Spar tid i hygieneslusen
med effektiv håndvask
Undersøkelser viser at av de som vasker
hendene, er det kun 33 % som gjør det nøye nok.
Cleantech håndvaskere gir 100 % korrekt håndvask og fjerner 99,9 % av virus og bakterier på
kun 12 sekunder (i motsetning til 30 sekunder
ved manuell vask). Ved å korte ned vasketiden,
reduseres også vannforbruket med 25%.
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En vaskesyklus med denne håndvaskemaskinen bruker
kun 2,3 liter vann pr. syklus. Masinen bruker riktig mengde
såpe og du er garantert rene hender på 12 sekunder.
Bedre for lommeboka, bedre for huden og smittespredning, og bedre for miljøet.

12 sek.

Hvordan fungerer maskinene?

•

•

Maskinene trenger vann, avløp og strøm.
Vaskemiddelet kobles til i skapet under vaskedysene.
Hendene plasseres ned i hvert kammer.
Maskinen starter ved at en sensor registrerer når du tar
hendene inn.
40 dyser med forskjellige vinkler, kraft og intensitet spyler automatisk alle deler av hendene med vann og såpe.
Sylindrene roterer for å dekke alt av overflater.
Etter 12 sekunder er prosessen ferdig, og hendene er
helt rene og fri for såpe og patogener.
Ta ut hendene og tørk med papir (papir er alltid foretrukket da lufttørking ikke hindrer dråpesmitte og kan
blåse vann rundt).
Maskinene klarer fem håndvask i minuttet.
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Smidig, rask og
100 % hygienisk
håndvask hver gang
CleanTech 500C
CleanTech® 500 er den minste industrielle modellen. Laget
i rustfritt stål (NEMA 4X) og kan henges på vegg.
• Passer for industriell produksjon.
• Utviklet for å huse opptil 3 x 4 liters beholdere med vaskemiddel (ca. 2 400 håndvask).
• Monitor med tellesystem.
• Mulighet for sko-/såledesinfeksjon i tillegg.

CleanTech 2000 S
CleanTech® 2000 S er for de største stedene, hvor det til
enhver til er meget høyt trykk på vaskestasjonene.
• Anbefalt for arbeidsplasser for over 150 brukere.
• En løsning i rustfritt stål (NEMA 4X), gulvmodell.
• Monitor med tellesystem.
• Vaskemiddelindikator.
• Mulighet for sko-/såledesinfeksjon i tillegg.

CleanTech ELF C
CleanTech® ELF C er perfekt for medium og større industriell produksjon.
• En løsning i rustfritt stål (NEMA 4X) som felles ned i ønsket benk (din egen eller våre tilpassede modeller).
• Monitor med tellesystem.
• Vaskemiddelindikator.
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