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KLORRENT er et desinfektionsmiddel til alle chlorbestandige overflader såsom redskaber, maskiner, inventar og lignende.
Klorrent er samtidig velegnet til blegning af kar- og gulvklude. Klorrent er et blege- og desinfektionsmiddel. Produktet anvendes
efter forudgående rengøring. Til desinfektion af inventar, redskaber, maskiner og lignende anvendes 1-2 dl (4-8 pumpeslag) til 8 liter
vand. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.
Til blegning anvendes 1/2 dl (2 pumpeslag) til 8 liter vand. MÅ IKKE BLANDES MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER.

41355 Klorrent 1L Flaske 12 360

41356 Klorrent 5L Dunk 3 108

DENTIN er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel, der anvendes ved regelmæssig rengøring og desinfektion af alle
vaskbare overflader. Specielt velegnet til rengøring og desinfektion af skyllerum, baderum, toiletter, køkkener samt på alle
overflader, der tåler vand. Dentin fjerner effektivt almindeligt forekommende typer snavs. Bredspektret desinfektionsmiddel med
virkning over for de fleste typer bakterier, gær og skimmel. Rengør, desinficerer, fjerner lugt og hindrer forrådnelse og slimdannelse.
Hvis produktet anvendes til desinfektion, skal dette ske som en særskilt arbejdsproces efter forudgående rengøring med
efterfølgende afskylning. Uanset om produktet anvendes som rengørings- eller desinfektionsmiddel, skal flader, der kommer i
kontakt med kød og kødvarer, efterskylles grundigt med vand. Til almindelig rengøring: 0,5-0,7 dl./10 liter vand.
Til desinfektion: 0,8-1,2 dl. til 10 liter vand. Virkningstid ved desinfektion: 5 min. - 1 time.

24611 Dentin 1L Flaske 12 360

22045 Dentin 5L Dunk 3 108

DESINFECT MAXI er et flydende, neutralt desinfektionsmiddel til brug inden for levnedsmiddelbranchen. Desinfect Maxi kan
anvendes til skumdesinfektion i produktionslokaler, på gulve og vægge, på maskiner og udstyr m.m. Desinfect Maxi er et
bredspektret desinfektionsmiddel, som er virksomt mod bakterier, gær, skimmel og virus. Desinfect Maxi sikrer effektiv fjernelse af
alle mikroorganismer, der kan skade levnedsmidler. Desinfect Maxi giver et moderat, stabilt skum med god vedhæftningsevne og
er derfor også velegnet på lodrette flader. Brugsopløsning: 1-5% (vægtprocent). Temperatur: 10-40°C. Kontakttid: 5-60 minutter.
Udlægges som skum med lavtrykssprøjte. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i
kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand.

41877 Desinfect Maxi 5L Dunk 3 108

12436 Desinfect Maxi 19 kg Dunk 1 36

12437 Desinfect Maxi 900 kg Palletank 1 1

IPA SPRIT 70% fordamper hurtigt som gør det specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og remedier som kommer i kontakt med
fødevarer. Anvendes f.eks. ved varekodeskift og desinfektion efter ATP måling. For at mindske smitterisiko anbefales afspritning med
IPA Sprit 70% på overflader generelt, f.eks. dørhåndtag, borde, instrumenter, sanitet. IPA SPRIT 70% fordamper ikke så hurtigt som ren 
sprit (93%), og der opnås herved en længere kontakttid.

12341 IPA Sprit 70% 1L Flaske 12 600

31551 IPA Sprit 70% 20L Dunk 1 24

12344 IPA Sprit 70% Wipes 150 stk Wipes 6 360

26193 IPA Sprit 70% Wipes 90 stk Wipes 18 1260



Innovators in Cleaning

...Desinfektion, fortsat 1

Innovators in Cleaning

Novadan ApS
Platinvej 21,  DK-6000 Kolding 

Tlf.: +45 7634 8400  www.novadan.dk
Mere information om produktet, dosering 
og anvendelse kan findes på produktin-
formationen. Læs den her: 

Vare nr. Produkt Enhed Emballage Antal pr kolli Palle str. Ecolabel

DESINFECT ULTRA er et flydende, neutralt desinfektionsmiddel til brug inden for levnedsmiddelbranchen. Desinfect Ultra kan
anvendes til skumdesinfektion i produktionslokaler, på gulve og vægge, på maskiner og udstyr m.m. Desinfect Ultra er et
bredspektret desinfektionsmiddel, som er virksomt mod bakterier, gær, skimmel og virus. Desinfect Ultra sikrer effektiv fjernelse af
alle mikroorganismer, der kan skade levnedsmidler. Desinfect Ultra giver et kraftigt, stabilt skum med god vedhæftningsevne og er
derfor også velegnet på lodrette flader. Brugsopløsning: 0,1-2% (vægtprocent). Udlægges med lavtrykssprøjte som skum.
Temperatur max. 50°C. Kontakttid: 5-60 minutter. Lad ikke skummet tørre ind. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere
kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles grundigt med drikkevand

12888 Desinfect Ultra 10L Dunk 1 40

56758 Desinfect Ultra 19,5 kg Dunk 1 36

12327 Desinfect Ultra 200kg IBC 1 2

DESINFEKTION Til desinfektion af overflader, instrumenter, redskaber og inventar. Desinfektion er virksom over for almindeligt
forekommende bakterier og svamper. En undtagelse er Pseudomonas, som undertiden forekommer i former, der er vanskelige at
dræbe med vandige opløsninger af Desinfektion. Brugsopløsning: 2% (vægtprocent). Temperatur: 10-40°C.
Kontakttid: 15-30 minutter. Efter endt desinfektion skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler, afskylles
grundigt med drikkevand.

12337 Desinfektion 5L Dunk 3 108

12428 Desinfektion 20L Dunk 1 36

COMBI DES GEL 85% er et desinfektionsmiddel på basis af denatureret ethanol. Indeholder glycerin, der virker blødgørende på
huden. 2-5 ml Combi Des Gel 85% indgnides på tørre og synligt rene hænder. Kontakttid: 30 sek.

41302 Combi Des Gel 85% 600 ml Flaske 15 720

41293 Combi Des Gel 85%  1L Dispenso 10 480

41304 Combi Des 85% 5L Dunk 3 108

41305 Combi Des 85% 5L Dunk 3 108


