
   

   

 

Sanosept Profie e n  m e r k  v a n  G r o v e k o  B . V .

Eigenschappen:
Sanosept Profi is een ontsmettingsmiddel voor de voedingsmiddelenindustrie, keukens, instellingen, 
gezondheidszorg, zwembaden, opslagplaatsen, etc. Sanosept Profi is zeer geschikt voor gebruik in 
schuimreinigingssystemen. De desinfecterende werking is op basis van een quaternaire ammo-
niumverbinding. Het product kan veilig gebruikt worden op alle oppervlakken. Sanosept Profi wordt tevens 
gebruikt voor het verwijderen of voorkomen van groene aanslag op tegelpaden, muren, daken, tuin-
meubelen e.a. Toelatingsnummer: 12240 N

Gebruiksaanwijzing/Dosering: 
(gebruik als desinfectiemiddel):
• De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt

reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
• Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na

de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
• Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor

algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water.

Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn. 
Opmerkingen: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische 
wasmiddelen.

- 4 ml. per liter water. Voor nog natte oppervlakken kan een iets hogere dosering genomen worden
- Groene aanslag verwijdering: 25 ml. per liter water.

Bestrijding van groene aanslag:
Spuiten, gieten of borstelen met de oplossing. Let op: niet op bloemen of planten of in vijvers spuiten!
Spoel niet na met water.

Waarschuwing:
Niet op planten of in vijvers spuiten of gieten. 
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Raadpleeg het VIB (MSDS) voor meer veiligheidsinformatie.
Verpakkingen:
04050053  2x5 liter
04050055  20 liter

pH
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