
Schoonmaken en desinfecteren 
behandelstoelen en massagetafels 

** Trek voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact! ** 

Reinigen frame 

• De metalen en houten delen van het frame mogen gereinigd worden met een 
zachte droge doek. 

• Bij hardnekkig vuil kan eventueel Special Spray Cleaner (art.nr. 1511) of 
Rapid Spray Cleaner (art.nr. 1529) met een doek gebruikt worden. 

 
Reinigen ligvlakken en kussens van (kunst)leder 

• Gebruik voor het reinigen lauwwarm water en een microvezeldoek. 

• Bij hardnekkig vuil kan eventueel Special Spray Cleaner (art.nr. 1511) of 
Rapid Spray Cleaner (art.nr. 1529) met een doek gebruikt worden. 

• Verwijder de cleaner- of zeepresten met een “licht” vochtige doek. 

• Gebruik in GEEN GEVAL detergenten, oplosmiddelen (alcohol), agressieve 
zepen en bleek- of schuurmiddelen. Deze producten kunnen het kunstleder 
aantasten en de levensduur ervan verkorten! 

• Bloedvlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden met koud water en 
desinfecteer met Meliseptol (art. nr. 16405). 

• Massageolie onmiddellijk verwijderen met PH-neutrale zeepoplossing. 

• Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor leder waarin olie of vet is verwerkt. 

• Babyshampoo is tevens uitermate geschikt als reinigingsmiddel. 

 Desinfecteren ligvlakken en kussens van (kunst)leder 

• Opgelet! Altijd eerst reinigen en daarna pas desinfecteren. Voor het 
desinfecteren moeten olie en vetresten van het oppervlak verwijderd worden 
met PH-neutrale zeep of Special Spray Cleaner (art.nr. 1511) of Rapid Spray 
Cleaner (art.nr. 1529). 



• Controleer of het desinfectiemiddel geschikt is voor het te desinfecteren 
oppervlak. Alcohol kan sommige oppervlakten aantasten! Gebruik Meliseptol 
(art.nr. 16405) voor oppervlakken van de bekleding van uw stoel of bank en 
houd de concentraties zoals aangegeven op de verpakking aan.   

• De bekleding en het gezichtskussen zijn niet geschikt voor desinfectie d.m.v. 
verhitting  

 

PROFI TIP 

Gebruik Meliseptol (art.nr. 16405) als desinfectiemiddel voor de bekleding 
van uw stoel of bank. Altijd eerst reinigen met Special Spray Cleaner (art.nr. 
1511) of Rapid Spray Cleaner (art.nr. 1529). 
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