
TRIMSALON CHECKLIST 
HOE POETSEN + DISINFECTEREN? 

WAT MOET DAGELIJKS EN WAT TUSSEN ELKE TRIMBEURT ? 

 

Alle regels opgelegd door de overheid dienen strikt nageleefd te worden.  Onderstaande regels zijn gebaseerd 

op de beste procedures en gaan misschien nog net een stapje verder. 

 

BELANGRIJKE ONTSMETTINGS + VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

 Ontsmettingsmiddelen dienen EPA-geregistreerd en gelabeld te zijn als bactericide, virucide en 

fungicide. Geen enkel product heeft tot op heden een label voor COVID-19, maar werken wel 

doeltreffend tegen het humane coronavirus, zoals vermeld op het label of de website. 

 Ontsmettingsmiddelen werken enkel op een schoon oppervlak, dus altijd reinigen alvorens te 

ontsmetten. Gebruik hiervoor water en zeep, chemische reinigers en doekjes. 

 Ontsmettingsmiddelen om materialen in onder te dompelen dienen dagelijks vers aangemaakt te 

worden en vervangen te worden als ze besmet of bevuild zijn door haren of huidschilfers of als de 

vloeistof troebel wordt.  

 De contacttijden die vermeld staan op het label dienen gerespecteerd te worden opdat het product zou 

werken. De contacttijd is de tijd dat het behandelde oppervlak nat dient te blijven om zijn volledig 

werkingsspectrum te kunnen ontplooien. 

 Handschoenen zijn ‘wegwerp’ en dienen vervangen te worden bij elk nieuw klantencontact.  Was je 

handen telkens je handschoenen hebt weggeworpen.  

 Mondmaskers kunnen nodig zijn en dienen vervangen te worden op basis van beschikbaarheid. 

 

Producten aanbevolen door BARBICIDE 

 BARBICIDE® Concentraat 

 BARBICIDE® Spray - in de juiste verhouding aangelengde BARBICIDE® * 

 BARBICIDE® Wipes – desinfecterende reinigingsdoekjes   

 Clippercide® - reinigt & desinfecteert scheerkoppen & tondeuses  

 BARBICIDE® Handen Hygiëne foam 

 Ship-Shape® o.a. een kam-  borstel reiniger 

 Schone handdoeken 

 Papieren wegwerphanddoekjes – Rol poetspapier 

 Wegwerp medische handschoenen 

 Mondmaskers 

 Vuilniszakken 

*  BARBICIDE® Concentraat 60 ml/liter water 

 

 



HAND HYGIENE 

 Was je handen met water en zeep gedurende 30 seconden voor en na het eten, het roken en het 

toiletbezoek.                                                               

 Voorzie desinfecterende handgel bij de ingang, op de toonbank en bij alle voor de klant  toegankelijke 

ruimtes. 

 Was je handen grondig voor en na elke behandeling van een hond en wrijf ze in met ontsmettende 

handgel. 

 Hou je huid in conditie door het regelmatig gebruik van handcrème of lotion.  

REINIGING/DESINFECTIE VAN FREQUENT GEBRUIKTE RUIMTES  

 Reinig en ontsmet alle niet-poreuze instrumenten – zoals scharen, borstels, kammen, … - op je 

werkplek na elke behandeling.   Respecteer de volledige inwerktijd op het label van het product. 

 Reinig en ontsmet trimtafels.  Maak eventueel gebruik van wasbare covers, die je na elke behandeling 

wast op 60 ° met een gebruikelijk wasmiddel. 

 In de ontvangst/verkoopruimte ontsmet je na elk klantenbezoek de omgeving en producten, rekken, 

displays,…. die door de klant zijn aangeraakt.  Ontsmet handgrepen, deuren en schakelaars, telefoon, 

betaalterminal frequent en zorgvuldig gedurende de dag, bv. om het uur en na elk klantenbezoek. 

 Ontsmet de badruimte regelmatig  afhankelijk van de frequentie van gebruik. 

 Ontsmet je werkplek, trimkrukjes, materiaalwagentjes ... dagelijks. 

LINNEN 

 Was en/of ontsmet alle handdoeken, trimlusjes, , buikriemen … na elke trimbeurt. Droog alle 

handdoeken tot heet/droog  

 Berg alle handdoeken op in een gesloten kast/container. 

 Wassen doe je op minimaal 60° met een gebruikelijk wasmiddel. 

REINIGING/DESINFECTIE VAN ELEKTRISCH MATERIAAL  

 Reinig elk toestel met een borstel en doek om alles haarvrij te maken.  

 Gebruik daarna een EPA-geregistreerde bactericide, virucide en fungicide spray, foam of 

reinigingsdoekje om te ontsmetten.  Je dient de volledige inwerktijd op het label van het product te 

respecteren. 

 Na het verstrijken van de inwerktijd afkuisen met een papieren handdoek of vers gewassen 

(hand)doekje.   

REINIGING/DESINFECTIE VAN MATERIAAL EN OPPERVLAKTEN  

 Reinig materiaal en oppervlakten met water en zeep, chemische reinigers of reinigingsdoekjes.  Spoel af 

en droog af. 

 Ontsmet materiaal door het onder te dompelen in een correct verdunde dompelvloeistof, spray of 

reinig met een ontsmettingsdoekje. 

 Na de inwerktijd haal je ondergedompelde voorwerpen uit de vloeistof en droogt ze af met papier of 

een vers gewassen (hand)doek.. 

Je dient de volledige inwerktijd op het label van het product te respecteren.  Oppervlaktes dienen nat te blijven 

gedurende de gehele inwerktijd. 

 

Bronvermelding 


