
Hygiëne, het gevaar zit in de binnenkant! 
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SchimmelS en bacteriën: De vijanDen van uw beDrijf, uw proDuct en uw perSoneel

elimineert 
Schimmelsporen

verwijdert 
Geuren

Doodt 
bacteriën

voorkomt 
Contaminatie

Met onze bacterie- en schimmelsporen dodende laarzen- en schoenendrogers bestrijdt en voorkomt u de vorming van 
bacteriën en schimmels in schoenen en laarzen. De oplossing die wij u bieden bestaat uit een RVS, glad uitgevoerde 
muurconsole waar door een ventilator lucht en omgevingsvriendelijke oxidanten in het schoeisel wordt geblazen. 
De oxidanten halen de nare geur uit het schoeisel en uw kleedruimte. De niet gebruikte oxidanten vinden hun weg 
in de omkleedruimte waar ze aanvullend zullen bijdragen aan een betere omgevingslucht.

Verwijdert geuren, bacteriën en schimmelsporen. 

Geïntegreerde AOP Technologie

AOP technologie is uitermate 
effectief ter verbetering van 
luchtkwaliteit en maakt gebruik 
van een cel die actieve oxidanten 
produceert: Hydroperoxiden, 
Hydroxiden, Super Oxide 
ionen, Kiemdodend UV-licht. 
De oxidanten die vrijkomen zijn 
zeer actief doch onschadelijk 
voor mens, dier en plant. De 
oxidanten bewegen zich op 
eigen kracht (Brownian Motion) 
op zoek naar moleculen om 
hiermee een verbinding aan te 
gaan. Zo worden er bacteriën, 
schimmelsporen en geuren 
bestreden. 

Werking van de oxidanten

Door de speciale ophangstang 
komen desinfecterende oxidanten 
en warme lucht tot in de neus van 
het schoeisel.

In uw bedrijfstak worden laarzen en schoenen verwisseld bij het wisselen van afdeling. Tijdens hun ‘wachttijd’ is 
het schoeisel de ideale kweekplaats voor schimmels en bacteriën. Schoeisel dat regelmatig gewisseld wordt is 
een risicobron voor besmetting. Het wisselsysteem tussen de verschillende hygiëne-zones geeft het schoeisel in 
de ‘wachttijd’ alle kans een verspreidingsbron van schimmels en bacteriën te worden. Ook is geuroverlast bij een 
bedrijfsbezoek ronduit gênant. Kies nu dus voor frisse laarzen en een frisse kleedruimte 
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TESTED 
MICRO-ORGANISMS

Variation coefficient 
between the 5 tests 
(stand. oev. / mean)

Pathogenic  
burden of the  
positive control

Average  
reduction 
(decimal log)

That means: 
Reduction of  
pathogenic burden of:

90 minutes

Candida Albicans 1,16 38.000 2,74 99,820 %

Staphylococcus Aureus 1,09 1.190.000 3,88 99,987 %
Pseudomonas Aeruginosa 0 1.060.000 > 6,03 100 %
Escherichia Coli 0 3.500.000 > 6,54 100 %
Bacillus Cereus 0 590.000 > 5,77 100 %

De volgende tabel verzamelt de waardes van de uitgevoerde steriliteitscontroles:

Conclusie:  Uit deze tests blijkt de effectieve anti-bacteriële en anti-fungus werking van het inwendig drogen en  
 steriliseren van rubberen laarzen na een werkcyclus van 90 minuten met de Clean Air AOP Mini.

Testresultaten / Studie naar het bestrijden van schimmelculturen en bacteriestammen  
Laboratoire Départemental d’Analyses Vétérinaires de la Savoie, Chambéry Cedex, France.

Voor wat betreft Bacillus Cereus, Pseudomonas Aeruginosa en Escherichia Coli, vernietigt de Clean Air AOP Mini alle bacteriën in 
90 minuten. Voor Candida Albicans en Staphylococcus Aureus, zijn de gemiddelde reducties 10-2,74 voor de eerste en 10-3,55 voor 
de tweede. Dit in vergelijking met de niet gecontamineerde laars.

Bacillus CereusPseudomonas Aeruginosa Escherichia ColiCandida Albicans Staphylococcus Aureus

Doelstelling: Zoals opgedragen door  Clean Air Europe B.V. heeft het ‘Laboratoire Départemental d’Analyses Vétérinaires 
 de la Savoie’ de reinigingsfunctie van een standaard ‘Clean Air AOP Mini’ getest op het elimineren van 
 bacteriën en schimmels en het inwendig drogen van relevant schoeisel in de voedselverwerkende sector.

De testprocedure: 5 Micro-organismes, met hygiënisch- of gezondheidsrisico, zijn in de test (zie onderstaande tabel) gebruikt.  
 Voor elk van de micro-organismen zijn zes Wellington (rubber) laarzen besmet door het inbrengen van een  
 geconcentreerd, puur micro-organisme inoculum, dat aan de binnenzijde van de laars werd ingebracht.  
 5 van de zes laarzen zijn daarna onderworpen aan de standaard werkcyclus van de Clean Air AOP Mini.  
 De zesde gecontamineerde laars werd ter vergelijk buiten de ontsmettingscyclus gehouden. 

Na de standaard procedure werd de belasting door micro-organismen per laars berekend voor 
elk ingebracht type bacterie en schimmel door de telling van koloniën middels zes ‘tien op 
tien oplossingen’ op een specifiek medium. De uitkomsten van de tests werden gekaderd ten 
opzichte van die met niet gecontamineerde laarzen. De onzekerheidstolerantie bij het tellen van 
de koloniën is geschat op circa 1/3 decimaal logaritmisch.

TEST STRAIN  
and Standard ref.

ChARACTERISTICS MiCROBiAL CULTURE AnD 
COLOny COUnT (C.C.)

Candida Albicans: 
1180.79 strain, Pasteur Institut.

Inducing medical disorder,  
especially dermatitis.

Medium: Potato Dextrose Agar  
Incubation: 30°C, C.C. at 48h.

Staphylococcus Aureus: 
53.154 strain, Pasteur Institut.

Responsible for medical disorder,  
especially dermatitis.

Medium: Chapman Incubation:  
37°C, C.C. at 24 and 48h.

Pseudomonas Aeruginosa: 
A 22 strain, Pasteur Institut.

Ubiquitous pathogenic bacteria 
inducing nocosomial disorder.

Medium: Cetrimide Agar Incubation: 
37°C, C.C. at 24 and 48h.

Escherichia Coli: 
54.127 strain, Pasteur Institut.

Biological indicator for faecal pollution, which is 
the main risk in agriculture and food industry.

Medium: 7Tergitol TTC Lactose Agar 
Incubation: 37°C, C.C. at 24 and 48h.

Bacillus Cereus: 
78.03 strain, Pasteur Institut.

Biological indicator for microbial resistance 
(spore forming bacteria).

Medium: Mossel Incubation:  
37°C, C.C. at 24 and 48h.

Steriliteitscontrole:  Niet gecontamineerd schoeisel werd in de opstelling met de Clean Air AOP Mini gebruikt om te controleren  
 of er geen contaminatietransport op trad.
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