
Bij het reinigen van oppervlakten 

maak je hygiënisch schoon, 

waardoor de vuilbelasting voor het 

desinfecteren lager is. Er wordt 

echter niet gedesinfecteerd.

Op basis van alcohol Op basis van chloor
Op basis van 

Quaternair ammonium
Op basis van peroxide

Geschikt voor hand-

desinfectie en kleine 

oppervlakten

Milieuvriendelijk

Werkt breed en snel

Werkt tegen virussen

Brandgevaar en alcohol-

dampen op oppervlakten 

groter dan 0,5 m2

Verkeerd gebruik van 

een alcoholgel met 

additieven laat een 

organische laag achter

die een groeibodem 

voor micro-organismen 

creëert

Geurbeleving

Minder stabiel bij 

temperaturen boven 

de 40 graden

Te gebruiken bij 

een grote range 

temperaturen

Doodt een groot aantal 

micro-organismen

Geeft schuimvorming

Laat een moeilijk 

afspoelbaar residu 

achter, dat een groei-

bodem voor micro-

organismen creëert.

Langzame werking

Met de verkeerde 

Ph waarde geen werking

Creert giftige chloor-

dampen i.c.m. heet water

Goedkoop

Brede werking

Als je alleen desinfecteert laat je 

vuilresten achter waar ziektekiemen 

zich aan kunnen hechten. Het is dus 

belangrijk om eerst dit vuil te ver-

wijderen voor je gaat desinfecteren.
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Desinfecteren: waar je op moet letten

Heeft je product een CTGB toelating met als wettelijk 

gebruiksvoorschrift een gebruik tegen virussen?

Tevan Panox® 300
Gebruik Tevan Panox® 300 

voor het desinfecteren van:

Er is een tijdelijke vrijstelling voor 

desinfecterende producten om 

virussen te doden. Van deze 

producten is niet erkend wat de 

gevaren zijn voor de leef-

omgeving. Kies daarom voor een 

product met een CTGB toelating 

voor gebruik tegen virussen, 

zoals TevanPanox® 300.

VIRUSDODEND PRODUCT

JA  Het product heeft 

een CTGB toelating voor 

gebruik tegen virussen.

NEE  Het product heeft 

geen CTGB toelating voor 

gebruik tegen virussen.

Hiermee creëer je een schone en 

veilige werkomgeving voor jezelf 

en je klanten.

• Interieur 

• Trapleuningen & deurklinken 

• Waterresistente oppervlakten

• Vloeren

Alleen reinigen Alleen desinfecteren

Eerst reinigen, 
dan desinfecteren

Welke desinfectiemiddelen zijn er?

LET OP!


