
VEILIGHEID VÓÓR ALLES
ONTSMETTINGSPRODUCTEN

Ontsmetting van de handen

Ontsmetting van oppervlakken

KENOSEPT
HANDDESINFECTIE ALC. 5 L
Vloeibaar handdesinfectiemiddel op basis van 
alcohol. Geschikt voor gebruik in automatische 
dispensers. Met unieke bescherming tegen 
uitdroging van de huid.

HUISHOUDALCOHOL 95º CONC. 
1 L
Om alle huishoudoppervlakken grondig 
te reinigen, te doen glanzen en het vuil te 
verwijderen: woonkamer, keuken, badka-
mer, textiel, ramen en spiegels. Bevat 95% 
alcohol.

HUISHOUDALCOHOL CITROEN 
500 ML
Aangename citroengeur. Om alle huis-
houdoppervlakken grondig te reinigen, te 
doen glanzen en het vuil te verwijderen: 
woonkamer, keuken, badkamer, textiel, 
ramen en spiegels. Bevat 95 % alcohol.

HUISHOUDALCOHOL FRAM-
BOOS 500 ML
Aangename framboosgeur. Om alle huis-
houdoppervlakken grondig te reinigen, te 
doen glanzen en het vuil te verwijderen: 
woonkamer, keuken, badkamer, textiel, 
ramen en spiegels. Bevat 95 % alcohol.

KENODERM ONTSMETTENDE 
HANDZEEP
Reinigende en decontaminerende handzeep. 
Bevat geen parfum (volgens HACCP normen) 
en is mild voor de handen, ook bij frequent ge-
bruik. Voldoet aan de norm EN 1040 / EN 1500 
(binnen 1 minuut).
Verpakkingen: 500 ml - 5 L

ALCO CID A DESINF. 80%
ALCOHOL 1 L SPRAY / 5 L
Desinfectiemiddel op basis van ethanol 
(80%) voor desinfectie van oppervlakken en 
materialen. Verdampt binnen 5 min. Onver-
dund te gebruiken. Laat smaak noch geur 
na. Ter bestrijding van bacteriën, virussen 
en gisten. Toegelaten in ziekenhuizen, pu-
blieke ruimten en de voedingsindustrie.

CID 20
Het meest gebruikte ontsmettingsmid-
del op basis van 5 actieve componen-
ten. Wereldwijd veelvuldig toegepast bij 
ziekte-uitbraken als varkenspest, mond- 
en klauwzeer, vogelpest. Reeds effectief 
bij lage concentraties tegen bacteriën, 
virussen en schimmels zonder resistentie 
te veroorzaken.
Verpakkingen: 1 L - 10 L

VIROCID RTU 1 L
Vloeistof in sprayvorm voor ontsmetten 
van materiaal en gereedschappen, laarzen, 
transportbakken. Geschikt voor tuinge-
bruik en dierenhobby. Werkt op schimmels, 
bacteriën en virussen. Handspuit klaar 
voor gebruik.
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