
DESINFECTIE VAN 
KRITISCHE OPPERVLAKKEN

TRISTEL FUSE  
SURFACES

Hoog niveau reinigings- en sporicide 
ontsmettingsmiddel 

voor grote oppervlakken

Tristel Fuse Surfaces   

op basis van chloordioxide 

(CLO
2
) is een 

performant hoog niveau 

desinfectiemiddel met 

reinigende werking, en 

een ideaal alternatief 

voor de klassieke 

desinfectieproducten zoals 

aldehyden, perazijnzuur, 

chloor, ...  voor grotere 

oppervlakken in kritische 

zones.

KENMERKEN

 · Combineert, in één enkelvoudige handeling, een reinigende werking (bevat 

detergent) met de desinfecterende functie van chloordioxide

 · Sporicide in 5 minuten

 · Eén enkel zakje, één dosis en één enkele contacttijd voor het ganse 

microbiologisch spectrum

 · Uitstekende compatibiliteit met alle soorten harde materialen 

 · Chloordioxide is werkzaam in 5 minuten tegen tal van micro-

organismen, zoals Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile, 

Mycobacterium tuberculosis, norovirus, Carbapenemase producerende 

enterobacteriën, vancomycine-resistente enterococcus (VRE), MRSA, 

Acinetobacter baumannii, ...

 · niet toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar

 · Conform de biocide regelgeving, zoals beschreven in de REACH richtlijnen

 · Verwijdert biofilm en neutraliseert geuren

Na vermenging blijft het product 24u stabiel. 

TOEPASSINGEN
Harde, niet-poreuze grote oppervlakken zoals muren en vloeren in: 

 · Operatiekamers

 · Intensieve zorgen

 · Oncologie afdelingen

 · Verpleegafdelingen

 · Geriatrie

 · Kritische zones zoals apotheken, IVF-labo’s, …

•  Desinfectie in 5 
minuten

• Eén enkelvoudige 
handeling

• Bevat detergent
• Niet toxisch



1. Eén zakje gebruiken om 5 liter chloordioxide ontsmettingsmiddel te maken. Het zakje 

doormidden vouwen en stevig, met één hand, in één zijde van het zakje knijpen zodat de inhoud 

door het midden van het zakje barst. De oplossing neemt een gele kleur aan.

2. Een hoek van het zakje afscheuren of afknippen.

3. De inhoud van het zakje in 5 liter koud leidingwater verdunnen en oplossen. Attentie: Geen warm 

water gebruiken.

 · 5 minuten contacttijd respecteren: laten drogen aan de lucht (naspoelen niet nodig).

 · Na vermenging is de oplossing tot 24u houdbaar.

PRESENTATIE

 · Tristel Fuse Surfaces wordt verpakt in een doos met 40 zakjes

 · Eén zakje volstaat voor 5 liter ontsmettingsmiddel

 · Tristel Fuse Surfaces is beschikbaar zonder parfum of met citrusgeur

 · Ref-code: FUS-SUR 

TECHNISCHE INFORMATIE
 · Elk zakje Tristel Fuse Surfaces bevat twee afzonderlijke componenten: de Basis- en de 

Activatoroplossing. Menging van beide componenten resulteert in chloordioxide (ClO
2
), aanwezig 

in een waterige oplossing. 

 · Dankzij het aanwezige detergent (amineoxide) in de oplossing, combineert Tristel Fuse Surfaces 

de hoog niveau desinfectie met een reinigende werking in één enkel protocol.

SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Tristel Fuse Surfaces is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide 

met een contacttijd van 5 minuten, gevalideerd door onafhankelijke laboratoria 

conform de Europese normen terzake. 

GEBRUIKSAANWIJZING

Testvereisten conform de Europese Normen
Sporen Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus EN13704, EN14347 

Mycobacteriën Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae (TB) EN14348 

Virussen Norovirus, Poliovirus T1, Adenovirus T5, Herpesvirus Simplex 
T1, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis C EN14476 

Fungi Candida albicans, Aspergillus niger EN13697, EN13624 

Bacteriën
Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, MRSA, Escherichia coli, Multiresistente 
Acinetobacter baumannii (MDRA) 

EN13727, EN1276, EN14561, EN13697 
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EN-normen 
gevalideerd 
in 5 minuten




