
Specificaties Desinfector-Pro

Art nr: BLS-XBH-07205
EAN code: 8720299178205
Electrostraat: 12 Kv
Voltage: 14,4 V lithium batterij
Batterij oplader: 4A. Li-lon
Batterij gebruik: ca 3000 m2
Hogedruk pomp: 6-15 bar
Membraan: EPDM
Blower: 70mm ip65, high volume reikwijdte 2 meter 
Druppel afgifte spuitkop: 1,7 ml/sec
Gewicht: 1,5 kg (incl. batterij)
Afmetingen apparaat L 320 x B 270 x H 80
Desinfectie vloeistof: 500 ml fles

Logistieke gegevens
Verzendeenheid doos:       430 x 310 x 120 cm
Omdoos (4 apparaten): 450 x 330 x 500 cm 
Gewicht: 2,6 kg (incl. 500ml fles en batterijoplader)
Pallet: 72 apparaten ( 3 lagen x 6 omdozen)

Gebruik apparaat
De Desinfector-Pro is zeer geschikt om oppervlakken en objecten snel en 
doeltreffend te desinfecteren. Het apparaat kent twee spraystanden om 
afhankelijk van de situatie objecten of oppervlakten gericht te kunnen 
besprayen. Ontdoede oppervakken van vuil alvorens de desinfector-pro in 
gebruik te nemen. Draai de dop van de fles en plaats de fles in het apparaat. 
Zet het apparaat aan en houd het 50 tot 200 cm verwijderd van het object en 
sproei de desinfectievloeistof gelijkmatig over het oppervlak of object. Als je 
klaar bent, zet je het apparaat uit en plaats je het zonodig in de batterij 
oplader.

Specificaties Desinfectz PRO 500ml
CTGB registratienr.: N 15489
Desinfectie vloeistof:         Desinfectz PRO 2,5%
Bestanddelen: 2,5% waterstofperoxide en

2,5% melkzuur
pH waarde: 2.4
Fles: 500 ml met speciale sluiting voor de Desinfector-Pro
Oppervlakte 500 ml: ca. 400 m2
Inwerktijd middel: 1 minuut
�

Logistieke gegevens
Art nr: 07212
EAN code: 8720299178212
�

Verzendeenheid: 12 flessen in een doos
Gewicht: 7,2 kg
Afmetingen (LxBxH): 207 x 274 x 196
Pallet: 70 dozen (5 lagen x 14 dozen)
�

Opslag: op een koele donkere plek. Geen specifieke veilig- 
heidsmaatregelen (niet brandbaar) en geen milieu 
risico’s

Geschikt voor
Bestrijding van virussen (zoals Corona), bacteriën en gisten
Direct geschikt voor gebruik op oppervlakken (PT02) en voedselbereiding 
(PTO4) Naspoelen niet noodzakelijk, nadrogen indien gewenst met een droge 
doek



CTGB registratienummer: N15489

Voor gebruik onderstaand wettelijk gebruiksvoorschrift lezen: 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van 
bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en 
virussen.
» Op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen,

inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige 
instellingen voor de gezondheidszorg.

» Op oppervlakken en voorwerpen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende 
ruimten, inclusief transportmiddelen voor dieren.

» Op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet en drinkwaren 
worden bereid, behandeld en bewaard, exclusief 
melkwinningsapparatuur op de boerderij.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling 
Afvalwater (IBA) bij toepassing van dit middel op de boerderij te 
voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden 
op de mestopslag of op de gemeentelijke riolering.

De gebruiksaanwijzing hierna opgenomen moet worden 
aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor 
professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing:
Gebruik deze fles Desinfectz PRO 500ml door de fles te koppelen aan de 
Desinfector-Pro of met een handpompsprayer.

Desinfectz PRO 500 ml is een gebruiksklaar product. Het middel niet 
verder verdunnen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de 
oppervlakken gedurende de hele inwerktijd nat blijven. Na desinfectie 
de oppervlakken aan de lucht laten
drogen, naspoelen is niet nodig tenzij anders vermeld. Het middel kan 
gebruikt worden voor het desinfecteren van wanden, vloeren en andere 
oppervlakken en voorwerpen in openbare ruimtes, ziekenhuizen, 
verzorgingshuizen en andere ruimten, inclusief medische ruimten en 
apparatuur. Daarnaast kan het gebruikt worden voor de desinfectie van 
(oppervlakken in) badkamers en toiletten. Minimale inwerktijd: - voor 
bestrijding van bacteriën, gisten en virussen: 1 minuut - voor bestrijding 
van schimmels: 2 minuten. Laat het product 1 minuut inwerken. Naspoelen 
is niet nodig, enkel afnemen met wegwerpdoek.

Instructies voor veilige afvoer van het product en verpakking: 
Restanten van het product afvoeren naar afvalverwerking volgens de 
lokale richtlijnen. Lege verpakkingen moeten worden omgespoeld voor 
afvoer. Lege verpakkingen mogen niet worden gebruikt voor andere 
doeleinden.


