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Het product
Voor het desinfecteren van oppervlakken en alledaagse gebruiksvoorwerpen en 
apparaten in de sport en recreatiesector, horeca, voedingsmiddelenindustrie, enz. 
Zeer geschikt voor het desinfecteren van keukenapparatuur, wanden, vloeren, 
werktafels enz. Veilig toepasbaar op acrylplaten van zonnebanken. 

Bij gebruik van de Tevan® Cleancaps Quat heeft u een speciaal ontworpen 
sproeifl acon en sproeikop nodig. Na dosering in de sproeifl acon toepasbaar volgens 
de sproeimethode. Toelatingsnummer 12254N.

Eigenschappen
•  Altijd de juiste dosering 
•  Eenvoudig toe te passen 
•  Veilig in gebruik 
•  Ruimte besparend 
•  Product besparend 
•  Geur- en smaakloos 
•  Goede desinfecterende werking 
•  Heeft een lange nawerking.

Desinfectiemiddel Cleancaps

Dosering & Gebruik
Gebruiksklaar.

Sproeifl acon met 500 ml water tot aan de streep vullen. Cleancap in de hals van de 
fl acon plaatsen. Sproeikop door de Cleancap schuiven en vastdraaien tot “klik” geluid. 
Even omschudden en de oplossing is klaar voor gebruik. 

Bij hergebruik van de sproeifl acon eerst de fl acon omspoelen voordat een nieuwe 
Cleancap in de hals wordt geplaatst. 
Het product is in gebruiksklare vorm minimaal één maand houdbaar. Het 
middel is bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen.  

TEVAN CLEANCAPS QUAT
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De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel afspoelen 
met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken 
gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerkingstijd is 5 minuten. 

Gebruiksconcentratie: één patroon per 500 ml. water. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en 
drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen, dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water 
te worden nagespoeld. Voor het gebruik in ziekenhuizen wordt hetmiddel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen 
van: oppervlakken (m.u.v. tbc-afdelingen), isolettes, oppervlakken en apparatuur in keukens en sanitair, instrumentarium 
(m.u.v. delicate medische instrumenten).
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Tevan Cleancaps Quat

Specifi caties
heldere vloeistofUiterlijk:

Werkzame stof: CAS 7173-51-5 
didecyldimethylammoniumchloride. Gehalte: 45 g/l. T
oxicologische groep: kwaternaire ammoniumverbinding.

Bevat:

pH (20°C): 7-8 (10% oplossing)PH waarde:
Sg (20°C): 0,993 g/ml.Soortelijk gewicht:

Tevan Cleancaps Quat is een geconcentreerd desinfectiemiddel uit de Tevan 
productlijn Cleancaps. 

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifi eke eigenschappen tegen de 
mate van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.
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Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten 
adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifi eke 
uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Cleancaps

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen.
Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid 
af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifi eke situatie. 
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor  
1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Opslag & Transport
Vorstvrij bewaren.

Tevan Cleancaps Glass Tevan Cleancaps Sanitair

Artikelnummers & verpakkingseenheden
4188003 Tevan Cleancaps Quat 25 stuks (Doos)
7579178 Tevan Sproeifl acon Cleancaps Quat 1 stuk
7579074 Tevan Sproeikop Cleancaps Quat 1 stuk

Gerelateerde producten


