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HANDONTSMETTING
Op basis van Ethanol => kleurloos

KENOSEPT GEL
Verkrijgbaar in 5 liter en 500 ml pousse mousse
 desinfecterende handgel op basis van alcohol met huidverzachtende en
hydraterende bestanddelen
 85% ethanol
 Kenosept Gel heeft een bactericide, mycobactericide, gistdodende en
virucide werking.

KENOSEPT
Verkrijgbaar in 5 liter
 alcoholische gel met microbiocide werking voor de tussentijdse desinfectie
van de handen.Op basis van isopropanol en chloorhexidine.
 voldoet aan de strengste EN-normen (EN1040 en EN1500).
 deze handgel kan preventief gebruikt worden als bescherming tegen diverse
virussen zoals SARS, CORONA, etc

KENOSEPT G
Verkrijgbaar in 5 liter
 ontsmettende alcoholische gel oplossing. Kenosept-G is een
desinfecterende en verzachtende handgel.
 erkend voor de landbouw en de voedingsverwerkende industrie
 pharma registratie

KENOSEPT L
Verkrijgbaar in 5 liter
 Kenosept heeft een doeltreffende microbiocide werking
 Chlorhexidine verzekert een langdurige werking
 heeft een zeer breed werkingsspectrum:
- bactericide
- fungicide
- virucide
 wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig gebruik, door de
aanwezigheid van specifieke huidbeschermende bestanddelen
 bevat geen toegevoegd parfum
 ook voor chirurgisch gebruik
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HANDZEEP
KENODERM
Verkrijgbaar in 5 liter
 reinigende en decontaminerende handzeep.
 bevat geen parfum (volgens HACCP normen) en is mild voor de handen,
ook bij frequent gebruik.
 gebruik: voedingsindustrie, horeca, gezondheidszorg en veterinaire sector
 voldoet aan de norm EN 1040 / EN 1500 (binnen 1 minuut).
 op basis van chloorhexidine digluconaat en huidverzachtende bestanddelen.

DISPENCER ELLEBOOG
 dispenser elleboog functie
 voor vullingen van 1 liter, vb. kenosept G of Kenosept L
 je kan het ook zelf bijvullen met zeep.

OMGEVINGSONTSMETTING
KENOLOX 10
beschikbaar in 10 liter
 Kenolox 10 is een ontsmettingsmiddel voor oppervlakken, materialen en
ruimtes (verneveling) in de voedingsindustrie. Ook geschikt voor
oppervlakte-desinfectie in gezondheidscentra, niet corrosief voor materialen
 puur te gebruiken.

ALCO CID A
Beschikbaar in 5 liter en 1 liter
 door het hoge alcoholgehalte is het een ideaal middel om bacterien en
virussen zoals Coronavirus te doden.
 ALCO CID A is een vloeistof op basis van 80% alcohol voor de verneveling
van kleine oppervlakken.
 ALCO CID A verdampt door de samenstelling restloos binnen 5 minuten.
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