
Reinigingsprotocol voor 
Kensington-producten 
die voldoen aan de MIL-
STD-810H Testmethode 
504.3 Verontreiniging 
door vloeistoffen
Elk Kensington-product dat voldoet 
aan de MIL-STD-810H Testmethode 
504.3 Verontreiniging door vloeistoffen 
kan worden afgenomen of gereinigd 
met een breed assortiment 
aan schoonmaakproducten, 
desinfectiemiddelen en oplosmiddelen, 
inclusief alcohol en bleekmiddel, zonder  
het product te beschadigen. 

Wat betekent het als iets voldoet aan 
de MIL-STD-810H Testmethode 504.3 
Verontreiniging door vloeistoffen? 

Het geteste product wordt blootgesteld, 
met voortdurend contact, aan elke vermelde 
chemische stof gedurende minimaal 24 uur 
(tenzij anderszins is aangegeven) zonder 
tekenen van degradatie te vertonen. 

Chemicaliën die zijn getest en goedgekeurd voor 
reiniging zonder degradatie van het product te 
veroorzaken, zijn onder meer: 

• Isopropylalcohol (70%-75%) 

• Accelerated Hydrogen Peroxide  
(versterkte waterstofperoxide: Oxivir of Alpha HP) 

• Orthofenylfenol (Amphyl, Reckitt Benckiser) 

• Ortho-benzyl-parachlorofenol  
(Clorox Disinfectant Cleaner, The Clorox Company) 

• Gedenatureerde alcohol (handontsmettingsmiddelen 
met 60%-70% isopropyl-/ethylalcohol) 

• Lysol-ontsmettingsmiddel 

• Sani-Cloth HB, Plus en AF3 

• Super Sani-Cloth Germ/Disp Wipes 

• Cavi Wipes 

• Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes 

• PDI Easy screen cleaning pad (alcohol) 

• 409 Antibacterial All purpose Cleaner 

• Windex Electronic Wipes

Wat betekent ‘geen degradatie’ van het product? 
• Geen visuele defecten

• Geen degradatie van het materiaal

• Geen verkleuring

• Geen barsten

• Geen invloed op het gebruik of functioneren van  
het product



Als u verdere vragen hebt over het reinigen van uw Kensington-producten, 
kunt u contact opnemen met uw lokale technische ondersteuning. 

US, Canada: 1-800-535-4242

Great Britain: +44 (0)203 364 5390

Denmark: 45 80 25 09 6

Finland: 358 0800 9 15697

Ireland: 353 01 431 1395

Norway: 47 800 175 20

Portugal: 351 800855802

Sweden: 46 08 50 33 65 772

New Zealand: +64 0800 539 262

Australia:  1300 881 931

Japan: 04-7129-2135

China: 400 600 4599

Brazil: 800855802

Mexico: 911 146 735

Aanbevolen reinigingsinstructies:  

Gebruik een bevochtigde doek of spons met het gewenste reinigingsmiddel en neem het product 
af. Herhaal het reinigingsproces indien nodig. Gebruik niet teveel reinigingsmiddel en dompel 
het product niet onder in het reinigingsmiddel, aangezien dan beschadiging op kan treden. 
Kensington heeft een breed assortiment aan reinigings- en ontsmettingsmiddelen geëvalueerd, 
maar kan niet garanderen dat er geen degradatie optreedt wanneer andere reinigings- of 
ontsmettingsmiddelen worden gebruikt die niet op de vorige pagina worden vermeld.
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