
VERICLEEN : HYGIËNE TEST

VERICLEEN

 Toont voedselrestanten aan

 Strip formaat

 Eenvoudige, 3-stappen test

 Snel resultaat: 5 tot 60 seconden

 Lage testprijs

 Géén dure afleesapparatuur

 Betrouwbaar

 Reproduceerbaar

EENVOUDIGE HYGIËNE BEWAKING

VERIcleen is een gunstig geprijsd, betrouw-
baar en snel hygiëne controlesysteem voor de 
voedingsmiddelenindustrie, restaurants, 
cateringbedrijven, schoonmaakbedrijven, etc.

VERIcleen is gebruiksvriendelijk, gebruiksklaar 
en gemakkelijk te interpreteren.

Er is géén speciale afleesapparatuur of specia-
listische kennis nodig voor toepassing van dit 
moderne hygiëne bewakingssysteem.

VERIcleen is een krachtig instrument voor 
HACCP-programma’s, controle van schoon-
maakprocedures en controle van persoonlijke 
hygiëne.

VERICLEEN

“In all cases, the results obtained were consistent and 
easy to interpret and were attainable within one 
minute of sampling the surface” [Figure 1]

- Ginny Moore and Chris Griffith. “Hygiene checks - The next generation”
International Food Hygiene, vol. 13 no. 7.
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Figure 1: The detection of ressdual food debris from a wet and 
dry stainless steel surface, using the VERIcleen food residue 
surface test.

Source: Hygien Checks - The next generation

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Organische residuen van voedingsmiddelen 
zijn een bron voor besmetting met bacteriën 
en verminderen de werking van reinigings- 
en ontsmettingsmiddelen.

VERIcleenTM toont minimale restanten van 
voedingsmiddelen aan op werkoppervlak-
ken, keukenmaterialen,  gereedschappen en 
zelfs de handen van medewerkers.

VERIcleen bewaakt de reinheid van de werk-
omgeving en waarborgt een veilige en 
verantwoorde omgang met voedsel.

Daarnaast is VERIcleen een belangrijk instru-
ment om de effectiviteit van reinigingsproce-
dures te beoordelen.



VERICLEEN HYGIËNE TEST

NEGATIEF

POSITIEF

SPRAY

Als het te testen oppervlak of materiaal 
droog is, spray tenminste 3 maal met de 
bijgeleverde “Wetting Liquid” flacon.

TESTPROCEDURE

KIJKEN

Bekijk de VERIcleen strip gedurende 
maximaal 1 minuut. Vormt zich een 
purperen kleur op de strip, dan zijn voed-
selresten aanwezig en moet (opnieuw) 
worden gereinigd.

VERICLEEN

Bestelcode: VERICLEEN 60K.
Een testkit bevat 50 tests en is voor 
langere tijd houdbaar in de koelkast.

VERIcleen is een kwaliteitsproduct van 
Charm Sciences Inc., USA

ANDERE HYGIËNEPRODUCTEN VAN CHARM

 PocketSwab® Plus

 WaterGiene®

 AllerGiene®

 FireFly2™

 novaLUM™

AFSTRIJKEN

Strijk het te testen oppervlak of materiaal 
af met het absorberende gedeelte van de 
VERIcleen teststrip. Controleer dat de 
“Wetting Indicator” op de strip donker 
kleurt (duidt aan dat de teststrip 
voldoende materiaal heeft opgenomen).

etc...
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