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OXYCLEAN 
READY-TO-USE DISINFECTANT 80% DENATURATED ETHANOL 
 
 

AANDACHT: Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. 
 
 
Omschrijving: 
OXYCLEAN – Ready-To-Use is een klaar voor gebruik biociden dat geformuleerd is in 
overeenstemming met de richtlijnen van BPR.  Dit mengsel is ontwikkelt voor het doeltreffend 
en efficiënt te desinfecteren van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet 
worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders.  Dit 
product kan ondermeer gebruikt worden voor het desinfecteren van muren en vloeren in 
particuliere, openbare en industriële ruimten en andere ruimten waar beroepsactiviteiten 
worden uitgevoerd. 
 
Ethanol, de werkzame stof is in hoge concentratie (800g/l) aanwezig en is Eurodenaturant  
conform de Europese Richtlijn (EU) 2017/1112 doormiddel van 1% Methyl Ethyl Ketone, 1% 
Isopropyl Alcohol, 0.01gr/l Denatonium Benzoaat. 
 
De efficiënte werkzaamheid van het product is door het type en de concentratie van de 
werkzame aangetoond en erkend door de overheden om ingezet te worden onder de 
toepassingen van product type 2 zijn, Desinfecteermiddelen die niet rechtstreeks op mens of 
dier worden gebruikt. 
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Toepassing: 
Dit product kan ondermeer gebruikt worden 
voor het desinfecteren van oppervlakken, 
materialen, uitrusting en meubilair die niet 
worden gebruikt voor rechtstreekse 
aanraking met voedingsmiddelen of 
diervoeders. 
 

• Muren  

• Vloeren  

• Chemische toiletten  

• Aanrechten en werktabletten 

• Kasten 

• Beeldschermen 

• … 
 
Dit in zowel in particuliere, openbare, 
industriële ruimten en andere ruimten waar 
beroepsactiviteiten worden uitgevoerd. 
 

Gebruiksaanwijzing: 
Maak het te desinfecteren oppervlak schoon 
voorafgaand aan de desinfectie. 
Droog de oppervlakte voorafgaand om een 
maximaal desinfecterende werking te 
verkrijgen. 
 
Breng OXYCLEAN – Ready-To-Use 
onverdund aan op het te behandelen 
oppervlak met een hoeveelheid van 1l/5m². 
Het aanbrengen kan rechtstreeks of d.m.v. 
een schone doek.  
Laat het product enkele minuten inwerken. 
 
Gebruik het product NIET op oppervlakten 
waar er rechtstreeks contact is met 
elektrische voedingen. Zoals bvb. 
printplaten of elektrische verbindingen. 

 
 

Toelatingen en Autorisaties in EU- 
Lidstaten 

☒ België 

☒ Luxemburg 

☒ Duitsland 

☒ Frankrijk 

☒ Oostenrijk 

☒ Verenigd Koninkrijk 
 

Normen en wet- en regelgeving 
EG 1907/2006 
EG 1272/2008 
EU 2017/1112 
EU 528/2012 
1976/211/EEG 
EN 14476 
 

 
 
Productie - Fabrikatie 
Het volledige product met inbegrip van formulatie, productie en verpakking uitgevoerd in 
België onder strenge kwaliteitsvereisten en controles volgens ISO9001:2015. 
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Samenstelling: 
 

Chemical name  INCI name or 
alternative name  

CAS number  Concentration 
(%Vol) 

Ethanol Ethyl Alcohol 64-17-5 80 

Water  H2O 7732-18-5 18.32 

Propan-2-ol isopropylalcohol 67-63-0 0.8 
Butanone  Methyl Ethyl 

Ketone  
78-93-3  0.8 

Denatonium Benzoaat BITREX 3734-33-6 0,08 

 
Fysische parameters: 
Densiteit: 0.85 
pH:  7-9 
LEL:  3.3%Vol 
UEL:  19%Vol 
Kookpunt: >78 
Vlampunt: 20°C 
 
Gevaaraanduidingen en veiligheidsaanbevelingen  
Gevaar 
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, 
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P501 - Inhoud, Verpakking afvoeren naar een geschikt 
afvalverwerkingsbedrijf of -faciliteit. 
 
 
Verantwoordelijke fabrikant 
 

 
 
Industriestraat 21 
1910 Kampenhout 
Belgium 
+32(0)16 61 89 80 
pharma@oxyclean.be 
www.oxyclean.be 
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http://www.oxyclean.be/

