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Algemeen 
 Bloemen blijven langer mooi wanneer ze in hygiënisch schone  

emmers worden gezet en hygiënisch schoon gereedschap  
gebruikt wordt. Het is daarom een goede gewoonte om ze direct 
te desinfecteren na gebruik en reiniging.  

 Beschikbaar in 5 L jerrycan. 
 Chrysal Clean Touch is geregistreerd bij het Ctgb (14125 N). 
 

Effecten 
 Chrysal Clean Touch doodt effectief bacteriën. 
 

Voordelen 
 Niet gevaarlijk, gebruiksvriendelijk en gebruiksklaar product. 
 Reukloos product. 
 Niet schadelijk voor bloemen. 
 Naspoelen na gebruik is niet nodig. 
 Volledig biologisch afbreekbare bestanddelen. 
 

Toepassingen 
 Voor het desinfecteren van emmers, messen, scharen, vazen, muren en oppervlakken 

zoals werkbladen en lopende banden. 
 Voor gebruik door kwekers, boekettenmakers, groothandelaren, retailers en bloemisten. 
 

Besparingen 
 Vermindert uitval van bloemen. 
 Vermindert het risico op besmetting. 
 Naspoelen is niet nodig waardoor minder waterverbruik. 
 

Gebruik 
 Chrysal Clean Touch dient te worden aangebracht na reiniging van de emmers. 
 Werkwijze: breng Chrysal Clean Touch aan op de te behandelen oppervlakken. 

Behandelingstijd is minimaal 30 minuten. 
 Emmers en vazen: breng Chrysal Clean Touch aan nadat emmers en vazen zijn gereinigd. 
 Chrysal Clean Touch is een zure oplossing, pH 2.8. 
 

Aanbevelingen 
 Koel bewaren, bij voorkeur tussen 5°C en 25°C. 
 Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten verpakking en bewaard onder de juiste 

omstandigheden. 
 Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de product informatie. 
 Restoplossingen kunnen via het riool worden geloosd. 
 Kan corrosie veroorzaken bij langdurig contact met metalen, m.u.v. roestvrijstaal. 
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Testresultaten 
Onderstaande grafiek toont het desinfecterend effect van Chrysal Clean Touch op vuile  
bloemenemmers. De emmers zijn schoongemaakt, waarna de helft van de emmers zijn  
gesprayed met Chrysal Clean Touch. De emmers zijn droog opgeslagen en getest na 2 en 4 
weken. 
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