NIEUW!

Bestel nu
enziSurf op
onze website:

enziSurf ®
Multi-enzymatische schuimspray voor het
efficiënt reinigen van hoge oppervlakken
Veel effectiever dan conventionele desinfectie en reiniging!

Deze veelzijdige formule reinigt dankzij de werking van enzymen alle wasbare oppervlakken
efficiënt en moeiteloos zonder sporen na te laten.
•
•
•
•
•
•
•

Verwijdert 99.9% van de micro-organismen
Biologische afbreekbaarheid
Milieuvriendelijk 					
Klaar voor gebruik
Veilig voor gebruiker en oppervlak
Diepe enzymatisch reiniging voor langere tijd
Ideaal in combinatie met Drying Towel

Interster Drying Towel; ideale combinatie met enziSurf
De Drying Towel, gemaakt van 100% microvezels en daardoor
pluisvrij, verbetert de verwijdering van micro-organismen.
Het is efficiënter en voordeliger in gebruik dan herbruikbare
katoenen of papieren doeken. Handzaam verpakt in een
gemakkelijk te openen plastic verpakking.

Aanbieding: gratis set Drying Towels
Bestel nu enziSurf 6 x 750 ml en ontvang
gratis een set van 320 Drying Towels! 
Scan de QR code bovenaan om uw bestelling te plaatsen
en van deze combinatie-aanbieding gebruik te maken.

Interster, uw partner voor CSA, Endoscopie en Investment Solutions

enziSurf ®

Proces
Het reinigen van oppervlakken die in contact met patiënten zijn geweest, is van essentieel belang
voor infectiepreventie. Deze veelzijdige formule reinigt dankzij de werking van enzymen alle wasbare
oppervlakken efficiënt en moeiteloos zonder sporen na te laten. Ze zorgen er ook voor dat het Coronavirus
en andere gevaarlijke bacteriën worden verwijderd.
Toepassingen
1. Spuit rechtstreeks op het oppervlak. Laat minstens 2 minuten inwerken in het geval van sterke vervuiling.
2. Wrijf met de speciale reinigingsdoek om het vuil te verwijderen. (Drying Towel)
3. Laat drogen.

Specificaties enziSurf®
• Voor een grondige reiniging
• Klaar voor gebruik
• Zoete sinaasappel geur
• Bestrijdt geurtjes
• Biologische afbreekbaarheid
• Verwijdert 99.9% van de micro-organismen

Enzymatische reinigingsmiddelen reinigen dieper
en voor langere tijd
Veel oppervlakken lijken vlak en glad, maar op microscopisch niveau bevatten ze groeven en oneffenheden.
Deze oneffenheden zijn een bron van verschillende
soorten (microbiologische) verontreiniging.

Voordelen enziSurf®
• Multi-enzymatisch
Efficiënte en moeiteloze verwijdering van zichtbare en onzichtbare organische verontreiniging
dankzij de werking van enzymen. De enzymen ontbinden en breken het vuil razendsnel af.
• Milieuvriendelijk
Ingrediënten van natuurlijke oorsprong: zonder fosfaten, bleekmiddel of ammoniak.
• Veilig voor gebruiker en oppervlakte
Niet corrosief. Biedt een verantwoord alternatief voor conventionele reinigingsmiddelen.
• Preventieve werking
Het anti-afzetting effect van de enzymen voorkomt dat de vervuiling zich te snel herstelt.

Artikelnummer
Omschrijving
Eenheid (doos)

3FSOP185818
enziSurf 750 ml.
6 stuks

Bekijk het product in de e-catalogus: 			

Whatever you need...ask us
Vragen over actuele prijzen van enziSurf en/of
de Drying Towel, neem dan contact op met onze
afdeling Customer Service voor een offerte op maat.

www.interster.nl/product/centrale-sterilisatie-afdeling/onelife-enzisurf-high

Interster International B.V.
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