
 

 
 
 

P3-manodes LI 
 

Omschrijving: Gebruiksklaar handdesinfectiemiddel 

Eigenschappen: • Toepasbaar in de voedings- en drankenindustrie; 
• Waarborgt optimale bescherming en langdurige 

zekerheid voor meerdere uren; 
• Geen huidirritatie bij veelvuldig gebruik, is aangenaam in het 

gebruik en heeft geen klevende werking; 
• Heeft een breed werkingsspectrum en is inzetbaar op 

plaatsen, waar hygiënisch met schone handen gewerkt 
dient te worden. Bijvoorbeeld: 
- in zgn.”High Risk Areas”, zoals de “Clean Room”; 
- bij aseptische verpakkingsmachines; 
- bij productielijnen in de bakkerij- en banketindustrie, 
- bij de productie van vleeswaren, snacks, etc.; 

• Geen toevoeging van kleurstoffen; 
• Dermatologisch getest. 
• In Nederland toegelaten onder nummer: 14484N. 

 
Productgegevens: 

 
Basiscomponent : propanol 
Soortelijk gewicht : 0,87 kg/l 
Voorkomen : vloeibaar, 
Opslag stabiliteit : 0 ºC tot 25 ºC 
pH 1% (20°C) : 4,8 

 
Gebruiksvoorschrift 

 
Bij het industrieel verwerken van levensmiddelen is het direct 
contact met eindproducten niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld het fileren 
van vis, verpakken van levensmiddelen etc. Maar ook zijn er 
situaties, waarbij mensen moeten ingrijpen bij technische storingen 
en handcontact kan ontstaan met machine-onderdelen, die later in 
contact komen met onverpakte levensmiddelen. Bij al die situaties 
dient te worden gedesinfecteerd. 
• Procedure bij schone handen: 

- handen met onverdunde P3-manodes LI (3 ml) 
inwrijven, totdat de handen weer droog zijn (20sec). 

- geen handdoek gebruiken, P3-manodes LI droogt snel 
op. 

• Procedure bij vervuilde handen: 
- handen grondig wassen met P3-manosoft. Dit product 

wordt op de handen aangebracht en grondig 
ingewreven. 
Daarna afspoelen met water en handen afdrogen. 

- vervolgens de handen inwrijven met P3-manodes LI, 
totdat de handen weer droog zijn (30 sec.). Hierna géén 
handdoek meer gebruiken! 
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Microbiologie 
 

EN 13727 Bactericide effectiviteit 
 
Validatie criteria 

 
>5 logreductie 

 
Testorganismen 

 
Temperatuur 

Vuile  
omstandigheden 

(0,3% BSA + 
0,3% 

schapen 
erythrocyten) 

- Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538) 
- Pseudomonas 
aeruginosa (ATCC 15442) 
- Escherichia coli K12 
(ATCC 10538) 
- Enterococcus 
hirae (ATCC 
10541) 
- Proteus mirabilis 
(ATCC 14153) 

 
 
 
 

20°C 

 
 
 
 

15 sec. 

 
EN 13624 Yeasticide effectiviteit 

 
 
Validatie criteria 

>4 logreductie 

 
Testorganismen 

 
Temperatuur 

Vuile  
omstandigheden 

(0,3% BSA + 
0,3% 

schapen 
erythrocyten) 

Gist 
- Candida albicans 
(DSM 1386) 

20°C 15 sec. 

 
EN 14476 Viricide effectiviteit 

  
Testorganismen 

 
Temperatuur 

 
Schone 

omstandigheden 
(0,03% BSA) Validatie criteria   

 
 
Viricidale 
werkzaamheid 

- Murine Norovirus 
soort S99 Berlin 

- Adenovirus 
soort Adenoid 75 

 
 

20°C 

 
 

120 sec. 

>4 Logreductie   

 
EN 1500 Bactericide effectiviteit 

 
 
Validatie criteria 

>4 logreductie 

 
Testorganismen 

 
Temperatuur 

 
Toepassing 

Contacttijd 

Bacteriën 
- Escherichia coli K12 
(DSM 10538) 

20°C 3 ml / 30 sec. 



 

 
 

Totaaloplossing in Hygiëne: Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen, 
dranken, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab biedt 
oplossingen voor optimale hygiëne. 

 
Hierbij maken we gebruik van een uitgebreide productrange, 
specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en bewaking 
van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in een compleet 
concept toegepast worden. Onze hygiëneconcepten zijn talrijk, 
bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lagedruk schuim- 
systemen), Protect User Support (opslag- en distributiesystemen), 
PlanChexX (hygiëne procedure tool). De combinatie tussen 
producten, apparatuur en service zorgt ervoor dat Ecolab een 
unieke positie heeft binnen het hygiënemanagement. Ecolab 
ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en desinfectie- 
systemen voor de institutionele en industriële markt. Ecolab biedt 
totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, instellingen voor 
gezondheidszorg, recreatiebedrijven, textielverzorgingsbedrijven, 
horeca, catering, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en 
cosmetische industrie. 

 
Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden van reiniging 
en desinfectie. Niet alleen in Nederland, maar zelfs wereldwijd. 
Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling 
waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij wordt te 
allen tijde rekening gehouden met efficiency, gebruikskosten, milieu- 
impact en veiligheid. 

Veiligheidsaspecten: De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) te downloaden via onze website. Zorg 
bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor het 
dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze productinformaties zijn op de normale bedrijfsomstandigheden afgestemd. Indien zich met betrekking tot de toestand van het water, de 
arbeidssituatie of de installatie, afwijkende omstandigheden voordoen, zijn onze technisch adviseurs gaarne bereid advies uit te brengen ten 
aanzien van de meest gunstige toepassing van onze producten. 
De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze, die bekend zijn op het ogenblik van de uitgave en houden geen rechtsgeldige 
verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze producten. Individuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van 
onze producten zijn steeds aangewezen. 
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Ecolab B.V. 
Oude Rhijnhofweg 17 
NL-2342 BB Oegstgeest 
Tel.: + 31 (0)71-5241100 
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B-1702 Groot Bijgaarden 
Tel.: + 32 (0)2-467 51 11 
Fax.:+ 32 (0)2-467 51 00 
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