
desinfector-pro.com

Bestrijd virussen in een handomdraai
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Niets is zo belangrijk als veiligheid. Bacteriën en 
virussen (zoals Corona) wil je buiten de deur houden.   

Daarom is het in deze tijd extra belangrijk om naast het 
schoonmaken, oppervlaktes en objecten ook regelmatig 
te desinfecteren. 

Tijdrovend, duur en onhandig? Nee hoor. 
Maak kennis met de Desinfector-Pro. 
Een veilige werkomgeving in een handomdraai 

Desinfector-Pro 
patented handheld surface sprayer
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Product animatie
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Desinfector-Pro
• Gepatenteerde technologie: gericht aanbrengen van druppels op
een oppervlak door combinatie van een elektrostaat en blower

• Spuit nozzle zorgt voor fijne druppel afgifte; zeer geschikt voor
desinfecteren van een oppervlakten en objecten

• Handzaam en ergonomisch apparaat

• Draadloos, accu werkt 4-6 uur bij volcontinue gebruik

• Spuit nozzle is eenvoudig los te maken om te reinigen

• Unieke koppeling met 500 ml flesje desinfectiemiddel, goed voor
oppervlakte desinfectie van ca. 400m2
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Desinfectz PRO 2,5% desinfectiemiddel
• Sinds 2017 toelating CTGB : N15489, voor professioneel gebruik

• Desinfectiemiddel met als werkzame stoffen waterstofperoxide
(2,5%) en melkzuur (2,5%)

• Zeer snelle afdodingstijd (<1 min) bacteriën, gisten, virussen

• Naspoelen niet nodig

• Veiligheidsvoorschriften in acht nemen bij gebruik, vermijden
dat middel in contact met de ogen kan komen

• Fles 500ml is te koppelen aan de Desinfector Pro
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Desinfector-Pro & Desinfectz PRO, perfect match
• Desinfecteren in een handomdraai, eenvoudig in gebruik

• Unieke koppeling; het gebruiksklare middel Desinfectz Pro in
een 500 ml fles; doodt bacteriën, gisten, virussen <1 minuut

• Veilig; Desinfectz Pro is een groene desinfectans, naspoelen is
niet nodig. Niet brandbaar, geen milieurisico’s

• Bespaart tijd; conventionele desinfectie (doekje+middel) in een
ruimte kan worden teruggebracht van 1 uur naar enkele minuten

• Bespaart geld; 400m2 desinfecteren = ~400 terugkerende
medewerkers/klanten/relaties/gasten

• Hygiene naar een hoger plan: een veilige werk/leefomgeving
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Desinfector Pro geschikt voor
- Schoonmaak branche

- Sportscholen

- Bedrijven / Industrie

- Horeca / Leisure / Events

- Vervoer / Transport

- Food / Voedselverwerking

- Zorg / Gezondheid
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