
NDP
Air Total+

Green

• Ideaal voor elke terminale desinfectie
• Werkzaam tegen: Bacteriën, 

mycobacteriën, schimmels en virussen
• Met ecologisch gas

Oppervlaktedesinfectie 
via verstuiving



NDP Air Total+ Green
NDP Air Total + Green CE is een luchtgedragen desinfectiemiddel voor 
risico-oppervlakken. De verstuiving van deze « granaat » gebeurt 
middels het verbreken van een zegel dat onmiddellijk de verneveling 
doet opstarten. Deze verneveling zorgt voor een totaal bereik van het 
desinfectiemiddel tot op de moeilijkst toegankelijke plekken.

NDP Air Total + Green CE heeft een breed biocidaal spectrum 
gekoppeld met een snelle actietijd op bacteriën, schimmels en 
virussen.

NDP Air Total + Green CE bevat geen brandbare gassen, giftige 
bestanddelen of verontreinigende stoffen waardoor het kan worden 
gebruikt op plaatsen waar andere producten niet kunnen worden 
toegepast. Air total is volledig compatibel met alle soorten 
elektronische materialen en componenten.

CE sanitair product klasse IIa

NDP Air Total+ Green met ecologisch gas
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Strips zijn beschikbaar om de draagwijdte van NDP Air Total+ Green te 
evalueren

• Teststrips die van kleur veranderen bij contact met het product.
• Maakt het testen van moeilijk bereikbare zones mogelijk.
• Onmiddelijk resultaat.

• Fles van 50 ml voor desinfectie van   
   40m3

• Fles van 300ml voor desinfectie van  
   150m3

• Operatiekamers en en isolatiekamers
• Ambulances
• Laboratoria en clean rooms
• Medische praktijken
• Veterinaire prakrijken
• Openbaar vervoer

Formaten

Werkzaamheid

• Didecyldimethylammoniumchloride
• Phenoxythanol
• Cinnemaldehyde
• Stuwgas en hulpstoffen

Samenstelling

Toepassingen

Luchtgedragen desinfectie zonder machine
Gebruiksaanwijzingen
U kan de gebruiksaanwijzingen bekijken op onze website.

Plaats de flacon op een vlak oppervlak 
en verwijder de veiligheidsring.

Wacht minstens een uur, of anders 
indien aangegeven door het 

ziekenhuisprotocol. Verlucht de kamer 
vooraleer ze te betreden indien nodig.

Eens de ontlading van het product is 
afgerond, laten inwerken. Niet 

gebruiken in de aanwezigheid van 
mensen.

Druk op de verzegeling en draai 
hem volledig open. De verneveling 
duurt ongeveer 1 tot 3 minuten.
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• Bactericide: (EN1276, EN13697,   
   EN13727) Staphylococcus aureus,   
   Enterococcus hirae, Pseudomonas   
   aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella  
   bronchiseptica. 
• Mycobactericide: (EN14348)   
   Mycobacterium avium,   
   Mycobacterium terrae.
• Fongicide: (EN1650, EN13697,   
   EN13624) Aspergillus niger, Candida  
   albicans.
• Virucide: (EN14476) zoals het H1N1, 
griepvirus en virus sub titus lipo philes 
(griep, coronavirus, ebola, hepatitis, hiv)
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