
CONTI+ oXanTM

Desinfectieoplossingen



Voor de desinfectie van allerlei soorten 
ruimten, van airco’s alsmede om geuren 
te bestrijden en stof te binden.

Desinfectie voor ruimten en   

ventilatie- en aircosytemenn

CONTI+ oXanTM fresh

Drinkwaterhygiëne is zeer belangrijk en 
krijgt bij ons de grootste aandacht. Ons 
holistisch CONTI+ hygiëneconcept dat de 
fasen PREVENTIEF | PERMANENT | ACUUT 
omvat en maximale veiligheid biedt, 
breiden we uit met onze eigen 
desinfectieoplossingen: CONTI+ oXanTM.

CONTI+ oXanTM is niet giftig, is                      
pH-neutraal, wordt goed verdragen door 
de huid, slijmvliezen en ogen, en 
beschadiging van cellen en planten is 
uitgesloten. Het vullen gebeurt in de 
vestiging in Wettenberg.

CONTI+ oXanTM is een milieuvriendelijk en 
tegelijk doeltreffend waterdesinfectie-
middel dat is ontwikkeld op basis van een 
natriumhypochloriet dat vrij is van 
schadelijke stoffen. 

Het vormt een ecologisch en economisch 
waardevol alternatief voor klassieke 
desinfectiemethoden. 

De fabricage van CONTI+ oXanTM volgt 
een exclusief proces conform TrinkwV 
2018 §11: het CONTI+ FDAS-proces 
(Fraunhofer Diaphragma Activation 
Solution).

Voor de drinkwaterdesinfectie tijdens het 
verwerkingsproces, voor de desinfectie 
van oppervlakken alsmede voor de 
handhygiëne, voor de desinfectie van 
ruimten en ruimteluchtinrichtingen of 
voor de desinfectie van zwembadfilters – 
CONTI+ oXanTM vormt een veilige 
oplossing.

Veilige oplossingen

CONTI+ oXanTM

Om zwembadfilters/meerlagige 
zandfilters bacterie-en kiemvrij
te maken.

Desinfectie van zwembadfilters

CONTI+ oXanTM prime

Voor de microbiologische sanering     
van drinkwaterinstallaties tijdens het 
verwerkingsproces en voor de 
desinfectie van installaties.

Drinkwaterdesinfectie

CONTI+ oXanTM zero

Voor de desinfectie van gereedschappen, 
componenten, toestellen, magazijn- en 
werkoppervlakken alsmede voor de 
handhygiëne. 

Oppervlaktedesinfectie en

handhygiëne 

CONTI+ oXanTM clean



Betrouwbaar en innovatief

Reeds meer dan 45 jaar staat de 
merknaam CONTI+ voor flexibele en 
holistische oplossingen voor douche- 
en wasruimten voor de openbare, 
semiopenbare en commerciële sector 
en voor de gezondheidssector.
 
Innovatieve technologie en 
hoogwaardige materialen vormen 
de basis voor betrouwbare kwaliteit. 
Dankzij een ruim productassortiment 
en vele jaren ervaring met productie 
op maat is de merknaam CONTI+ 
bekend bij ontwerpers, architecten 
en professionele partners. Intelligente 
en individuele oplossingen worden tot 
in het kleinste detail aangepast aan 
de meest uiteenlopende inrichtingen 
en toepassingen. Het assortiment 
omvat douche- en wastafelkranen in 
zowel inbouw- als opbouwuitvoering 
in uiteenlopende kleuren en 
oppervlakken. Bij de ontwikkeling 
van alle producten ligt de nadruk op 
duurzaamheid, hygiëne en veiligheid.

De merknaam CONTI+ overtuigt met 
betrouwbare kwaliteit en innovatieve 
technologie, gebaseerd op meer dan 
45 jaar ervaring in Duitsland. 

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstraße 98
35435 Wettenberg | Duitsland
Tel.  +49 641 98221 0
Fax   +49 641 98221 50
info@conti.plus
www.conti.plus
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Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen en maatwijzigingen voorbehouden. 

Gefabriceerd en gevuld in Duitsland. Gebruik biociden op een voorzichtige wijze. Neem voor 

het gebruik altijd het etiket en de productinformatie in acht.

Member of Fortuna Group 

*Certifi caten zijn productgerelateerd, niet geldig in het algemeen


