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ALGEMEEN

Handig startpakket met Multi Wipes en Lacto Des

- Voor het bereiden van desinfecterende doekjes

- Geschikt voor het reinigen en ontsmetten van van alle zuur- en waterbestendige

oppervlakken (PT2/PT4 - AL)

- Eenvoudig te hervullen met het navulpakket

- Bevat: Emmer - 4 l - GEEL, Hermetisch afsluitbaar deksel, Maatbeker - 1 l, 3 x Multi

Wipes - 250 st en Lacto Des - 5 l (Registratie: EU-0006622-0018)

Multi Wipes: Hygiënische reinigingsdoekjes. Voor eerste gebruik te impregneren met 

1.5 l Lacto Des. Geschikt voor reiniging van kleine voorwerpen en oppervlakken zoals 

gereedschap, toetsenborden, deurgrepen, schakelaars en andere 

contactoppervlakken. Zwart afdekkapje na elke uitname goed sluiten om uitdroging 

te voorkomen. Greenspeed Multi Wipes niet meer gebruiken in droge toestand. 

Lacto Des: Desinfectiemiddel, reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL) het oppervlak in een 

handomdraai. 99,99 % van de bacteriën, gisten en virussen met een envelop worden 

binnen de 5 minuten gedood*. Lacto Des werd ontwikkeld op basis van melkzuur. Het 

product is (volledig) biologisch afbreekbaar en de actieve stoffen zijn 100 % van 

plantaardige oorsprong. Daarenboven is het desinfectiemiddel veilig in gebruik en 

bevat het geen gevarensymbolen. Lacto Des is vrij van quaternaire ammonium 

verbindingen en vrij van alcoholen, aldehyden of hypochloriet of andere 

chloorverbindingen.

* Bactericide volgens EN 1276 en EN 13697 (5 min.), gistdodend volgens EN 1650 en

EN 13697 (5 min) en virucide enkel getest tegen influenza (A/H1N1) volgens EN

14476 + A1 (5min).

2,6pH

GEBRUIK

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Werkinstructie Multi Wipes + Lacto Des:

1. Verwijder het deksel van de emmer en plaats de rol Multi Wipes in de emmer.

2. Doseer 1.5 l Lacto Des in de maatbeker en giet deze over de rol.

3. Trek het eerste doekje van de rol omhoog door de opening in het deksel en plaats het deksel op de emmer.

4. Sluit de afsluitklep van het deksel goed af om uitdroging van de vochtige Multi Wipes te voorkomen.

Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 

verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen product (LxHxB) 40 x 36 x 29 cm

Multi Wipes

inhoud: 3 x 250 stuks

afmeting: 18.5 x 19 cm

kleur: wit

gewicht: 60 g/m² 

materiaal: 100% viscose

Lacto Des

inhoud: 5 l

vorm: vloeibaar

kleur: kleurloos

viscositeit: 1mPa.s

oplosbaarheid in water: volledig

pH-waarde: 2,6

relatieve dichtheid: 1.010 Kg/L

LOGISTIEKE GEGEVENS

Product

Artikelnr

Eenheid

Afmetingen

Bruto gewicht

Netto gewicht

EAN-code

3399800

Doos

40 x 36 x 29 cm

6000 g

6000 g

5407003312669

Pallet

Aantal per pallet 32
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