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OPPERVLAKTEBEHANDELING TEN TIJDE VAN CORONATHÈME

HYC-110 Hygienic cleaner 
In het kader van de gezondheidscri-

sis is hygiëne van cruciaal belang. De 

WHO (‘World Health Organisation’) 

en het ECDC (‘European Centre for 

Disease Prevention and Control’) be-

velen aan om alle contactoppervlak-

ken minimaal eenmaal per dag te 

reinigen met een watergebaseerde 

reiniger. Daarna volgt een behande-

ling met een reiniger op basis van > 

70% alcohol.

De  nieuwe HYC-110 Hygienic cleaner 

is een krachtige reiniger die past in de 

WHO/ECDC reinigingsmethode én die 

een hoog alcoholpercentage (>70%) heeft. 

De hierna beschreven tweetrapsmethode 

en oppervlakken vrij te maken van veront-

reiniging van menselijke oorsprong. Deze 

krachtige reiniger is geschikt om onder 

meer  winkelkarren, automotive interieurs, 

deurklinken, voedingsindustrie/winkel, bu-

reaus, electronica, ed. 

 

HYGIËNISCHE  
OPPERVLAKTEREINIGING 
VOLGENS  
WHO/ECDC-RICHTLIJNEN

Stap 1: Verwijderen menselijke vervui-

ling

Virussen overleven langer in een laagje 

speeksel, snot, huidvet of andere mense-

lijke vervuiling. Daar is het veilig voor de 

werking van alcohol. Daarom moet re-

gelmatig en grondig gereinigd worden 

met een product dat gericht is op het 

verwijderen van die menselijke vervuiling: 

Multifoam, Multifoam FS, Novakleen pH9 

/pH13, Aquasolv, FA Clean, Floor Clean, 

Novawipes. 

-

len met zuiver water verdient de voorkeur 

om de vervuiling maximaal af te voeren. 

mops moeten met voorzorg afgevoerd 

worden. Was deze zo snel mogelijk op 

60°C.

Frequentie: Minimaal eenmaal per dag. Bij 

intensief gebruik (slagers, bakkers, apo-

theken, refters, kleedruimtes, voertuigen, 

werfcabines, …): meermaals per dag. 

Stap 2: verwijderen van huidvetten 

(sebum)

Vernevel HYC-110 Hygienic cleaner over-

vloedig over het hele oppervlak. Wrijf na 

-

dampen. Naspoelen is niet nodig.  

De gebruikte doeken moeten voorzichtig 

afgevoerd en zo snel mogelijk gewassen 

worden op 60°C.

Frequentie: Meermaals per dag, in functie 

van menselijk contact. In sommige gevallen 

kan een ontsmetting na elk contact no-

dig zijn: winkelkarren, handvaten van wa-

gens, afhaalbalie/receptie, gereedschappen, 

werkbanken, werkplekken …

Verbruik: +/- 7m² per bus (400ml). 

Let op: sommige materialen kunnen aan-

getast worden door alcohol. Test dit vooraf. 

Let op de brandveiligheid!

Novatech

Geert Vanlommeli


