
Zeer sterk vochtig doekje,  
met een breed werkingsspectrum“ ”

MASTER FOOD TISSUES
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* Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch

www.huckerts.net

De UMONIUM38® MASTER FOOD TISSUES werden speciaal ontworpen voor de reiniging en desinfectie van 
oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen. Ze zijn actief vanaf 5 seconden contact, met 
volledig werkingsspectrum, veilig en gemakkelijk te gebruiken. Ze bieden een echt alternatief voor algemeen 
gebruikte chemische producten. Met elk vochtig en buitengewoon resistent doekje kan een oppervlak 
van meer dan 3 m² behandeld worden. De doekjes drogen niet in de doos nadat ze geopend werd. Zij 
verwijderen op doeltreffende wijze vette, eiwitachtige residuen en biofilm zonder een residu achter te laten 
na het spoelen. Bijzonder aanbevolen in de strijd tegen Salmonella thypimurium. 
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UMONIUM38® MASTER FOOD TISSUES is een biocide product. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

H.A.C.C.P.-✓ compatibel
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TOEPASSINGSGEBIEDEN
Desinfectiemiddel voor oppervlakken en 
uitrusting die in contact komen met 
voedingsmiddelen.

SAMENSTELLING
Niet-geweven witte doekjes (20
cm x 20 cm) bestaande uit 50%
houtpulp en 50% polyester en
doordrenkt met een oplossing van 
UMONIUM38® MASTER FOOD: Alkyl 
(C12-16) dimethylbenzyl ammonium 
chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) 
11,9g/L.

NORMATIEVE STANDAARDEN
•  De bactericide, fungicide en sporicide 
werking van het gedrenkte doekje 
wordt gevalideerd volgens de normen 
ASTM 2967-15 en EN 16615

•   De bactericide, fungicide, levuricide, 
mycobactericide en virucide werking 
van de impregneeroplossing wordt 
gevalideerd volgens de normen EN 
13624, EN 13697, EN 13727, EN 
14348, EN 14476, EN 14561, EN 
14562 en EN 14563

•  Kwaliteit en traceerbaarheid 
gegarandeerd door ISO 9001:2015

•  Conform de biocidenverordening 
528/2012.

•  Aanbevolen voor HACCP-processen

GEBRUIKSAANWIJZING
Reiniging/Pre-desinfectie: Een vochtig 
doekje nemen.  Het oppervlak afdrogen.

Desinfectie (voor vooraf gereinigde 
oppervlakken): Een nieuw vochtig 
doekje nemen. De schone oppervlakken 
gedurende minstens 5 seconden 
afvegen. Spoelen met kraanwater.

EIGENSCHAPPEN
•  BIOCIDE PT2 & PT4
•  Reinigingsdoekje- en desinfectiemiddel 
met een breed werkingsspectrum

•  Niet toxisch: DL50 (rat) 5840 mg/kg, 
geen gevaarlijke dampen

• Niet corrosief: pH-neutraal
•  Gebruiksklaar product, irriteert de huid 
niet (geen transdermale toxiciteit)

•  Zonder aldehyde, peroxyde, biguanide 
of andere carcinogene, mutagene of 
reprotoxische stoffen

• Stolt niet
• Niet ontvlambaar
•  Bactericide, fungicide en sporicide 
werking

•  100% compatibel met optische vezel, 
rubber, polycarbonaat, acrylstoffen, 
glas, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, 
neopreen, latex, silicone, verven, 
roestvrij staal 410

•  Doeltreffend, snel en krachtig (lost 
bloed op)

•  Doeltreffend in aanwezigheid van 
organische materialen

• Actief vanaf 5 seconden
•  Residuele werking op niet-gespoelde 
oppervlakken (bacteriostatische film)

• Zonder residu na spoeling
• Stabiliteit: 36 maanden na 
productiedatum

MASTER FOOD TISSUES

Met een doekje van 20 x 20 
cm kan een oppervlak van 3 

m2 behandeld worden.

UMONIUM38® is een gedeponeerd merk van Laboratoire Huckert's International

ARTIKELNR. BENAMING DOOS
PF 10772 Doos van 100 doekjes (20 x 20 cm) 6 x 100

✓FORMULE ZONDER
     ➜ CMR-COMPONENT*  
     ➜ HORMOONONTREGELAAR

Nonfood Compounds 
D1

H.A.C.C.P.-✓ compatibel

STAP ➊ : REINIGING/PRE-DESINFECTIE

STAP ➋ : DESINFECTIE

Contacttijd 
min. 5 sec.

GEBRUIKSPROCEDURE

Spoelen met 
kraanwater.

Een doekje nemen en vochtig 
afvegen

Een nieuw doekje nemen en vochtig 
afvegen

In geval van visueel schone materialen, overgaan 
naar stap 2


