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DESINFECTIE VAN KLEINE OPPERVLAKKEN
Acticid is een bijzonder doeltreffend desinfectiemiddel 
voor kleine oppervlakken en gebruiksvoorwerpen in bv. de 
voedingsmiddelenbranche, de cosmetische en veterinaire 
sector, laboratoria en de gezondheidszorg. 

Acticid is gemakkelijk in gebruik: sprayen, laten drogen, klaar! 
Naspoelen is niet nodig en dat maakt het tot een ideaal 
middel voor ruimten waar een snelle en effectieve desinfectie 
noodzakelijk is.

BESTRIJDEN VAN BACTERIËN EN GISTEN
Acticid bestrijdt bacteriën en gisten op kleine oppervlakken 
die in contact komen met eet- of drinkwaren zoals 
messen, snijplanken, aanrechtbladen en apparaten. Om 
kruisbesmetting te voorkomen wordt Acticid eveneens ingezet 
bij de desinfectie van kleine oppervlakken zoals toiletbrillen, 
deurklinken en kranen. Ook bij de veterinaire of cosmetica 
specialist is het middel erg handig als je snel pincetten, tangen, 
behandeltafels en dergelijke wilt desinfecteren. 

76% ETHANOL
Acticid bevat een relatief hoog gehalte ethanol. De 76% met 
IPA gedenatureerde ethanol zorgt ervoor dat micro-organismen 
onherstelbaar worden beschadigd en resistentievorming niet 
mogelijk is. Acticid heeft een sterk ontvettende werking waardoor 
(dierlijke) huidvetten worden weggenomen die een barrière kunnen 
vormen voor het effectief desinfecteren van oppervlakken. De 

ethanol is verdund tot 76% door middel van gedemineraliseerd 
water en laat na opdroging geen residuen achter.

TOEGEPAST IN
• Voedingsmiddelenbranche
• Horeca
• Cosmetische sector
• Veterinaire sector 
• Laboratoria
• Gezondheidszorg

VOORDELEN
• Sprayen, laten drogen, klaar !
• Effectief tegen bacteriën en gisten
• Sterk ontvettende werking
• Resistentievorming is niet mogelijk
• Laat geen residuen achter
• Geschikt voor vele kleine oppervlakken
• Eenvoudig mee te nemen

Het desinfectiemiddel Acticid is leverbaar in sprayflacons 
(500 ml) en navul verpakking (5 l). 

MEER INFORMATIE
Ga naar www.veip.nl voor meer informatie en verkooppunten. 

Gebruik biociden veilig en lees vóór gebruik het etiket en de 
productinformatie. 

ACTICID



THINK
CLEAN

TOELATINGSNUMMER 14021 N, PT02 + PT04

GEBRUIKSAANWIJZING ALGEMEEN
Het middel kan sommige materialen (bepaalde kunststoffen, 
coatings, verf) aantasten. Het advies is om het middel vooraf 
op een niet zichtbare plaats te testen op mogelijke aantasting. 
Zorg bij binnen gebruik in kleine ruimten voor voldoende 
ventilatie. 
1. Oppervlakken reinigen met warm water en een geschikt 

schoonmaakmiddel
2. Naspoelen met (warm) water en oppervlakken goed 

drogen
3. Sprayen met Acticid. Oppervlakken dienen minimaal 

2 minuten vochtig te blijven met Acticid. Desgewenst 
sprayen herhalen. 

4. Drogen aan de lucht

VERPAKKINGSVORMEN
Veip-artikelnummer Omschrijving 
201008 2 x 5 liter
201009 12 x 500 ml. incl. 12 spraykoppen 
 
VOORZORGSMAATREGELEN  
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van 
warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere 
ontstekingsbronnen. In goed gesloten verpakking en op goed 
geventileerd plaats bewaren. Koel bewaren.

GEVARENAANDUIDINGEN 
GHS02

CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE
Verschijningsvorm: Vloeistof 
Kleur: Kleurloos 
Reuk: Alcoholachtig
Explosiegrenzen, vol% in 
lucht:

2,5 - 13,5
Bovenste grens 19 vol.-% damp 
aan de lucht

Kookpunt/kooktraject, oC: 79
Smeltpunt/smelttraject, oC: < -20
Vlampunt oC: 19 (gesloten cup)
Oxiderende  
eigenschappen: 

Geen

Oplosbaarheid in water: Volledig
pH: ≈ 7
Bestanddelen: Acticid is een vloeibaar 

desinfectiemiddel op basis van 
76% gedenatureerde ethanol. 

Opslag: Verpakking op een droge, koele 
plaats bewaren

Houdbaarheid: 2 jaar na productiedatum


