
Onderhoudshandleiding voor uw afzuiginstallatie 
met Orotol® plus en MD 555 cleaner



1 x  = 20 ml 
2 x  = 40 ml 

1 2

3 4 5 6

2%

Desinfektion

DisinfectionMet het vloeistofconcentraat Orotol® plus heeft u de ideale oplossing voor het gelijktijdig desinfecteren, deodoriseren, reinigen en uitvoeren van 
onderhoud aan alle zuiginstallaties en amalgaamafscheiders. Toepassen na afloop van de behandelingsdag, bij hoge belasting 2 x dagelijks  
(‘s middags en ‘s avonds).

Dagelijkse desinfectie met Orotol® plus

Voorreiniging Dosering 2 %

2 liter water opzuigen Een oplossing van 2 % aanbrengen: 1 liter water + 
20 ml Orotol plus

Per behandelingsunit: 
1 liter water + 1 dopje Orotol® plus (20 ml)
Bij 2 behandelingsunits: 
2 liter water + 2 dopjes Orotol® plus (40 ml)

Opzuiging
Desinfectie
spittoon Inwerktijd Spoeling behandelingsunit

1 liter voor  
de eerste unit

2 liter voor de 
tweede unit

Min. 
250 ml

Min. 
1u

Bij heringebruikname 2 liter  
water opzuigen

Min. 1 uur laten inwerken. 
Werkingsspectrum:  
bactericide, tuberculocide,  
fungicide, beperkt virucide 
(HIV, HBV, HCV, norovirus)

Minimaal 250 ml oplossing 
per spittoon

Zuigslangen bevestigen, 1 liter oplossing per  
behandelingsunit opzuigen

1 liter 2 liter



1

2,5 x  = 50 ml
5   x  = 100 ml 

2

3 4 5 6

5%

Reiniger

Cleaner
Wekelijkse reiniging met MD555 cleaner
MD 555 cleaner is uw speciale reiniger voor zuiginstallaties en amalgaamafscheiders. De reiniger heeft een grote reinigingskracht tegen afzettingen,  
korstvorming en dichtslibben. De toepassing geschiedt 1 tot 2 x per week (bijv. dinsdag en donderdag), bij hogere belasting dagelijks voor de lunchpauze.

Voorreiniging

Een oplossing van 5 % aanbrengen: 1 liter water 
+ 50 ml MD 555 cleaner

Per behandelingsunit: 
1 liter water + 2,5 dopjes MD 555 cleaner (50 ml)
Bij 2 behandelingsunits: 
2 liter water + 5 dopjes MD 555 cleaner (100 ml)

2 liter water opzuigen

Afzuiging
Reiniging spittoon 

Inwerktijd Spoeling behandelingsunit

Zuigslangen bevestigen, 2 of 1 liter oplossing opzuigen Minimaal 250 ml oplossing 
per spittoon

30 tot 120 minuten 
laten inwerken

Bij heringebruikname 2 liter  
water afzuigen

Min. 
250 ml

30 – 120 
min. 

Dosering 5 %

2 liter voor de 
tweede unit

1 liter voor de 
eerste unit

1 liter 2 liter
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