Productblad Werkplekreiniger 2
Productomschrijving
Werkplekreiniger 2 is een geconcentreerd middel voor het gecombineerd reinigen en desinfecteren
van alle oppervlakken in elke gelegenheid.
Belangrijke eigenschappen
Werkplekreiniger 2 is een kant-en-klaar vloeibaar middel op basis van quaternaire

ammoniumchloride dat alle oppervlakken in één bewerking reinigt en desinfecteert. Dit product is
zeer effectief tegen een breed scala aan microorganismen en is geschikt voor gebruik bij alle

waterhardheden. De oppervlakteactieve stoffen in het product zorgen voor een krachtige reinigende
werking.
Voordelen
▪

Eén product voor reinigen en desinfecteren.

▪

Effectief tegen een breed scala aan micro-organismen, waardoor het bijdraagt aan een
hygiënische omgeving en infectiepreventie.

▪
▪

Breekt vet en ingedroogde voedselresten af.
Effectief voor alle waterhardheden.

Gebruiksaanwijzing
Werkplekreiniger is een kant-en-klaar reinigings-en desinfectiemiddel. Spray Werkplekreiniger 2

op een schone tissue of zachte doek (let op: nooit rechtstreeks op een oppervlak aanbrengen. Om
verkleuring of beschadigingen te voorkomen, altijd eerst het product op een onzichtbare plek
testen).

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken heldere paarse vloeistof
pH onverdund ≈11

pH 1% oplossing 10,3

Relatieve dichtheid (20°C) 1,05 g/cm3

Deze cijfers zijn indicatieve waarden en dienen niet als specificaties te worden geïnterpreteerd.
Veilige hantering en opslag

Bewaar in de originele verpakking. Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
Registratie

Dit product is in Nederland door het Ctgb officieel als desinfectiemiddel geregistreerd onder
wettelijk toelatingsnummer 11398N. Gebruik biociden veilig.
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Microbiologische gegevens
Werkplekreiniger 2 voldoet aan EN 1276 bij een verdunning van 1% en een contacttijd van 5

minuten bij hard water condities (300 ppm als CaCO3) en onder vervuilde condities (0,3% Bovine
Serum Albumine). Werkplekreiniger 2 voldoet tevens aan de eisen van een Europese suspensie test
onder sterk vervuilde condities (1% BSA).
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