
Productomschrijving
Suma Alcoholdoekjes zijn gebruiksklare vochtige doekjes geïmpregneerd met een 
desinfecterende oplossing.  
De doekjes bevatten 77% ethanol en kunnen worden gebruikt als aanvulling op 
bestaande procedures voor reiniging en desinfectie. Voor effectieve reiniging van 
kleine voorwerpen en oppervlakken die onder werkomstandigheden vaak en snel een 
hygiënisch resultaat vereisen zoals thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, 
toiletkranen, bedieningspanelen, tiptoetsen, pincetten en tangen.

Belangrijke eigenschappen 
1 Pot bevat 160 cellulosedoekjes van 13 x 13 cm geïmpregneerd met 77% ethanol. De pot 
met vochtige doekjes is extra afgesloten met plastic folie om verdamping van de alcohol 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierdoor zijn de doekjes langdurig te gebruiken op kleine 
oppervlakken en voorwerpen.

Voordelen
• Suma Alcoholdoekjes van Diversey Care bevatten 77% ethanol en kunnen worden 

gebruikt als aanvulling op bestaande procedures voor reiniging en desinfectie

• Het risico van tussentijdse ontwikkeling en overdracht van bacteriën wordt hiermee 
verder beperkt

• De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen derhalve zonder risico 
gebruikt worden op voedselcontactplaatsen 

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. 
bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen:

1. op oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de 
grondstoffen hiervoor;

2. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; 

3. op oppervlakken en instrumenten in de gezondheidszorg;

4. op oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
• deksel afnemen 

• verwijder de folie 

• alcoholdoekje uitnemen en door steropening in dop aanbrengen 

• eerste doekje uittrekken en afscheuren 

• na gebruik deksel goed afsluiten om uitdroging van de doekjes te voorkomen

Suma® Alcoholdoekjes
Gebruiksklare vochtige alcoholdoekjes



Toepassing
Oppervlakken of instrumenten eerst goed reinigen. Een daarbij gebruikt 
reinigingsmiddel afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. 

Daarna het te desinfecteren oppervlak met een Suma Alcoholdoekje afnemen. Zorg 
ervoor dat het gehele te desinfecteren oppervlak gedurende de inwerktijd volledig 
bevochtigd blijft.   

Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

Dosering 
1 doekje bevat 1 ml desinfectie vloeistof en is geschikt voor maximaal 0,125 m² 
oppervlak. Zoveel Suma Alcoholdoekjes gebruiken dat de behandelde oppervlakken 
gedurende de inwerktijd nat blijven.

Minimale inwerktijd: 1 minuut.

Technische gegevens

Vorm    Vloeistof op inert dragermateriaal

Vlampunt   12°C

Dichtheid [20°C]   0,8 g/cm3.

Veilige hantering en opslag

In goed gesloten, originele verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats en 
koel bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — 
Niet roken.

Volledige informatie over het veilig opslaan, gebruik en de verwijdering van dit product 
staat vermeld in een separaat geleverd veiligheidsinformatieblad (Material Safety Data 
Sheet).

Registratie

Dit product is in Nederland officieel als desinfectiemiddel geregistreerd onder 
toelatingsnummer 14025 N.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer Productnaam Verpakkingsgrootte

7522683 Suma Alcoholdoekjes Doos met 6 potten á 160 doekjes

A107037 RVS ophangbeugel Doos met 1 roestvaststalen 
ophangbeugel voor pot Suma 
Alcoholdoekjes (incl. pluggen en 
RVS schroeven)
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