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THEMATRAITEMENT DE SURFACE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Kluthe Benelux draagt bij  
aan een veilige en gezonde  
werkomgeving
Veilig werken vraagt om hygiënische rei-

niging op het allerhoogste niveau. Niet 

alleen om vervuiling te verwijderen, ook 

om te zorgen dat virussen en andere 

micro-organismen geen kans krijgen. De 

hygiënische reinigers uit de HakuCare-

serie van Kluthe zijn van een uitzonderlijke 

kwaliteit. Van machines, bedieningspanelen 

en gereedschappen tot bureaus, vloeren 

en deurklinken: HakuCare draagt gega-

randeerd bij aan een veilige en gezonde 

werkomgeving.

HAKUCARE HYGIËNISCHE 
REINIGERS

De HakuCare-produktreeks bestaat uit 

een aantal hoogwaardige hygiënische rei-

nigers: voor de handen, kantoor én voor 

de industrie.

1. HAKUCARE HAND  
HYGIENIC

Professioneel en hygiënisch de handen 

wassen, vormt de basis voor een schone 

en veilige persoonlijke omgeving. HakuCa-

re Hand Hygienic is geformeerd volgens 

de normen van de WHO en op basis van 

ethanol of IPA. Door veelvuldige handen-

was-bewegingen worden alle delen van 

de handen intensief gereinigd. HakuCare 

Hand Hygienic voorkomt uitdroging van 

de huid.

HakuCare Hand Hygienic I

(>70%)

HakuCare Hand Hygienic II

>70%)

2. HAKUCARE WS 
HYGIENIC

Een snelle hygiënische dieptereiniging van 

oppervlakken waar veelvuldig lichamelijk 

contact is, zoals trap- en stoelleuningen, 

deurklinken, bureaus, stuurwielen en be-

dieningspanelen. HakuCare WS Hygienic is 

op basis van alcohol, wordt gebruiksklaar 

geleverd en laat zich eenvoudig verwerken.

Wipe-toepassing: de vloeistof kan eenvou-

dig door middel van een doek op papier 

op het te reinigen oppervlak worden aan-

gebracht.

Spray-toepassing: de vloeistof kan eenvou-

dig door middel van een (planten)spuit of 

lagedruksproeier op het te reinigen op-

pervlak worden aangebracht. De produc-

ten verdampen op natuurlijke wijze. Indien 

gewenst kunnen de gereinigde oppervlak-

ken met een droge papieren doek worden 

nagedroogd.

HakuCare Hygienic WS 4467

vervuiling

stoelleuningen, bedieningspanelen, 

stuurwielen

HakuCare Hygienic WS 5133

vervuiling

stoelleuningen, bedieningspanelen, stuur-

wielen

3. HAKUCARE HYGIENIC 
50-SERIE

HakuCare Hygienic 50/525

Dit product is ideaal voor ideaal voor pro-

ductieomgevingen, kantoor en sanitaire 

ruimtes.

HakuCare Hygienic 50/36

Het product is speciaal ontwikkeld voor 

de verwijdering van milde tot zware ver-

vuilingen in de productieomgeving, op 

(magazijn)vloeren en installaties en  heeft 

een uitstekend vet- en vuiloplossend ver-

mogen.

HakuCare Hygienic 50/36 kan middels 

moppen/afwassen en borstelen worden 

verwerkt in een concentratie tot 50%. De 

concentratie via hogedruk en/of stoom-

reiniging is 0,5 – 3,0%. Voor de reiniging 

van vloeren wordt het ingezet tussen 3,0 

– 5,0%.

vervuiling
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