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TECHNISCHE FICHE

HYC-112 Desinfect 
Cleaner
ONTSMETTENDE OPPERVLAKTEREINIGER

Voor alle oppervlakken.

Effectief tegen virussen, schimmels en bacteriën.

Versterkt effect door trage verdamping.

Gebruik

• Schakel de stroomtoevoer van elektrische toestellen uit.
• Het oppervlak volledig behandelen en een minuut laten inwerken.
• Afwrijven met behulp van een Novawipe Microfibre.
Bij twijfel oppervlakken eerst testen op bestendigheid.
Verbruik: +/- 50 ml/m² (1 liter = 20 m²).
 
 
Hygiënische reiniging volgens WHO/ECDC-richtlijnen*
Stap 1: Verwijderen menselijke vervuiling
• Virussen en bacteriën overleven langer in een laagje speeksel, snot, huidvet of andere menselijke vervuiling. Daar is het veilig 

voor de werking van alcohol. Daarom moet regelmatig en grondig gereinigd worden met een product dat gericht is op het 

Product [HYC-112]

Karakteristieken

Snelwerkende en eenvoudige reiniger en ontsmettingsmiddel voor 
alle contactoppervlakken. Met vertraagde verdamping voor 
krachtiger effect.
Toelatingsnummer: BE-REG-01083.

Toepassingen

• Ontsmettingsmiddel en reiniger met antivirale, antibacteriële en 
fungicide werking.

• Reinigen en desinfecteren van deurklinken, toetsenborden, 
betaalterminals, laptops, … .Verpakking

HYC-112 Desinfect Cleaner - aerosol 500ml 743055000

Technische Eigenschappen

• Werkzame stof: ethanol.
• Vorm : vloeistof.
• Kleur : kleurloos.
• Geur : lichte citrusgeur.
• Densiteit bij +20°C : 0,85 g/ml.
• Vlampunt: 12°C.
• Wateroplosbaarheid: volledig.
• Verbruik: +/-  50 ml/m².
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij in originele verpakking.
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verwijderen van die menselijke vervuiling: Multifoam, Multifoam FS, Novakleen pH9 /pH13, Aquasolv, FA Clean, Floor Clean, 
Novawipes.

• Wrijven verhoogt de efficiëntie. Naspoelen met zuiver water verdient de voorkeur om de vervuiling maximaal af te voeren. 
Gebruikte Novawipe Microfibre of Floor mops moeten met voorzorg afgevoerd worden. Was deze zo snel mogelijk op 60°C.

• Frequentie: Minimaal eenmaal per dag. Bij intensief gebruik (slagers, bakkers, apotheken, refters, kleedruimtes, …): meermaals 
per dag.

 
Stap 2: Ontsmetten en verwijderen van huidvetten (sebum)
• In deze stap verwijderen we de resten van huidvetten en worden virussen (COVID-19) en bacteriën onschadelijk gemaakt.
• Vernevel HYC-112 Desinfect cleaner overvloedig over het hele oppervlak en laat verdampen. Na minimaal één minuut opwrijven 

met een zuivere Novawipe Microfibre. Naspoelen is niet nodig.  Ook hier moeten de gebruikte doeken voorzichtig afgevoerd en 
zo snel mogelijk gewassen worden op 60°C.

• Frequentie: Meermaals per dag, in functie van menselijk contact. In sommige gevallen kan een ontsmetting na elk contact nodig 
zijn: winkelkarren, deurknoppen, afhaalbalie, …

(*) ECDC = European Centre for Disease prevention and Control / WHO = World Health Organization
 
 


