
Keno™lox 10 
UNIVERSEEL ONTSMETTINGSMIDDEL 
MET HEEL SNELLE WERKING!

 Gebruiksklaar

 Bactericide, virucide en levuricide

 Oppervlakte desinfectie en verneveling

 Spoelen na gebruik niet nodig

 Bevat geen alcohol 

Bescherm uzelf en uw omgeving 
tegen besmetting met virussen



Wat is Keno™lox 10?
Keno™lox 10 is een klaar-voor-gebruik desinfectiemiddel op basis van 
melkzuur en waterstofperoxide. Dit uitermate gebruiksvriendelijke 
product wordt onverdund op de oppervlakken aangebracht en 
vereist geen naspoeling. Hierdoor is het geschikt voor een tijdsbe-
sparende (tussentijdse) desinfectie van allerhande oppervlakken en 
materialen in de gezondheidszorg of voor privé-gebruik. 

De unieke alcoholvrije formulatie kan zowel voor oppervlakte desin-
fectie als fogging gebruikt worden. 

Getest en goedgekeurd conform 
volgende normen
 • Bactericide activiteit: EN 1276, EN13697

 • Levuricide activiteit: EN 1650

 • Virucide adticiteit: NFT 72-281

 • Toelatingsnummer: 12017B

Voordelen tegenover de traditionele 
desinfectiemiddelen
Besproeien

 • Ready-to-use: voorkomt menselijke fouten bij verdunning Ook 
beschikbaar in sprayer, ideaal voor tussentijdse ontsmetting van 
klein materiaal (vb thermometers) en oppervlakken (vb tafels, 
deurklinken)

 • Zeer korte contacttijd: werkzaam na 2 minuten 

 • Materiaalvriendelijk: gezien de unieke formulatie is dit product 
geschikt voor gebruik op alle materiaalsoorten.

 • Bevat geen alcohol (die verkleuring nalaat op vele oppervlakken).

Vernevelen (fogging)

 • Keno™lox 10 isgoedgekeurd voor ruimtedesin-
fectie dmv verneveling (fogging). De specifieke 
procedure voldoet aan de recentste/strengste 
EN-normen voor bactericide, virucide en levuri-
cide activiteit.

 • Materiaalvriendelijk: geen aantasting door 
residuen.

Gebruiksaanwijzing:
 • Voorbereidende handelingen: Reinig de oppervlakken en materi-

alen grondig alvorens te desinfecteren. Het reinigingsmiddel dat 
werd gebruikt moet worden weggespoeld met schoon water. 
Verwijder overtollig water. 

 • Manier van aanwenden: Besproeien Besproei het product direct 
en onverdund op het oppervlak of object dat moet worden 
gedesinfecteerd. Laat het product gedurende 2 minuten inw-
erken bij +20 °C. Laat de oppervlakken die in contact komen met 
levensmiddelen drogen vóór hergebruik.

 • Frequentie van de toepassing: 1 x per dag

 • Voorgeschreven dosering: Kant-en-klaar desinfecterend middel
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Hygiene is health. We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.


