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Dit product is CE-gecertificeerd.

toepassing

toelatingsnummer BE-NOTIF 14317 (BE)

Spectrumlaan 5
Cemex Trescon B.V.

buitenverpakking karton

gewicht omdoos

kwaliteitskenmerken

ca. 14x14cm

Dit product is voorzien van een LOT-code.

Dit product is voedselveilig.

PT02: ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken 
en materialen (tot ca. 0,5 m2.) in dierenartsenpraktijken, wellness sector, laboratoria, cleanrooms, ziekenhuizen en overige 
instellingen in de gezondheidszorg.

P102: buiten het bereik van kinderen houden.

dispenser opties

Cemex Trescon is gecertificeerd volgens:
ISO 9001: 2015

BRC Storage & Distribution
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www.cemextrescon.nl
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Nederland

Disinfection wipes, wit (BE)

12 busjes à 200 wipes

artikelcode 43651534

maat
8716244017590 8716244001711

omdoos EAN busje EAN omdoos

Soort
Kleur

productgegevens

Verpakking

producteigenschappen

wit
busje à 200 wipes

43650533 CMT wandhouder, busje 200 wipes

38089490statistiekcode

houdbaarheid
steriliteit

toegelaten gebruik
PT04: ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken 
en materialen (tot ca. 0,5 m2.) in grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector.

35 x 27 x 18 cm

logistieke informatie

afmeting omdoos
item maat (lxbxh) / gewicht (kg)

land van herkomst Nederland

4,8 kg
8 x 8 dozenpalletstapeling

gevaar / opslag / verwijdering

2 jaar
nvt

binnenverpakking

CMT Disinfection Wipes zijn gebruiksklare alcoholhoudende 
desinfectiedoekjes voor éénmalig gebruik op basis van ethanol. Deze 
doekjes zijn PT2 en PT4 goedgekeurd 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.

disclaimer
Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens. 
Raadpleeg voor de complete informatie altijd het etiket of 
de Toelatingendatabank via www.health.belgium.be.

werkzaamheid
Werkzaamheid aangetoond volgens:
NEN-EN 1650:2008
NEN-EN 1276:2009
EN 13727 / EN 13624:2003

P403+P235: op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel 
bewaren.

H225: ontvlambare vloeistoffen, gevarencategorie 2.
P210: verwijderd houden van warmte/vonken/open 
vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet 
roken.
P233: in goed gesloten verpakking bewaren.

P501: inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke 
voorschriften.

wipes

HDPE


