
afdoden in 2 stappen!
Bacteriën & virussen 

Schadelijke micro-organismen, zoals bacteriën en virussen, zitten vaak verstopt onder 

een laag van organische vervuiling. Door te desinfecteren zonder eerst te reinigen, 

is het dus lastig om deze micro-organismen te bereiken. Met een goede reiniging verwijdert 

u de organische vervuilingen, zoals stof, vet en vuil. Hierdoor worden de onderliggende 

bacteriën en virussen beter bereikbaar voor het desinfectiemiddel. 
Tevan Panox® 300 is een speciaal ontwikkeld desinfectie-

middel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur. Het is 

een milieuvriendelijk product met als enige residu water en 

zuurstof. Hiermee brengen we desinfectie op een nieuw niveau.

Voordelen van Panox® 300

 Doodt bacteriën, schimmels en virussen

 Voor interieur, vloeren en waterresistente oppervlakken

 Brede werking met een korte inwerktijd

 Geen naspoeling nodig

 Milieuvriendelijk

2 Desinfecteren

Tevan Panox® 300 

3T SPRAY DOOS 6 X 750 ml.  

Artikelcode 4184319

SPRAY REFILL DOOS 6 X 750 ml. 

Artikelcode 4184318

1000 ml. DOOS 6 X 1 ltr.

Artikelcode 4184300

CAN 5 ltr. 

Artikelcode 4184301

CAN 10 ltr. 

Artikelcode 4184302

€ 41,15 

€  36,30 

€  36,00 

€  26,35 

€  49,90 

Om uw omgeving te beschermen
tegen schadelijke bacteriën en
virussen is desinfecteren alleen 
niet genoeg. Een effectieve 
desinfectie begint namelijk met 
een goede reiniging.  

Oxsilive is een revolutionaire reiniging met een oxiderende 

werking. Oxsilive is geheel zelfwerkend, waardoor schrobben en 

naspoelen niet nodig is. 

Voordelen van Oxsilive

 Werkt voor zowel interieur, sanitair en (zwembad)vloeren

 Minder naspoeling nodig met water

 Valt na intensieve werking uiteen in water, CO
2
 en zuurstof

 Werkt ontvettend, is kalkremmend en elimineert urinegeuren

 Geen methodefouten

Tevan Oxsilive

CAN 10 ltr. 

Artikelcode 4184510

CAN 20 ltr. 

Artikelcode 4184511

€ 88,50 

€  159,00 

Oxiderende reiniging 

Voor een meer alkalische reiniging is er de Tevan INT. 

Deze interieurreiniger is breed inzetbaar en zeer geschikt voor 

dagelijkse reiniging van alle waterbestendige oppervlakken.

Voordelen van INT

 Snelle en doelmatige verwijdering van lichte vetvervuilingen

 Breed toepasbaar

 Aangename en duurzame geur

 Licht ontvettend

 Geschikt voor vloerreiniging

Tevan INT

DOOS 4 x 5 ltr. 

Artikelcode 2126116

CAN 20 ltr. 

Artikelcode 2126121

€ 86,55 

€  79,35 

Alkalische reiniging

Gastroline 2 is een hygiënische interieurreiniger op basis van 

alcohol. Zeer geschikt voor dagelijks onderhoud en toepasbaar 

binnen het HACCP-systeem.

Voordelen van Gastroline 2

 Droogt streeploos op

 Verwijdert vingerafdrukken en vervuilingen snel en effectief

 Zuinig in gebruik

 Frisse geur

 Volledig biologisch afbreekbaar

Tevan Hygiënische Reiniger

DOOS 4 x 5 ltr. 

Artikelcode 3135040
€ 54,60 

Hygiënische Reiniger 

     

     Edisonweg 19   •   4207 HE Gorinchem   •   Nederland  

     +31(0)183-621799          orderdesk@tevan.com          www.tevan.com

 Volg
ons op         Bestel op WWW.TEVANSHOP.COM

Ruim assortiment aan reinigings- en desinfectiemiddelen 
Wij helpen u graag met het kiezen van een product dat perfect past bij uw situatie. Zodat uw omgeving niet alleen 

hygiënisch schoon is, (STAP 1) maar dat alle bacteriën, schimmels en virussen worden afgedood. (STAP 2)

1 Reinigen

Veilige en effectieve desinfecteer

LET OP!Met alleen REINIGEN doodt u geen bacteriën en virussen af!


