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TEVAN PANOX® 300

Algemeen
Gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en 
perazijnzuur.

Toepassing & Methodiek
Geschikt voor het desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken, 
apparatuur en leidingsystemen. Toepasbaar in sanitaire ruimten, horeca, 
recreatiesector, gezondheidszorg, voedselverwerkende industrie, 
veterinaire sector, drinkwatersystemen, zwembaden enz.

Eigenschappen
• Zelfwerkend
• Krachtig oxiderend
• Laat geen residuen achter
• Toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën, gisten,

schimmels en virussen zoals in de toelating 14798N omschreven.

Dosering
Tevan Panox® 300 is gebruiksklaar. 
Tijdens inwerktijd het te desinfecteren oppervlak voldoende nat houden.

Gebruiksaanwijzing
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen 
en restvervuiling wegnemen d.m.v. bijv. na te spoelen. 
Vervolgens Tevan Panox® 300 aanbrengen, min. 5 minuten laten 
inwerken waarbij het oppervlak voldoende nat moet blijven.
Naspoelen is niet nodig.

Specificaties
kleurloze vloeistof.
lichtfrisse azijngeur
pH van de oplossing is 2,1

Uiterlijk :
Geur  :
pH :

DESINFECTANT

GEBRUIKSKLAAR DESINFECTIEMIDDEL

Artikelnummers & verpakkingseenheden
4184309
4184300
4184301
4184302
4184306

TEVAN PANOX® 300 (doos 6x750 ml spray)
TEVAN PANOX® 300 (doos 6x1 ltr navulfles)
TEVAN PANOX® 300 (can 5 ltr)
TEVAN PANOX® 300 (can 10 ltr)
TEVAN PANOX® 300 (IBC 1000 ltr)

Registraties
• Ctgb 14798N
• Kiwa-ATA K83315
• Halal 1051050729
• Voor andere landen zijn de toelatingsnummers opvraagbaar

14798N EU 
UA-APP
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Advies
Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen 
producten. Onze productspecialisten adviseren u graag om de beste 
resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een 
specifieke uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd 
de juiste gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw 
specifieke situatie. U gaat besparen op productgebruik, overdoseren 
is verleden tijd. Ook geschikt voor gebruiksklare producten uit grotere 
verpakkingen middel 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u 
gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Opslag
Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men 
steeds tot uitstekende resultaten komen. Aangezien het product echter 
buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die 
kunnen ontstaan door het gebruik.
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Gerelateerde producten
Tevan Panox® 300 is een gebruiksklare oplossing uit de Tevan Panox®  
productfamlie desinfecteermiddelen. Voor toepassingen waarbij 
specifieke doelorganismen moeten worden bestreden brengen we 
graag advies uit, onderbouwd middels certificaten en testrapporten 
volgens extensieve testen uitgevoerd onder de daartoe vereiste 
EN-normeringen.

Tevan Panox® 300
Tevan Panox® 1816
Tevan Panox®

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.!




