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Alphades
Desinfectiemiddel

Toelatingsnummer: 15523N
Bevat: waterstofperoxide 2,5% en melkzuur 2,5%
Werkingsspectrum: Bacteriën, gisten, schimmel en virussen

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en 
bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen op:
1. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in 

ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg.
2. oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, inclusief transportmiddelen voor 

dieren.

Gebruiksaanwijzing
Alphades is een gebruiksklaar product. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken 
gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Naspoelen is niet nodig. 

Voor gecombineerde reiniging en desinfectie: 
Minimale inwerktijd:
• voor bestrijding van bacteriën en gisten: 2 minuten

Reiniging voorafgaand aan desinfectie:
Voor toepassing na voorafgaande reiniging, de te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij 
gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
Minimale inwerktijd:
• voor bestrijding van bacteriën, gisten en virussen: 1 minuut
• voor bestrijding van schimmels: 2 minuten

Toepassingsgebied
Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in 
ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg.
Kan gebruikt worden voor het desinfecteren van (harde) oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes en 
zorginstellingen, inclusief medische ruimten en apparatuur.

Oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard, met 
uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
Kan gebruikt worden voor het desinfecteren van oppervlakken en voorwerpen die in aanraking komen met 
voedingsmiddelen (in keukens, slachterij en slagerij, of voedselverwerkende industrie).

Verpakking en artikelnummer
Doos met 6x750ml flacon, art. nr. 120.651
Geleverd met foamtrigger.

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET 
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven 
spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.


