
MIDDELEN 

Hi-speed H2O2 – Het risico verlagen ™ 

Voedselproductie moet tegenwoordig  

voldoen aan de hoogste standaarden  op 

het gebied  van hygiëne en residuen. 

Tussentijdse reiniging en desinfectie 

speelt hierbij een grote rol.  

Echter zijn een aantal reinigings- en 

desinfectiemiddelen in grote hoeveel-

heden niet gezond in gebruik of laten 

ongewenste residuen achter.  

 

Ecolab Hi-speed H2O2  technologie is veel 

minder gevaarlijk in gebruik en kan veel 

van deze zorgen wegnemen.  Hi-speed 

H2O2 technologie speelt in op de behoefte 

van een dergelijke productieomgeving 

door: 

 

 

 

 

◢ Het verminderen  van water in de 

productieomgeving  en daardoor de 

water footprint  –  Door de snelle 

werking en vervlieging van de  

reinigende en/of desinfecterende stof 

wordt niet alleen de mate van ver-

vuiling drastisch verlaagd, maar ook 

de kans op herbesmetting. Daar-

naast wordt er aanzienlijk minder 

water verbruikt bij reiniging, wat de 

water footprint van de productie- 

 locatie verminderd. 

Oppervlakte reiniging en desinfectie 
voor dagelijks gebruik 

GELIEVE UW ECOLAB-VERTEGENWOORDIGER TE CONTACTEREN OF 

ONDERSTAANDE NUMMERS TE BELLEN VOOR MEER INFORMATIE 

◢  Productiviteitsverhoging   – Door de 

snelle en effectieve reiniging  tussen-

door kan er langer door geproduceerd  

worden en vermindert ook de 

reinigingstijd aan het einde van de 

productie.  

 
◢ Groot gebruiksgemak – De producten 

zijn makkelijk in gebruik, waardoor het 

doorvoeren tijdens productie soepel 

verloopt. 

 
◢ Gunstige classificatie – door het 

beperkte gevaar en geen biocide-

residuen na gebruik , minimale invloed 

op de gezondheid  van de medewerker 

is het een  veilig product om tijdens de 

productie toe te passen. 

  

 Een product van goede kwaliteit  en 

aan alle gezondheidsstandaarden 

voldoet. 

De kenmerken van onze oppervlakte-

reiniging  en desinfectie concept 

,gebaseerd op Hi-speed H2O2™,  zijn 

als volgt samen  te vatten: 

◢ Breed spectrum, snelwerkende 

biociden; 

■ Veroorzaakt geen antimicrobiële 

resistentie. 
 
◢  Geen biocide residuen; 

■ Na gebruik ontleden de actieve 

bestanddelen in water en zuurstof. 

◢  Producten ontwikkeld om op 

eenvoudige wijze te voldoen aan de 

laatste Europese normen. 

■ Productformules zorgen  voor een 

snelle, eenvoudige desinfectie, 

eventueel gecombineerd met 

reiniging in een enkele stap. 

■ Naspoelen van de behandelde 

oppervlakken is niet nodig! 
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Eigenschappen P3-Alcodes OxyDes Rapid DrySan Oxy 

Reinigen    

Desinfecteren    

Niet naspoelen    

Ontvlambaar Ja (licht) Ja Nee 

Wipe beschikbaar   NL:  BE:  

Verdampingssnelheid (20°C) Ca. 30 sec 60–120 sec 120–300 sec 

HALAL    

EU BPR Conform    

Geregistreerde biocide NL: BE:  NL: BE:  NL: BE:  

pH 7 Ca. 2 Ca. 2 

Geschikt voor zachte metalen Ja Ja, aluminium eerst testen Ja, aluminium eerst testen 

http://www.ecolab.com/
http://www.ecolab.com/


MIDDELEN 

Oppervlakte reiniging en desinfectie 
voor dagelijks gebruik 

PRODUCTTYPE 

DROGE VERWERKINGSOMGEVINGEN 

VVOEDSEL- EN PROTEÏNEVERWERENDE 

OMGEVINGEN 

PRODUCTTYPE 

DROGE VERWERKINGSOMGEVINGEN 

DROGE VERWERKINGSOMGEVINGEN 

PRODUCTTYPE 

PRODUCTTYPE 

DROGE VERWERKINGSOMGEVINGEN 

MIDDELEN 

De H2O2 Hi-Speed –technologie 
 

De actieve component in de H2O2 HiSpeed producten is waterstofperoxide, een breedspectrum biocide die geen 

microbiële resistentie veroorzaakt. In de meeste gangbare producten is de concentratie hoger en is het product 

onstabiel, wat het ook gevaarlijker maakt in gebruik. Voor die problemen is met deze technologie een oplossing 

gevonden. 

 

H2O2 Hi-Speed technologie combineert een relatief lage waterstofperoxide concentratie, ca. 2%, met een 

plantaardige oppervlakte-actieve stof en een zuur. Deze combinatie zorgt voor een grondige penetratie van de 

vervuiling en een gecontroleerde reactie die de vervuiling opbreekt.  

Vervolgens vervalt de biocide daarna vrij snel in onschuldig water. Daardoor is naspoelen van het oppervlak na het 

toepassen van het product niet nodig.  
 

H2O2 HiSpeed producten zijn ontworpen voor dagelijks gebruik in zones waar water ongewenst is door gevoelige 

uitrusting en voor het minimaliseren van herbesmetting. Perfect geschikt voor droge processen en manuele 

oppervlaktereiniging in voedsel-, zuivel- en drankenindustrie voor tussentijdse reiniging. 
 

OxyDes Rapid en de OxyDes Maxi wipes hebben een 

desinfecterende werking en kunnen zonder naspoeling 

toegepast worden. 

 

 

 

 

 

DrySan OXY en Wipes  zijn middelen te gebruiken als 

gecombineerde reiniger en desinfectant waarmee in één 

stap goed gereinigd kan worden. 
 

 

 

 

Productnaam Verpakking Bestelcode 

OxyDes Rapid 12 x 1L 2330380 

  4 x 5L 2330430 

  20L Op aanvraag 

  220L Op aanvraag 

  1000L Op aanvraag 

OxyDes Maxi Wipes 1 x 700 stuks 2330480 

DrySan Oxy 12 x 1L 2330190 

  4 x 5L 2330240 

  20L Op aanvraag 

  220L Op aanvraag 

  1000L Op aanvraag 

DrySan Oxy Wipes 1 x 700 stuks 2330290 

Producttype 

Spray kant en klaar-voor-gebruik (K&K), te gebruiken met 

droge doekjes 

Droge verwerkingsomgevingen 

Brengt geen onnodige vochtigheid in de omgeving aan, 

product verdampt volledig na enkele minuten. 

VERWERKT VOEDSEL EN PROTEÏNE OMGEVINGEN 

Snij- of verpakkingszones, andere erg bevuilde 

oppervlakken (vb. transportbanden) 

 
Functionele eigenschappen 

► Uitstekende resultaten in het droog reinigen van 

High Care ruimtes (vb. Bakkerij, confiserie, 

poederverwerking, Arabische gom); 

► Spoelen na gebruik niet wettelijk verplicht of nodig; 

 

Belangrijke technische kenmerken; 

► Geen biocideresiduen; 

► Quats- en alcoholvrije formulering; 

► Niet-geclassificeerd middel met lage toxiciteit 

► Voldoet aan Kosher- en Halal normen; 

► Uitstekend bevochtigend middel; 

► Geschikt voor gebruik op zachte metalen en 

gevoelige polymeren. 

 

Wipes: 

► Vochtig, non-woven 'Endless fibre‘ blauw doekje; 

► 100% propyleen, weinig pluizend materiaal. 

 


