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Time plays no favorites... 
Believe in hygiene, act now!



Meer dan ooit is hygiëne de drijvende kracht achter een gezonde en kwalitatieve voedselproductie. De wetge-
ving en de lastenboeken stellen steeds hogere eisen, maar ook de consument heeft steeds meer aandacht voor 
kwalitatief, gezond en veilig voedsel. CID LINES kiest voor een geïntegreerde aanpak van voedselveiligheid. 
Door consistente hygiëneconcepten van boer tot bord, een gespecialiseerd team en een groot gamma hoog-
waardige producten en diensten, is CID LINES een belangrijke partner geworden in de voedingsindustrie.
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CID LINES behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving producten te wijzigen. De vermelde producten zijn misschien niet allemaal in elk land verkrijg-
baar of geregistreerd. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met uw CID LINES vertegenwoordiger. Aanvullende productinformatie kan op aanvraag worden 
bezorgd: technische fiches, veiligheidsfiches enz.

De informatie die wordt vermeld in deze catalogus is correct volgens onze beste expertise en daar wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden vol-
gens de meest recente ontwikkelingen, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of geschiktheid met betrekking tot de informatie in deze catalogus. Alle vertrouwen dat u in deze informatie heeft is daarom strikt op uw eigen risico. In 
geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als 
gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze informatie en / of het gebruik, de behandeling, verwerking en opslag 
van het product. Raadpleeg altijd het veiligheidsinformatieblad en het etiket van het product voor meer informatie over veiligheid.



Inleiding

Hygiëne is de drijvende kracht achter een gezonde en veilige voedselproductie. De wet-
gever, maar ook de lastenboeken stellen steeds hogere eisen wat betreft hygiene. De con-
sument wordt zich meer en meer bewust van de risico’s en haakt af als het voedsel op zijn 
bord niet 100% veilig is. Daarom is voedselveiligheid voor iedere voedingsproducent een 
belangrijk gegeven.

In dat licht wordt de kwaliteitsdienst en de werking ervan ook steeds belangrijker binnen de 
onderneming. Eén van de taken van deze kwaliteitsdienst is het waarborgen van een kwali-
tatieve reinging en ontsmetting. Om deze correct te kunnen uitvoeren is er meer nodig dan 
een kwalitatief product. Daarin ligt dan ook de kernfilosofie achter het STEP-programma. 

Het STEP-programma staat voor Support, Training en Tools, Equipment en Product 
Selection, uw stap naar een betere hygiëne!

Support

Verschillende diensten bieden de nodige support om continue productverbetering te rea-
liseren. Voor deze dienstverlening beroept CID LINES zich op Cirlam Laboratory.

Cirlam Laboratory voert projecten uit van R&D tot registratie. Ze vormen ambitieuze ideën 
om tot volledig onderzochte en produceerbare producten. Ze hebben oog voor de eisen 
van de klant, inclusief de nodige chemische en microbiologische testen en de vereiste regis-
traties van uw (toekomstig) product. De structuur van Cirlam Laboratory is opgebouwd uit 
4 pijlers: R&D, registraties, chemie en microbiologie.

Het departement R&D zorgt voor erkende accreditaties door het aanbieden van microbio-
logische en chemische data aangevuld met registraties conform met de REACH wetgeving.

Het microbiologisch labo Cirlam Laboratory heeft als taak o.a. de evaluatie van bactericide 
en fungicide activiteit van chemische desinfectantia en antiseptica volgens de Europese 
normen. In samenwerking met de chemie-afdeling helpen ze ook aan de ontwikkeling van 
nieuwe producten voor onze klanten.

Training & tools 

De optimale werking van het product wordt mede bepaald door de werkmethodiek, onder-
steund door op maat gemaakte training & tools.

STEP

SUPPORT

EQUIPMENT PRODUCT

TRAINING & TOOLS

STEP

CID LINES, 
your next step 
to better hygiene



CID LINES voorziet:

 » Een aangepast gepersonaliseerd hygiëneprogramma met een duidelijke indicatie van 
het productgebruik per toepassing.

 » Aangepaste training en opleiding voor elk niveau van gebruiker. Begeleiding tijdens de 
reinigingsactiviteit. We voeren deze uit ter voorbereiding van de theoretische opleiding 
of deze opvolging kan een terugkoppeling zijn naar een voorafgaande opleiding.

 » Aangepaste affichering en posters zorgen voor een steeds herhalen van de hygiënebood-
schap. Deze posters hebben zowel een vormende als een sensibiliserende boodschap.

 » Periodieke reinigingsaudits die leiden naar een praktijkgericht advies. Om tot een goed 
reinigings- en desinfectieresultaat te komen, spelen veel factoren een rol. Vanuit een on-
afhankelijk oogpunt evalueren we een reiniging op deze factoren. Dit resulteert in een 
gedetailleerd rapport.

Equipment (materiaal)

Ons uitgebreid assortiment materiaal biedt u zeker een oplossing voor preciese dosering en 
dus correct gebruik van de producten.

Een goede reiniging en desinfectie wordt in hoofdzaak bepaald door de technische instal-
latie. CID LINES adviseert en begeleidt in de keuze van uw apparatuur. Om een optimale 
productkwaliteit te kunnen garanderen bij de praktische toepassing werd een volledige 
materiaal- & serviceafdeling opgericht die nauw samenwerkt met kwaliteitspartners. In onze 
aparte materiaalcatalogus vindt u een globaal overzicht van welk materiaal wij u kunnen 
aanbieden.

Deze afdeling zorgt tevens voor de installatie en onderhoud van uw apparatuur. Onze 
technische dienst wordt voortdurend bijgeschoold om elke installatie optimaal te laten 
functioneren en te onderhouden.

CID LINES voorziet een standaard technische dienstverlening:

 » Periodieke controle & onderhoud van al uw technisch materiaal

 » Herstelling van alle installaties

 » Regelmatige titratie (of andere) controle van uw dosering

 » Bezoekrapport met overzicht van vaststellingen en eventuele tekorten

 » ISO-document met de bevestiging van de afregeling voor eventuele externe audits

Product

CID LINES is fabrikant van een uiterst compleet gamma reinigings- en desinfectieproducten 
die de oplossing bieden in de voedingsindustrie.

Ontdek alles op de volgende pagina’s.



Oppervlaktereiniging

Alcalu S
Zacht alkalische reiniger met sterke schuim-
vorming en sterk reinigend vermogen. 
Speciaal ontwikkeld voor toepassingen op  
gevoelige materialen (bv. aluminium).

20 - 210 L

Alcalu D
Zacht alkalische reiniger met sterke schuim-
vorming en uitstekend reinigend vermogen, 
speciaal ontwikkeld voor toepassingen op 
gevoelige materialen (bv. aluminium). Bevat 
een hygienecomponent (Confrom EN1276 - 
EN 1650)

20 L

Alox DMS
Geconcentreerd mild alkalisch reinigingsmid-
del met sterke schuimvorming en een uitzon-
derlijk complexerende werking.

25 - 210 - 1000 KG

Keno
TM

san Omnia Secur
Geconcentreerde universele schuimreiniger 
met een uitstekend reinigend en ontvettend 
vermogen. Ook geschikt voor handmatig ge-
bruik.

25 KG

Alox DMS F
Mild alkalische schuimreiniger met uitzonder-
lijk complexerende werking en sterk vetoplos-
send vermogen.

25 KG

REINIGING ALKALISCH

Keno
TM

san
Geconcentreerd alkalische reiniger met zeer 
sterke schuimvorming en een uitzonderlijke 
hechting. Geschikt voor alle oppervlakken. 
Uitstekende schuimvorming mogelijk met of 
zonder perslucht.

22 - 240 KG
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Oppervlaktereiniging

Eco Clean
Geconcentreerd alkalisch reinigingsmiddel 
met sterke schuimvorming.

25 KG

Bio Foam S
Alkalisch reinigingsmiddel met sterke schuim-
vorming voor de reiniging van zwaar veront-
reinigde oppervlakken en aangebrande ver-
vuiling.

25 - 240 KG

Bio Cid S
Zeer sterk geconcentreerd alkalisch reinigings-
middel met schuimvorming voor de reiniging 
van zwaar verontreinigde oppervlakken. Uit-
stekend ontvettend vermogen.

25 - 240 KG

DM Foam S Extra
Sterk geconcentreerd alkalisch reinigingsmid-
del met schuimvorming voor de reiniging van 
rookkasten of zwaar verontreinigde materia-
len. Geschikt voor automatische reiniging van 
rookkasten.

25 - 240 - 1000 KG

Biogel
Sterk geconcentreerd alkalisch reinigingsmid-
del met specifieke gelvorming voor zware 
vervuiling. De extreme hechtingskracht op de 
vervuiling resulteert in een betere inwerking.

10- 25 - 210 - 1000 KG 

REINIGING ALKALISCH
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Bio Net +
Geconcentreerd neutraal reinigingsmiddel 
met sterke schuimvorming. Specifiek voor ge-
voelige oppervlakken. Gebaseerd op kationi-
sche en niet-ionische tensides.

10 - 25 KG

Nitra Cid S
Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel met 
sterke schuimvorming op basis van salpeter-
zuur en fosforzuur. Ideaal voor het verwijderen 
van hardnekkige aanslag van mineralen, zet-
meel en eiwitten.

25 KG

Tornax S
Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel met 
sterke schuimvorming. Op basis van fosfor-
zuur.

12 - 24 - 240 KG 

Tornax S 20
Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel met 
sterke schuimvorming. Op basis van sulfami-
nezuur. Bevat geen fosfor en nitraten.

22 KG

Tornax E
Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel met 
sterke schuimvorming. Op basis van fosfor-
zuur en salpeterzuur. 

22 KG

REINIGING ZUUR

REINIGING NEUTRAAL

REINIGING ALKALISCH CHLOORHOUDEND

DM Cid S
Geconcentreerd alkalisch chloorhoudend ge-
combineerd schuimreinigings- en ontsmet-
tingsmiddel. 

10 - 24 - 210 -1000 KG

Eco Chlor S
Geconcentreerd alkalisch chloorhoudend rei-
nigingsmiddel met sterke schuimvorming.

24 - 210 - 1000 KG
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Keno
TM

 Chill Gel
Hygiënisch reinigingsmiddel voor koelgroe-
pen en warmtewisselaars. Ook geschikt voor 
gebruik in gekoeld transport.

5 L

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Oxo Clean
Geconcentreerd neutraal schuimreinigings-
middel op basis van waterstofperoxide. Uitste-
kende blekende werking.

25 KG

D Clean
Geconcentreerd neutraal reinigingsmiddel 
met een sterk ontvettend vermogen. Geschikt 
voor manuele en schuimreiniging.

5 - 25 L

REINIGING NEUTRAAL
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Eco Des
Gecombineerd reinigings- en ontsmettings-
middel op basis van quaternair ammonium. 
Geschikt voor zowel manuele als schuimreini-
ging en desinfectie in 1. 

5 - 10 - 20 - 210 KG

Keno
TM

des 75
Ontsmettingsmiddel op basis van quaternair 
ammonium. Licht schuimend. (Enkel beschik-
baar in Frankrijk.)

20 L

Keno
TM

des 100
Ontsmettingsmiddel op basis van quaternair 
ammonium. Licht schuimend. (Enkel beschik-
baar in Nederland.)

20 L

DESINFECTIE QUATERNAIR AMMONIUM
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Keno
TM

cid 210
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van quaternair ammonium en glutaaraldehy-
de. Licht schuimend.

10 - 20 - 210 L

Keno
TM

cid 210 1/4
Ontsmettingsmiddel op basis van quaternair 
ammonium en glutaaraldehyde. Licht schui-
mend.

20 L

Cid 20
Ontsmettingsmiddel op basis van quaternair 
ammonium, glutaaraldehyde en formalde-
hyde. In de voedingsindustrie uitsluitend ge-
schikt voor desinfectie van stallen en veewa-
gens.

5 - 10 - 25 - 200 L

Virocid®

Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op ba-
sis van quaternair ammonium en glutaaral-
dehyde. In de voedingsindustrie uitsluitend 
geschikt voor desinfectie van stallen en vee-
wagens.

10 - 20 - 60 - 200 - 1000 L

DESINFECTIE QUATERNAIR AMMONIUM

Keno
TM

chlor
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van gestabiliseerd chloor. 
Licht schuimend.

24 KG

DM Cid S
Geconcentreerd alkalisch chloorhoudend ge-
combineerd schuimreinigings- en ontsmet-
tingsmiddel. 

10 - 24 - 210 - 1000 KG

DESINFECTIE CHLOOR

Keno™cid 210 en Keno™cid 210 ¼ zijn opgebouwd uit twee actieve substanties, didecylmethylammoni-
umchloride en glutaraldehyde. Beide werken volgens andere principes in op de bacteriële cel. Dit resul-
teert in een synergetisch bactericide effect bij lage concentraties en realistische contacttijden.

Ribosome
E.g. peroxygens

RNA
E.g. aldehydes

DNA
E.g. aldehydes,
CRAs, peroxygens

Cytoplasm
E.g. OACs, CHX

Proteins and enzymes
E.g. alcohols, aldehydes, 
CRAs, peroxygens

Leakage of intracellular 
constituents
E.g. alcohols, QACs, CHX

Multi Des
Reinigingsmiddel met desinfecterende wer-
king op basis van quaternair ammonium. Ge-
schikt voor zowel manuele als schuimreiniging
en desinfectie in 1.

5 KG
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Keno
TM

cid 2100 S 5%
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van perazijnzuur met goede schuimvorming.

25 KG

Keno
TM

san Lactic
Ontsmettingsmiddel op basis van melkzuur. 
Speciaal ontwikkeld en goedgekeurd als tus-
sentijdse mesdesinfectie in de vlees- en gevo-
gelteindustrie. Voor gebruik op zowel opper-
vlakken als messen zonder naspoeling.

20 - 200 L

DESINFECTIE PERAZIJNZUUR

Kickstart
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van perazijnzuur met goede schuimvorming.

10 - 20 L

DESINFECTIE MELKZUUR

Keno
TM

san Lactic is:

• een waardig en erkend alterna-
tief voor desinfectie met water 
van minstens 82°C op de slacht-
lijn of in snijzalen

• extra getest en goedkeurd we-
gens zijn werking op E. coli, Ps-
eudomonas aeruginosa, Stap-
hylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Salmonella sp., Listeria 
monocytogenes en Campylo-
bacter jejuni

• geen risico op brandwonden

• messen verliezen snede niet

• opgebouwd uit food contact 
componenten waardoor het niet 
nagespoeld moet worden
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Alco Cid A
Ontsmettingsmiddel op basis van ethanol. 
Toegestaan zonder naspoeling.

1 - 5 - 210 - 1000 L

Desinfectie wipes
Gebruiksklare alcoholhoudende desinfectie-
doekjes voor éénmalig gebruik.

DESINFECTIE ALCOHOL

Peroxides 35
Ontsmettingsmiddel op basis van waterstof-
peroxide. Toegestaan voor gebruik zonder 
naspoeling. (Enkel beschikbaar in Nederland.)

20 L

Keno
TM

cid 300
Ontsmettingsmiddel op basis van amines. 
Licht schuimend. Geschikt voor alle opper-
vlakken.

20 L

DESINFECTIE AMINESDESINFECTIE WATERSTOFPEROXIDE

Keno
TM

des 50
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van waterstofperoxide.

25 L
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DM Clean Eco
Sterk alkalische CIP-reiniger op basis van NaOH 
met sterk bevochtigend vermogen. Voor de 
verwijdering van sterk aangehechte organi-
sche vervuiling in kookbaden, opslagtanks en 
andere CIP-toepassingen.

25 - 1200 KG

DM Clean
Sterk alkalische reiniger op basis van een loog-
complex, bevochtigers en corrosieremers. 
Voor de verwijdering van sterk aangehechte 
organische vervuiling.

25 - 60 - 240 - 1000 KG

DM Clean Super
Sterk alkalische reiniger op basis van een loog-
complex , bevochtigers en organische com-
plexvormers voor de verwijdering van sterk 
aangehechte organische vervuiling. Zeer sterk 
ontvettend.

25 - 250 - 1000 KG

DM Clean Forte
Alkalische CIP-reiniger op basis van loogcom-
plex, bevochtigers en complexbinders, verwij-
dert sterk aangehechte organische vervuiling. 
Kan als 1-fasige CIP-reiniger met extra ont-
schuimend vermogen gebruikt worden.

25 - 1200 KG

CIP reiniging
REINIGING ALKALISCH

REINIGING ALKALISCH CHLOORHOUDEND

Eco Chlor
Geconcentreerd alkalisch chloorhoudend CIP 
reinigings- en ontsmettingsmiddel. Ook ge-
schikt voor wasinstallaties. 

25 - 60 - 240 - 1000 KG
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

CIP reiniging
REINIGING ALKALISCH

DM Super
Sterk alkalisch vloeibaar reinigingsmiddel voor 
industriële vaatwasmachines. Ook geschikt 
voor gevoelige materialen. 

5 L - 25 KG

DM Clean Ultra
Sterk alkalische CIP-reiniger op basis van een 
loogcomplex, bevochtigers en complexbin-
ders voor de verwijdering van sterk aange-
hechte organische en minerale vervuiling. 
Geschikt voor gebruik bij hoge temperaturen.

25 - 240 - 1000 KG

DM Clean Extra
Sterk alkalische CIP-reiniger op basis van een 
loogcomplex en bevochtigers voor de ver-
wijdering van sterk aangehechte organische 
vervuiling. Zeer sterk ontvettend met extra 
ontschuimend vermogen.

1000 KG

DM Clean SL
Alkalische reiniger met extra corrosie inhi-
bitoren voor de verwijdering van sterk aange-
hechte organische vervuiling. Geschikt voor 
gebruik op gevoelige oppervlakken.

24 - 1000 KG

REINIGING ALKALISCH CHLOORHOUDEND

DM Cid P
Chloorhoudend poedervormig reinigingsmid-
del voor CIP installaties en vloeren. Bevat cor-
rosie-inhibitoren en buffercomponenten.

25 KG EMMER

DM Chlor BE
Alkalisch chloorhoudend reinigings- en desin-
fectiemiddel. Uitermate geschikt voor boter-
karnen.

30 KG
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MSR 30
Zure CIP reiniger op basis van salpeter- en 
fosforzuur met extra bevochtigend vermogen 
voor de verwijdering van sterk aangehechte 
organo-minerale complexen

10 L

Tornax 20
Zure CIP reiniger met extra bevochtigend ver-
mogen op basis van een organisch zuurcom-
plex voor de verwijdering van organische en 
minerale vervuiling. Geschikt voor gebruik op 
gevoelige oppervlakken.

22 -1000 KG

Pho Cid
Zure CIP reiniger op basis van fosfor- en zwa-
velzuur voor de verwijdering van vet-, eiwit- 
en sterk aangehechte minerale vervuiling. 
Nitraatvrij.

25 - 30 - 60 - 240 - 1000 KG

Pho Cid Ultra
Zure CIP reiniger op basis van organisch en an-
organisch zuurcomplex met hygiënische com-
ponent voor de verwijdering van minerale- en 
sterk aangehechte eiwitvervuiling . Nitraat- en 
fosfaatvrij.

5 - 25 KG

Pho Cid B
Zure CIP reiniger met extra bevochtigend 
vermogen op basis van fosforzuur voor de 
verwijdering van organische- en minerale ver-
vuiling. Geschikt voor gebruik op gevoelige 
oppervlakken.

25 - 1000 KG

Nitra Cid
Zure CIP reiniger op basis van salpeter- en fos-
forzuur voor de verwijdering van sterk aange-
hechte minerale en eiwitvervuiling.

25 - 1000 KG

Nitra Cid D
Zure CIP reiniger op basis van anorganisch en 
organisch zuurcomplex voor de verwijdering 
van sterk aangehechte minerale en eiwit ver-
vuiling (fosfaatvrij).

1000 KG

REINIGING ZUUR

Pho Cid R
Zure CIP reiniger op basis van organisch en 
anorganisch zuurcomplex voor de verwijde-
ring van vet-, eiwit- en minerale vervuiling. 
Nitraatvrij.

22 - 220 KG
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
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Keno
TM

cid 2100 5%
Ontsmettingsmiddel op basis van 5% perazijn-
zuur.

10 - 25 - 220 - 1000 KG

Keno
TM

cid Oxi 5
Ontsmettingsmiddel op basis van 5% perazijn-
zuur met geïntegreerde tracer.

1050 KG

Keno
TM

cid 2100 15%
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van 15% perazijnzuur.

25 - 1100 KG

DESINFECTIE PERAZIJNZUUR
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DM Cid
Alkalisch chloorhoudend gecombineerd rei-
nigings- en desinfectiemiddel voor CIP en 
wasinstallaties. Uitstekende éénfasige reini-
ging en desinfectie.

25 - 30 - 60 - 240 - 1000 KG

DM Chlor
Alkalisch chloorhoudend gecombineerd rei-
nigings- en desinfectiemiddel voor CIP en 
wasinstallaties. 

25 KG

DESINFECTIE CHLOOR

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Cid Clean
Geconcentreerd ontsmettingsmiddel op basis 
van waterstofperoxide. Ideaal voor CIP installa-
ties en (drink)watersystemen.

10 - 25 - 200 L

Peroxides 35
Ontsmettingsmiddel op basis van waterstof-
peroxide. Toegestaan voor gebruik zonder na-
spoelen. Enkel beschikbaar in Nederland.

20 L - 1000 KG

DESINFECTIE WATERSTOFPEROXIDE

DM Cid Ultra
Alkalisch reinigings- en ontsmettingsmiddel 
op basis van amines. Geschikt voor CIP en 
wasinstallaties.

5 - 25 KG

DESINFECTIE AMINES
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ADDITIEVEN

Anti Foam
Sterk geconcentreerde schuimremmer voor 
gebruik in waterzuiveringssystemen of ande-
re toepassingen waar schuimvorming onge-
wenst is.

25 - 200 KG

Anti Foam Ultra
Sterk geconcentreerde schuimremmer op 
basis van tensio actieve componenten. Bevat 
geen siliconen. 

25 - 1000 KG

Anti Foam Bio Food
Sterk geconcentreerde schuimremmer op ba-
sis van koolzaadolie. Geschikt als voedingsad-
ditief cfr EU 528/2012.

20 KG - 200 L

Keno
TM

 UF 100
Geconcentreerd alkalisch membraanrein-
gingsmiddel. Unieke combinatie van een alka-
lisch complex, organische complexvormers en 
tensioactieve stoffen.

25 KG

MEMBRAANREINIGING

Keno
TM

 UF 300
Geconcentreerd zuur membraanreinigings-
middel. Op basis van fosforzuur en salpeter-
zuur.

25 KG

Keno
TM

 UF 500
Neutrale enzymatische membraanreiniger. 
Bezit een sterke proteolytische en bevochti-
gende werking.

25 KG

Keno
TM

 UF 550
Mild alkalisch stabliliserend en reinigingsver-
sterkend additief voor de enzymatische mem-
braanreiniger UF 500.

20 KG
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

AD 50
Additief voor hydroxide ter binding van de mi-
neralen in het reinigingswater en bevordering 
van het reinigingsresultaat.

25 - 1000 KG

AD 60
Additief voor hydroxide ter binding van de mi-
neralen in het reinigingswater en bevordering 
van het reinigingsresultaat. Bevat schuimrem-
mende componenten.

1000 KG

AD Oxi
Reinigingsbooster voor hydroxide op basis 
van waterstofperoxide. Geschikt voor gebruik 
bij temperaturen vanaf 45°C.

20 L

ADDITIEVEN
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DM 50 R
Neutraal spoelglansmiddel voor industriële 
wasmachines. 

5 - 20 L

V 60
Baansmeermiddel op basis van synthetische 
componenten en conservator. Speciaal ont-
wikkeld voor het smeren van kunststof en RVS 
kettingen in productieprocessen in de voe-
dingsindustrie.

210 KG

OVERIGE SPOELMIDDEL

OVERIGE BAANSMERING

DX 100
Geconcentreerde ontvlekker en solvent op 
basis van orange-terpenen. Ideaal voor het 
reinigen van vleesmengers en het verwijderen 
van etiketten.

1 L

OVERIGE ANDERE
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Cid Clean
Ontsmettingsmiddel op basis van waterstof-
peroxide. Ideaal voor periodieke reiniging en 
desinfectie van drinkwaterleidingen.

10 - 25 - 200 KG

Keno
TM

chlor 100
Ontsmettingsmiddel op basis van natriumhy-
pochloriet voor drinkwaterdesinfectie.

10 - 25 L - 1000 KG

Keno
TM

 X(A+B)
Ontsmettingsmiddel op basis van chloordioxi-
de voor drinkwaterdesinfectie. Op basis van 2 
componenten: Keno™ X A en Keno™ X B.

2 - 18 L

Drinkwaterbehandeling
REINIGING DESINFECTIE
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Keno
TM

soft N
Zachte handzeep zonder toegevoegd parfum 
of kleurstoffen. Speciaal ontwikkeld voor veel-
vuldig gebruik in de voedingsindustrie.

1 - 5 L

Handcleaner Eco
Zachte geparfumeerde handzeep, ideaal voor 
dagelijks gebruik.

500 ML - 1 - 5 L

Meca Clean
Handreiniger met korrel voor extra mechani-
sche actie tijdens het reinigen van sterk ver-
vuilde handen. Verwijdert zowel hardnekkige 
vervuiling als vervelende geurtjes.

1,5 - 4 - 60 L

Handhygiene

Keno
TM

sept L
Vloeibaar handdesinfectiemiddel op basis van 
isopropanol en chloorhexidine. Voldoet aan 
de strengste EN-normen.

1 - 5 L

Keno
TM

sept G
Handdesinfectiegel op basis van alcohol en 
chloorhexidine. Bevat handverzachtende en 
-hydraterende componenten.

150 - 500 ML - 1 - 5 L

Keno
TM

sept H
Vloeibaar handdesinfectiemiddel op basis van 
isopropanol en benzalkoniumchloride. Bevat 
specifieke huidbeschermende bestanddelen. 

1 - 5 L

HANDDESINFECTIE

HANDZEEP

Keno
TM

sept DT
Additief voor Keno™sept L dat oplicht tijdens 
belichting met UV-licht. Speciaal ontwikkeld 
ter controle van de handdesinfectietechniek.

30 ML
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Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Keno
TM

derm
Reinigende en ontsmettende handzeep. Be-
vat geen parfum en voldoet aan de strengste 
EN-normen. Geschikt voor gebruik in de voe-
dingsindustrie

 1 - 5 L

HANDZEEP DESINFECTIE

Keno
TM

silk
Bevochtigende en verzorgende handlotion. 
Ideaal voor de verzorging van de handen op 
het einde van de werkdag.

150 ML - 1 L

HANDLOTION
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Materiaal

Uitgebreid assortiment

Ons uitgebreid assortiment aan equipment biedt u zeker een oplossing voor een precieze 
dosering en dus correct gebruik van uw CID LINES producten. Voor meer informatie mag u 
steeds contact opnemen met uw CID LINES vertegenwoordiger.

In onze aparte materiaalcatalogus vindt u een globaal overzicht van welk materiaal wij u 
kunnen aanbieden.
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Notities
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