
Innovation in cleaning and protection

Desinfectie Plus

Voor een optimale reiniging en desinfectie in 1 handeling

Bijzondere voordelen

• Reinigen en desinfecteren in 1 
•  Niet corrosief 
•  Diep penetrerende werking 
•  Onschadelijk voor metaal 
•  Verwijderd suikers



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Desinfectie Plus is een officieel toegelaten desinfectiemiddel met 
licht ontvettende werking voor gebruik in de voedsel verwerkende 
industrie, zoals kaasmakerijen, groenteverwerking, slachterijen, 
abattoirs, overal waar men volgens de HACCP regelgeving 
regelmatig dienen te desinfecteren. 
Maar ook toepasbaar in mortuarium, ziekenhuizen, celblokken en 
GGD klussen, en in industriële machines zoals draaibanken, 
freesbanken etc, waarin koelsmering wordt gebruikt.  
Praktijkervaringen hebben aangetoond dat Desinfectie Plus zeer 
doeltreffend en vooral veilig licht organische vervuiling en vetten op 
ramen, en andere materialen in slachthuizen, vis overslag en 
dierenverblijf plaatsen verwijdert op damwand panelen, tralies, 
tegels, formica, RVS, kunststof kozijnen, deuren etc. verwijderd. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Breng met een Foamlans of verstuiver Desinfectie Plus aan in 

een verhouding van 1:100 op de vervuilde ondergrond. 
2. Laat het product minimaal 5 minuten inwerken. 
3. Gebruik eventueel een pad of borstel. 
4. Spoel na met water tot het gele oppervlak goed schoon is, en 

voorkom voortijdig opdrogen. 

 Materiaalverbruik:  
Metselwerken en natuursteen: 3 - 6 m2 per liter. 
Pleisterwerk: 3 -8 per liter 
Prefab beton, uitgewassen grindbeton 4 - 10 m2 per liter. 
Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient 
proefondervindelijk vastgesteld te worden. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de opname als het esthetisch 
resultaat te bepalen. 

- Nooit gebruiken op kalkhoudende ondergronden. 

 

Bijzondere voordelen: 
- Onschadelijk voor metalen apparatuur zoals snijtafels, machines en 

pompen. 
- Geen etsende werking op glas, kunststof, aluminium, RVS. 
- Veilig op chroom, porselein, emaille en keramiek.

Eigenschappen: 
Voorkomen: 
Kleur: 
Type: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Kleurloos 
Quartenaire ammoniumverbinding 

Nauwelijks 
1 (gemeten in een 10% oplossing) 
100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
H-Zinnen: 
- H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel 

P-Zinnen: 
- 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  

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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