
Bioluminescentie. 
Toegepast om het 
proces te bewaken.
3M™ Clean-Trace™ Hygiënebewakings- en Managementsysteem
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Maak kennis 
met de nieuwe 
bewaker van 
het proces.
Even voorstellen: Het 3M™ Clean-Trace™ 
Hygiënecontrole- en Managementsysteem

Als het gaat om hygiënecontrole, heeft u veel lijnen lopen - en 
accurate informatie is cruciaal. Niet alle systemen zijn hetzelfde. 
Houd de vaart erin met het Clean-Trace Hygiënecontrole- en 
Managementsysteem, nu herontworpen en nog betrouwbaarder. 
Het helpt u bij een snelle voorbereiding op het doorlopen van 
audits. Ontworpen om u rust te bieden dankzij de verbeterde 
nauwkeurigheid en baanbrekende technologie.

33M™ Clean-Trace™ Hygiënecontrole- en Managementsysteem
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Klaar wanneer 
u dat bent.
3M™ Clean-Trace™ ATP Tests

Er is geen tijd voor inefficiënte tests - u wilt uw monster zo snel 
mogelijk hebben. Clean-Trace ATP Tests hebben een intuïtief 
ontwerp dat gemakkelijk te implementeren en te gebruiken is. 
Dankzij de lange, flexibele vorm kunt u het wattenstaafje zelfs 
op die moeilijk te bereiken plaatsen gebruiken. De langwerpige 
wattenstaafjes zijn met gemak met één hand te activeren.

Makkelijk te activeren voor 
een verhoogde efficiëntie

Flexibel ontwerp helpt u om ook 
op moeilijk bereikbare plaatsen 
een monster te nemen.

Bevochtigd en 
klaar voor gebruik - 
pakken en gaan

4 3M™ Clean-Trace™ Hygiënecontrole- en Managementsysteem
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Hygiënecontrole
kent een nieuwe 
grootheid.

3M™ Clean-Trace™ 
Luminometer

De nieuwe herontworpen 
Clean-Trace-luminometer 
heeft een vergroot 
gebruikersgemak, snellere 
resultaten en eenvoudige 
éénhandsbediening. 
Het ergonomische 
ontwerp maakt testen 
makkelijk en minimaliseert 
trainingstijd en -kosten. 
Met een hogere mate van 
reproduceerbaarheid en 
de laagste variabiliteit in de 
markt, krijgt u de accurate 
resultaten waarop u kunt 
rekenen. 

Draadloos dankzij 
Bluetooth® Technologie

Het nieuwe ergonomische 
ontwerp ligt prettig in de hand

Eenvoudige 
éénhandsbediening 
laat u multitasken
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Krachtig. Flexibel.
Onmisbaar.

Data die voor u werkt.

3M™ Clean-Trace™ Hygiënemanagementsoftware 

Verspil geen tijd met het zoeken naar rapportages. Een herontworpen 
dashboard zorgt voor een snelle en makkelijke manier om 
rapportages te maken, op te slaan en op te zoeken. Clean-Trace 
hygiënemanagementsoftware maakt van data informatie zodat u de 
oorzaken kunt identificeren en direct actie kunt ondernemen. Nu nog 
makkelijker in het gebruik en intuïtiever met gemakkelijke draadloze 
en netwerkmogelijkheden. Zet uw data aan het werk zodat trends op 
de werkplek worden herkend. Optimaliseer de productiviteit en voeg 
waarde toe aan het proces.

Data is slechts data - totdat het is versimpeld, gestroomlijnd en wordt 
gepresenteerd als informatie die u helpt om betere en goedgeïnformeerde 
beslissingen te nemen. Met Clean-Trace hygiënemanagementsoftware kunt 
u snel exact lokaliseren waar een reinigingsprobleem zich heeft voorgedaan 
en actie ondernemen. Vind aandachtsgebieden of voorspel waar zich 
problemen zouden kunnen voordoen. Verbeter de reinigingsconsistentie, 
de controle en de ´in één keer goed´reiniging die helpen om de uitvaltijd 
te beperken en zorgen voor een sneller hervatten van de productie. 
Wees proactief en voorkom kleine problemen voordat ze groot worden.

6 3M™ Clean-Trace™ Hygiënecontrole- en Managementsysteem

• Intuïtieve, gebruiksvriendelijke software optimaliseert de productiviteit

• Herontworpen dashboard consolideert de informatie

• Draadloze datatransfer stroomlijnt de werklast

• Automatiseert datatransfer, genereert en levert rapportages
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De test die verder kijkt 
dan het oppervlak.
Wanneer mensen op u rekenen om de risico´s te identificeren en te 
managen, dan heeft u accurate informatie nodig. Om vol vertrouwen deze 
ingrijpende beslissingen te nemen, heeft u meer nodig dan een visueel 
assessment. U heeft snellere resultaten nodig dan microbiologische tests 
kunnen leveren. U heeft behoefte aan een betrouwbaar, compleet systeem 
dat u helpt om de Hygiënecontrole te managen - dan kunt u een beslissing 
maken en verder gaan.

In microben en productresten zit Adenosine Triphosphate (ATP), een indicator voor biologische 
resten die gemakkelijk herkend worden om de reinheid snel te meten. In tegenstelling tot 
andere methodes, zijn ATP-tests snel, gevoelig, kwantitatief, effectief en simpel.

Visuele controle Microbiologische 
Tests ATP Tests

Snel + - +
Gevoelig - + +
Kwantitatief - + +
Detecteer 
productresten + - +
Eenvoudig + - +
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Ondersteuning 
waar u op kunt 
bouwen.

Bestelinformatie

Voedselveiligheid bewaken is een grote 
verantwoordelijkheid - maar u hoeft dit niet alleen 
te doen. Het is onze taak om u te helpen uw risico te 
beperken en uw werkzaamheden te verbeteren - elke 
partij, elke dienst, elke dag. 

Om meer te leren over hoe het 3M™ Clean-Trace™ 
Hygiënecontrole- en managementsysteem u kan helpen 
om uw merk en zaak te beschermen, neem dan contact 
op met uw lokale 3M-vertegenwoordiger of ga naar 
3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

3M™ Clean-Trace™ 
Luminometer en Data 
Trending Software*

Product #  Beschrijving

LM1  1/elk

*Computer niet inbegrepen.

3M™ Clean-Trace™ 
Oppervlakte ATP Test

Product #  Beschrijving

UXL100  100/overdoos

3M™ Clean-Trace™ Water 
Plus - Totaal ATP Test

Product #  Beschrijving

AQT200  100/overdoos

3M™ Clean-Trace™ Water-
Vrije ATP Test

Product #  Beschrijving

AQF100  100/overdoos

© 3M 2016. Alle rechten voorbehouden. 3M en Clean-Trace zijn 
handelsmerken van de 3M company. Bluetooth® woordmerk en logo's zijn 
gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het 
gebruik van deze merken door 3M Company is onder vergunning. 

3M België bvba/sprl,   
Hermeslaan 7  
1831 Diegem

Tel  +32 2722 52 64 
www.3M.be/voedselveiligheid

3M Food Safety BeNeLux 
3M Nederland B.V., Molengraaffsingel 29  
2629 JD DELFT

Tel: +31 15 7822 430 
www.3M.nl/voedselveiligheid

emeafoodsafety@mmm.com

1719.indd   8 16.09.16   14:17


