Reinigende
Koker
Om hygienische redenen is het soms nodig om
de buisleidingen van de TELETUBE buizenpost in
ziekenhuizen te reinigen.
Ons gamma kokers bevat daarvoor een speciaal model. In combinatie met het juiste reinigingsmiddel is het heel gemakkelijk om de binnenkant van de buis te reinigen.
De koker heeft een reservoir/verdeler voor het
reinigingsmiddel. Het volstaat de koker door de
buis te verzenden. Het reinigingsmiddel wordt
dan binnen in de buis verdeeld.
De wrijving van de geleidingen van de koker
wrijft het reigingsprodukt over de binnenwand
van de buis, om zo een correcte reiniging te bekomen.
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De koker met zijn gesloten kant naar onder op een plat vlak plaatsen. De koker
openen en het stopsel van het reservoir verwijderen. Handschoenen gebruiken!
Giet 200ml van het reinigings- of ontsmettingsmiddel in het reservoir (gebruik een
trechter om het gieten te vereenvoudigen). Niet overvullen. Gebruik het juiste
reinigingsmiddel.
Het reservoir sluiten met het stopsel. Gebruik handschoenen.
De koker voorzichtig in het station plaatsen en verzenden. Om een grondige reiniging te bekomen kan het nodig zijn om meerdere verzendingen te doen.

www.teletube.be

Reinigende Koker
• Speciale reinigingskoker
• Reservoir met verdeelgaatjes
• Eenvoudig en efficient
• Gemakkelijk te gebruiken
• Voor diverse reinigingsproducten

Reinigende koker - Technische specificaties (*)
Model

D110

D160

Reinigingskoker

Reinigingskoker

Diameter

104mm

Lengte

249mm

Gebruikslimiet

Bochten R=650mm

Reinigingsmiddel / Ontsmettingsmiddel - Technische specificaties (*)
Type

Metasys SD Naturel & nettoyant

Desinfectie spectrum

groot: HBV/HIV, bactéricide, fongicide, tuberculoïde

Actietijd

HBV/HIV 30 sec; Bactéricide/fongicide: 1 min; Tuberculoïde: 1 à 5 min

Lange termijn effect

Voorkomt het onstaan van haarden

Conformiteit

CE

(*) C.P.Bourg kan niet verantwoordlijk gesteld worden voor schade en/of verlies, op geen enkele wijze, direct of indirect, als
gevolg van het gebruik van de koker of het reinigings product.
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