Eigenschappen PUxx

Schoonmaak instructies en tips

• PUxx voelt aangenaam en soepel aan. Het kunstleer
transporteert warmte gemakkelijk en je ervaart een minder
zweterig gevoel. Dit is vooral fijn als je langere tijd op een
Score stoel, taboeret of kruk zit.
• Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren met alle
denkbare middelen zoals ethanol/alcohol (tot 70%),
waterstofperoxide en chloor oplossingen.
• Gecertificeerd ‘OEKO-TEX Standaard 100’: PUxx is
onschadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu.
• PUxx is volledig vrij van PVC en ftalaten (weekmakers).
• 100% Polyurethaan op een drager van polyester/katoen.
• 100% waterdicht.
• Urine- en bloedbestendig.
• Brandvertragend – EN 1021 1-2; GB BS 5852 Crib 5; IMO
2010 FTP: part 8; CALL117-2013.
(D DIN 4102 B1 Leverbaar op verzoek).
• De toplaag is zeer krasvast.
• Slijtvast: 300.000 toeren Martindale.
• Hoge lichtechtheid.

Voor langdurig plezier, PUxx dagelijks afnemen met een
vochtige doek met een (alkalisch) schoonmaakmiddel.
Vuil en vlekken bij voorkeur direct verwijderen. Voor het
desinfecteren van middelen op basis van ethanol (alcohol),
waterstofperoxide en chlooroplossingen, instructies van de
fabrikant van het desinfectieproduct opvolgen.
Vlekken
Urine- of bloedvlekken meteen afnemen met een
reinigingsdoekje. Opgedroogd kun je deze vlekken alsnog
verwijderen. Let wel, opgedroogd bloed of urine kan
verkleuring veroorzaken op lichtere tinten PUxx. Dit is normaal
gebruik.
Tip: verwijder een bloedvlek koud. Door warm water, al dan
niet met een reinigingsmiddel, gaat bloed fixeren en is dan
moeilijker schoon te maken.

PUxx

HYGIËNISCHE BEKLEDING

Wist je dat?
Handalcohol bevat handcrème. Dat voelt fijn
en smeert goed uit op je handen. De crème kan
een vettig laagje in de vorm van een witte waas
op contactoppervlakten achterlaten. Deze waas
verwijder je met een ontvetter.

Een Score stoel of kruk mag je gratis uitproberen op de werkvloer.
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Zijn jouw stoelen wel geschikt voor
ontsmetting en desinfecteren?
Hygiëne en veiligheid zijn in veel werkomgevingen belangrijk. PUxx
van Oniro is als bekleding voor de stoelen en krukken in de zorg een
logische keuze. PUxx is heel sterk, gemakkelijk te reinigen en kan
zonder problemen gedesinfecteerd worden met bijvoorbeeld alcohol.
Ook op werkplekken buiten de zorg waar ergonomie, comfort en
hygiëne belangrijk zijn, wordt steeds vaker gekozen voor PUxx als de
beste stoffering voor een Score stoel of kruk.
PUxx is een relatief nieuw soort kunstleer op basis van polyurethaan.
In tegenstelling tot traditionele kunstleren kan PUxx worden
gereinigd en gedesinfecteerd met middelen zoals alcohol, chlorides of
waterstofperoxide zonder dat het materiaal wordt aangetast.
Traditioneel kunstleer op basis van PVC, ook wel vinyl genoemd, bevat
ftalaten (weekmakers) om het kunstleer flexibel te houden. Wordt deze
behandeld met een ontsmettend of desinfecterend product? Dan zal
PVC langzaam gaan uitdrogen, verharden en uiteindelijk scheuren.
Juist nu, in een tijd waarin hygiëne zó belangrijk is, wil je toch dat je
stoelen en krukken goed schoongemaakt en ontsmet kunnen worden?

Test het zelf
Dit proeflapje PUxx mag je ‘misbruiken’. Neem het proeflapje uit de folder en test een reinigingsproduct of desinfectant dat dagelijks wordt gebruikt om stoelen en krukken te ontsmetten.

- PUxx 1 proefstaal -

De test
1. Neem het proeflapje Puxx uit de folder,
2. Teken 4 cirkels op dit stukje PUxx (tip: gebruik een glas om mooie
cirkels te maken).
3. Schrijf onder de eerst cirkel “30 minuten”, onder de tweede cirkel “1 uur”,
onder de derde cirkel “24 uur” en onder de vierde cirkel “48 uur”.
4. Creëer In elke cirkel een mooie druppel van je reinigingsproduct of desinfectant.
5. Zodra de tijd welke onder de circel staat verstreken is, verwijder je het
residue in de cirkel met een vochtig doekje (water).
6. Wat is jouw resultaat?
Maak een foto van je test en deel deze op de Facebookpagina van
Score door @scoreholland te taggen in je bericht. Vergeet niet het
product dat jij getest hebt op dit proeflapje PUxx te vermelden.
PUxx is veilig voor ontsmettingsmiddelen die ethanol/alchol (tot 70%),
waterstofperoxide en chlorides bevatten. Gebruik geen zware oplosmiddelen (bijv. aceton).

Voorbeelden van verhard en uiteindelijk gescheurd kunstleer. Deze is niet
langer waterdicht en kan deeltjes afgeven aan de omgeving.

Oniro en Score werken al geruime
tijd samen met als doel hele goede
kwaliteit zitoplossingen te bieden
voor de zorgsector. PUxx is een
innovatie van Oniro. De kennis
en ervaring van Oniro hebben
geleid tot de ontwikkeling van dit
veelzijdig kunstleer dat voldoet
aan de huidige werkeisen en
milieumaatstaven.

