
Breed spectrum virucide 
desinfectiemiddel

Hoe maak je een gebruiksklare oplossing van Rely+On™ Virkon™

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Draag voldoende 
beschermende kleding bij 
de bereiding én bij gebruik 
van Rely+On™ Virkon™

Vul een 
500ml 
sprayfles met 
lauwwarm 
water 

Voeg 1 tablet óf een 5g 
sachet Rely+On™ 
Virkon™ toe 
en laat deze 
volledig 
oplossen

De Rely+On™ Virkon™ 
oplossing is nu klaar voor 
gebruik

STAP 4

STAP 1 STAP 2 STAP 3
Draag voldoende 
beschermende kleding bij 
de bereiding én bij gebruik 
van Rely+On™ Virkon™

Spray de Rely+On™ Virkon™ 
oplossing op het te 
desinfecteren oppervlak

Spoel alle oppervlakken na 
met schoon water 

Droog alle oppervlakken 
vervolgens met een schone 
doek

Laat minimaal 10 minuten 
inweken

Vul een 
500ml 
sprayfles met 
lauwwarm 
water

Weeg 5 gram 
Rely+On™ Virkon™ 
poeder af

Voeg de 5 gram Rely+On™ 
Virkon™ toe en laat deze 
volledig oplossen

STAP 4

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4

+5g

De Rely+On™ 
Virkon™ 
oplossing is 
nu klaar voor 
gebruik

10

Het maken van een 500ml 1:100 oplossing met een 5g tablet óf 5g sachet Rely+On™ Virkon™ 

Het maken van een 500ml 1:100 oplossing met Rely+On™ Virkon™ poeder

Een Rely+On™ Virkon™ oplossing aanbrengen met een sprayfles



STAP 1 STAP 2 STAP 3

Breng de Rely+On™ 
Virkon™ oplossing 
aan met behulp van 
een dweil en 
emmer om grote 
vloeroppervlakken 
te ontsmetten 

Laat minstens 10 minuten 
inweken

Gebruik een emmer en 
een spons of doek om de 
Rely+On™ Virkon™ 
oplossing aan te brengen 
op muren, deuren en 
andere grote oppervlakken

STAP 4

10

Spoel alle 
oppervlakken 
na met schoon 
water bij twijfel 
aan materiële 
compatibiliteit 

Een Rely+On™ Virkon™ oplossing aanbrengen 

* Niet geschikt voor desinfectie van medische hulpmiddelen
** Gebruikers moeten vóór gebruik altijd controleren op compatibiliteit met gevoelige materialen. Niet gebruiken op zachte metalen zoals messing of koper.  
	 Niet	aanbevolen	voor	gebruik	op	stoffering,	textiel	of	tapijten.  
Het	gespecificeerde	gebruik	en	geregistreerde	claims	kunnen	per	land	verschillen.	Neem	contact	op	met	LANXESS	om	landspecifiek	goedgekeurd	gebruik	
te	verifiëren.	

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
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STAP 1 STAP 2 STAP 3
Draag voldoende 
beschermende kleding bij 
de bereiding én bij gebruik 
van Rely+On™ Virkon™

Vul een geschikte 
ontsmettingsbak

met het 
benodigde 
volume (bijv. 5 
liter) lauwwarm 
water

Weeg voor elke liter water, 
10 gram Rely+On™ 
Virkon™ poeder af

Voeg het Rely+On™ Virkon
™ poeder toe in het water 
en laat deze volledig 
oplossen. De Rely+On™ 
Virkon™ oplossing is nu 
klaar voor gebruik

STAP 4

Het maken van een 1:100 oplossing met Rely+On™ Virkon™ poeder

Distributie België: 
Biosecurity BV 

+31 (0)6 5381 5336
+31 (0)6 1365 1010 
info@relyonvirkon.be 
relyonvirkon.be


