AVITAL SPECIALIST IN
REINIGING & DESINFECTIE

VEILIGE PRODUCTEN VOOR OPTMALE
HYGIËNISCHE EN BACTERIËLE BESCHERMING

In deze coronatijd is hygiëne belangrijker dan ooit. Of uw
personeel nu op kantoor of thuis werkt. Juist in deze tijd wilt u
een veilige en gezonde werkomgeving voor uw personeel.
Wij zijn dan ook steeds op zoek naar manieren om onze
klanten te helpen.

Op dit moment is er een enorm grote vraag naar handalcoholgel. Veel
leveranciers kunnen niet meer leveren. Gelukkig hebben wij voor u een
ruime voorraad handalcoholgel kunnen bemachtigen. Een uiterst
veilige frisse handgel met minimaal 80% alcohol in handige 250 ml.
flacons met pomp; werkt langdurig, droogt snel, plakt niet en kan ook
op gevoelige huid worden gebruikt.
MILIEUVRIENDELIJK PRODUCT
De handreinigingsgel is geproduceerd in Nederland volgens strikte EU
wet- en regelgeving.
U kunt ook bij ons terecht voor:
• Quick&Clean doekjes
• Tork Alcohol gel voor in dispenser (exclusief dispenser)
• Anios handgel 75 ml
• Ethades

Voor prijzen en leveringscondities verwijzen wij u naar de prijslijst.
Avital schoonmaakbedrijf is al
meer dan 20 jaar actief in het
vakkundig schoonmaken van
tandartspraktijken, huisartspraktijken, fysiotherapieruimtes
en zorginstellingen in heel
Brabant.

ETHADES
Ethades is toegelaten als desinfectiemiddel voor het desinfecteren van
de huid én van kleine oppervlakken zoals keuken- en
computerapparatuur, instrumenten, meubilair, sanitair, vitrines en
machines. Het is gebruiksklaar en kan toegepast worden in
ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, (sport)kantines, horeca, keukens,
bakkerijen, slagerijen, etc. Bestrijdt bacteriën en schimmels.

PRODUCTINFORMATIE
Handgel per flacon van 250 ml.
met pomp
Een milieuvriendelijke, frisse
handgel met minimaal 80%
alcohol in handige flacons met
pomp; werkt langdurig, droogt
snel, plakt niet en kan ook op
gevoelige huid worden gebruikt.
Doos 12 stuks

Quick&Clean doekjes 30x23 cm –
voor-bevochtigde werkdoek
Het voor-geïmpregneerde
reinigingsmiddel zorgt voor een
optimaal schoonmaakresultaat.
Geschikt voor snel en makkelijk
reinigen van alle afwasbare
oppervlakken in kantoren,
patiëntenkamers, sanitaire units.
Droogt streeploos op.
Pak 50 stuks

Tork Alcohol gel voor in dispenser (exclusief dispenser)
Alcoholgel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen),
mycobacteriën en gisten voor hygiënische handdesinfectie.
Fles 1000 ml
Dispenser in bruikleen

Anios handgel 75 ml - handdesinfectiemiddel in gelvorm
Doos 20 stuks

Gebruik voor handdesinfectie:
•
Toepassen op schone en droge handen.
•
Breng 3 ml Ethades aan op de handen.
•
Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar. Ook de
vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen moeten
grondig met het middel worden ingewreven.
•
Zorg dat de handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden
nat blijven.
•
Daarna de handen goed laten drogen.
Gebruik als desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken:
•
Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen
met
•
keukenreiniger en vervolgens afspoelen met schoon water.
•
Overtollig water verwijderen.
•
Het middel onverdund aanbrengen op de te desinfecteren oppervlakken
en laten
•
inwerken totdat het product verdampt is. Verbruik: 40-50 ml/ m2.

Doos 2 flessen à 500 ml
Al onze producten zijn te bestellen zolang de voorraad strekt.
Onze tarieven zijn dagprijzen en aan verandering onderhevig.
Heeft u belangstelling voor uw instelling, uzelf, uw gezin, of weet u
iemand die geïnteresseerd is in één van onze producten?
Neem dan contact met ons op voor een prijsopgave.
Bel, mail of vul het contactformulier in via onze website.
076-515 2225 – info@avitalschoonmaak.nl
https://avitalschoonmaak.nl/contact/

