
Tevan Panox 300 is een gebruiksklaar desinfectiemiddel 
op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur. 
Met Panox 300 bestrijdt u bacteriën, gisten, schimmels 
en virussen, waaronder het coronavirus. Panox 300 
gebruikt u voor desinfectie van alle waterbestendige 
oppervlakken. Panox 300 is ook toegelaten voor 
desinfectie in zorginstellingen, de voedingsindustrie, 
veterinaire industrie en de waterindustrie.

OPPERVLAKKEN DESINFECTEREN
1. Reinig het oppervlak en spoel na met water
2. Breng Panox 300 aan op het oppervlak
3. Laat het product minimaal 5 minuten inwerken, 
 terwijl het oppervlak nat blijft
4. Naspoelen niet nodig
5. Oppervlak afdrogen met een doek indien gewenst

DOSERINGEN

Bacteriën en gisten Schimmels en virussen

Gebruiksklaar
----------------------------------------
5 minuten inwerktijd

Gebruiksklaar
----------------------------------------
15 minuten inwerktijd

Dierenverblijven Ziekenhuizen 

Gebruiksklaar
----------------------------------------
30 minuten inwerktijd

Gebruiksklaar
----------------------------------------
5 minuten inwerktijd

VOORDELEN
• Officieel toegelaten: 14798N
• Toegelaten in PT02, PT03 en PT04
• Bestrijdt bacteriën, gisten, schimmels en virussen
• Kiwa-ATA en Halal gecertificeerd
• Volledige virusclaim, dus ook tegen COVID-19
• Geschikt voor desinfectie in ziekenhuizen
• Laat geen residu achter

SPECIFICATIES
pH-waarde:  2,1
Bevat:  waterstofperoxide, perazijnzuur

TEVAN TIPS
 Effectief desinfecteren 
Wanneer u niet reinigt voor u desinfecteert, laat u 
vuilresten achter waar micro-organismen zich aan 
kunnen hechten. Het is dus belangrijk om dit vuil eerst 
te verwijderen voor u gaat desinfecteren. Altijd eerst 
reinigen, dan desinfecteren.

 Wettelijk gebruiksvoorschrift 
Om op de juiste manier te desinfecteren, is het van belang 
dat u zich houdt aan het wettelijk gebruiksvoorschrift. 
Deze kunt u downloaden in de database van de Ctgb of 
wij kunnen deze naar u opsturen.
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Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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