
Productinformatieblad

TEVAN PANOX 1816

Het product
Hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en 
perazijnzuur. Bedoeld om bacteriën, gisten, schimmels, mycobacteriën en virussen 
te bestrijden zoals vermeld en beschreven in de goedkeuring van de nationale 
regelgeving van de lokale overheid. Bewezen werkzaamheid door laboratorium- 
en veldtests volgens uitgebreide vereisten van de volgende EN-normen in 
overeenstemming met de  EU-biocidenverordening BPR528 / 2012

Eigenschappen
• Zelfwerkend
• Sterk oxiderend effect
• Laat geen residu achter
• Volledige toelating en claim voor het bestrijden van bacteriën, schimmels, gisten, 
 microbacteriën en virussen, zoals beschreven in de offi ciële toelating. 

Producttypes
PT2 – Oppervlakkendesinfectie. 
           Desinfecteermiddelen en algiciden die niet bedoeld zijn voor directe toepassing op mens en dier.
PT3 – Veterinaire hygiëne
PT4 – Voedingsmiddelenindustrie

Desinfecteermiddel Desinfectiemiddelen

Type micro organisme Test 

Bacterie EN 1276 (opgevolgd door EN 13727), EN 1656, EN13623, 
 EN 13697, EN13727, EN14349, EN16437, NF T72 281

Bacteriesporen EN 13704

Schimmels EN 1657, EN 13624, EN 13697, EN 16438, NF T72 281

Microbacterie EN 14204, EN 14348, NF T72 281

Virussen EN 14476:2013+A1:2015, EN14476:2015, EN14675, NF T72 281 

Gist EN 1650, EN 1657, EN 13624, EN 13697, EN 16438, NF T72 281

Registraties
• Nederland Ctgb 13655N
• EU-AU-APP: BC-SB034343-54
• UK - defra: LIST OF DISINFECTANTS APPROVED FOR USE IN ENGLAND, 
 SCOTLAND AND WALES
 UK - DWI: LIST OF APPROVED PRODUCTS FOR USE IN PUBLIC WATER SUPPLY 
 IN THE UNITED KINGDOM 
• Kiwa-ATA K83315 
• Halal-gecertifi ceerd 1051050729
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Tevan 1816

Dosering & Gebruik
De te bereiden verdunning is afhankelijk van de productsoort, de toepassing en het 
onderworpen micro-organisme aan het doelwit. Raadpleeg altijd de gebruiksinstructies 
zoals vermeld in de autorisatie zoals van toepassing in het land van gebruik. 
Afhankelijk van de vereisten van lokale regelgeving kan een te bereiden verdunning 
variëren. Neem bij twijfel contact op met onze verkoopafdeling.

Specifi caties
kleurloze vloeistofUiterlijk:
Lichtfrisse azijngeurGeur:
bijv. een verdunning van 3% is> pH 2 / <pH 2,5pH waarde:

Desinfectiemiddelen
#1 Desinfectie van harde oppervlakken in ziekenhuizen en andere 
 zorginstellingen.
#2 Desinfectie van harde oppervlakken in industrie en laboratoria.
#3 Desinfectie van harde oppervlakken in andere ruimtes dan ziekenhuizen en 
 zorginstellingen waar mensen wonen.
#4 Desinfectie van oppervlakken in zwembaden.
#5 Desinfectie van oppervlakken in accommodaties en aangrenzende kamers 
 voor dieren.
#6 Desinfectie van oppervlakken in de voedingsindustrie met uitzondering 
 van melken
#7 Desinfectie van binnenoppervlakken van installaties die in aanraking komen 
 met water (drinkwatersystemen voor mens en dier en proceswater) en 
 apparatuur.
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Toepassingen

Artikelnummers & verpakkingseenheden
4185147  Tevan Panox 1816 10 liter (can)
4185146  Tevan Panox 1816 20 liter (can)
4185149  Tevan Panox 1816 (IBC 1000L)

Gerelateerde producten
Tevan Panox is het moederproduct binnen de Tevan Panox productfamilie desinfectiemiddelen. Tevan Panox 1816 is 
een verdunde versie binnen het Tevan Panox-assortiment. Met inachtneming van de eisen van elke toepassing die 
gedesinfecteerd moet worden, is een uitgebalanceerde oplossing verdiend.
Elk lid van de Tevan Panox-productfamilie is uitgerust met zijn eigen bewezen specialiteiten tegen micro-organismen 
om te voldoen aan de eisen van gebruik binnen de verschillende toepassingen.

Reiniging voor desinfectie
Reiniging is een belangrijke eerste stap omdat het fysiek vuil, organisch materiaal en de meeste ziektekiemen van 
oppervlakken verwijdert, maar sommige schadelijke ziektekiemen die achterblijven niet worden vernietigd. 
Alle oppervlakken moeten grondig worden gereinigd voordat ze worden gedesinfecteerd. Dit zorgt ervoor dat 
micro-organismen niet verborgen blijven voor het desinfectiemiddel wanneer het wordt aangebracht. Bepaal het type 
vervuiling en gebruik een zure reiniger voor minerale afzettingen en / of gebruik een alkalische reiniger voor organische 
afzettingen zoals vet zoals huidvetten en olie. De beste resultaten worden verkregen door dagelijks gebruik van Tevan 
Oxsilive in combinatie met een periodieke ontkalker zoals b.v. Tevan Sana Extra.
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CLAUSULE
Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot 
uitstekende resultaten komen.
Aan gezien 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.

Gebruik biocides op een veilige manier. Lees voor gebruik het label en het 
productinformatieblad.
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Doseren = besparen
Door gebruik te maken van een Tevan multimix doseerunit heeft u altijd de juiste 
gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifi eke situatie.
U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is 
verleden tijd. Ook geschikt voor 1:1 dosering.

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

Voor drinkwaterleidingen en -systemen bieden wij 
speciale gecertifi ceerde doseerunits aan om een 
constante gelijkmatige dosering te garanderen. Neem 
contact op met onze verkoopafdeling voor uitgebreid 
advies en informatie.

Desinfectiemiddelen

Meten
Voor het meten van de hoeveelheid waterstofperoxide in een waterige oplossing 
kunnen Tevan Panox meetstrips gebruikt worden.
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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 specifi eke uitdaging altijd contact 
met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag & Transport
Vorstvrij bewaren.


