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Quick & Clean S-Wipes 
lemon fresh 

Gebruiksklare, met alcohol doordrenkte desinfectiedoekjes 
 

 
BESCHRIJVING & TOEPASSING 
Quick & Clean S-Wipes zijn top kwaliteit gebruiksklare aldehydevrije, met alcohol doordrenkte 
desinfectiedoekjes (vloeistof PLIWA® Lemon Fresh AF op basis van ethanol en quats) voor snelle en 
effectieve desinfectie van oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen, dierenklinieken, industrie, 
instellingen, openbare gebouwen, voedingsindustrie, restaurants, hotels, ... 
 
Na de contacttijd drogen behandelde oppervlakken snel. Dankzij hun huidvriendelijke formule en groot 
formaat (30x30cm) bieden Quick & Clean S-Wipes een veilig gebruik.  
 
Reinigt en desinfecteert oppervlakken en objecten in alle toepassingsgebieden, evenals alle afveegbare 
oppervlakken met een kant-en-klare desinfecterende doek. Besteed aandacht aan de vereiste bevochtigings- 
en contacttijden.  
 
PT2 en PT4 biocide toegelaten in België volgens Art. 55(1) van de BPR. Voldoet eveneens aan de wet op de 
medische hulpmiddelen. 
 

 Europese normen contacttijd 

Bactericide     

S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (vuile condities.) 
EN 13727 30 sec 

 
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, 

EN 13697 5 min 
E. coli (vuile condities*) 

S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa 
EN 16615 5 min 

(vuile condities) 

Mycobactericide / TB     

M. terrae, M. avium (vuile condities) EN 14348 1 min 

Levuricide     

C. albicans (vuile condities) EN 13624 30 sec 

C. albicans (vuile condities) EN 16615 5 min 

C. albicans (vuile condities*) EN 13697 5 min 

Fungicide     

A. brasiliensis (vuile condities*) EN 13697 5 min 

Virucide     

Enveloppe virussen     

MVA Modifiziertes Vacciniavirus 
EN 14476 30 sec 

Ankara (vuile condities) 

Virussen zonder envelop     

Adenovirus Type 5 (vuile condities)  5 min 

Humaan Rotavirus (propere condities)  5 min 

Poliovirus type 1 (vuile condities) EN 14476 5 min 

MNV murine Norovirus (vuile condities)   5 min 

MNV murines Norovirus (vuile condities) 
prEN 16777 

5 min 

Adenovirus Type 5 ( vuile condities) 5 min 

* EN 13697: 2015-06 voor de bepaling van het bacteriedodende en/of fungicide effect van chemische desinfectiemiddelen op het gebied van voedsel, 
industrie, huishoudens en openbare instellingen - testmethoden en vereisten zonder mechanische behandeling (fase 2, niveau 2) 

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.  
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GEBRUIKSINSTRUCTIES 
Quick & Clean S-Wipes: voor desinfectie met een doekje (volgens RKI-aanbeveling) moet het oppervlak 
worden afgeveegd met een desinfecterende doek. Het oppervlak moet tijdens de vereiste blootstellingstijd 
volledig nat worden gemaakt. Laat de oppervlakken drogen na de contacttijd. Het product is uitsluitend voor 
eenmalig gebruik. Bij meerdere keren gebruik is het gespecificeerde effect niet langer gegarandeerd.  
 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 

Samenstelling Bevat ethanol, 2-propanol, didecyldimethylammoniumchloride, 
geurstoffen 

Uitzicht Helder 

Kleur Kleurloos   

Geur Karakteristiek  

pH (100%) ± 5,0 - 6,0 

Dichtheid (20°C) ± 0,900 - 0,920 kg/L 

Oplosbaarheid Oplosbaar in water in alle verhoudingen 

 
MATERIAALCOMPATIBILITEIT 
Als Quick & Clean S-Wipes gebruikt worden zoals voorgeschreven, kunnen Quick & Clean S-Wipes gebruikt 
worden op Aluminium, roestvrij staal, koper, messing, PMMA (plexiglas), PSU, PVC, siliconen, EPDM, Latex.  
 
Vermijd langdurig contact met linoleumvloeren en polycarbonaat (Macrolon) langer dan 48 uur. Vermijd 
contact met acrylaten. Bij acrylglas bestaat het risico van spanningscorrosie. Voor polyacrylaten en 
polycarbonaten en materialen die niet worden vermeld, voer vóór gebruik een materiaaltest uit.  
 
MILIEU 
Quick & Clean S-Wipes zijn geklasseerd als brandbaar (GHS02) en irriterend (GHS07).  
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale 
voorschriften. Gooi niet weg in het toilet.  
 
VEILIGHEID 
Lees voor gebruik de productinformatie en het veiligheidsinformatieblad. Quick & Clean S-Wipes zijn niet 
geschikt voor huid- en handdesinfectie. Alleen gebruiken door gespecialiseerd personeel. 
 
Vermijd contact met andere ontsmettingsmiddelen. Niet vermengen met andere ontsmettingsmiddelen. 
Verdun niet. Wij raden het gebruik van Quick & Clean S-Wipes aan in de dispenseremmer van PLIWA 
Hygiene. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor andere combinaties van desinfecterende doekjes / 
emmers. Alleen gebruiken op gladde oppervlakken. Pluisvorming op ruwe oppervlakken is niet uitgesloten.  
 
 
OPSLAG 
Houd container goed gesloten. Bescherm tegen hitte en direct zonlicht. Achter slot en buiten bereik van 
kinderen bewaren. Levensduur van de gebruiksklare desinfectiedoekjes: 28 dagen na de openingsdatum als 
de dispenseremmer schoon en stevig wordt gesloten na elke verwijdering van het doekje. 
Het label toont de bruikbaarheid van gesloten navulzakken. Product rechtop bewaren. Opslagtemperatuur 
5-25 ° C.  
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VERPAKKING 
Vóór elke eerste / nieuwe vulling moeten de emmer en het deksel grondig machinaal of handmatig worden 
gereinigd en vervolgens gedesinfecteerd met bv. Quick & Clean S-Wipes. 
Plaats de navulzak in de voorbereide dispenseremmer. Knip de zak open en leidt de fleecedoek vanuit het 
midden door de dekselopening. Sluit de dispenseremmer. Documenteer de partij-, productie- en 
levensduurgegevens op het label. Direct klaar voor gebruik. Houd de dispenseremmer goed gesloten na elk 
gebruik om kiemvorming en uitdroging te voorkomen. 
 
 
 

Ref. SA0110200 Emmer  REFILL BUCKET 

Ref. SA0110190 Navulling  REFILL 2 X 90 SHEETS 
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