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een schone en hygiënische omgeving en beleving én voldoen
aan wettelijk verplichte voorschriften en landelijk vastgestelde normen

*Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
*Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

*Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
*Werkgroep Infectie Preventie

DOELSTELLINGEN:
Een tevreden klant of opdrachtgever die een schone 
en hygiënische omgeving beheert.
Weinig tot geen risico op infectiegevaar door te voldoen
aan wettelijke eisen.
Door een slimme keuze van producten geld besparen.
Schoonmaakmedewerkers worden niet meer overbelast
of met een waslijst aan taken aan het werk gezet.
Schoonmaakmedewerkers die getraind zijn, weten wat
ze moeten doen en kunnen ergonomisch te werk gaan.
Op een eerlijke manier inzicht in werkzaamheden: af
van het werken/calculeren met onrealistische kengetallen.
En om eerlijk te zijn nog veel meer andere verbeteringen.
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een schone en hygiënische omgeving en beleving én voldoen
aan wettelijk verplichte voorschriften en landelijk vastgestelde normen
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een locatie importeren in ProClean System
Etage/indeling RuimtenummerRuimtenaam Oppervlakte WerkprogrammaVloerelement
Begane Grond 0.1 Hal 50,00 Hal Hout (gelakt)
Begane Grond 0.2 Trappenhuis 8,00 Trappenhuis Beton
Begane Grond 0.3 Toiletruimte H 3,00 Toiletruimte Tegels (binnen)
Begane Grond 0.4 Toiletruimte D 2,00 Toiletruimte Tegels (binnen)
Begane Grond 0.5 Wasgelegenheid 9,00 Badkamer Tegels (binnen)
Begane Grond 0.6 Zit-eetkamer 25,00 Huiskamer Hout (gelakt)
Begane Grond 0.7 Studeerkamer 1 12,00 Kantoor Hout (gelakt)
Begane Grond 0.8 Studeerkamer 2 11,00 Kantoor Hout (gelakt)
Begane Grond 0.9 Studeerkamer 3 12,00 Kantoor Hout (gelakt)
Begane Grond 0.10 Studeerkamer 4 12,00 Kantoor Hout (gelakt)
Begane Grond 0.11 Studeerkamer 5 12,00 Kantoor Tapijt
Begane Grond 0.12 Studeerkamer 6 11,00 Kantoor Tapijt
Begane Grond 0.13 Studeerkamer 7 12,00 Kantoor Tapijt
Begane Grond 0.14 Studeerkamer 8 12,00 Kantoor Tapijt
Begane Grond 0.15 Studeerkamer 9 12,00 Kantoor Kunststof
Begane Grond 0.16 Studeerkamer 10 12,00 Kantoor Kunststof
Begane Grond 0.17 Studeerkamer 11 10,00 Kantoor Kunststof
Begane Grond 0.18 Studeerkamer 12 13,00 Kantoor Kunststof
Begane Grond 0.20 Werkkast 1,00 Werkkast Beton
Begane Grond 0.21 Meterkast 1,00 Meterkast Beton

De snelste manier is om een
locatie in PHS te zetten is 
importeren via een excel-
bestand. 

Het importeren kan ook 
handmatig, echter kost dit
meer tijd.

PHS vult de ruimtes met 
elementen en handelingen op
basis van werkprogramma’s uit
de bibliotheek. 

Om een correcte inventaris te
krijgen (en dus een kloppende
calculatie) is het verstandig om
de aantallen elementen goed
te zetten. De kan gemakkelijk
via een tablet.
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overzichtscherm: wijzigen van frequenties, kleur hulpmateriaal,
normtijden, vastzetten op dagen en Critical Control Points (     )
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De aantallen, handelingen en frequenties zijn correct, de calculatie 
klopt en kunnen we taken verdelen en werkplanningen maken

Taken verdelen
Alle werkzaamheden kunnen nu gesplitst worden
in verschillende taken met eventueel verschillende
uitvoeringsdagen en werktijden

Calculatie
Als alle gegevens correct zijn (aantallen, 
normtijden, frequenties) kan PCS een 
gedetailleerde en eerlijke calculatie genereren.

Aftekenlijst
Er kan automatisch een aftekenlijst
worden geprint ter borging van
de werkzaamheden

Verschillende afdrukmogelijkheden
De werkplanning kan op veel 
verschillende manieren worden 
geprint, voor elk wat wils
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Werkplanning in de vorm van een aftekenlijst, 
automatisch gegenereerd vanuit PHS.

Werkplanning

Ruimtes in werkplanning

Critical Control Points
3

Aandachtspunten

Weekprogramma

Vloerprogramma

Administratieve Ruimten: Instructieruimte (0.17) Kantoor (0.01a|0.01b|0.01c|0.02a|0.02b|0.03|0.04|0.06|

0.08a|0.08b|0.09|0.10|0.11|0.12|0.13|0.14|0.15|4.02|4.08b|4.09|4.03|4.04|4.05|4.07a|4.08a|4.08b)

Verkeersruimten: Entree (0.29a) Verkeersruimte BG Restaurant + Gang Trappenhuis (0.22|0.23|0.24|0.25)

Opslagruimten: Kopieerruimte (0.01) Serverruimte (0.16a) Reproruimte (0.18) Werkkast Opslag (0.16b)

Sanitaire Ruimten: Toiletruimte heren (1.10|0.16) Toiletruimte dames (0.17)

lichtschakelaar cq..
vingertasten en vlekk..

telefoon
klamvochtig reinigen

lichtschakelaar
klamvochtig reinigen

deur, omlijsting en ..
vingertasten en vlekk..

deur (glas), omlijsti..
vingertasten en vlekk..

schuifdeur
klamvochtig afnemen

koffie apparaat
vingertasten en vlekk..

wastafel
klamvochtig reinigen

toilet
klamvochtig reinigen

Steunrekken
klamvochtig reinigen

In alle ruimtes

vensterbank - klamvochtig afnemen separatieglas - vingertasten en vlekke..

tafel - klamvochtig afnementafel - vingertasten en vlekken verwijd..

balie - klamvochtig afnemenbijzet- en salontafel - klamvochtig afn..

bureaustoel - klamvochtig afnemenstoel gestoffeerd - klamvochtig afne..

Administratieve ruimten

kast hoog - vingertasten en vlekken v.. bureau - klamvochtig afnemen

vitrine - vingertasten en vlekken verwij..bureau - vingertasten en vlekken ver..

separatieglas - vingertasten en vlekke..

tapijt - vlekverwijderen don

vitrine - vingertasten en vlekken verwij..

linoleum - moppen plaatselijk

tapijt - rolvegen

linoleum - enkelvoudig moppen

tapijt - stofzuigen

*Reinig onderstaande elementen altijd zonder uitzondering

*Geef extra aandacht aan onderstaande handelingen

*Beoordeel of de volgende elementen gereinigd worden
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Inrichting van een werkwagen: zorgen dat de medewerker
alle hulpmaterialen beschikbaar heeft op de werkwagen

DE INRICHTING VAN EEN
WERKWAGEN

Emmer met blauwe sticker voor interieur producten

[10509]

[15102]

[15064]

Emmer met rode sticker voor sanitaire producten

Sani 100 Sprayflacon 0,5L

Microvezeldoek rood original 

Krasvrije spons rood/wit

[10510]

[15063]

[24512]

Sprint 200 sprayflacon 0,5L

Krasvrije spons blauw/wit

Powerspons melamine grijs

[10087]Sani Clonet

[15101]Microvezeldoek blauw original 

2-delige steel met glasmop

[16024]

[27723]

Steel 2-delig 1,5m tot 1,8m

Vlakmop 30cm Glas

[26668]Vlakmopframe winglet 23cm

Foxduster aan 3-delige steel

[26464]

[26790]

Steel 3-delig 0,6m tot 1,5m

Duster Fox Microvezelhoes midi

[26787]Duster Fox Houder midi

Dustbow

[10510]Dustbow Flexibele stofreiniger

[15101]Dustbow Microvezelhoes

[26234]

[15107]

[15066]

Emmer met gele sticker voor keuken producten

Suma D2.4 Sprayflacon 0,5L

Microvezeldoek geel original 

Krasvrije spons geel/wit

[24593]VHS Afwasborstel klein geel

Emmer met groene sticker voor vloer producten

[10028]

[27734]

[27735]

Tapi Spotex 2 (vlekverwijderaar)

Scrubby pad groen/blauw microvezel

Scrubby pad wit microvezel

[25081]Scrubby Handschrobber

Stofwisser aan 2-delige steel

[16024]

[15046]

Steel 2-delig 1,5m tot 1,8m

Witex Rol 22x60cm

[15001]Wisdoekhouder 60cm

Sprenklersteel met vlakmop

[17543]

[27694]

Steel Sprenkler + Fles

Vlakmop 45cm Scrub

[25079]Vlakmopframe std 40cm

Hygiëne Borstelwerk en wasnet

[24598]VHS Handveger groen

[24602]VHS Stofblik

[26528]

[3600__ S=5|M=6|L=7|XL=8]

[26518]

Persoonlijke bescherming en desinfectiemiddel

Divosan ETHA Plus (alcoholdesinfectant)

Handschoen Nitril

Soft Care Des E

[15158]Wasnet 70x50cm

[27465]

[35854]

Werkwagenequipment

Taski Documenthouder

Beugel klem 63mm pvc

Euro Dispenser M-Rol Mini

[27465]
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Flowchart voor instructie, kleurscheiding en microvezelconcept

HAAGCLEAN FLOWCHART
DOSERING/MICROVEZEL/KLEURSCHEIDING

KEUKENS VLOEREN DESINFECTIEINTERIEURSANITAIR

ETHA Plus

Suma Tab D4

KEUKENS
DAGELIJKSE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE KEUKEN

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE KEUKENVLOER

Stem vooraf de frequentie moppen t.o.v. schrobben-zuigen af en werk met een aftekenlijst.
Aanbevolen frequentie is twee dagen moppen, één dag schrobben-zuigen.

Reinig eerst de gebruikt
keukengerei (evt machinaal)

Berg de gebruikt keuken-
gerei vervolgens op

Reinig de afzuigkap en
omliggende tegelwand

Reinig bovenste (keuken)-
kasten en (tegel)wanden

Reinig de handcontact-
punten

Reinig de kookplaat Reinig de kraan Reinig de werkbank en/
of het aanrecht

Reinig de storkbak / 
gootsteen

Reinig de buitenkant van
de koelkast en/of vriezer

Reinig de rubbers en indien 
nodig de binnenkant

Reinig de buitenkant van
de oven / magnetron

Reinig de bovenste
(keuken)kasten

Reinig de onderste
(keuken)kasten + plinten

Reinig de deuren + 
deurklinken

Laat het gebruikte 
materiaal hangend drogen

Stofwis de vloer dagelijks Mop de vloer 
(stem frequentieaf met schrobben/zuigen)

Schrob/zuig de vloer
(stem frequentieaf met moppen)

Leeg en reinig tot slot
de vloerputjes met papier

10:00

PREVENTIEF DESINFECTEREN
In sommige gevallen is het schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken onvoldoende en 
moet er na het schoonmaken ook worden gedesinfecteerd. Desinfectie is nodig wanneer een 
oppervlak of voorwerp vervuild is met bloed en andere lichaamsvloeistoffen¹.  
REINIGEN
Er komt veel kijken bij een goede schoonmaak. Als er verkeerd wordt schoongemaakt, kunnen
er ziekteverwekkers achterblijven of zelfs verspreid worden². Raadpleeg voor een schoonmaak-
instructie de Haagclean Opfriscursus en Haagclean Instructiekaarten.

Gebruikklare reiniger & Desinfectans voor
medische hulpmiddelen en materialen

PREVENTIEVE REINIGING & DESINFECTIE: ALLEEN OP INDICATIE VAN EEN MOGELIJKE BESMETTING
Desinfecteer een oppervlak of voorwerp als er bloed of een andere lichaamsvloeistof op zit. 
Draag bij het desinfecteren altijd NITRIL disposable handschoenen  .
Diversey Oxivir CE Plus is een reiniger & desinfectans met een breed werkingsspectrum voor
Medische hulpmiddelen en Materialen  .

BELANGRIJKE INFORMATIE EN VOORBEELDEN
Het product mag alleen aangeboden worden voor desinfectie van medische hulpmiddelen zoals:
operatietafel, tandartsstoel, bedsteunen, armleuning en operatiekamer equipment. Niet gebruiken 
als oppervlakte reiniging van bijv. vloeren en niet medische hulpmiddelen als o.a. tafel en
stoel in een patiëntenkamer  .

3

NB: Voor meer informatie over Oxivir CE Plus zie de achterzijde van dit document.

4

1

Reinig het te reinigen object
eerst met de juiste reiniger

Spray het reinigingsmiddel
op de juiste microvezeldoek

Neem het oppervlak af
met de microvezeldoek

Laat vervolgens drogen

Verwijder grove vervuiling Breng het schuim aan op
het (medisch) oppervlak

Gebruik een schone micro-
vezeldoek om te reinigen

Neem de gewenste inwerk-
tijd in acht en droog na

Oxiv
ir C

E P
lus S

pray

30 seconden
minimaal

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rolstoelen

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rollators

Voor preventief desinfect-
eren van tilliften

Voor preventief desinfect-
eren van behandeltafels

VLOERREINIGING 
MET EEN SPRENKLERSTEEL

DAGELIJKSE REINIGING VAN HARDE VLOEREN MET SPRENKLERSTEEL

BIJ HARDNEKKIG VUIL IN KEUKENS

BIJ HARDNEKKIG VUIL

Ruim vervuiling op van
buiten naar binnen toe

Indien er indicatie is van
infectie: zie inst.krt. desinfectie

Bevestig de vlakmop aan
het frame

Vul de sprenklersteel met
gedoseerde vloerreiniger

Bevochtig de vloer,
door drukken op knop

Reinig de vloer vervolgens
klamvochtig (dus niet nat)

Verwissel de vlakmop 
indien vervuild

Doe vuile vlakmoppen in
waszak / wasnet

Mop de vloer eerst nat
met diamond- of scrubmop

Laat de vloerreiniger drie
minuten inwerken

Behandel vlekken met
een blauwe pad

Mop de vloer na met een
droge microvezelmop

Spray de vloer in met
keukenreiniger (Suma D2.4)

Mop de vloer eerst nat
met diamond- of scrubmop

Laat de vloerreiniger drie
minuten inwerken

Mop de vloer na met een
droge microvezelmop

3 minuten

3 minuten

PREVENTIEF DESINFECTEREN
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1

Reinig het te reinigen object
eerst met de juiste reiniger

Spray het reinigingsmiddel
op de juiste microvezeldoek

Neem het oppervlak af
met de microvezeldoek

Laat vervolgens drogen

Verwijder grove vervuiling Breng het schuim aan op
het (medisch) oppervlak

Gebruik een schone micro-
vezeldoek om te reinigen

Neem de gewenste inwerk-
tijd in acht en droog na

Oxivir CE Plus Spray

30 secondenminimaal

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rolstoelen

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rollators

Voor preventief desinfect-
eren van tilliften

Voor preventief desinfect-
eren van behandeltafels

INTERIEUR 
DAGELIJKSE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN HET INTERIEUR

Let op: reinig de Critical Control Points (      ) altijd i.v.m. infectiegevaar

Leeg de afvalbak, vervang
eventueel de vuilzak

Reinig de afvalbak 
klamvochtig 

Verwijder stof van hoge 
objecten met dustbow

Verwijder stof van venster-
banken en radiator

Verwijder stof van stoelen
en onderzijde tafel/bureau

Verwijder stof van boven-
zijde tafel/bureau

Reinig elementen op
tafel/bureau

Extra aandacht gaat uit
naar de telefoon(hoorn)

Reinig tafel/bureau 
klamvochtig

Reinig vensterbanken en
overig meubilair

Verwijder koffievlekken
van het tapijt en stoelen

Reinig het separatieglas
met een glasdoek

Reinig de lichtschakelaars
en de deurklinken

Bij tapijtvloeren:
vloer stofzuigen

Bij harde vloeren:
vloer moppen

Controleer de ruimte 
voordat u deze verlaat

Tapi Spotex 2  C4c

SANITAIRE RUIMTES 
DAGELIJKSE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN SANITAIRE RUIMTES

PERIODIEKE REINIGING VAN SANITAIRE RUIMTES

Let op: reinig de Critical Control Points (      ) altijd i.v.m. infectiegevaar

Draag altijd NITRIL hand-
schoenen ter bescherming

Vul indien nodig de 
dispensers aan

Leeg de afvalbak, vervang
eventueel de vuilzak

Reinig de spiegels en
dispensers

Reinig de lichtschakelaar
en deurklinken

Reinig de wastafel, kraan
en het planchet

Spoel het toilet door en
borstel ondertussen

Borstel door en spray
sanitairreiniger in de pot

Reinig het toilet van 
schoon naar vuil

Vloer en putje reinigen 
met microvezelmop

Controleer de ruimte
voordat u deze verlaat

Verzamel de gebruikte 
materialen in wasnet

Ontkalk het toilet met
Sani Clonet

Zet de wanden in met 
Sani Calc

Laat het middel 10 
minuten inweken (houd nat)

Neem de wanden af met
doek of schone vlakmop

Schrob de vloer met 
schrobzuigmachine

Laat vervolgens aan de 
lucht drogen

Controleer de ruimte
voordat u deze verlaat

Verzamel de gebruikte 
materialen in wasnet

1.

2.

3.

Sani Clonet W4f

Sani Calc W3b

10 minuten

AUTOMATISCH DOSEREN RUIMTEKAARTEN

Sani Cid
SD

Sprint 200
SD

Jontec 300
SD
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productoverzicht chemicaliën dagelijkse en periodieke producten
PRODUCTOVERZICHTSKAART
REINIGINGSPRODUCTEN

DAGELIJKSE REINIGINGSPRODUCTEN

PERIODIEKE PRODUCTEN REINIGING/DESINFECTIE

SANI CID - SANITAIR SPRINT 200 - INTERIEUR

JONTEC 300 - VLOERENSUMA D2.4 - KEUKENS

Dagelijkse sanitairreiniger op basis van 
citroenzuur voor gebieden met hoge
waterhardheid.

Geconcentreerde allesreiniger met
sterk ontvettende werking. Veilig voor
alle te reinigen objecten die met 
voedel in aanraking komen.

Universele interieurreiniger op 
alcoholbasis voor de dagelijkse 

reiniging van alle waterbestendige 
harde oppervlakken.

Dagelijkse neutrale vloerreiniger voor 
alle waterbestendige vloersoorten.
Gebruik dit middel in een sprenkler-

fles, kan ook in schrobzuigmachines.

SANI CLONET
Gebruikklare ontkalke voor effectieve
verwijdering van kalkaanslag en andere
afzettingen in toiletpotten en urinoirs.
Niet op andere objecten gebruiken!

Sani Clonet W4f

SANI CALC
Krachtige ontkalker voor zuurbestendige,
harde oppervlakken in sanitaire ruimtes.
Ideaal voor ontkalken van muren,
wastafels en vloeren.

Sani Calc W3b

TAPI SPOTEX 2
Gebuiksklare vlekverwijderaar voor
wateroplosbare vlekken. Gebruik dit
middel op tapijt en gestoffeerd meubilair,
gebruik i.c.m. scrubby + micropad Tapi Spotex 2  C4c

ETHA PLUS

SUMA BAC D10

ETHA Plus

SUMA TAB D4

Suma Bac
D10 SD

Suma Tab D4

Desinfectiemiddel voor oppervlakken
kleinder dan 0,5m². Gebruik voor 

tussentijds desinfecteren van 
hand- en lichaamscontactpunten.

Reinigings- en desinfectiemiddel voor het
gecombineerd reinigen/desinfecteren

van alle oppervlakken met voedsel-
contactplaatsen. Let op naspoeling!

Desinfectietablet voor het desinfecteren
van alle oppervlakken inclusief voedsel-
contactplaatsen. Kan gebruikt worden

in combinatie met Suma Total D2.4

Sani Cid
SD

Sprint 200
SD

Jontec 300
SD
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Algemene informatie:
Meng nooit producten met elkaar, een uitzondering is de combinatie Suma Tab D4 
en Suma Total D2.4 indien u gaat reinigen/desinfecteren. Gebruik de producten altijd
met de juiste persoonlijke bescherming en lees de informatiebladen goed door.

MENG NOOIT
PRODUCTEN
MET ELKAAR
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Wasmachine voor het wassen van microvezel

WASPROTOCOL
HET WASSEN VAN MICROVEZEL

WERKKASTKAART
Telefoonnummers

Alarmnummer hoofdkantoor  ______________________
Alarmnummer locatie   ______________________
Lokaal alarmnummer politie  ______________________

Vluchtwegen
In veel gebouwen zijn op verschillende plaatsen nooddeuren. 
Neem eens de proef op de som en volg de aangebrachte 
richtingspijlen, zodat je weet waar je dan uitkomt.

Controleer regelmatig of de vluchtwegen niet versperd zijn.
Geef obstakels en onveilige situaties altijd door aan jouw
leidinggevende. Een vrije vluchtweg is van levensbelang!

Persoonlijke bescherming
Je bent verplicht gebruik te maken van werkkleding en de
voorgeschreven (verplichte) persoonlijke beschermingsmiddelen

Gebruik, in ieder geval bij het reinigen van sanitaire ruimtes, 
handschoenen om exceem of infecties te voorkomen.
in verband met latexallergie: gebruik nitril handschoenen!

Plaats voldoende waarschuwingsborden voordat je begint
met moppen / ruimtes reinigen en haal deze weg als de
vloer droog is. Denk na waar je de borden plaatst.

Meldpunten
Centraal alarmnummer
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Eerste hulp bij prikaccidenten

112
030 274 88 88
088 002 55 77

Symbolen op etiketten
OUD NIEUW

Acute gezondheidseffecten
Het gezondheidsgevaar van deze producten
is minder ernstig dan bij andere giftige stoffen

Chemicaliën
Wees voorzichtig met reinigingsmiddelen. De gevaren van de
middelen kun je herkennen aan de symbolen op het etiket.
Laat ze niet in contact komen met huid, ogen of mond. 
Adem de dampen niet in en was je handen voordat je gaat 
eten, drinken of roken. Werken met producten voorzien van
bovenstaande gevarensymbolen is alleen toegestaan voor
medewerkers die hiervoor speciale instructie hebben gehad.

      inhoudsaanduiding en moeten altijd worden afgesloten.

      de leidinggevende waarschuwen.

      neem direct maatregelen!

Werkhouding
Een verkeerde werkhouding kan leiden tot lichamelijke
klachten. Houd daarom rekening met je houding. 

Ga nooit op tafels staan, maar gebruik een telescoopsteel!

Productinfo / Veiligheidsbladen

over veiligheid, gevaren en risico’s van schoonmaakmiddelen.
Gebruikers zijn wettelijk verplicht om de informatie beschikbaar 
te stellen. De meest recente versies vindt u in de bestelportal
van Haagclean (www.haagclean.nl). Vraag nu uw login aan!

PAS OP
NATTE
VLOEROPGEPAST

NATTE VLOER
'' GLAD ''

CAUTION
WET FLOOR

Richting van de nooduitgang
naar links

Richting van de nooduitgang
rechtdoor

Richting van de nooduitgang
naar rechts

nooduitgang EHBO post brancard post BHV post verzamelplaats brandblusser

handschoenen werkschoenen stofmasker veiligheidsbril helm gehoorbescherming

trek altijd nitril
handschoenen aan

was je handen
altijd goed

gebruik de HC
deurhanger

plaats waar-
schuwingsborden

MENG NOOIT
PRODUCTEN
MET ELKAAR

Ontvlambaar
Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in
contact komt met een ontstekingsbron

Giftig
Product kan bij opname door mond, via huid of
door inademing gevaar opleveren of dodelijk zijn

Bijtend
Product heeft een vernietigend effect of 
lichaamsweefels als huid, ogen en slokdarm

Producten die als ze in het milieu terecht komen,
schadelijk zijn voor verscheidene organismen

WERKKASTKAART - VEILIGHEID EN EERSTE HULP
ETIKETTERING, GEVARENSYMBOLEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Direct spoelen met veel 
water (liefst op 
kamertemperatuur)
Eventueel arts raadplegen

Direct spoelen met veel 
water (liefst op 
kamertemperatuur)
Ogen nat houden
Arts raadplegen

Direct spoelen met veel 
water (liefst op 
kamertemperatuur)
Eventueel arts raadplegen

Direct spoelen met veel 
water (liefst op 
kamertemperatuur)
Eventueel arts raadplegen

Geen bijzondere
maatregelen vereist
Eventueel afspoelen met
veel water

Direct spoelen met veel 
water
Huid nat houden
Arts raadplegen

Direct spoelen met 
veel water
Eventueel arts raadplegen

Afspoelen met veel water

Geen bijzondere
maatregelen vereist
Eventueel kleding 
uittrekken en huid
afspoelen met veel water

Kleding uittrekken en 
spoelen
Huid afspoelen met veel
water
Eventueel arts raadplegen

Kleding uittrekken en 
spoelen
Huid afspoelen met veel 
water
Eventueel arts raadplegen

Kleding uittrekken en 
spoelen
Huid afspoelen met veel 
water

In frisse lucht brengen
Eventueel arts raadplegen

In frisse lucht brengen
Rustig en warm houden
Arts raadplegen

In frisse lucht brengen
Eventueel arts raadplegen

In frisse lucht brengen
Rustig en warm houden
Eventueel arts raadplegen

Mond afspoelen met water
Veel water drinken
Medische hulp verplicht

Mond spoelen met water
Veel water drinken
Niet (laten) braken
Medische hulp verplicht

Mond spoelen met water
Veel water drinken
Niet (laten) braken
Medische hulp verplicht

Mond spoelen met water
Veel water drinken
Medische hulp verplicht

VeiligheidsmaatregelenEerste hulp maatregelen

Bij normaal gebruik zijn geen 
speciale veiligheidsmaat-
regelen nodig

Niet mengen met zure
chemicaliën
Niet eten, drinken of roken
tijdens gebruik
Na gebruik handen wassen

Bijtend

Gevaar voor de gezondheid
op lange termijn

Gevaar voor de gezondheid

Ontvlambaar

Bijtend
(oud symbool)

Gevaar voor de gezondheid
(oud symbool)

Ontvlambaar
(oud symbool)

Draag geschikte
beschermende
kleding

Draag geschikte
beschermende
handschoenen
EN374 - Klasse III
Draag geschikt
beschermings-
middel voor 
ogen / gezicht
EN166

Draag geschikte
beschermende
kleding

Draag geschikte
beschermende
handschoenen
EN374 - Klasse III

Vuur en open
vlam vermijden

Niet roken tijdens
gebruik

Deze categorie: Geen waarschuwingssymbool

Bij een ongeval arts waarschuwen en indien mogelijk het 
veiligheidsinformatieblad en/of het etiket tonen. 

Telnr. Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum: 
030 274 88 88 (alleen via arts) Meng nooit producten 

met elkaar

Productinfo / Veiligheidsbladen
Het Veiligheidsinformatieblad (VIB/MSDS) bevat informatie over veiligheid, gevaren en risico’s 
van schoonmaakmiddelen. Gebruikers zijn wettelijk verplicht om de informatie beschikbaar te 

hebben. De meest recente versie vindt u in de bestelportal van Haagclean (www.haagclean.nl).

Uw wasruimte in orde met de professionele wasmachine en droger
van Electrolux, de doseerapparatuur van Diversey en de benodigde

documentatie van Haagclean Products. 
Kostenbesparing door speciale programma’s en wasmiddelen 

waardoor  uw microvezelmateriaal langer mee gaat.
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MICROVEZELCONCEPT 
KLEURSCHEIDING EN GEBRUIK

WERKING VAN MICROVEZEL
Microvezeldoekjes bestaan uit vezels die zijn 
gesplitst om een ultra fijne structuur te krijgen. 
Deze ultra fijne structuur is kleiner dan de 
meeste bacteriën en stofdeeltjes. Hierdoor kan
microvezel (in tegenstelling tot traditionele vezel)
veel meer vervuiling opnemen en vast houden.

ALGEMEEN GEBRUIK
De kleurcodering gebruiken is risico verminderen. 
Hanteer altijd de volgende regels:
   ebruik per type object een bepaalde kleur.
 Zo voorkom je bijvoorbeeld dat het aanrecht wordt 
 gereinigd met een toiletdoekje. 
   Gebruik nieuw microvezelmateriaal per ruimte 
 Zo blijft een eventuele besmetting altijd in 
 de bewuste ruimte
   einig altijd eerst de minst vervuilde objecten.
 Zo maak je een object niet vuiler dan het is
   ouw een doek in acht vlakken.
 Zo kun je een doek meerdere keren gebruiken 
   
 Gebruik dus een sprayflacon met reinigingsmiddel
 en spray op de doek. Gebruik geen emmers!

HET WASSEN VAN MICROVEZELMATERIAAL
Goed microvezelmateriaal is minimaal 400x wasbaar zonder dat het haar werking verliest.
Hanteer altijd de volgende regels:
   
   
   
   
   

Traditionele vezel Microvezel

Ruimtekaart (kleurscheiding)

Vouwen van microvezeldoek in 8 vlakken

rood microvezelmateriaal
voor het SANITAIR

blauw microvezelmateriaal
voor het INTERIEUR

geel microvezelmateriaal
voor de KEUKEN

groen microvezelmateriaal
voor VLOEREN

Instructiekaarten
MELAMINEMATERIAAL 
WONDERSPONS EN VLEKKENGUM

WERKING VAN MELAMINEMATERIAAL
Melaminemateriaal heeft een unieke eigenschap:
de vezels zijn bijna net zo hard als glas, maar zijn
ook open, waardoor het flexibel is. Door de
hardheid en open vezelstructuur absorbeert
melaminemateriaal veel vuil en water.

ALGEMEEN GEBRUIK
Melaminemateriaal “schuurt” vervuiling van alle
krasbestendige  oppervlakken als:
   
   
   

VOORBEELD VAN REINIGING

MATERIALEN
  
  
  
  
  

Vezels van 
melaminemateriaal

Voorbeeldobject:
Tafel

De spons nat maken
met water

Knijp de spons goed uit Gebruik geen reinigings-
middel of chemie

Oppervlak goed reinigen Nadrogen met droge 
microvezeldoek

De spons goed uitspoelen
met water

Sponzen niet machinaal
wassen!

INSTRUCTIEKAART
GELREINIGING SANITAIRE RUIMTES

Plaats bij de ingang een
bord “pas op natte vloer”

Draag NITRIL hanschoenen
NEN: EN420|EN455|EN374

Draag veiligheidsschoeisel Draag een veiligheidsbril

Verwissel de vuilzak en
plaats afvalbak buiten

Leeg de papierdispensers Verwijder grove vervuiling
Verwijder de vloerputjes

Vul spraytank met ge-
doseerde Sani Calcafoam

Borstel en reinig het toilet
van schoon naar vuil

Ontkalk het toilet met
Sani Clonet

Zet de wanden in met 
de spraytank

Laat minstens 10 minuten
inwerken

Tegelwanden schrobben
met scrubmop

Wanden afspoelen met 
borstel met waterdoorvoer

Schrob de vloer met 
schrobzuigmachine

Wanden, deuren en 
elementen reinigen

Laat de vloer aan de 
lucht drogen

Controleer de ruimte
voordat u deze verlaat

Verzamel gebruikte
materialen in een wasnet

Was de gebruikte material-
en volgens wasprotocol

1%
tot
15%

Sani Calcafoam

5L

PAS OP
NATTE
VLOER

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN VOORBEREIDING

GELREINIGING

NA AFLOOP VAN WERKZAAMHEDEN

10 minuten

1.

2.

3.

Sani Clonet W4f

INSTRUCTIEKAART
GELREINIGING SANITAIRE RUIMTES

Plaats bij de ingang een
bord “pas op natte vloer”

Draag NITRIL hanschoenen
NEN: EN420|EN455|EN374

Draag veiligheidsschoeisel Draag een veiligheidsbril

Verwissel de vuilzak en
plaats afvalbak buiten

Leeg de papierdispensers Verwijder grove vervuiling
Verwijder de vloerputjes

Vul spraytank met ge-
doseerde Sani Calcafoam

Borstel en reinig het toilet
van schoon naar vuil

Ontkalk het toilet met
Sani Clonet

Zet de wanden in met 
de spraytank

Laat minstens 10 minuten
inwerken

Tegelwanden schrobben
met scrubmop

Wanden afspoelen met 
borstel met waterdoorvoer

Schrob de vloer met 
schrobzuigmachine

Wanden, deuren en 
elementen reinigen

Laat de vloer aan de 
lucht drogen

Controleer de ruimte
voordat u deze verlaat

Verzamel gebruikte
materialen in een wasnet

Was de gebruikte material-
en volgens wasprotocol

1%
tot
15%

Sani Calcafoam

5L

PAS OP
NATTE
VLOER

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN VOORBEREIDING

GELREINIGING

NA AFLOOP VAN WERKZAAMHEDEN

10 minuten

1.

2.

3.

Sani Clonet W4f

INTERIEUR 
DAGELIJKSE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN HET INTERIEUR

Let op: reinig de Critical Control Points (      ) altijd i.v.m. infectiegevaar

Leeg de afvalbak, vervang
eventueel de vuilzak

Reinig de afvalbak 
klamvochtig 

Verwijder stof van hoge 
objecten met dustbow

Verwijder stof van venster-
banken en radiator

Verwijder stof van stoelen
en onderzijde tafel/bureau

Verwijder stof van boven-
zijde tafel/bureau

Reinig elementen op
tafel/bureau

Extra aandacht gaat uit
naar de telefoon(hoorn)

Reinig tafel/bureau 
klamvochtig

Reinig vensterbanken en
overig meubilair

Verwijder koffievlekken
van het tapijt en stoelen

Reinig het separatieglas
met een glasdoek

Reinig de lichtschakelaars
en de deurklinken

Bij tapijtvloeren:
vloer stofzuigen

Bij harde vloeren:
vloer moppen

Controleer de ruimte 
voordat u deze verlaat

Tapi Spotex 2  C4c

WATERKOKER EN MAGNETRON 
DAGELIJKSE EN PERIODIEKE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE MAGNETRON

PERIODIEKE REINIGING VAN DE MAGNETRON

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE WATERKOKER

PERIODIEKE REINIGING VAN DE WATERKOKER

Vouw een gele doek en
spray er Suma D2.4 op

Verwijder vlekken met een
gele krasvrije spons

Reinig de binnenkant van
de magnetron

Reinig de buitenkant van
de magnetron

Vul een kom met water
en citroenschijfjes

Plaats in de magnetron
en sluit de deur

Verwarm 10 minuten op
800 Watt

Neem na afloop de 
binnen- en buitenkant af

Vouw een gele doek en
spray er Suma D2.4 op

Verwijder vlekken met een
gele krasvrije spons

Reinig de binnenkant van
de waterkoker

Reinig de buitenkant van
de waterkoker

Vul de waterkoker met
water

Strooi 10gr. Sun Machine-
reiniger in de waterkoker

Laat minimaal twee keer
koken

Na afloop goed spoelen,
volg stappen 1 t/m 4 

10:00 10:0010:00

10:00 10:00

10:00

KEUKENS
DAGELIJKSE REINIGING

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE KEUKEN

DAGELIJKSE REINIGING VAN DE KEUKENVLOER

Stem vooraf de frequentie moppen t.o.v. schrobben-zuigen af en werk met een aftekenlijst.
Aanbevolen frequentie is twee dagen moppen, één dag schrobben-zuigen.

Reinig eerst de gebruikt
keukengerei (evt machinaal)

Berg de gebruikt keuken-
gerei vervolgens op

Reinig de afzuigkap en
omliggende tegelwand

Reinig bovenste (keuken)-
kasten en (tegel)wanden

Reinig de handcontact-
punten

Reinig de kookplaat Reinig de kraan Reinig de werkbank en/
of het aanrecht

Reinig de storkbak / 
gootsteen

Reinig de buitenkant van
de koelkast en/of vriezer

Reinig de rubbers en indien 
nodig de binnenkant

Reinig de buitenkant van
de oven / magnetron

Reinig de bovenste
(keuken)kasten

Reinig de onderste
(keuken)kasten + plinten

Reinig de deuren + 
deurklinken

Laat het gebruikte 
materiaal hangend drogen

Stofwis de vloer dagelijks Mop de vloer 
(stem frequentieaf met schrobben/zuigen)

Schrob/zuig de vloer
(stem frequentieaf met moppen)

Leeg en reinig tot slot
de vloerputjes met papier

10:00

VLOERREINIGING 
MET EEN SPRENKLERSTEEL

DAGELIJKSE REINIGING VAN HARDE VLOEREN MET SPRENKLERSTEEL

BIJ HARDNEKKIG VUIL IN KEUKENS

BIJ HARDNEKKIG VUIL

Ruim vervuiling op van
buiten naar binnen toe

Indien er indicatie is van
infectie: zie inst.krt. desinfectie

Bevestig de vlakmop aan
het frame

Vul de sprenklersteel met
gedoseerde vloerreiniger

Bevochtig de vloer,
door drukken op knop

Reinig de vloer vervolgens
klamvochtig (dus niet nat)

Verwissel de vlakmop 
indien vervuild

Doe vuile vlakmoppen in
waszak / wasnet

Mop de vloer eerst nat
met diamond- of scrubmop

Laat de vloerreiniger drie
minuten inwerken

Behandel vlekken met
een blauwe pad

Mop de vloer na met een
droge microvezelmop

Spray de vloer in met
keukenreiniger (Suma D2.4)

Mop de vloer eerst nat
met diamond- of scrubmop

Laat de vloerreiniger drie
minuten inwerken

Mop de vloer na met een
droge microvezelmop

3 minuten

3 minuten

PREVENTIEF DESINFECTEREN
In sommige gevallen is het schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken onvoldoende en 
moet er na het schoonmaken ook worden gedesinfecteerd. Desinfectie is nodig wanneer een 
oppervlak of voorwerp vervuild is met bloed en andere lichaamsvloeistoffen¹.  
REINIGEN
Er komt veel kijken bij een goede schoonmaak. Als er verkeerd wordt schoongemaakt, kunnen
er ziekteverwekkers achterblijven of zelfs verspreid worden². Raadpleeg voor een schoonmaak-
instructie de Haagclean Opfriscursus en Haagclean Instructiekaarten.

Gebruikklare reiniger & Desinfectans voor
medische hulpmiddelen en materialen

PREVENTIEVE REINIGING & DESINFECTIE: ALLEEN OP INDICATIE VAN EEN MOGELIJKE BESMETTING
Desinfecteer een oppervlak of voorwerp als er bloed of een andere lichaamsvloeistof op zit. 
Draag bij het desinfecteren altijd NITRIL disposable handschoenen  .
Diversey Oxivir CE Plus is een reiniger & desinfectans met een breed werkingsspectrum voor
Medische hulpmiddelen en Materialen  .

BELANGRIJKE INFORMATIE EN VOORBEELDEN
Het product mag alleen aangeboden worden voor desinfectie van medische hulpmiddelen zoals:
operatietafel, tandartsstoel, bedsteunen, armleuning en operatiekamer equipment. Niet gebruiken 
als oppervlakte reiniging van bijv. vloeren en niet medische hulpmiddelen als o.a. tafel en
stoel in een patiëntenkamer  .

3

NB: Voor meer informatie over Oxivir CE Plus zie de achterzijde van dit document.

4

1

Reinig het te reinigen object
eerst met de juiste reiniger

Spray het reinigingsmiddel
op de juiste microvezeldoek

Neem het oppervlak af
met de microvezeldoek

Laat vervolgens drogen

Verwijder grove vervuiling Breng het schuim aan op
het (medisch) oppervlak

Gebruik een schone micro-
vezeldoek om te reinigen

Neem de gewenste inwerk-
tijd in acht en droog na

Oxivir CE Plus Spray

30 seconden
minimaal

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rolstoelen

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rollators

Voor preventief desinfect-
eren van tilliften

Voor preventief desinfect-
eren van behandeltafels

VLEKVERWIJDERING 
VAN TAPIJT EN MEUBILAIR

VERSCHILLENDE SOORTEN VLEKVERWIJDERAARS

VERSCHILLENDE TECHNIEKEN OM TAPIJT TE REINIGEN (SPECIALISTISCH)

BEHANDELING VAN WATEROPLOSBARE VLEKKEN OP TAPIJT / MEUBILAIR

Tapi Spotex 1
Bij smeer- en vetvlekken

Tapi Spotex 2
Bij wateroplosbare vlekken

Tapi Gum
Kauwgumverwijderaar

Coffeebreaker
Bij “oude” koffie vlekken

Probeer vlekken altijd zo
snel mogelijk te behandelen

Verwijder aangekoekt vuil
en zuig losse delen op

Neem deppend overtollig
vlekvloeistof op met papier

Vooral de vlek niet 
inwrijven

De vlek insprayen met
Tapi Spotex 2 (15 cm afstand)

Laat 30 seconden
inwerken

Scrub de plek met een
scrubby en micropad

Laat vervolgens aan de
lucht drogen

Borstelzuiger:
Een borstelzuiger borstelt
de pool van de rug open 
en verwijdert zodoende
het vuil van de pool, maar
ook vanaf de rug van de
vloerbedekking (met 
name weggezakt zand).

Schuimreiniging:
Schuim kapselt vervuiling
in, droogt als een zand-
korrel op en wordt later
opgezogen tijdens het
stofzuigen.

Bonetten:
Vergelijkbaar met moppen
maar dan op tapijt. Vuil
wordt egaal verdeeld 
waardoor het minder 
zichtbaar is. Uiteraard zal
er wat vuil worden opge-
nomen op de bonnetpad.

Sproei-extraheren:
Er wordt water met product 
in het tapijt geïnjecteerd en 
vervolgens ingemasseerd
met een zachte tapijtborstel.
Daarna wordt het tapijt 
schoongespoeld met een
sproeiextractiemachine 
door schoon water in het 
tapijt te sprayen en al het 
vuil, zeep en vocht weer 
op te zuigen.

Co�ee Breaker
Deel I Co�ee Breaker

Deel II

Co�ee Breaker
Gemengd

Tapi Spotex 1 C4c

Tapi Spotex 2  C4c

Tapi Gum

Tapi Spotex 2  C4c

30 seconden

PREVENTIEF DESINFECTEREN
In sommige gevallen is het schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken onvoldoende en 
moet er na het schoonmaken ook worden gedesinfecteerd. Desinfectie is nodig wanneer een 
oppervlak of voorwerp vervuild is met bloed en andere lichaamsvloeistoffen¹.  
REINIGEN
Er komt veel kijken bij een goede schoonmaak. Als er verkeerd wordt schoongemaakt, kunnen
er ziekteverwekkers achterblijven of zelfs verspreid worden². Raadpleeg voor een schoonmaak-
instructie de Haagclean Opfriscursus en Haagclean Instructiekaarten.

Gebruikklare reiniger & Desinfectans voor
medische hulpmiddelen en materialen

PREVENTIEVE REINIGING & DESINFECTIE: ALLEEN OP INDICATIE VAN EEN MOGELIJKE BESMETTING
Desinfecteer een oppervlak of voorwerp als er bloed of een andere lichaamsvloeistof op zit. 
Draag bij het desinfecteren altijd NITRIL disposable handschoenen  .
Diversey Oxivir CE Plus is een reiniger & desinfectans met een breed werkingsspectrum voor
Medische hulpmiddelen en Materialen  .

BELANGRIJKE INFORMATIE EN VOORBEELDEN
Het product mag alleen aangeboden worden voor desinfectie van medische hulpmiddelen zoals:
operatietafel, tandartsstoel, bedsteunen, armleuning en operatiekamer equipment. Niet gebruiken 
als oppervlakte reiniging van bijv. vloeren en niet medische hulpmiddelen als o.a. tafel en
stoel in een patiëntenkamer  .
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NB: Voor meer informatie over Oxivir CE Plus zie de achterzijde van dit document.
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1

Reinig het te reinigen object
eerst met de juiste reiniger

Spray het reinigingsmiddel
op de juiste microvezeldoek

Neem het oppervlak af
met de microvezeldoek

Laat vervolgens drogen

Verwijder grove vervuiling Breng het schuim aan op
het (medisch) oppervlak

Gebruik een schone micro-
vezeldoek om te reinigen

Neem de gewenste inwerk-
tijd in acht en droog na

Oxiv
ir C

E P
lus S

pray

30 seconden
minimaal

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rolstoelen

Voor preventief desinfect-
eren van bijv. rollators

Voor preventief desinfect-
eren van tilliften

Voor preventief desinfect-
eren van behandeltafels

KEUKEN, WOON- EN BADKAMER
DAGELIJKSE REINIGING

Reiniging van de badruimte

Reiniging van het keukenblok

Doe de gebruikte doeken
en mop in waszak   

Controleer de badruimte
voordat u deze verlaat

Reinig met groene vlakmop
de badkamervloer

Reinig met een stuk toilet-
papier het doucheputje

Reinig met rode doek:
toiletpot (schoon naar vuil)

Reinig met rode doek:
de tegelwanden

Reinig met rode doek:
douche installatie

Reinig met rode doek:
wastafel, kraan + planchet

Reinig met blauwe doek:
spiegels + dispensers

Reinig met blauwe doek:
deurklink + lichtschakelaar

Borstel het toilet schoon

Spray Sani 100 in het toiletSpoel het toilet(papiertje)
door

Vul de dispensers aanTrek altijd nieuwe
NITRIL handschoenen aan

1.

2.

3.

Laat gebruikte borstels
hangend drogen

Reinig met groene 
vlakmop de keukenvloer

Veeg vervuiling met een
stoffer en blik weg

Maak met een stofwisser 
de vloer stofvrij

Reinig met gele doek:
stortbak / gootsteen

Reinig met gele doek:
aanrecht

Reinig met gele doek:
rubbers van koelkast + vriezer

Reinig met gele doek:
koelkast + vriezer

Reinig met gele doek:
oven + magnetron

Reinig met gele doek:
kraan (let op handgreep)

Reinig met gele doek:
alle handcontactpunten

Reinig met blauwe doek:
aanrechtkasten + plinten

Reinig met blauwe doek:
aanrechtkasten + tegelwand

Verwijder stof met foxduster:
plinten en onderzijde kasten

Verwijder stof met dustbow:
bovenkant van kasten

GROEPSRUIMTE KDV
DAGELIJKSE REINIGING

Reiniging van de sanitaire ruimte

Reiniging van de groepsruimte

Reinig met groene vlakmop
de badkamervloer

Reinig met rode doek:
toiletpot (schoon naar vuil)

Reinig met rode doek:
de tegelwanden

Reinig met rode doek:
wastafel, kraan + planchet

Reinig met blauwe doek:
spiegels + dispensers

Reinig met blauwe doek:
deurklink + lichtschakelaar

Spoel door, spray Sani 100
en borstel het toilet schoon

Vul de dispensers aanTrek altijd nieuwe
NITRIL handschoenen aan

Leeg afvalbak (evt. zak 
vervangen en reinigen)

1.

2.

3.

Reinig met blauwe doek:
lage kasten

Reinig met blauwe doek:
stoelen, tafels en banken

Desinfecteer met ETHAplus
speel- en boxkussens

Desinfecteer met ETHAplus
klein speelgoed

Desinfecteer met ETHAplus
aankleedkussen

Reinig met gele doek:
aanrechtkasten

Reinig met gele doek:
gootsteen + kraan

Reinig met gele doek:
aanrechtblad + tegelwand

Reinig met blauwe doek:
spiegels + dispensers

Vul de dispensers aan

Leeg afvalbak (evt. zak 
vervangen en reinigen)

Verwijder stof met foxduster:
plafond, kasten, decoratie

Reinig met blauwe doek:
telefoonpaneel + hoorn

Reinig met blauwe doek:
vlekken van deuren + muren

Reinig met blauwe doek:
deurklink + lichtschakelaar

Met groene sprenklersteel:
mop de vloer schoon

Met groene wisdoek:
Wis de vloer stofvrij

Stofzuig de vloerkledenReinig met blauwe doek:
kindermeubilair

Reinig met blauwe doek:
randen van boxen

ETHA Plus ETHA PlusETHA Plus
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DKS Controlerondes / Kwaliteitsmetingen met een tablet
Rapportages worden automatisch opgeslagen op de server



BEHEERSPLAN
SCHOONMAAK&HYGIËNE

Altijd de juiste productinformatie beschikbaar via de HC Portal
MSDS, PIS, brochures, instructiebladen en instructiefilmpjes

01 MSDS Veiligheidsblad

02 PIS Product Info

03 Gebruikersinformatie

04 Eerste hulp

05 Hyperlink

06 Film

07 Brochure

08 Instructie

09 Onderhoud & Garantie

10 ADR

11 Veiligheid overzicht

12 GEIS 
( Generic Exposure Information Sheet )

De veiligheidsbladen en productinformatie zijn verplicht om 
over te beschikken


