
 

Bovenstaande informatie is bedoeld om U te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor een bepaalde applicatie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te testen onder eigen  drukomstandigheden. Aansprakelijkheid voor verlies of schade kan niet 

geaccepteerd worden, omdat drukomstandigheden buiten onze controle liggen. 

C170  
Antiviral Clean and Protect       

Algemene informatie 
 
Antiviral Clean and Protect is een mild, pH-neutraal 
desinfectiemiddel dat onafhankelijk is getest en 
bewezen “effectief is tegen alle omhulde virussen” 
zoals gedefinieerd in de Britse norm EN 14476. Dit 
omvat alle coronavirussen en SARS-COV-2 (COVID-
19) ”. Bovendien werkt het als een milde 
reinigingsspray voor het algemeen reinigen van 
niet-poreuze oppervlakken. 
 
Eigenschappen 

• Onafhankelijk getest volgens Britse norm EN         
   14476 tegen Coronavirus 
• Effectief in slechts 5 minuten - doodt 99,99% van 
   de virussen 
• Geschikt voor gebruik op niet-poreuze                    
   oppervlakken, indien gebruikt zoals aanbevolen is 
   het behandelde oppervlak veilig voor menselijk    
   contact 
• Lage VOC (<5%) - op basis van biologisch                
   afbreekbare oplos- en reinigingsmiddelen 
• Verkrijgbaar in sproeiflacons voor gebruiksgemak 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
• Verwijder al het zichtbare vuil van het oppervlak  
   om er zeker van te zijn dat het vrij is van fysieke   
   besmetting 
• Voor sterk vervuilde gebieden raden we aan om   
   eerst te reinigen met de universele antibacteriële 
   C160 machine en oppervlaktereiniger 
• Spuit C170 Ativiral Clean and Protect op het          
   oppervlak als het oppervlak schoon en droog is,    
   en zorg voor een volledige dekking 
• Wacht 5 minuten om een maximale in-activering 
   van virussen te verzekeren 
• Veeg na 5 minuten af met een schone doek en laat drogen 
 

Gezondheid en veiligheid 
 
Dit product is gecategoriseerd met de volgende 
gevaarlijke verenigingen: GHS07: Uitroepteken 
Bevat: Didecyldimethylammonium Chloride 
  
Draag altijd geschikte veiligheidsuitrusting bij het 
hanteren van chemicaliën in de persruimte. 
Veroorzaakt geen significant gevaar, mits de 
industriële normen worden gehandhaafd. 
Raadpleeg MSDS voor meer informatie 
 
Verpakking 

Flessen van 1 liter (sproeiflacon) en containers van 5 
liter, andere zijn mogelijk op aanvraag verkrijgbaar 

Notitie 
 
• De informatie in dit informatieblad komt overeen  met onze 
   huidige kennis en ervaring. De aansprakelijkheid voor de      
   toepassing en verwerking van onze producten ligt bij de       
   koper, die tevens verantwoordelijk is voor het naleven          
   van de rechten van derden 
• We behouden ons het recht voor om al deze details te       
   wijzigen als gevolg van technische of                                       
   fabricageontwikkelingen 
• * voor volledige details met betrekking tot de       
   regelgevende context en werkzaamheid, zie het   
   afzonderlijke “REF-formulier”  
• Neem voor meer informatie contact op met          
   Beijersbergen & Partners B.V. 
 
Bestellen? 
 

Per telefoon: +31 (0)33 – 455 75 01 
Per email: order@beijersbergen.com 
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