
Productomschrijving
Suma Alcoholdoekjes kunnen gebruikt worden als aanvulling op bestaande  
reinigings- en desinfectieprocedures voor het reinigen van kleine voorwerpen en 
oppervlakken in situaties waarin vaak snel een optimaal hygiënisch resultaat vereist is 
(o.a. thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, bedieningspanelen, 
toetsenborden, pincetten en tangen).

Belangrijke eigenschappen 
1 pot bevat 160 cellulosedoekjes (14 x 14 cm), geïmpregneerd (oververzadigd) met  
80%-ige ethanol. De zeer natte doekjes zijn extra verpakt in een plastic zak om 
verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo blijven de doekjes 
voldoende lang vochtig om kleine oppervlakken en voorwerpen te kunnen reinigen.

Voordelen
• Suma Alcoholdoekjes bevatten 80%-ige ethanol en kunnen gebruikt worden als 

aanvulling bij bestaande procedures voor reiniging en ontsmetting. Het risico 
op tussentijdse bacterie-ontwikkeling en -overdracht wordt hiermee verder 
teruggedrongen.

• De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen daarom zonder risico 
gebruikt worden op voedselcontactplaatsen.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik:
• Deksel afnemen

• Kleine opening maken in plastic zak

• Alcoholdoekje uitnemen en door steropening in dop leiden

• Eerste doekje uittrekken en afscheuren

• Na gebruik dop goed afsluiten om uitdroging van de doekjes te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing:
Insteekvoeler: alcoholdoekje dubbel vouwen en insteekvoeler afnemen, doekje 
nogmaals dubbelvouwen en handeling herhalen.

Voor de hygiënische reiniging van kleine oppervlakken (0.5 m²): met alcoholdoekje het 
oppervlak afnemen, behandeling herhalen en oppervlak aan de lucht laten drogen.  
Niet naspoelen!
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Technische gegevens

Uitzicht   vloeistof op inert dragermateriaal

Vlampunt   12°C

pH-Waarde (onverdund) ≈7

Relatieve dichtheid (20°C) 0.85 g/cm³ 

De bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als productspecificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad  
(Safety Data Sheet).

Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden en rechtstreeks 
zonlicht. Bewaren op een goed verluchte plaats. Ontstekingsbronnen op afstand houden. Niet roken in de nabijheid van het product.
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