
Iedereen verdient een schone & veilige werkomgeving WWW.CARELLURVINK.NL

Disposable cleaning Wet2Go - ready to use

Schoonmaken van het interieur
FACILITY

CaluClean Afvalzak 
70x110cm 
Art. nr. 734

CaluClean 
desinfectiedoekjes
Art. nr. 150000

CaluClean mopframe
Art. nr. 71796

CaluClean 
telescoopsteel 
ergo 100-160cm
Art. nr. 71757

CaluClean frame 
Lamello grijs 60cm
Art. nr. 71760

Wet2Go disposable 
microvezeldoek
Art. nr. 71850

Haal een blauwe Wet2Go microvezel-
doek uit de verpakking. Sluit de ver-
pakking en vouw de doek eventueel 
nog een keer. Neem het meubilair, de 
deuren, ramen en spiegels af. Draai 
of vouw de doek na elk item, zodat er 
steeds met een schoon gedeelte van 
de doek afgenomen wordt.

Zet alle obstakels op de vloer zoveel mogelijk 
aan de kant. Haal een Wet2Go microvezelmop 
uit de verpakking en sluit de verpakking. Leg de 
mop op de vloer en creëer een strook naar voren 
van enkele meters. Werk vanuit die strook terug 
naar het beginpunt. Herhaal dit afhankelijk van 
de ruimte tot een oppervlakte van maximaal 30 
m². Pak een nieuwe mop uit de verpakking bij 
grotere oppervlakken of een volgende ruimte.

Bevochtig alle te desinfecteren 
oppervlakken (behalve de vloer) 
met een desinfectans. Let hierbij op 
de inwerktijd. Neem daarna af met 
een blauwe CaluClean disposable 
microvezeldoek of gebruik CaluClean 
desinfectiedoekjes. Desinfecteer 
tot slot de vloer met een CaluClean 
desinfectiemop, die verzadigd wordt 
met ca. 170 ml desinfectans. Verdeel 
deze met een lichte druk over de vloer. 

Stappenplan inclusief desinfectie

Neem meubilair, deuren, 
spiegels en ramen af 
dagelijks indien nodig

Reinig de vloer nat
dagelijks indien nodig

Grondige desinfectie
naar behoefte

Afhankelijk van het model 
en de maat van de afvalbak 
zijn er verschillende opties 
(afmetingen en kwaliteit 
vuilniszak).

Werk van boven naar beneden 
en van schoon naar vuil. 

Maak de vloer stofvrij met een 
CaluClean kleefdoek. Zet deze 
vast in de gaten aan de lange 
zijde van het frame. Vervang 
de doek afhankelijk van de 
vervuiling na circa 50 m².

Wet2Go disposable 
microvezelmop
Art. nr. 71870

Leeg afvalbak 
en vervang vuilniszak 
dagelijks indien nodig

Beoordeel visueel wat 
er gedaan moet worden
dagelijks

Verwijder hoogstof 
dagelijks indien nodig

Verwijder laagstof 
dagelijks indien nodig

Unger Starduster 
ProFlex
Art. nr. PXD7G

Unger Starduster 
ProFlat
Art. nr. PFD7G

Aanbevolen producten per stap
CaluClean 
kleefdoeken op rol
Art. nr. 7106

CaluClean disposable 
microvezeldoek
Art. nr. 71780

CaluClean disposable 
desinfectiemop
Art. nr. 71790


