met een nieuw schoon vochtig doekje.
Visueel schone oppervlakken
gedesinfecteerd.
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Laquick Wipes dienen te worden toegepast door het oppervlak te bevochtigen met het
vochtige doekje. Laquick Wipes is een gebruiksklaar product. Gebruik voldoende doekjes om
het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd nat te houden.
Inwerktijd is 2 minuten. Naspoelen is niet nodig.
Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam. Na gebruik de verpakking sluiten.

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.
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