
EENVOUDIGE & SNELLE
DESINFECTIE VAN
OPPERVLAKKEN? 

Gebruiksklare desinfectiedoeken

QUICK & CLEAN S-WIPES 
CITROEN FRIS

HANDIGE EN TIJDBESPARENDE APPLICATIE

GROTE, SCHEURVASTE, PLUISVRIJE DOEKEN 

ECOLOGISCHE OPLOSSING MET HERBRUIKBARE EMMER

EFFECTIEVE DESINFECTIE MET FRISSE GEUR



Handige en tijdbesparende applicatie

Effectieve desinfectie met frisse geur

Quick & Clean S-wipes zijn gebruiksklare doeken, gedrenkt in 
een alcoholhoudende oplossing, zonder aldehyde, voor zachte 
desinfectie en reiniging van alle soorten gladde oppervlakken. 
Ze zijn goedgekeurd als Medisch Hulpmiddel en kunnen daarom 
zelfs worden gebruikt voor toepassingen in de gezondheidszorg, 
voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen, medische 
voorraden en zones in de buurt van patiënten.

Quick & Clean S-wipes zijn opgerolde geïmpregneerde 
doeken, direct klaar voor gebruik. De doeken worden in 
een herbruikbare emmer met hersluitbare deksel gestopt 
en worden tijdens gebruik van binnen naar buiten afgerold. 
De doeken zijn scheurvast en kunnen dus gemakkelijk 
individueel uit de emmer worden gehaald. Na desinfectie 
droogt het oppervlak snel. Een tijdbesparende manier om uw 
oppervlakken te desinfecteren!

Quick & Clean S-wipes zijn doeken voor eenmalig gebruik, 
gebaseerd op een optimale combinatie van doekmateriaal 
en desinfectiemiddel. De inweekvloeistof is een mengsel 
van alcoholische en niet-alcoholische desinfectiemiddelen. 
De hoogwaardige doeken geven de actieve ingrediënten 
optimaal af. Hierdoor blijven de behandelde oppervlakken 
goed vochtig, waardoor een betere contacttijd met het 
desinfectiemiddel mogelijk is.
Het resultaat: snelle en effectieve desinfectie met een frisse 
citroengeur, waarbij gevoelige oppervlakken en materialen 
voorzichtig worden behandeld en er geen pluisjes, strepen 
of resten achterblijven.

Ecologische oplossing

De Quick & Clean S-wipe-rollen zijn verpakt in een zak en 
worden geleverd met een optionele hervulbare emmer, 
wat aanzienlijke besparingen op plastic verpakkingsafval 
mogelijk maakt.

Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie over de 
desinfecterende werking en blootstellingstijden.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de 
productinformatie.

Tabel: biocidale werking en normen

BACTERICIDE

S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli: EN 13727,  
EN 13697, EN 16615

MYCOBACTERICIDE

M. terrae, M. avium: EN 14348

LEVUROCIDE

C. albicans: EN 13624, EN 16615, EN 13697

FUNGICIDE

A. brasiliensis: EN 13697

VIRUCIDE

Omhulde virussen
MVA Gemodificeerd Vacciniavirus Ankara : EN 14476

Niet-omhulde virussen
Adenovirus Type 5, menselijk rotavirus, poliovirus type 1, 
Murine norovirus: EN 14476

Adenovirus type 5, Murine norovirus: prEN 16777

Grote, goed doordrenkte doeken

De Quick & Clean 
S-wipe is groter dan 
een klassieke wipe 
(300x300mm) en bevat 
meer desinfecterend 
product. Omdat het 
ongeveer 10x meer 
weegt dan een klassiek 
doekje, droogt het 
minder snel uit en kan 
een veel groter oppervlak 
met één doek worden 
gedesinfecteerd.

De onderstaande test vergelijkt de (versnelde) droogtijd 
van een klassiek blauw desinfectiedoekje met die van de 
Quick & Clean S-Wipe. Beide producten zijn onderworpen 
aan 30”- durende intervallen van blootstelling aan koude 
lucht. Na elke 30 seconden werden de doeken gewogen. 
Er kan worden waargenomen dat het klassieke doekje al 
na de eerste 30s bijna volledig droog is (-98% van het 
relatieve gewichtsverlies). Bij de Quick and Clean S-wipes 
duurt dit ongeveer 2,5 minuut.

Opmerking: door koude lucht te blazen, wordt de verdampingssnelheid 
versneld.

Classic wipes 1,6g Q&C S-wipes 16,7g

www.christeyns.com

90 doeken per rol,
2 rollen per doos

Hervulbare 
emmer
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after exposure to cold air
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Classic Wipes

Quick & Clean S-wipes


