
Wecoline Clean ’n Easy
Ons advies: eerst reinigen en daarna desinfecteren

Reinigen

Desinfecteren

De eerste stap is het verwĳ deren van zichtbaar vuil en 
onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat 
micro- organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen 
en worden verspreid.

Wanneer desinfecteren? Dit is afhankelĳ k van:
-  De richtlĳ nen van de branche organisatie. Volg deze.
- De aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen.
-  Kans op een overdracht van besmetting naar patiënt en 

personeel bĳ voorbeeld bĳ  norovirus of COVID-19.
-  Aard en aantal van betref fende micro-organismen.
-  Gevoeligheid van patiënt voor infecties.
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 Reinigen

 Desinfecteren

Er zĳ n verschillende manieren om goed te reinigen:

Hoe kun je oppervlaktes het beste desinfecteren?

Met bovenstaande single use producten kan er goed gereinigd worden. 
Voordelen van deze single use producten: 
-  geen waskosten;
-  het vermĳ den van fouten (denk aan onjuist wasproces, overdosering 

of niet verversen van een sopje);
-  snel en 100% hygiënisch werken.

Tips voor Clean ’n Easy emmers
- Gebruik de emmer als dispenser.
-  Sluit de deksel af wanneer niet in gebruik.
-  Bewaar de doeken in de plastic zak in de emmer zodat deze 

vochtig blĳ ven.
-  Vervang een lege verpakking van de vochtige doeken altĳ d 

volledig en plaats de nieuwe rol inclusief de folie zak in de 
dispenseremmer. Zo blĳ ft de emmer aan de binnenzĳ de schoon.

-  De kleur van de emmer geeft aan waar je het product voor kunt 
gebruiken. Blauw voor reiniging; groen voor desinfectie.

De virucide 
desinfectie spray 

doodt binnen 1 minuut 
virussen, bacteriën en 

gisten. Ctgb geregistreerd 
15579N, PT02, PT03 en 

PT04.
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Single use
 Microvezeldoek single use met (ozon)water 03021703

 Microvezelmop single use met (ozon)water 02037413

 Clean ’n Easy interieur doeken blauw 02036000

 Clean ’n Easy vochtige vloermop kant & klaar 02037000

Algemene oppervlakken
Clean ’n Easy Desinfectie spray 750 ml 02036094

Clean ’n Easy microvezeldoek op rol 03021703 

Clean ’n Easy hygienische doeken (70% ethanol) 02036004

Clean ‘n Easy desinfectie doeken (1% waterstofperoxide) 02036074

Vloeren
Clean ’n Easy desinfectie spray 5L 02036124

Clean ‘n Easy vlakmop droog 02037100

Wanneer besloten wordt tot 
desinfecteren dan is het volgende 
van toepassing:
-  Gebruik van desinfectantia vereist 

kennis.
-  Desinfecteren is niet veilig voor 

algemeen gebruik. Alleen selectief 
te gebruiken door goed opgeleide 
professionals.

-  Voor desinfecteren geldt dat 
men de tĳ d van inwerken en de 
concentratie van het middel, 
zoals voorgeschreven in de 
noodzakelĳ ke toelating, moet 
respecteren. 

-  Voor het gebruik moet de 
gebruiksaanwĳ zing goed gelezen 
worden.

 03021703  03021703 

Clean ’n Easy hygienische doeken (70% ethanol)Clean ’n Easy hygienische doeken (70% ethanol) 02036004 02036004

Clean ‘n Easy desinfectie doeken (1% waterstofperoxide)Clean ‘n Easy desinfectie doeken (1% waterstofperoxide) 02036074 02036074

 02036124 02036124 02036124 02036124

Hoe kun je oppervlaktes het beste desinfecteren?Hoe kun je oppervlaktes het beste desinfecteren?


