
Apa
Manfaatnya

Memperkecil resiko saat menangani cucian kotor

Mudah dibuka, pakai langsung dari kotaknya

Tahan bocor dan awet

Memiliki sifat penghalang bakteri yang unggul

Cocok untuk cucian kotor yang lembab atau basah

Kantong cuciannya larut secara sempurna

Terurai menjadi biomassa alami, CO2, dan air

Ramah lingkungan

LARUT DALAM AIR PANAS

Kantong-kantong cucian dirancang untuk langsung 
dimasukkan ke dalam mesin cuci dan akan larut 
sempurna dalam siklus pencucian komersial.  
Siklus pencucian dengan air panas dengan suhu 
di atas 70 derajat Celsius.

UKURAN KANTONG CUCIAN

660 x 840 x 20 Mikron
710 x 990 x 20 Mikron
Pengikat larut air terintegrasi

PENGGUNAAN

Rumah sakit, Panti Perawatan, Hotel, Penerbangan, Spa
Melindungi karyawan dan pelanggan dari cucian 
terkontaminasi.
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P e n g e n d a l i a n  I n f e k s i

LARUT DALAM AIR
KANTONG-KANTONG CUCIAN

Mengapa anda memerlukan kantong pengendali infeksi?
Kantong pengendali infeksi kami memperkecil resiko kontaminasi silang dari 

penyakit-penyakit menular, termasuk COVID-19, pada saat menangani cucian linen kotor.  

Tidak perlu membuka atau mengosongkan kantong sebelum mencuci.

Lindungi para karyawan dan tamu anda.

LARUT DALAM AIR

BIODEGRADABLE

AMAN LAUT

PERINGATAN

LINEN TERCEMAR
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C a r a  p e n g g u n a a n

 LARUT DALAM AIR LARUT DALAM AIR 

 

PANAS

Instruksi mencuci dengan kantong cucian menggunakan air PANAS.

Untuk penggunaan di fasilitas komersial atau perlembagaan: penanganan dan perawatan 

kantong cucian larut air kami, dirancang untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit 

menular.  Kantong-kantong cucian ini dibuat dari saput plastik yang 

100% Hydroplast aman laut dan sepenuhya larut dalam air.

Lindungi para karyawan dan tamu anda.

LARUT DALAM AIR PANAS

BIODEGRADABLE

AMAN LAUT

HOTLINE PEMESANAN:

PERINGATAN

LINEN TERCEMAR

 Buka kantong dan taruh cucian kotor ke dalamya

 Tarik lepas pengikat perforasi dari bagian atas kantong

 Gunakan pengikat untuk mengikat kembali kantong apabila sudah penuh.

 Simpan kantong-kantong penuh dalam keadaan kering selagi dalam 

       penyimpanan / transportasi.

 Letakkan kantong yang masih tertutup ke dalam mesin cuci.

 Lakukan pencucian dengan SIKLUS AIR PANAS PENUH dengan suhu 

       air 158F/70C atau lebih.

 Jangan mengisi mesin cuci melebihi kapasitas yang dianjurkan, dan

       pertahankan ketinggian air yang tepat. 

 Simpan kantong yang belum terpakai dalam pembungkus pelindung 

       sampai siap untuk dipakai. 

 Pastikan tangan anda bersih dan kering saat menggunankan kantong. 

LANGKAH 1

LANGKAH 2

LANGKAH 3

LANGKAH 4

KANTONG-KANTONG CUCIANKANTONG-KANTONG CUCIAN

 


