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Ten behoeve van hygiënesluizen:
Horticoop handendesinfectie hygiënesluis 5 liter softcare
De handendesinfectie spray is een ongeparfumeerd handdesinfectiemiddel 
op basis van de zuiverste ethanol en wordt gebruikt zonder water. Artikel-
nummer 120407.

Horticoop zolendesinfectie 20 liter divosan VT55L
Deze zolendesinfectie is een hoog geconcentreerd (dosering 0,5%) desin-
fectiemiddel op basis van quaternaire ammoniumverbindingen. Het middel 
is pH-neutraal en heeft een lange en brede (na)werking en is zeer 
effectief. De zolendesinfectiemiddel is een destructief desinfectiemiddel, 
wat betekent dat het organisme wordt geïsoleerd waardoor het stikt en 
geen voortplanting mogelijk is. Dit product is toegelaten in Nederland met 
toelatingsnummer 107-B. Artikelnummer 120404.

Horticoop handenreiniger antibac 5 liter softcare
Deze reiniger is een ongeparfumeerde handzeep met langdurige antibac-
teriële werking, zelfs na het wassen en drogen van de handen. Artikel-
nummer 120409.

Horticoop handendesinfectie/reiningzeep 1 liter softcare h34
De zeep is een mild en uniek product voor handenreiniging en -desinfectie 
in 1. Het poduct is op basis van chloorhexidine, heeft een nawerkend effect 
en is ongeparfumeerd. De zeep voldoet aan de Europese normen voor des-
infectie. Artikelnummer 120408.

Handenwas- en desinfectiemiddelen:
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Horticoop handendesinfectie fles met pomp softcare
Dit handdesinfectiemiddel is op basis van ethanol (71,5%) en is werkzaam 
tegen vele microorganismen. Het middel is een vloeibaar product, dus er is 
geen water nodig. Artikelnummer 120405 voor 0,5 liter.
Artikelnummer 120406 voor 5 liter. 

Handdesinfetiemiddelen:

Oppervlakte desinfectiemiddelen:
Horticoop alcohol doekjes
De alcohol geïmpregneerde doekjes zijn te gebruiken voor desinfectie van 
o.a. thermometervoelers. De alcoholdoekjes zijn toegelaten als desinfectie-
middel voor voedselcontactplaatsen, toelatingsnr. 14025N. Artikelnummer 
120452. 

Horticoop oppervlakte desinfectiemiddel spray etha+
Dit middel is een desinfectiemiddel op basis van 80% ethanol en is een 
zeer effectief middel tegen bacteriën, schimmels en virussen. De spray is 
eenvoudig en snel toepasbaar door het te sprayen op plaatsen met een 
hoog besmettingsniveau. Artikelnummer 120410 voor 0,5 liter.
Artikelnummer 120411 voor 5 liter.

Bovenstaande middelen, met uitzondering van de handenreiniger, zijn bacterie- en virusdodend.


