
STARTPAKKET 
OPPERVLAKTE 
DESINFECTIE

DESINFECTIE OPPERVLAKKEN & RUIMTES 
EEN HANDIGE AANPAK
De behoefte aan het desinfecteren van oppervlakken en (openbare) ruimtes is momenteel groot. 
Met het nieuwe startpakket oppervlaktedesinfectie biedt Christeyns een praktische en efficiënte 
oplossing voor het desinfecteren van oppervlakken in o.a.:

openbare instellingen

ziekenhuizen 

instellingen voor de gezondheidszorg

retail en pompshops

facilitaire ruimtes als hotelkamers

De aanpak: eenvoudige spraymethode
Basis van het startpakket is het desinfectiemiddel MIDA Chriox 5, een effectief middel op basis 
van perazijnzuur en waterstofperoxide. Voor eenvoudig gebruik wordt MIDA Chriox 5 in een  
dosering van 0,5% toegepast met een 6 liter spraytank. Voor een volle spraytank is slechts 30 ml 
product nodig! Na het insprayen van de oppervlakken, doet het product tijdens de inwerkperiode 
zelf zijn werk. Naspoelen is met deze methode niet nodig, m.u.v. voedselcontactplaatsen. 

VOORDELEN

Veilig door de lage dosering

Eenvoudig in gebruik

Efficiënte desinfectie
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MEER INFORMATIE OF VRAGEN? 

STARTPAKKET 

Prijs  : € 239,75  

Artikelnr : 500950001000

MIDA Chriox 5 - 22 kg | desinfectant

LD-tank IK Multi Pro 9 | 6 liter inhoud

Doseerpomp voor 30 ml

Veiligheidshandschoenen 

Alle producten die nodig zijn voor spraydesinfectie met MIDA Chriox 5 hebben we voor u 

gebundeld in een startpakket: het desinfectiemiddel, het spraysysteem, een doseerpomp die 

de exacte dosering geeft voor 6 liter water en veiligheidshandschoenen.

Bestel het startpakket via onze webshop op WWW.QLEANTEC.COM 

of onze afdeling customer Service:

T.  +31 (0)297 274390 

E.  info@qleantec.com  
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TOELATINGEN MIDA CHRIOX 5: 
Nederland 14818N | België 11906B. 

voor ± 600  
doseringen

VEILIGHEID

- Let op: Vóór desinfectie de oppervlakken eerst grondig  

  reinigen en spoelen. Raadpleeg werkinstructies. 

- Gebruik altijd de juiste beschermingsmiddelen, raadpleeg  

  het veiligheidsinformatieblad voor de juiste veiligheidsmaat- 

  regelen.

BESTEL EENVOUDIG:


