
Innovation in cleaning and protection

Gratis Desinfectie zuil
Bij gebruik van de Juma Desinfectie Handgel 70% 

Direct leverbaar 

Wij van Juma Solutions willen met u meedenken om u en uw omgeving gezond 

te houden en willen u daarom met deze actie tegemoetkomen. 

U krijgt deze zuil van ons als u onze desinfecterende handgel hierin gebruikt. 

Geschikt voor literflessen en 5 liter cans.



Innovation in cleaning and protection

Desinfectie aanbiedingen
Zuil aanbieding 1: 
1x zuil voor literfles met 24x1 liter desinfectie gel met 2 pompjes 

 en 6 klik dop voor 418,80 euro. 

Zuil aanbieding 2: 
1x zuil voor 5 liter can met kleine pomp en 8x5 liter en 2 pompjes 

voor 658 euro  

Zuil aanbieding 3: 
1x zuil voor 5 liter can met grote pomp en 8x5 liter en 2 pompjes 

voor 658 euro 

Losse aanbiedingen 500 ml met pompje: 
14,95 euro p/st bij 36 stuks      13,95 euro p/st bij 108 stuks 

14,45 euro p/st bij 72 stuks      13,45 euro p/st bij 144 stuks 

Losse aanbiedingen 500 ml met klik dop: 
10,95 euro p/st bij 40 stuks       9,95 euro p/st bij 120 stuks 

10,45 euro p/st bij 80 stuks       9,45 euro p/st bij 160 stuks 

Losse aanbiedingen 1 ltr met klikdop: 
17,95 euro p/ltr bij 12 liter        16,95 euro p/ltr bij 36 liter        

17,45 euro p/ltr bij 24 liter        16,45 euro p/ltr bij 48 liter 

Losse aanbiedingen 5 ltr met pomp: 
4x5 liter voor 349 euro met 1 pomp 

8x5 liter voor 658 euro met 2 pompjes 

Overige desinfectie aanbiedingen: 
Desinfectie Plus is oppervlakte desinfectant welke zelf 

verdund dient te worden 1:100  

17,95 euro p/ltr bij 12 liter        16,95 euro p/ltr bij 36 liter        

17,45 euro p/ltr bij 24 liter        16,45 euro p/ltr bij 48 liter 

Kiemreducerende oppervlakte reiniging Ready to Use 
JS-Hyg 70 is een sterk kiem reducerend middel met als werkzame  
stof gemodificeerde hydrogen peroxide.  
13,95 euro per 500 ml met sprayer per 20 stuks 
15,95 euro per liter in 10 liter cans 

Prijzen zijn excl 21% btw vrij aan huis vanaf 250 euro bij alleen product en bij een zuil komt 35 euro transportkosten. 
Voor grotere afname of product op maat neem contact met ons op via info@jumasolutions.com of via uw adviseur.
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Voor veilige reiniging en een 
sterke kiem reducering

JS-HYG 70

JUMA SOLUTIONS

JS-Hyg 70 is een sterk kiem reducerend middel 
met als werkzame stof gemodificeerde hydrogen 
peroxide. Wanneer JS-Hyg 70 in aanraking komt 
met organisch materiaal zoals micro-organismen 
komt een enkel zuurstofatoom (O) vrij. Deze 
atoom wordt een vrij radicaal genoemd. Vrije 
radicalen hebben een sterk oxiderende 
eigenschap. De levensnoodzakelijke stoffen in het 
micro-organisme “ verbranden” hierdoor.

1. JS- Hyg 70 aanbrengen op ondergrond die 
behandeld moet worden dmv een spray flacon. 

2. Gebruik een schone vochtige doek (eventueel 
vochtig gemaakt met het product) om de 
ondergrond volledig te raken. 

3. Laat de behandelde ondergrond drogen. 

Plaats altijd een referentieproef op de oppervlak 
die behandeld moet worden om het esthetisch en 
technisch resultaat te bepalen.

JS-Hyg 70 is niet ingedeeld conform verordening 
(EG) nr. 1272/2008 (CLP).  
Het dragen van PBM’s word echter te alle tijden 
geadviseerd. Raadpleeg hiervoor het MSDS blad 

VEILIGHEIDSINFORMATIEGEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTOMSCHRIJVING

5 liter

BIJZONDERE VOORDELEN

• JS-Hyg 70 is uitstekend te gebruiken tegen een 
breed spectrum van micro-organismes. 

• JS-Hyg 70 is extreem zuinig in gebruik maar toch 
zeer effectief. 

• JS-Hyg 70 is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
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DESINFECTIE 
HANDGEL 70% 

BEVAT ALCOHOL

JUMA SOLUTIONS

1. Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter 
bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en 
micro bacteriën) en gisten voor hygiënische 
handdesinfectie voor gebruik in facilitaire 
afdelingen, kantoren en werkplaatsen. De 
gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. 
moet worden aangehouden. Het middel is bestemd 
voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

5 ltr

JUMASOLUTIONS.COM

VEILIGHEIDSINFORMATIE

B. GEBRUIKSAANWIJZING

1. Het middel alleen gebruiken wanneer 
handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor 
handreiniging. Het middel is gebruiksklaar. 
Was de handen grondig met water en zeep 
en droog ze af. Breng voldoende gel 
(minimaal 3 ml) aan op de droge handen om 
de handen gedurende 30 seconden 
zichtbaar en/of voelbaar vochtig te houden. 
Wrijf uw handen helemaal droog met 
dezelfde beweging die u maakt wanneer de 
handen met water en zeep worden 
gewassen. De handen hierna niet meer 
afspoelen. Dosering: 3 ml middel. Minimale 
inwerktijd: 30 seconden. 

UN 1170

1. Gevaar. Bestanddelen: Alcohol,Licht ontvlambare 
vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete 
oppervlakken-Niet roken. In goed gesloten verpakking 
bewaren. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ 
CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij 
aanhoudende irritatie een arts 
raadplegenVeiligheidsinformatieblad op verzoek 
verkrijgbaar. Werkzame stof: Alcohol 

ACCORDING WHO ADVICE & 
REGULATIONS ONDER VRIJSTELLING RIVM
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Voor een optimale desinfectie 
en reiniging in 1 handeling.

DESINFECTIE PLUS

JUMA SOLUTIONS

Desinfectie Plus is een officiel toegelaten 
desinfectie middel met een licht ontvettende 
werking. 
Toepasbaar in de voedselverwerkende industrie 
en in verzorging instellingen. 
Ook toepasbaar in andere branches waar oa 
volgens HACCP, machines of ruimten 
gedesinfecteerd moeten worden.

1. Breng de Desinfectie Plus aan op de vervuilde 
ondergrond in de verhouding 1:100. 

2. Laat het middel minimaal 5 minuten inwerken. 
3. Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel 

of pad. 
4. Spoel na met schoon leidingwater tot het 

gehele oppervlak goed schoon is, en 
voorkom voortijdig opdrogen. 

5. herhaal de toepassing indien nodig.

• Niet corrosief 
• Verwijdert suikers 
• Diep penetrerende werking 
• Onschadelijk voor metaal 

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 
P260 - nevel, spuitnevel niet inademen 
P264 - Na het werken met dit product grondig wassen 
P273 - Voorkom lozing in het milieu 
P280 - beschermende handschoenen, beschermende 
kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen 
P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — 
GEEN braken opwekken  
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse 
lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 
ademen 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: 
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; 
blijven spoelen P310 - Onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen 

GEVAREN SYMBOLEN

OPMERKINGEN

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCTOMSCHRIJVING

5 ltr
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BIJZONDERE VOORDELEN
• Reinigt en desinfecteert en één. 
• Bij 1% verdunning al goed werkzaam. 
• Geeft geen etsende werking op glas, aluminium, 

RVS, kunststoffen, rubber en is veilig op chroom, 
keramiek, email en porselein 

• 15087N
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