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1. Grotere verontreinigingen van het oppervlak verwijderen.

2. Verdunnen afhankelijk van de toepassing (zie achterkant). Contact met de ogen en de huid vermijden. Vorming van aerosolen 
vermijden. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen (hand- en oogbescherming, veiligheidskleding en -schoenen). Bereid de 
oplossing vers onmiddellijk vóór gebruik en vervang deze indien het zichtbaar vervuild of verdund is.

3. Aanbrengen op het oppervlak door uitvegen, gebruik van de spuitapplicator (met of zonder uitvegen), aanbrengen & uitvegen, 
inweken of inschuimen met lage druk. Volg de goede industriële hygiënische praktijken bij de toepassing van het verdunde 
product, indien nodig handschoenen, veiligheidspak en/of schoeisel dragen. 30-50 ml/m2 aanbrengen, zodat het oppervlak 
volledig nat wordt, en afhankelijk van het vereiste 5-60 minuten laten inwerken (zie achterkant). Het oppervlak moet geduren-
de de gehele contacttijd nat zijn.

4. Afspoelen of aan de lucht laten drogen. Gedesinfecteerde oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen, 
moeten met drinkwater worden afgespoeld. Vloeren hoeven alleen te worden gespoeld als ze in de was moeten worden gezet 
of moeten worden gepolijst.

5. Het product mag niet in combinatie met andere biociden of reinigingsmiddelen worden gebruikt.

6. Controleer eerst de compatibiliteit met het oppervlak op een onzichtbare plek.

 
Eerste hulp:  
Inademen: Frisse lucht laten inademen. Bij onregelmatige ademhaling of ademhalingsstilstand kunstmatige beademing beginnen. 
Zuurstof geven. Eerstehulpverlener moet zich zelf beschermen. Onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Huidcontact: Bevuilde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken. Bij contact met de huid onmiddellijk met veel water afwassen. 
Onmiddellijk een arts waarschuwen.  
Contact met de ogen: Onmiddellijk met veel water voor minstens 15 minuten uitspoelen, ook onder de oogleden. Onmiddellijk een 
arts waarschuwen. Inslikken: Onmiddellijk een arts waarschuwen. Mond met water uitspoelen en veel water drinken. Braken niet 
zonder medische instructie veroorzaken. Nooit een bewusteloze persoon iets door de mond naar binnen gieten.  
Bewaren en houdbaarheid: Reservoir goed gesloten houden. Om de kwaliteit van het product te behouden, niet bij hitte of direct 
zonlicht bewaren. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.   
Afvalverwijdering: 
Product: Onder inachtneming van de plaatselijke officiële bepalingen verwijderen. Neem contact op met de afvalverwijderaar. 
Besmette verpakking: Als een ongebruikt product afvoeren. 

Gebruik biozideproducten voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd de productinformatie en het etiket.

Gebruiksinstructies



Verdunning en contacttijden 

Organisme
Verdunning (ml/l) / contacttijd (min)

Gezondheidszorg Industriële en institutionele toepassing

Bacteriën
70 / 5 of

10 / 60
25 / 5 

Gist
2,5 / 5 of

1,25 / 60
20 / 15

Sporen
50 / 60

(vóór de toepassing oppervlak reinigen)
50 / 60

(vóór de toepassing oppervlak reinigen)

Virussen 60 / 60
20 / 15

(alleen omhuld & norovirus)

Schimmels 60 / 60 40 / 15

30-50 ml/m2 op het oppervlak aanbrengen.
Toepassingsfrequentie: 1-2 maal per dag of volgens de geldende hygiënevoorschriften.
Het oppervlak moet gedurende de gehele contacttijd nat zijn.
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