Een hygiënische
werkomgeving
met goede
bescherming tegen
virussen en
bacteriën vinden
ook wij heel
normaal.
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DESINFECTIEMIDDEL LIQUID
EN GEL
Snelle hygiënische handdesinfectie binnen 30
seconden en chirurgische handdesinfectie binnen
90 seconden. Aantoonbaar effectief tegen een breed
spectrum aan schimmels, bacteriën en virussen
waaronder het corona (COVID-19), - rota- en
norovirus. In tegenstelling tot de meeste desinfectie-

3-LAAGS MONDKAPJE
3-laags mondkapje bestaande uit 2 lagen a 25 gram
non woven materiaal en 1 laag 25 gram micro- en
nano vezel. Aanbevolen om maximaal 3 uur
aaneengesloten te dragen.
Gecertificeerd volgens CE, EN 149-2001, GB26262006, GB15979, GB36210, FDA
Mondkapje 3 laags: €0,55 p/s VE is 50 stuks artikelnummer 6510015-001

middelen is Desderman zacht voor uw handen.
Desinfectiemiddel Desderman gel 1000 ml
€14,07 per flacon - VE 10 flacons - artikelnummer 6510019
Desinfectiemiddel Desderman liquid 1000 ml
€12,60 per flacon - VE 10 flacons - artikelnummer 6510018

4-LAAGS MONDKAPJE FFP-2
KN95 95% PROTECTIE
4-laags mondkapje bestaande uit 1 laag non woven
materiaal, 45 gram micro- en nano vezel, 50 gram hot
air cotton en 30 gram micro- en nano vezel. Aanbevolen om eenmalig maximaal 12 uur aaneengesloten te
dragen. 95% protectie.
Gecertificeerd volgens CE, EN 149-2001,
A1-2009, FDA, GB2626-2006 GB 32610, GB15979
Mondkapje 4 laags: €2,25 p/s VE 50 stuks artikelnummer 6510016-001

HANDSCHOENEN NITRIL
ONGEPOEDERD
Shield wegwerphandschoenen type GD21 Nitril
ongepoederd in de kleur blauw. Geschikt voor de
voedingsindustrie en chemische industrie. Deze
handschoenen zijn latexvrij waardoor er minder risico
is op allergische reacties. De handschoenen kennen
een AQL van 1,5. De term AQL of Accepted Quality
Level drukt de graad van betrouwbaarheid van de

DOSEERPOMP
Handige doseerpomp voor desinfectiemiddelen
flacons van 500 en 1000 ml.
Doseerpomp voor desinfectiemiddel 500 en 1000 ml
€2,50 per pomp - VE per stuk - artikelnummer 6510021

DESINFECTIEZUIL
Doseerpomp met hygiënische elleboogdispenser van Schülke voor desinfectiemiddelen
flacons van Desderman. Gemaakt van wit
gemoffeld staal en de zuil is 116 cm hoog.
Desinfectiezuil 116 cm hoog met Schulke elleboogdispenser
€216,00 per zuil - VE per stuk - artikelnummer 6510020

controle(s) uit.
Gecertificeerd volgens EN ISO 374-5-2016, EN ISO
374-1-2016 Type C.
Nitril handschoen: €7,00 per dispenserdoos van 100 stuks
(VE 1000 stuks (10 dispenserdozen van 100 stuks)
artikelnummer maat M: 4001245, maat L: 4001246 en
maat XL: 4001247

