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UNIVERSEEL ONTSMETTINGSMIDDEL 
MET HEEL SNELLE WERKING!

Gebruiksklaar

Bactericide, virucide en levuricide  

Oppervlakte desinfectie en verneveling  

Spoelen na gebruik niet nodig

Bevat geen alcohol 



LIQUIDE

UNIVERSEEL ONTSMETTINGSMIDDEL MET HEEL SNELLE WERKING!

Keno™lox 10 is een klaar-voor-gebruik desinfectiemiddel op basis van melkzuur 
en waterstofperoxide. Dit uitermate gebruiksvriendelijke product wordt onverdund 
op de oppervlakken aangebracht en vereist geen naspoeling. Hierdoor is het 
geschikt voor een tijdsbesparende (tussentijdse) desinfectie van allerhande 
oppervlakken en materialen in de gezondheidszorg of  voor privé-gebruik. 
De unieke alcoholvrije formulatie kan zowel voor oppervlakte desinfectie als 
fogging gebruikt worden. 

          Gebruik

Besproeien:
• Ready-to-use: voorkomt menselijke fouten bij verdunning Ook beschikbaar in 
sprayer, ideaal voor tussentijdse ontsmetting van klein materiaal (vb thermometers) 
en oppervlakken (vb tafels, deurklinken)
• Zeer korte contacttijd: werkzaam na 2 minuten 
• Materiaalvriendelijk: gezien de unieke formulatie is dit product geschikt voor 
gebruik op alle materiaalsoorten.
• Bevat geen alcohol (die verkleuring nalaat op vele oppervlakken).

Vernevel:
• Keno™lox 10 is goedgekeurd voor ruimtedesinfectie dmv verneveling (fogging). 
De specifieke procedure voldoet aan de recentste/strengste EN-normen voor 
bactericide, virucide en levuricide activiteit.
• Materiaalvriendelijk: geen aantasting door residuen.

Gebruiksaanwijzing

• Voorbereidende handelingen: Reinig de oppervlakken en materialen 
grondig alvorens te desinfecteren. Het reinigingsmiddel dat werd gebruikt 
moet worden weggespoeld met schoon water. Verwijder over tollig water. 
• Manier van aanwenden: Besproeien Besproei het product direct en onverdund 
op het oppervlak of  object dat moet worden gedesinfecteerd. Laat het product 
gedurende 2 minuten inw-erken bij +20 °C. Laat de oppervlakken die in 
contact komen met levensmiddelen drogen vóór hergebruik.
• Frequentie van de toepassing: 1 x per dag
• Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar desinfecterend middel
Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar desinfecterend middel, dosering 30 ml/
m3 Contacttijd: het product heeft bactericide, virucide en levuricide werking bij 
een contacttijd van 4 uur (1 u fogging + 3u verluchten) bij + 20°c. De ruimte 
kan enkel vrijgegeven worden voor gebruik indien de gemeten concentratie aan 
waterstofperoxide< 1,25 mg/m3 (0,86 ppm)

Eigenschappen

WERKZAME BESTANDDELEN Wvolgens Verordening 528/2012: 
L-(+)-Melkzuur (CAS 79-33-4): 1,0 % 
Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1 ): 1,0 % 

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf  verantwoordelijk voor het     

   naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

* Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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