Reiniging
Wat?

Waarvoor?

SafeSept HS Waslotion
9882758 500ml
9882759 1 liter
9882760 5 liter

Handen

SafeSept HS Waslotion
Sensitive
9882761 500ml
9882762 1 liter
9882763 5 liter

Stal

Reiniging
& Desinfectie

Groot oppervlak
vloer, hok, muur

Care

Baktolin
1138524
1138627

500ml
5 liter

Behandeltafel, lab
R&D

Verzorgend en zonder kleurstoffen;
Sensitive is ook vrij van geurstoffen. pH 5,5.
Te gebruiken met HS dispensers,
hervulbare dispensers (Ophardt)
of direct uit flacon.

Indien nodig (bij zichtbare
vervuiling/verontreiniging)
voor de opstart van een
procedure.

Handen wassen onder stromend
water met zeep uit dispenser, daarna
drogen met een handdoek voor
eenmalig gebruik.

Handzeep vrij van zeep en
alkali, ook geschikt voor de
gevoelige huid. pH 5,5

>>

Voor en na een maaltijd

>>

Na een toiletbezoek

>>

Aan het einde van een
procedure

Handcrème voor alle huidtypes.
Kalmeert en hydrateert intens.

Wat?

Waarvoor?

Halocleaner
1221938 RTU 12 x 1 L spray
1223675 Concentrate 2 x 5 L
1223682 Doseerpomp

Alkalische reiniger voor dagelijks gebruik. Verwijdert effectief organisch
(o.a. bloed) en mineraal vuil. pH 9

Gebruik de Ready-to-use oplossing (1221938)
of maak een 1% Halocleaner oplossing aan
(100 ml per 10L = 3 pompjes). Spoel na.

Special Kennelcleaner
1223707 2 x 5 L
1208392 Doseerpomp

Sterke reiniger voor hardnekkig vuil, vetten, kalk en nare luchtjes. pH 10

Algemeen: 1-5% oplossing (10-50 gr/L)
Dierverblijven 2-5% oplossing ( 20-50 gr/L) en
naspoelen. Laat 1-5 minuten inwerken.

Vuilbreker
1214354 5 liter
1223682 Doseerpomp

Sterke alkalische (ontvettende) reiniger voor hardnekkig vuil in stallen, hokken
en afvoerleidingen. pH 13,5

Halapur
1223677 Vloeibaar, 1 liter
1214252 Vloeibaar, 5 liter

Einde van de dag. Zorgvuldig hele hand inwrijven, goed de vingers en nagelriemen inmasseren.

Hoe?

Waarvoor?

Actisept Plus
1214248 250 ml spray
1214249 5 liter navulling

Handig voor onderweg of voor
plekken waar geen dispenser
hangt. Voor hygiënische
handdesinfectie. Droogt handen
niet uit.

Sterillium Med
1205614 500 ml
1205615 1000 ml

Vloeistofvorm, verzorgend voor
de huid. Voor hygiënische en
chirurgische handesinfectie.
Enige handalcohol die in 30 sec
het hele spectrum (bacteriën,
mycobacteriën, gisten,
schimmels en virussen) doodt.

Maak 3% oplossing (voeg 30 gr/L). Laat 20-30
minuten inwerken. Spoel na.

Let op: niet voor hokken

Cyndosan
1208391 2 x 5 liter

Desinfectant en reiniger in één.met quaternair ammonium. Residueel effect en breedspectrum. pH 8,5

Let op: niet voor hokken

Vuilbreker
1214354 5 liter
1223682 Doseerpomp

Sterke alkalische (ontvettende) reiniger voor hardnekkig vuil in stallen, hokken
en afvoerleidingen. pH 13,5

Maak 3% oplossing (voeg 30 gr/L). Laat
20-30 minuten inwerken. Spoel na.

Gebruiksklare reiniger en geurverwijderaar inéén.

Breng onverdund aan, laat inwerken en
neem af met een schone (wegwerp-)doek.

Alkalische reiniger voor dagelijks gebruik. Verwijdert effectief organisch (o.a.
bloed) en mineraal vuil. pH 9

Gebruik de Ready-to-use oplossing (1221938)
of maak een 1% Halocleaner oplossing aan
(100 ml per 10L = 3 pompjes). Spoel na.

Gelvorm, extra hydraterend.
Voor hygiënische en
chirurgische handesinfectie.

Hoe?

Wanneer?

Breng 4 ml (zoveel als in het kuiltje van
je hand past) aan op schone droge
handen. De Actisept Plus goed
inmasseren en gedurende 30 seconden
laten inwerken.

Hygiënische handdesinfectie:
>> Na een pauze of maaltijd
>> Na een toiletbezoek
>> Voor en na contact met patiënt
>> Na hoesten en niezen
>> Bij wisselen van patiënt naar
ander contactopp. (oa toetsenbord)
>> Voor aantrekken en na uittrekken
van handschoenen

Hygiënische handdesinfectie:
Wrijf 2 handpompjes desinfectiemiddel in
tot het droog is (30 sec). Vergeet niet de
vingertoppen, tussen vingers en duimen.
Chirurgische handdesinfectie:
Was handen en onderarmen gedurende 1
minuut tot aan de elleboog, poets nagels
en nagelbed naar behoefte. Bevochtig
handen en onderarmen volledig met
Sterillium. Werk van hand naar elleboog,
laat het minimaal 90 sec inwerken.

Chirurgische handdesinfectie:
Vóór de chirurgische behandeling
>> Vóór de behandeling van
patiënten met een verhoogd risico
op infectie
>>

Droog de handen met een steriele
handdoek, alvorens steriele handschoenen
aan te trekken.

Handprotectie Marly Skin Creëert een tweede beschermende laag op de huid. Ideaal voor mensen met een contactallergie (latex, vruchtwater).
1201331 50ml

Wat?

Desinfectant en reiniger in één met quaternair ammonium voor relatief schone oppervlakken. pH 12.

Halapur
Cyndosan

Wat?

Sterillium Gel
1211682 100 ml
1211683 475 ml

Handcrème EuroSept HS
9008925 Tube 100ml
9008402 Pompje 500ml

Green Clean
1223320 2 x 5 liter
1208392 Doseerpomp

Dagelijks gebruik

Wanneer?

Scrubborstel voor de handen
en nagels.

Halocleaner
1221938 RTU 12 x 1 L spray
1223675 Concentrate 2 x 5 L
1223682 Doseerpomp

1-3x per maand

Hoe?

Nagelborstel
1222224 Mediscrub
9008916 Autoclaveerbaar

SafeSept Max Surface
foam cleaner spray
9882748 Spray RTU

Klein
oppervlak
Sanitair
(Urine)geur verwijderen
Hulpmiddelen

Desinfectie

Virkon S
1221819
1221809
1221810
1221811

Sachet 50g
1 kg
5 kg
10 kg

Actisan-5L Chloortablet
1162851 300 stuks
1223678 40 x 40 stuks

Let op: is geen alternatief voor handschoenen!

Waarvoor?

Hoe?

45.3% kaliummonopersulfaat Triple Zout.
Breedspectrum en bewezen effectief
tegen veel aangifteplichtige ziekten alsook
Parvovirus, FIP etc.

Vloeren, wanden, tafels, schoeisel, gereedschap: 1% oplossing
(10 gram in 1 L water). Laat minimaal 10 minuten inwerken. v
4% oplossing (40 gram per liter). Gebruik zoveel vloeistof, dat
de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

55% actief chloor. pH 6,7

Maak oplossing in koud water (zie etiket). Minimaal 5 minuten
inwerken. Spoel oppervlakken die in aanraking komen met
etenswaren na met schoon water.

Let op: Deze desinfectantia worden onwerkzaam gemaakt wanneer ze in contact komen met zeep, dus na reiniging eerst altijd goed naspoelen met water.
Halapur: 10 ml/L oplossing. Cyndosan: 8 ml/L oplossing. Laat minimaal 5 minuten inwerken. Spoel oppervlakken die in aanraking komen met etenswaren
grondig na. Let op: gebruik 2x/maand een ander desinfectiemiddel (bijvoorbeeld Halamid of Virkon S) om resistentievorming tegen quaternair ammonium te
voorkomen.

Halamid-D Desinfectie
1223508 Sachets 6 x 200g
1117643 1 kg
1166187 5 kg
1166188 10 kg

25% actief chloor. Blijft paar dagen
stabiel. Breedspectrum. pH 8-10

Maak 1% Halamid-D oplossing (10 gram in 1L koud water)
voldoende. Laat minimaal 20 minuten inwerken. Spoel
oppervlakken die in aanraking komen met etenswaren
grondig na met schoon water.

Virkon S
1221819
1221809
1221810
1221811

45.3% kaliummonopersulfaat Triple Zout.
Breedspectrum en effectief tegen o.a.
Parvovirus, FIP etc.

Vloeren, wanden, tafels, schoeisel, gereedschap: 1% oplossing
(10 gram in 1 L water). Laat minimaal 10 minuten inwerken.
Dierverblijven en bijbehorende ruimtes/gereedschappen: 4%
oplossing (40 gram per liter). Gebruik zoveel vloeistof, dat de
oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.

76% ethanol. Goed ontvettend. pH 7

Laat minimaal 2 minuten inwerken. Laat drogen aan de
lucht.

45.3% kaliummonopersulfaat Triple Zout.
Breedspectrum en effectief tegen o.a.
Parvovirus, FIP etc.

Vloeren, wanden, tafels, schoeisel, gereedschap: 1%
oplossing (10 gram in 1 L water). Laat minimaal 10 minuten
inwerken. Dierverblijven en bijbehorende ruimtes/gereedschappen: 4% oplossing (40 gram per liter). Gebruik zoveel
vloeistof, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat
blijven.

Sachet 50g
1 kg
5 kg
10 kg

Acticid
1214250 500 ml spray
1214251 5 liter
Let op: niet voor hokken

Maak een 1-10% oplossing (10-100
gram/L) in warm water. Spoel af met
schoon water.

Milieuvriendelijke allesreiniger met soda en dennenboomgeur.

Virkon S
1221819
1221809
1221810
1221811

Sachet 50g
1 kg
5 kg
10 kg

Zie hierboven (R&D)
Zie hierboven (R&D)

Sanifris Bio
1223679 1 liter incl. spraykop

Neutrale sanitair reiniger. Stankafbraak. pH 7,5

Direct met spraykop aanbrengen op sterk
verontreinigde oppervlakken. Dweil- en
sopdosering: 20 ml/L tot max 40 ml/L.

Biosept
1223324 12 x 1 liter

Sterk reinigende en desodoriserende dagelijkse reiniger. Kalkbindende , glanzend
en streeploos. pH 10

Maak een 4% oplossing (40ml/L). Na reiniging
het oppervlak met een schone vochtige doek
afnemen.

Green Clean
1223320 2 x 5 liter
1208392 Doseerpomp

Milieuvriendelijke allesreiniger met soda en dennenboomgeur.

Maak een 1-10% oplossing (10-100 gram/L)
in warm water. Spoel af met schoon water.

Biospray
1223724 500 ml sproeiflacon

Voor ramen, spiegels en oppervlakken van chroom of keramisch materiaal. pH
10

Maak oppervlak lichtvochtig. Gebruik
onverdund in een sprayflacon, neem af met een
schone doek/ keukenpapier.

HS SafeSept Max Surface
Cleaner Limescale
9882749 1 liter, RTU

Ready-to-use. Effectief tegen kalkaanslag.

Sprayen, 2 minuten inwerken en naspoelen.
Hardnekkige afzetting: voorwerp in de
kalkverwijderaar leggen. Alleen te gebruiken op
zuurbestendige oppervlakken.

Texarin
1223676 2 x 5 L can

Sterke zure reiniger voor o.a. kalk, roest, vet, eiwit en urinesteen. pH 1

Standaard dosering: 100 ml/L. Bij extreme
vervuilingen maximaal 300 ml/L. Laat max. 30
minuten inwerken en spoel goed na. Alleen te
gebruiken op zuurbestendige oppervlakken.

Biolan (WC-eend)
1223325 6 x 1 liter

Zure sanitairreiniger met desodoriserende en ontkalkende werking. Zwanenhals
voor toepassing in toilet. pH 1,5

Toiletpot: onverdund aanbrengen m.b.v.
zwanenhals fles. Wasbak, tegels e.d.:
Oplossing van 100 ml/L , laat 5-15 minuten
inwerken en naspoelen.

Acticid
1214250 500 ml spray
1214251 5 liter

Vloeren

76% ethanol. Goed ontvettend. pH 7

Klein oppervlak / interieur

Sanitair

OK / desinfectie

* Druk- en zetfouten voorbehouden.
** RTU = Ready To Use.

Sprayen, 5 minuten inwerken en afnemen. Niet
gebruiken op marmer, brons en messing.

SafeSept Max
Geurverwijderaar
9882769 RTU Spray 1L
9882770 RTU Navulling 5L

Reiniger en geurverwijderaar inéén. Geschikt voor o.a. tafels, tegels, tapijt.

SafeSept Luchtverfrisser
9882768 200 ml

Luchtverfrisser met bloemengeur.

Houd het ventiel tijdens gebruik omhoog en
sproei van het lichaam weg.

Special Kennelcleaner
1223707 2 x 5 L
1208392 Doseerpomp

Sterke reiniger voor hardnekkig vuil, vetten, kalk, en nare luchtjes. pH 10

Algemeen: 1-5% oplossing (10-50 gr/L)
Dierverblijven 2-5% oplossing ( 20-50 gr/L) en
naspoelen. Laat 1-5 minuten inwerken.

Sanifris Bio
1223679 1 liter incl. spraykop

Neutrale sanitair reiniger.
Stankafbraak. pH 7,5

Direct met spraykop aanbrengen op sterk
verontreinigde oppervlakken. Dweil- en
sopdosering: 20 ml/L tot max 40 ml/L.

Green Clean
1223320 2 x 5 liter
1208392 Doseerpomp

Milieuvriendelijke allesreiniger
met soda en dennenboomgeur.

Maak een 1-10% oplossing (10-100
gram/L) in warm water.
Spoel af met schoon water.

Gebruik de Ready-to-use oplossing (1221938) of
maak een 1% Halocleaner oplossing aan (100 ml
per 10L = 3 pompjes). Spoel na.

1223364 t/m 1223367 Emmers 12L

1223368 t/m 1223371 Microvezeldoek

Deze hulpmiddelen zijn verkrijgbaar in vier kleuren

1223359 t/m 1223363 Sprayflacon 650 ml

Reiniging
Desinfectie
Ontwikkeld en aangeboden voor dierenklinieken door:

