
Voorkom kostbare fouten op de werkvloer!
Bij het gebruik van verschillende methoden en producten is de kans op fouten 
natuurlijk een stuk hoger. Met het Carefree Clean Concept doseert u een-
voudig de juiste hoeveelheid Oxsilive voor uw schoonmaakbeurt. 
Hierdoor voorkomt u methodefouten en bespaart u dus zowel tijd als 
geld. Met twee verschillende doseringsopties gebruikt u Oxsilive 
voor zowel de dagelijkse als de periodieke schoonmaak.

Werking van Oxsilive 
Oxsilive heeft een oxiderende werking, waardoor u niet 
meer hoeft te schrobben. Na een intensieve werking valt 
het product uiteen in water, CO2 en zuurstof. 
Door Oxsilive te gebruiken kunt u dus veel tijd besparen bij 
het schoonmaken, zeker wanneer u meerdere keren per 
dag moet gaan reinigen. 

Voordelen van Oxsilive

 Werkt voor zowel interieur, sanitair en (zwembad)vloeren

 Minder naspoeling nodig met water

 Laat geen residu achter dus goed voor je schrobzuigmachine

 Valt na intensieve werking uiteen in water, CO2 en zuurstof

 Werkt ontvettend, is kalkremmend en elimineert urinegeuren

Naast reinigen is het belangrijk om ook te desinfecteren. Alleen zo doodt u bacteriën 
en virussen volledig af. Gebruik daarom na de reiniging Tevan Panox 300®, voor het 
desinfecteren van interieur, deurklinken en trapleuningen. Voor de grote oppervlakken
zoals vloeren en waterresistente oppervlakken kunt u Tevan Panox 1816® gebruiken.

Voor meer informatie:

Hygiënisch en veilig 
zwemmen met Oxsilive

Met de heropening van de sport en recreatiebranche is het belangrijk dat er goed gereinigd en 

gedesinfecteerd wordt. Het reinigen van een zwembad en alle sanitaire voorzieningen op het 

complex kost veel tijd. Met Oxsilive kunt u eenvoudig en snel tussendoor schoonmaken, zodat u 

bij iedere nieuwe groep bezoekers een hygiënische en veilige omgeving kunt aanbieden. 

1. Afspuiten met koud water

2.  Reinigingsmiddel aanbrengen

3.  Schrobben 

4.  Afspuiten met koud water

Reguliere schoonmaakmiddelen 
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