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PRODUCTINFORMATIEBLAD

E.P.

Bioclean

Wipes

Gebruiksklare vochtige
reinigingsdoekjes voor verwijderen van atmosferische, menselijke,
dierlijke en plantaardige vervuilingen van o.a. glas, hout, kunststof
en metaal. Tevens inzetbaar tegen het Covid-19 virus*.
Algemene omschrijving en inzetbaarheid
E.P. Bioclean Wipes zijn gebruiksklare doekjes als alternatief voor alle types gevaarlijke,
en schadelijke doekjes welke gebruikt worden bij reiniging van contactoppervlakken. Denk
hierbij aan ruiten, meubilair, computerhardware en (belichtings)tafels, maar ook zeker
geschikt voor op de werkvloer. Denk hierbij aan werkbank, bedieningspanelen, plexiglas
ramen, gereedschappen, enz. Is ook veilig voor op de handen en huid en irriteert niet bij
normaal gebruik.
E.P. Bioclean Wipes is gevaarsymboolvrij! En bevat natuurlijke zepen, wat een goede
afbreekbaarheid waarborgt.
*Covid-19 hygiëneplan
‘Hygiëne is de praktijk van het onderhouden en bevorderen van een goede gezondheid
door reinigen en desinfecteren, om zo de keten van infectie te doorbreken’.
Door de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk om afstand te houden tot elkaar.
Maar ook om een goede persoonlijke hygiëne te waarborgen. En als laatste natuurlijk de
omgevingshygiëne veilig te stellen. Dit alles om de verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan.
Ten tijden van een epidemie is het belangrijk om extra te letten op schone
contactvlakken. Dat zijn de kritische plekken waar de overdracht van ziekteverwekkers
het vaakst plaatsvindt. Hiervoor adviseren wij o.a. de E.P. Bioclean Wipes te gebruiken.
Het Covid-19 virus bevat een vetlaagje om te kunnen overleven, E.P. Bioclean Wipes
lossen dit vetlaagje op. Maak toetsenborden, muizen en werkoppervlaktes extra goed
schoon met E.P. Bioclean Wipes. Neem ook lichtknoppen, deurknoppen, kranen en de
leuning van de trap extra onder handen. Dit voorkomt uitbreiding van het Covid-19 virus.

De oplossing
Het gebruik van E.P. Bioclean Wipes resulteert in een schonere, veiligere, hygiënischere
en een plezierige manier van werken in kantoren, fabriekshallen en andere interieurs.
Kortom, overal waar contactoppervlakken aanwezig zijn.
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Wipes zijn inzetbaar tegen het Covid-19 virus*
Wipes zijn gebruiksklaar
Wipes zijn gebruiksvriendelijk  geen last van nevelspray.
Wipes zijn gevaarsymboolvrij!
Wipes zijn veilig in gebruik op allerlei materialen zoals: kunststof,
aluminium etc.
Wipes reinigen snel en efficiënt
Wipes hebben een aangename geur
Wipes bevatten geen ethanol welke voorkomt op de CMR lijst.

Opmerkingen
E.P. Bioclean Wipes kent geen beperkingen in toepassingen op diverse ondergronden die
met water in aanraking mogen komen.

Werkwijze
E.P. Bioclean Wipes aanbrengen m.b.v. het vochtige doekje. Wrijf goed in en laat drogen
aan de lucht. Bij onvoldoende resultaat de procedure herhalen. Naspoelen is niet nodig.
Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam. Na gebruik de verpakking sluiten.
In een emmer zitten 150 doekjes. De afmetingen van een doekje zijn 30 cm. x 16 cm.

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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