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OPPERVLAKTEDESINFECTIE
KenoTMsan  Lactic  is  samengesteld  op  basis
van melkzuur en specifieke food contact ingre-
diënten waardoor het toegepast mag worden
zonder naspoelen. Het is  dan ook uitermate
geschikt  voor  tussentijdse  ontsmettingen.  
KenoTMsan Lactic heeft een groot effect op de
totaalkost van de desinfectie door:

•Besparing arbeids-
duur: personeel moet
geen contacttijd
afwachten. Men
kan stoppen met
werken na het
aanbrengen van de
oplossing.

•Besparing op water-
verbruik (afname,
verwarmen,
lozen/
zuiveren)
aangezien
geen na-
spoeling
nodig is.

DESINFECTIE VAN MESSEN 
EN ANDER GEREEDSCHAP
KenoTMsan  Lactic  is  een  waardig  alternatief
voor desinfectie-oplossingen op de slachtlijn of
in snijzalen die gebruik maken van water met
een temperatuur van minstens 82 °C.
•De methode is extra getest en goedkeurd 

voor wat betreft zijn werking op E. coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Salmonella sp., 
Listeria monocytogenes en Campylobacter 
jejuni.

•geen risico op brandwonden
•messen verliezen snede niet
KenoTMsan  Lactic  is  opgebouwd  uit  food
contact componenten waardoor geen naspoe-
ling nodig is.

PRODUCTGAMMA
– Schuimreiniging
– CIP & niet-schuimende reiniging
– Oppervlakte- en ruimtedesinfectie
– Baansmeermiddelen
– Additieven
– Industriële vaatwas
– Handhygiëne
– Conventionele reiniging

TEAM
– Jürgen Janssens - Division Manager Food 
Industry
– Ir. Liselotte De Ridder - Sales & Quality 
Support Food Industry
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enoTMsan Lactic is een 

desinfectiemiddel voor 

vloeren, wanden en 

machines in de voedings-

industrie, grootkeukens en 

kantines. Het is speciaal 

ontwikkeld en goedgekeurd 

als een alternatieve methode 

voor desinfectie van 

gereedschap aan de 

slachtlijn en materiaal 

gebruikt tijdens het 

versnijden van vlees.  
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KENO™SAN LACTIC
DE (R)EVOLUTIE IN OPPERVLAKTE- EN MESDESINFECTIE 
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8900 Ieper
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KenoTMsan Lactic bestaat uit food contact 
componenten; dus is geen naspoeling nodig

KenoTMsan Lactic is speciaal ontwikkeld als alternatief voor desinfectie van gereedschap aan de slachtlijn 

KenoTMsan Lactic 
heeft geen impact op de 
snede van messen
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