
 

    SAPO bv - Heirweg 38 c - 9990 Maldegem  

      T: 050 / 72 04 24  -  M: 0479 / 39 81 79  -  F: 050 / 71 98 08   

      BE0471.874.316/RPR Gent   -   info@sapoproducts.be  -  www.sapoproducts.be   

Enkele weetjes en bedenkingen i.v.m. de corona - hygiënemaatregelen . 

 

Beste klanten, 

 

Samen met onze partners - leveranciers hebben we gezocht naar de nodige producten en materialen om u te 

helpen met de hygiënemaatregelen na de corona-crisis. 

 

Denk aan glazen wassen ! 

 Om perfect hygiënisch te zijn, worden glazen best gewassen en gespoeld in een vaatwasmachine. 

 Wassen op 60 à 65 ° - spoelen + 80 ° 

Controleer best even uw vaatwasmachine hiervoor ( of vraag het even, ik doe dit wel ). 

 

Kunnen glazen niet in de vaatwasser, dan wordt er geadviseerd om ze eerst grondig te wassen met een 

desinfecterende reiniger ( gebruik hiervoor Cid Lines Eco Des of bv. TANA Apesin Daily ), een gewone 

glazendetergent zal hier voor niet voldoende zijn. 

Zorg ook dat het spoelwater zeer regelmatig ververst wordt. 

 

Zorg voor handhygiëne, voor gasten en personeel. 

Grondig en voldoende lang  handen wassen met water en zeep is voldoende.  Daarna steeds afdrogen 

met papier. Voorbeelden van affiches hoe handen te wassen en ontsmetten, vind je op >>>  

https://www.sapocleaningsupplies.be/tips-and-links 

Handendrogers met warme lucht zijn geen goed idee ( later meer hierover ). 

Alcoholgels kunnen ook helpen tussendoor of op plaatsen waar handen wassen moeilijk is. 

Er is hiervan voldoende aanbod, ook van pompjes en verstuivers.                                                               

We helpen u graag verder op weg volgens de noden van uw inrichting! 

 

Handschoenen ? 

 Of je nu handschoenen draagt of niet, handhygiëne blijft belangrijk. 

Als je met handschoenen een besmet oppervlak aanraakt, dan kan je evengoed besmettingen 

doorgeven. 

Verkies je toch handschoenen, ververs regelmatig en was bij elke verandering steeds je handen. 
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Er bestaat nu ook een type handschoen die je zonder aanraken makkelijk aan en uit kan doen. 

 

 

 

 

 

Het systeem bestaat uit een herbruikbare handschoen met een magnetische armband en een 

magnetische basis waarop de handschoen geplaatst kan worden. De handschoen kan tussen het 

nemen van de voeding en het betaalproces snel aan– en uitgedaan worden en telkens terug op de 

basis geplaatst worden en dit zonder de andere hand te hoeven gebruiken. 

Wij geven u graag meer uitleg  –  testmateriaal beschikbaar ! 

 

Handendrogers met warme lucht zijn geen goed idee! 

Van handendrogers met warme lucht is bewezen dat ze bacteriën en virussen rondblazen en doen 

vermenigvuldigen i.p.v. ze te verwijderen. 

U vindt hierover meer info op onze site >>> https://www.sapocleaningsupplies.be/tips-and-links 

Er zijn verschillende soorten papiersystemen TORK of S-LINE beschikbaar aan zeer interessante 

bruikleenvoorwaarden! 

 

Wees voorzichtig met alcohol gebaseerde desinfectiemiddelen op mooie oppervlakken ! 

Alcohol desinfectie werk zeer goed en snel, maar kan op lange termijn schade aanrichten aan o.m. 

geschilderde oppervlakken. 

Gebruik zeker nooit deze producten op acryl of plexi schermen, zo ontstaan microkrassen en wordt 

het materiaal op termijn dof en broos. 

 

Wees voorzichtig met alle desinfectiemiddelen ! 

 Al deze producten dienen met de nodige voorzorg gebruikt te worden! 

We hebben daarom gekozen om enkel gekende en erkende producten aan te bieden.  Deze producten 

hebben al hun effectiviteit en werking bewezen ! 

Lees steeds de gebruiksaanwijzing! 
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Reinigings en hygiëneplannen ? 

Er zijn voorbeelden van hygiëneplannen beschikbaar ! 

De plannen kunnen ook aangepast worden aan uw keuken en inrichting ! 

 Voorbeelden vind je op >>>> https://www.sapocleaningsupplies.be/tips-and-links 

 

Zoals je kan merken, kan het ook een hulpmiddel zijn voor medewerkers om na te gaan wat en 

wanneer precies is gereinigd. 

 

 

 

Zijn er vragen i.v.m. de hygiënemaatregelen? Niet twijfelen, gewoon vragen ! 

 

We hebben een heel netwerk van specialisten bij partners-leveranciers,                                  

die steeds bereid zijn om elk probleem op te lossen ! 

Samen met de belangrijkste partners hebben we meer dan 100 jaar ervaring                               

ter uwer beschikking ! 
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