Specificaties desinfecterende producten
Handgel desinfecterend


100 ml – Handalcohol gel flesje met 70% alcohol
Levering: 100 stuks per doos

Reinigen van handen zonder gebruik van water of zeep. Ideaal voor het 1-persoons gebruik op de werkplek.
Onderweg in de bus of voor privé gebruik. Deze gel is niet geschikt voor het reinigen van oppervlaktes of kleine
hardware.

Ingrediënten handgel:
70% Ethyl Alcohol, deionized water, carbomer, triethanol amine


500 ml – Handalcohol gel fles met pomp, 70% alcohol
Levering: 12 stuks per doos

Reinigen van handen. Door het 500 ml formaat met pomp ideaal voor het gebruik in centrale ruimtes, winkels,
kantines, productie ruimtes en kantoren.

Ingrediënten handgel:
70% Ethyl Alcohol, deionized water, carbomer, triethanol amine


1000 ml – Handalcohol gel fles met pomp, 70% alcohol
Levering: 12 stuks per doos

Reinigen van handen. Door het 1000 ml formaat met pomp ideaal voor het gebruik in centrale ruimtes, winkels,
kantines, productieruimtes en kantoren.

Ingrediënten handgel:
70% Ethyl Alcohol, deionized water, carbomer, triethanol amine
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Handspray desinfecterend


100 ml – Handalcohol spray flacon, 70% alcohol
Levering: 100 stuks per doos

Reinigen van o.a. handen, maar tevens geschikt voor het reinigen van diverse zaken op de individuele werkplek.
Denk hierbij aan toetsenborden, muizen, telefoons en kleine oppervlaktes. Bij uitstek geschikt voor 1-persoons
gebruik.

Ingrediënten handspray (70% alcohol):
55% Ethyl Alcohol, 15% Propan-2-ol, deionized water, glycerine, parfum


500 ml – Handalcohol spray flacon, 70% alcohol
Levering: 12 stuks per doos

Grote sprayflacon 500 ml. Geschikt voor het reinigen van de handen, maar bijvoorbeeld ook handig voor
werkplekken, deurklinken, oppervlaktes, sanitaire ruimtes, wagenparken en machines.

Ingrediënten handspray (70% alcohol):
55% Ethyl Alcohol, 15% Propan-2-ol, deionized water, glycerine, parfum


1000 ml – Handalcohol spray flacon, 70% alcohol
12 stuks per doos

Grote sprayflacon 1000 ml. Geschikt voor het reinigen van de handen, maar bijvoorbeeld ook handig voor
werkplekken, deurklinken, oppervlaktes, sanitaire ruimtes, wagenparken en machines.

Ingrediënten handspray (70% alcohol):
55% Ethyl Alcohol, 15% Propan-2-ol, deionized water, glycerine, parfum
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Alcoholhoudende natte doekjes (dispenser)


Dispenser 20 stuks
In een omdoos zitten 10 dispensers à 20 doekjes. De doos is 235 x 180 x 95 mm groot en weegt
1,52 kg.

Dispenser met 20 alcoholhoudende natte doekjes (75% alcohol) van non-woven materiaal. Met de doekjes ontsmet
je je handen, maar ze zijn ook prima geschikt voor het reinigen of desinfecteren van voorwerpen en oppervlaktes
op werkplekken. Verder zijn de doekjes ideaal voor in de auto.

Desinfectiezuil 150 cm
De desinfectiezuil heeft een reservoir voor 1 liter desinfectiespray en is verder voorzien van een informatiepaneel
(A4). Ideaal om grote groepen mensen in openbare ruimtes hun handen te laten desinfecteren met een no touch
sensor: Je houdt je handen ervoor en de zuil sprayt automatisch.

Dankzij de stevige voet is deze 150 cm hoge desinfectiezuil geschikt voor intensief gebruik. Het reservoir vul je bij
met de desinfectiespray die we ook leveren.
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