
Professionele vloeistoffen 
voor reiniging en desinfectie 
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Biociden zijn stoffen of mengels die uit één of meer werkzame stoffen 
bestaan, en die bestemd zijn om schadelijke of ongewenste organismen 
te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten 
daarvan te voorkomen.

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen, waaronder:

PT 01 Biociden voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact 
gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren.

PT 02 Biociden voor desinfectie van o.a. oppervlakken,  materialen, 
uitrusting en meubilair.

PT 03 Biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden.

PT 04 Biociden voor desinfectie van o.a. uitrusting, eet- en drinkgerei, 
oppervlakken voor productie, vervoer, opslag of consumptie van 
voedingsmiddelen of diervoeders.

Biociden mogen alleen worden verhandeld en gebruikt worden als ze 
zijn toegelaten. Hiertoe beoordelen het Ctgb (in Nederland) en de FOD 
(in België) de producten op:

• werkzaamheid
• de effecten op het milieu
• de effecten op de mens
• de fysische eigenschappen

Meer informatie over biociden is te vinden op: 
www.ctgb.nl of www.health.belgium.be/nl

Reymerink heeft een breed assortiment desinfectievloeistoffen die 
toegelaten zijn onder de nationale biocidewetgevingen in Nederland  
en België.
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Desinfectie algemeen

Alcohol Podior 70%
Desinfectie van  
(kleine) oppervlakken 

Producttype PT02 
Toelatingsnummer 14061N (NL) 
 6715B (BE)
Verpakkingen 100 ml 
 500 ml 
 1000 ml 
 2500 ml 
 5000 ml 

Gebruiksklare vloeistof, ter bestrijding 
van bacteriën, gisten en schimmels.

Alcohol Podior 80%
Desinfectie van  
(kleine) oppervlakken,  
(intacte) huid en instrumenten

Producttype PT01, PT02 
Toelatingsnummer 14331N (NL) 
 6615B (BE)
Verpakkingen 100 ml 
 500 ml 
 1000 ml 
 5000 ml
 
Gebruiksklare vloeistof, ter bestrijding 
van bacteriën, gisten, schimmels en 
virussen.
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Podiskin
Desinfectie van huidoppervlakken, met terugvettende werking

Producttype PT01
Toelatingsnummer 14422N (NL) 
 NOTIF821 (BE)
Gebruiksklare vloeistof 

Verpakkingen 100 ml 
 (trigger) 500 ml 
 1000 ml 
 5000 ml

Desinfectie van (blijvend) intacte huid
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Podilon
Desinfectie van kleine 
huidoppervlakken

Producttype PT01  
Toelatingsnummer 14461N (NL) 
 NOTIF870 (BE)
Verpakkingen 10 ml 
 30 ml 
 50 ml 
 250 ml 
 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof

Desinfectie van (blijvend) intacte huid

Maniskin Plus
Desinfecterende alcoholgel 
voor de huid

Producttype PT01
Toelatingsnummer 15582N (NL) 
 5218B (BE)
Verpakkingen 250 ml 
 500 ml
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Desinfectie van oppervlakken/gereedschappen

Podisan
Desinfectie/inactivering van grote 
oppervlakken en gereedschappen 

Producttype PT02 & PT04
Toelatingsnummer 12044N (NL) 
 4014B (BE)
Verpakkingen 1000 ml
Verdund gebruiken (1:100). 
Ook te gebruiken als ultrasoonvloeistof.

CMT desinfectie wipes
Desinfectie van (kleine) 
oppervlakken 

Producttype PT02
Toelatingsnummer 14019N (NL)
Verpakkingen 200 stuks 
 680 stuks
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Desinfectie van oppervlakken/gereedschappen

Podiclean
Desinfectie van (kleine) opper-
vlakken en gereedschappen 

Producttype PT02
Toelatingsnummer 14028N (NL) 
 7015B (BE)
Verpakkingen 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof, voor opper- 
vlakken <0,5 m2

ALLCLEAN
Reiniging en desinfectie  
in één stap

Medisch hulpmiddel  CE0297
Ook te gebruiken als ultrasoonvloeistof
Verpakkingen 2000 ml 
 5000 ml
Verdund gebruiken (3%)
(myco) bacteriën, gisten, schimmels, 
virussen (oa Hepatitus B/C, HIV, Norovirus)
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Desinfectie algemeen

Actisan
Desinfectie van (grote) oppervlakken bijv. vloeren en wanden

Producttype PT02, PT03, PT04 
Toelatingsnummer  8960N (NL) 
 6715B (BE)

Verpakkingen pot à 40 tabletten 
 pot à 300 tabletten
Oplossen in water.
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Overige vloeistoffen

Podisept
Krachtig reinigen van sterk 
verontreinigde instrumenten 

Verpakkingen 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof.

Podisonic
Reinigingsvloeistof voor de ultrasoon

Verpakkingen:  1000 ml 
 5000 ml
Verdund gebruiken (1:50).
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Podigeen
Vloeistof voor het reinigen  
van de huid

Varianten Lavendel 
 Menthol
Verpakkingen 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof. 

Podispray
Sprayvloeistof met stofvangende en koelende werking 

Varianten Naturel 
 Lemon 
 Lavendel
Verpakkingen 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof, voor nattechniek 
motoren.

Overige vloeistoffen
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Overige vloeistoffen

Podinail
Snelle en krachtige vloeistof 
voor het verweken van 
nagelriemen en eelt

Podinail oil
Zachtwerkende verweker van 
nagelriemen en eelt voor de 
gevoelige huid

Verpakkingen 250 ml 
 1000 ml
Gebruiksklare vloeistof, met toevoeging 
van plantaardige- en minerale oliën.

Verpakkingen 250 ml 
 1000 ml 
 5000 ml
Gebruiksklare vloeistof.
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Contactgel
Neutrale gel voor ultrasoon 
dopplers / IPL behandeling

Verpakkingen  500 ml 
 1000 ml

BRUISTABLETTEN
Opgelost in water ontstaat een 
bruisende vloeistof van 
waterstofperoxide en  
natrimcarbonaat.

Verpakkingen potje à 40 tabletten

Overige vloeistoffen
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Overige vloeistoffen

AQUAPUR

DISPENSER VERPAKKINGEN

Geleidbaarheid 0,5 µS (bij afvullen) 
Verpakkingen 5000 ml
Geschikt voor autoclaven

Podiskin                           
voor huiddesinfectie

Producttype PT01 
Toelatingsnummer 14422N (NL) 
 NOTIF821 (BE)

Alcohol Dentior 80% voor 
oppervlakte desinfectie
Producttype PT02 
Toelatingsnummer 14366N (NL) 
 6615B (BE)

Gedemineraliseerd water
 Geleidbaarheid 5 - 8 µS
Verpakkingen  1000 ml 
 5000 ml 
 10000 ml 

Verpakkingen 500 ml 
 1000 ml
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Rozenwater
Verpakkingen 1000 ml

Waterstofperoxide 3%
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml

Petroleumether
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml

Diethylether
Verpakkingen 100 ml

Fysiologische zoutoplossing 0,9%
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml

Overige vloeistoffen
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Overige vloeistoffen

Kamferspiritus
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml

Paraffine-olie
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml

Vaseline (zuurvrij)
Verpakkingen 100 ml 
 300 ml 
 500 ml 
 1000 ml

Skincare
Vaseline in klein verpakking

Verpakkingen 5 gr

Zoete amandelolie
Verpakkingen 100 ml 
 1000 ml 
 5000 ml



Alle Reymerink producten zijn verkrijgbaar via de vakgroothandel. 
Wist u dat wij ook diverse kraantjes, dopsleutels, triggers en dispen-
cers kunnen leveren? Meer informatie over Reymerink en al onze 
producten zijn te vinden via www.reymerink.nl 

© Reymerink 2018. Alle wijzigingen, type- en drukfouten voorbehouden.
Podiclean, Podispray, Podilon, Podiskin, Podisonic, Alcohol Podior, Aquapur, Gel Off!, Gel-Prep!, 
Gel-Finish! Maniskin Plus, Podigeen, Podisan, Podinail, Podisept en Allclean zijn gedeponeerde 
handelsmerken.


