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Hygiënisch schone handen dragen voor een belangrijk deel bij aan het gevoel van welzijn. Soms
is hygiënisch schoon niet genoeg. Dan biedt CWS met de Paradise Disinfect NT een non-touch
desinfectie oplossing binnen de ParadiseLine dispenser generatie. Het bactericide, fungicide en
gedeeltelijk virucide effect* van de desinfectie gel garandeert hygiënische handdesinfectie. Op
locaties met een hoog of een steeds wisselende bezoekersfrequentie is de gebruiksvriendelijke
Paradise Disinfect NT voor iedereen een echt pluspunt.

Product voordelen:
>> Het product voldoet aan alle eisen voor hygiënische handdesinfectie
(EN 1500)
>> Toepassing volgens EN 1500: een portie (1 x 3 ml), 30 sec. inwerktijd
>> Bacteriedodende en gedeeltelijk virucide effect*
>> Voldoet aan de producteisen uit de Werkgroep Infectie Preventie (NL),
Hogere Gezondheidsraad (B) en World Health Organization
>> Dermatologisch getest op huidverdraagzaamheid
>> Gebruiksvriendelijke gel-achtige vloeistof
>> De desinfectiegel is parfumvrij
>> Paradise Disinfection gel trekt snel in en zorgt voor een aangenaam
en niet plakkerig gevoel
>> Omwisseling van de flacon is door de click-in bottle kinderspel
>> Quick-fill wegwerpflacons van 500 ml = maximaal 170 porties
>> Reserve tank = ong. 30 porties
>> Drupvrije non-touch dispenser met auto-stop
>> CE-compatible dispensersysteem
>> Service-vriendelijke voorraadindicator
>> Afmeting (H × B × D): 320.2 × 93.6 × 120.4 mm
* Met inachtneming van de inwerktijd van 30 seconden en de aanbevolen dosis:
Geregistreerd biocide Ethades+, toelatingsnummer 14694N, toelatingshouder; Spectro B.V.
Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.
De werkzaamheid van Ethades+ is aangetoond middels de volgende testen:
EN 1040 Pseudomonas Aeruginosa & Staphylococcus Aureus
EN 1276 E. coli, Candida Albicans & Salmonella typhimurium
EN 1500 E. coli praktijktest
EN 13727 E. coli, S. aureus, P.aeruginosa & E. hirae
EN 14476 Murine Norovirus
EN 1275 Candida Albicans & Aspergillus Niger
EN 13697 Salmonella typhimurium
Meer informatie: www.ethades.nl

Non-touch dispenser voor de Paradise Disinfection gel.

Professional CWS service:
>> Deskundige montage
>> Levering van de CWS Disinfection gel
>> Vraag ook naar onze CWS katoenen
handdoekautomaten

Aanvullingen:
>> CWS Disinfection Stand
>> CWS Drip pan
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