
BIJLAGE I bij het besluit d.d. 22 maart 2013 tot toelating van het middel CMT Disinfection 
Wipes, toelatingnummer 14019 N 
 

A. 
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT 

 
 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief 
bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken en 
materialen (tot ca. 0,5 m2.) in 

x grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector; 
x dierenartsenpraktijken; 
x wellness sector; 
x laboratoria; 
x cleanrooms; 
x ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg. 

 
De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden 
aangehouden.  
 
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. 
 

B. 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Algemeen 
De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het 
desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max. 0,5 m2), die voor het behandelen schoon 
zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn. 
 
Toepassing  
Te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte 
reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen en het 
oppervlak drogen met disposable papier. Het te desinfecteren droge oppervlak bevochtigen 
met het CMT Disinfection Wipes doekje door al wrijvend enige druk op het doekje uit te 
oefenen. Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd 
volledig bevochtigd blijven. Voor optimale desinfectie en ter voorkoming van kruisbesmetting, 
elk doekje slechts 1 keer gebruiken. Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen. 
Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. 
 
Dosering: Gebruik zoveel CMT Disinfection Wipes doekjes dat de behandelde oppervlakken 
gedurende de inwerktijd nat blijven – 1 doekje is geschikt voor maximaal 0,06 m2 oppervlak. 
 
Minimale inwerktijd: 30 seconden.  
 
Hantering en opslag 
Verpakking na ieder gebruik hermetisch afsluiten. 
 
Bij niet goed afgesloten verpakking kan de inhoud sneller uitdrogen dan wenselijk is. Alleen 
vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.  
Ethyl Alcohol laat na verdamping geen residu na. 
 


