Barbicide desinfectie
met unieke Anti-roest formule
Je schaar en overige instrumentern desinfecteren en onderhouden,
hoe doe je dat?
Door het coronavirus is er extra aandacht ontstaan aan de kant van de kapper.
Een veel gehoorde vraag de laatste tijd is:
“Mag ik mijn schaar wel of niet onderdompelen in Barbicide?”
Het onderdompelen van je schaar en andere instrumenten is voor desinfectie
erg belangrijk, vooral een schaar heeft moeilijk bereikbare plekjes,
tussen de snijbladen, stelschroef, ringen of lagers,daar hoopt het vuil,
dus bacterien, virussen, schimmels en overige ongewenste gasten, zich op.
De vloeistof moet daar in doordringen en niet alle middelen op de markt
zijn hier geschikt voor.
Oppervlakte desinfectie zoals UV-C licht
al helemaal niet, daarmee bereik je niet de belangrijkste delen van de schaar.
Dit geldt ook voor het scheermes, het mes heeft ook bewegende delen,
denk aan de houder waar je het mes in dicht klapt.
Is Barbicide hier geschikt voor, het antwoord is JA,
Je mag je schaar onderdompelen in de Barbicide.
5 Minuten is voldoende en mocht je even druk zijn met iets anders
dan kun je het rustig een half uur in de dompelaar laten.
Barbicide is voorzien van een Anti-roest formule
die jouw kostbare gereedschappen zal beschermen en niet zal aantasten.
De kwaliteit van de schaar speelt wel een rol maar roest zal niet optreden.
De schaar altijd na het desinfecteren afspoelen onder stromend water
en daarna afdrogen.
Gebruik direct na het desinfecteren een druppeltje olie,
dit doe ja na elke desinfectiebehandeling, dus na elke klant!
Voor het gemak kan je ook Clippercide gebruiken van het huis van Barbicide.
Deze spray kan je ook heel gemakkelijk tussen de bedrijven door gebruiken.
Zo kan je op een veilige en prettige manier werken met je schaar,
veilig voor jouw klant en veilig voor jezelf en goed voor jouw schaar.

