
Desinfectie
Ethades
Productcode 00311

Uniek gebruiksklaar product geschikt voor het desinfecteren van de huid (PT1)

en kleine oppervlaktes (PT 2 en 4) 

Ethades is op basis van de zuiverste ethanol (580 g/l - 73.4% v/v) en droogt streeploos

op. Toegestaan voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, gezondheidszorg,

horeca, cosmetische industrie en laboratoria voor o.a. de handen, keuken- en

computerapparatuur, instrumenten, meubilair, sanitair, vitrines en machines.

Ethades is toegelaten in Nederland met toelatingsnummer N-14065 en in Belgie onder

toelatingsnummer 7315B. Ethades is tevens geregistreerd bij Baua (D). Voldoet aan de

producteisen uit de Werkgroep Infectie Preventie (NL), Hogere Gezondheidsraad (B)

en World Health Organization.

De werkzaamheid van Ethades is aangetoond middels de volgende testen:

EN 1040 Pseudomonas Aeruginosa & Staphylococcus Aureus

EN 1276 E. coli, Candida Albicans & Salmonella typhimurium

EN 1500 E. coli praktijktest

EN 13727 E. coli, S. aureus, P.aeruginosa & E. hirae

EN 14476 Murine Norovirus

EN 1275 Candida Albicans & Aspergillus Niger

EN 13697 Salmonella typhimurium

Gebruiksaanwijzing en doseringen:

A. Gebruik voor handdesinfectie:

- Toepassen op schone en droge handen.

- Breng 3 ml Ethades aan op de handen.

- Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar. Ook de

vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met

het middel worden ingewreven. 

- Zorg dat de handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden nat blijven.

- Daarna de handen goed laten drogen.

B. Gebruik als desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken:

Te desinfecteren oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt

reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water

verwijderen. Het middel onverdund aanbrengen op de te desinfecteren oppervlakken.

Zoveel vloeistof gebruiken (verbruik 40 - 50 ml middel per m2) dat de oppervlakken

gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. 

Minimale inwerktijd: 30 seconden

Technische eigenschappen:

Kleur: Kleurloos

Geur: Ongeparfumeerd

pH waarde: 6,5

Verpakkingen:

Doos 15 x 100 ml sprayflacon (00FL017)

Doos 6 x 1 liter sprayflacon (01FL03)

Doos 2 x 5 liter can (05NA095) 

Veiligheid en opslag:

Voor meer informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het

veiligheidsinformatieblad. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en

de productinformatie.
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