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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Dosering: 1:100 / 1:1000

Geconcentreerde mild zure sanitairreinigerTevan ECO SAN

De vorming van kalkaanslag wordt door de mild zure eigenschappen verminderd bij frequent 

gebruik. De vettige vervuiling zal efficiënt door de detergenten in het product worden verwijderd. 

Laat na gebruik een prachtig glanzend oppervlak achter, zonder druppelvorming en met een 

prettige geur. Toepasbaar voor het frequent reinigen van licht vervuilde zuur- en waterbestendige 

oppervlakken. Voorzien van het internationaal erkende Nordic Ecolabel.

Geconcentreerde mild alkalische allesreinigerTevan ECO INT

Geschikt voor het verwijderen van lichte vervuilingen. Tevan ECO INT is licht ontvettend en heeft 

een aangename en duurzame geur. Toepasbaar voor het frequent reinigen van licht vervuilde al-

kali- en waterbestendige oppervlakken. Voorzien van het internationaal erkende Nordic Ecolabel.

4914005 6 x 1 ltr. (Doos) € 34,95

4914002 4 x 5 ltr. (Doos) € 81,90

4914003 20 ltr. (Can) € 74,80

4913005 6 x 1 ltr. (Doos) € 35,90

4913002 4 x 5 ltr. (Doos) € 83,20

4913003 20 ltr. (Can) € 76,00

Dosering: 1:100 / 1:1000

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Op plekken waar de vervuiling laag is, is het dan ook niet altijd nodig om sterke, 

chemische reinigingsmiddelen te gebruiken. Als alternatief hebben we bij Tevan daarom een ecologische lijn aan 

reinigingsmiddelen ontwikkeld. 

ECO REINIGERS

Oxsilive is een reinigingsmiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur. Door de oxi-

derende werking van waterstofperoxide in een licht gezuurde oplossing worden oppervlakken 

hygiënisch schoongemaakt. Na een intensieve werking valt het product uiteen in water, CO2 en 

zuurstof, waardoor u niet meer hoeft te schrobben. Door Oxsilive te gebruiken kunt u dus veel tijd 

besparen bij het schoonmaken, zeker wanneer u meerdere keren per dag moet gaan reinigen.

Traditionele reinigingsmiddelen bevatten zepen en detergenten. Een kleine overdosering met 

deze conventionele reinigingsmiddelen kan al leiden tot methodefouten. Het gebruik van Oxsilive 

kent dit risico niet. Na het schoonmaken met Oxsilive zijn de oppervlakken vlek- en streeploos 

schoon.

Oxiderende reinigerTevan Oxsilive

4184510 10 ltr. (Can) € 88,50

4184511 20 ltr. (Can) € 159,00
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Dosering: 1:100 / 1:200

Verwijdert snel en doelmatig lichte vetvervuilingen. Voor het dagelijks onderhoud van licht 

vervuilde en waterbestendige oppervlakken. Zeer geschikt voor glas en kunststoffen in moderne 

interieurs. Toepasbaar volgens de klamvochtige of sproeimethode. Voor de dagelijkse reiniging in 

zwembaden zoals (anti-slip) vloeren, kleedruimtes, wisselcabines, doucheruimtes, bassinranden 

en overige alkali- en waterbestendige oppervlakken. Voor de bungalow-wisselschoonmaak van 

het interieur, de keuken en huidvetten in sanitaire ruimten. Volledig biologisch afbreekbaar.

Geconcentreerde, mild alkalische reinigerTevan Multirein

Verwijdert snel en doelmatig vetvervuilingen en kalkzepen. Voor de dagelijkse reiniging in 

zwembaden zoals (anti-slip) vloeren, kleedruimtes, wisselcabines, doucheruimtes, bassinranden 

en overige alkali- en waterbestendige oppervlakken. Voor de bungalow-wisselschoonmaak 

van het interieur, de keuken en huidvetten in sanitaire ruimten. Als universele reiniger voor het 

schoonmaken van trappenhuizen, kantines, kunststof meubilair, terrasvloeren, etc.

Tevan heeft verschillende ontvetters, voor zowel de dagelijkse als periodieke reiniging. Met onze ontvetters verwijdert 

u eenvoudig zware (vet)vervuilingen en herstelt u achterstallig schoonmaakonderhoud. 

Laagschuimend, mild alkalisch productTevan R&V

Geconcentreerde, mild alkalische interieurreinigerTevan INT

2126116 4 x 5 ltr. (Doos) € 87,70

2126121 20 ltr. (Can) € 80,55

2125090 4 x 5 ltr. (Doos) € 97,25

2123030 20 ltr. (Can) € 47,40

Dosering: 1:10 / 1: 100

ONTVETTERS

Dosering: 1:10 / 1:50

Voor het dagelijks verwijderen van hardnekkige vlekken, zoals lijmresten, inktstrepen, stift, enz. 

op alle waterbestendige materialen. Verwijdert schoen- en gummistrepen van sportvloeren. 

Voor gebruik in schrobzuigmachines.

2125070 4 x 5 ltr. (Doos) € 97,25

2125101 10 ltr. (Can) € 47,40
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Dosering: 1:10 / 1:50

Geconcentreerd, sterk alkalisch product – Bestemd voor het verwijderen van zware (vet)

vervuilingen en het herstellen van achterstallig schoonmaakonderhoud. Vetaanslag, kalkzepen 

en andere aanslag worden snel en doelmatig verwijdert. Geschikt voor de reiniging van sterk 

vervuilde alkali- en waterbestendige oppervlakken in zwembaden en sanitaire ruimten. Volledig 

biologisch afbreekbaar.

Geconcentreerd, sterk alkalisch productTevan Super-A

Ontvetter voor periodiek gebruik en herstel van achterstallig schoonmaakonderhoud. 

Bestemd voor het verwijderen van zware (vet)vervuilingen en het herstellen van achterstallig 

schoonmaakonderhoud. Geschikt voor de reiniging van sterk vervuilde alkali- en waterbestendige 

oppervlakken in zwembaden en sanitaire ruimten. Volledig biologisch afbreekbaar.

Ontvetter - sterk geconcentreerdTevan Detex

Neutrale ontvetter voor het verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Tevan Detex is 

toepasbaar op alle waterbetendige materialen. Geschikt voor reiniging van (vracht)auto’s, gevels, 

damwandprofielen, garages, machinekamers, asfalt. Ook bassinranden en vetvervuiling in 

keukens van o.a. wasemkappen.

Geconcentreerde ontvetterTevan AKS

2125072 4 x 5 ltr. (Doos) € 81,90

2123023 20 ltr. (Can) € 73,40

2125080 4 x 5 ltr. (Doos) € 129,30

2123024 20 ltr. (Can) € 118,70

Dosering: 1:5 / 1:50

2125093 4 x 5 ltr. (Doos) € 115,70

2125095 10 ltr. (Can) € 54,40

2125096 20 ltr. (Can) € 102,95

Dosering: 1:10 / 1:100

ONTVETTERS
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

ONTVETTERS

Sterk alkalische ontvetter – frequent gebruikTevan Gastroline 6

Voor het verwijderen van keukenvetten en aangebakken resten. Door de gelvorm blijft het 

product langer hechten aan het oppervlak. Geschikt voor het frequent reinigen van ovens, grills, 

frituurapparatuur, etc. Toepasbaar in HACCP-systeem.

Dosering: 1:1

2125078 4 x 5 ltr. (Doos) € 79,35

Geconcentreerde, alkalische reiniger voor periodiek gebruikTevan Gastroline 5

Geschikt voor het reinigen van alkali bestendige keukenvloeren, wanden, afzuigkappen e.d. voor 

het periodiek onderhoud in (groot)keukens. Verwijdert effectief zware vetvervuilingen, waaronder 

frituurvetten. Is toepasbaar met koud en heet water en toepasbaar binnen het HACCP-systeem.

Dosering: 1:50 / 1:1000

2125068 4 x 5 ltr. (Doos) € 116,20

HACCP

HACCP

Geconcentreerd, mild alkalisch reinigingsmiddelTevan Gastroline 4

Geschikt voor het reinigen van vloeren, wanden, werktafels, keukeninventaris, etc. 

Voor het dagelijks schoonmaken in grootkeukens. Tevan Gastroline-4 is toepasbaar in 

hoogdrukapparatuur.

2125066 4 x 5 ltr. (Doos) € 75,80

Dosering: 1:1

HACCP
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

ONTVETTERS

Gebruiksklare, neutrale interieurreinigerTevan Hygiënische Reiniger

Voor het verwijderen van lichte vetaanslag en vingerafdrukken. Geschikt voor het dagelijks 

onderhoud van licht vervuilde oppervlakken. Toepasbaar op alle waterbestendige materialen: 

tafels, stoelen, uitgiftebalies, ramen, deuren, bureaus, spiegels, vitrinekasten, tegels enz. 

Zeer geschikt voor moderne interieurs en toepasbaar in HACCP-systeem.

HACCP

3135097 6 x 750 ml (doos) € 29,70

3135099 6 x 1 ltr (doos) € 20,10

3135100 Can 5 ltr. € 15,60

3135101 Can 10 ltr. € 29,60

Neutrale onvetter voor machinaal gebruikTevan XD-M

Neutrale onvetterTevan XD

Voor het (machinaal) verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Veilig toepasbaar 

op alle waterbestendige materialen. Tevan XD-M heeft een zeer breed toepassingsgebied, 

waaronder: reiniging van (sport)vloeren, gevels, garages, machine kamers, keukens, etc. 

Toepasbaar als CIP-reiniger.

Dosering: 1:10 / 1:100

2125086 4 x 5 ltr. (Doos) € 104,20

2123002 20 ltr. (Can) € 92,50

Dosering: 1:10 / 1:100

Voor het verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Veilig toepasbaar op alle 

waterbestendige materialen. Tevan XD heeft een zeer breed toepassingsgebied, waaronder: 

reiniging van (vracht)auto’s, gevels, damwandprofielen, garages, machinekamers, asfalt enz.

2125084 4 x 5 ltr. (Doos) € 105,55

2123003 20 ltr. (Can) € 94,80
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Dosering: 1:10 / 1:50

Dosering: 1:1

Geconcentreerde mild zure reiniger - Verwijdert snel en doelmatig lichte kalkaanslag, huidvet 

en andere vervuilingen. Voor het dagelijks onderhoud van sanitaire ruimten. Toepasbaar 

op waterbestendige materialen. Toe te passen volgens de mopmethode, sopmethode of 

sproeimethode. Stelt periodiek onderhoud uit. Volledig biologisch afbreekbaar.

Sanitairreiniger - Dagelijks gebruikTevan Toilet

Zuur reinigingsmiddel – Geschikt voor dagelijks of periodiek reinigen van toiletpotten, urinoirs, 

wastafels, kranen, tegelwanden en andere zuurbestendige materialen. Voor de bungalow-

wisselschoonmaak van het sanitair. Niet gebruiken op marmer en andere kalkhoudende 

steensoorten, email en glazuurlagen die door ouderdom zijn versleten en/of zijn aangetast. 

Volledig biologisch afbreekbaar. Milieubewust, veilig en effectief.

Onze ontkalkers zijn gebaseerd op natuur identieke zuren en verwijderen kalk-, mangaan en ijzeraanslag snel en effectief.  

De Tevan ontkalkers zijn geschikt voor water- en zuurbestendige oppervlakken. 

Milde sanitairreiniger - Frequent gebruikTevan Sana Mild

Geconcentreerde, mild zure reiniger met ontvettende eigenschappen – Toepasbaar voor 

frequente natte reiniging van sanitaire, waterbestendige oppervlakken in gebieden met 

hard water. Het product is toepasbaar als schuimreinigingsmiddel en volgens de natte 

reinigingsmethode, de klamvochtige- of sproei methode. Zeer goed te gebruiken in combinatie 

met een inschuimapparaat. Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, zoals marmer. 

Op metalen een korte inwerktijd aanhouden.

Sanitairreiniger - Dagelijks gebruikTevan SAN

ONTKALKERS

1116033 4 x 5 ltr. (Doos) € 112,65

1116034 10 ltr. (Can) € 53,90

Dosering: 1:1

1118065 18 x flacon à 700 ml (Doos) € 107,55

1115041 4 x 5 ltr. (Doos) € 93,70

1113043 20 ltr. (Can) € 87,70

1118062 18 x flacon à 700 ml (Doos) € 94,60

1115069 4 x 5 ltr. (Doos) € 83,00

1113007 20 ltr. (Can) € 77,05

11



Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Dosering: 1:1 / 1:5

Voor het verwijderen van kalksteen en het herstellen van achterstallig schoonmaakonderhoud. 

Geschikt voor de reiniging van sterk versteende vervuilingen op zuur- en waterbestendige 

oppervlakken in zwembaden en sanitaire ruimten. Geschikt voor het verwijderen van cementsluier 

op nieuwbouw vloeren en de periodieke reiniging van zwembadbassins. Niet gebruiken op 

kalkhoudende steensoorten, zoals marmer. Niet gebruiken op metalen zoals zink, koper en 

legeringen. Oppassen bij gebruik op overige metalen. Alleen gebruiken met koud water.

Milde ontkalkerTevan Mildex

Geschikt voor het frequent reinigen van wanden en vloeren van sanitaire ruimten. Uitstekend 

toepasbaar middels de foamsprayer methode.

Zeer sterke snelontkalkerTevan Gastroline 7

Geconcentreerd zuurproduct op basis van natuuridentieke zuren voor het verwijderen van 

kalk- en ijzeraanslag. Zeer geschikt voor het ontkalken van huishoudelijke apparatuur, 

zoals koffiemachines, waterkokers, wasmachines etc. Toepasbaar op alle zuurbestendige 

materialen. Ook op zoutzuurgevoelige materialen, zoals nylon en lichtere metalen (koper).

Door het Kiwa-ATA certificaat is Gastroline 7 zeer geschikt voor gebruik in de drinkwatersector 

in drinkwaterinstallaties en heet-water reservoirs. Uitermate geschikt als leiding spoelmiddel 

bij legionellabestrijding. Voer eerst een reinigende spoeling met voldoende inwerktijd uit met 

Gastroline 7 om vervolgens te kunnen desinfecteren met Tevan Panox.

Geconcentreerde, sterk zure reiniger op basis van zoutzuurTevan Rapid SR

1115075 4 x 5 ltr. (Doos) € 92,50

1113024 20 ltr. (Can) € 96,50

1116042 4 x 5 ltr. (Doos) € 61,95

1116021 12 x 1 ltr. (Doos) € 70,40

1115065 4 x 5 ltr. (Doos) € 105,55

1116024 20 ltr. (Can) € 92,45

Dosering: 1:10 / 1:50

Dosering: 1:5 / 1:20

Dosering: 1:10 / 1:50

Geconcentreerd zuur reinigingsmiddel

1115073 4 x 5 ltr. (Doos) € 97,25

1113023 20 ltr. (Can) € 89,00

ONTKALKERS

Voor het verwijderen van kalkaanslag, roest, mangaanaanslag en cementsluier. Toepasbaar 

voor frequente natte reiniging van sanitaire, waterbestendige oppervlakken in gebieden met 

hard water. Niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten, zoals marmer. Op metalen een korte 

inwerktijd aanhouden. Volledig biologisch afbreekbaar.

Tevan Sana Extra

HACCP
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

HACCP

Dosering: 1:1

Dosering: 10 ml

Gebruiksklare, neutrale interieurreinigerTevan Gastroline 2

Voor het verwijderen van lichte vetaanslag en vingerafdrukken. Geschikt voor het dagelijks 

onderhoud van licht vervuilde oppervlakken. Toepasbaar op alle waterbestendige materialen: 

tafels, stoelen, uitgiftebalies, ramen, deuren, bureaus, spiegels, vitrinekasten, tegels enz. 

Zeer geschikt voor moderne interieurs. Toepasbaar in HACCP-systeem.

Neutraal reinigingsmiddelTevan Gastroline 3

Geschikt voor de reiniging van alle glaswerk in spoelbakken. Houdt de spoelbak, borstels en 

afvoer schoon. Toepasbaar in HACCP-systeem.

3135040 4 x 5 ltr. (Doos) € 54,60

3135042 4 x 5 ltr. (Doos) € 63,35

Speciaal voor het reinigen van (groot)keukens heeft Tevan de Gastroline producten ontwikkeld. De meeste producten 

bevatten geen geur- en kleurstoffen en zijn toepasbaar in ieder HACCP-systeem.

KEUKENHYGIËNE

Dosering: 1:50 / 1:1000

Voor het reinigen van vaatwerk en sanitair. Lost hardnekkige vetaanslag en vervuilingen 

op, geschikt voor de handafwas. Toepasbaar op kalkhoudende steensoorten zoals marmer. 

Toepasbaar in HACCP-systeem.

3136040 12 x 1 ltr. (Doos) € 75,35

Hooggeconcentreerd neutraal reinigingsmiddel Tevan Gastroline 1

HACCP

HACCP
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

1116021 12 x 1 ltr. (Doos) € 70,40

1115065 4 x 5 ltr. (Doos) € 105,55

1116024 20 ltr. (Can) € 92,45

Dosering: 1:5 / 1:20

Geconcentreerde, alkalische reiniger voor periodiek gebruikTevan Gastroline 5

Geschikt voor het reinigen van alkali bestendige keukenvloeren, wanden, afzuigkappen e.d. voor 

het periodiek onderhoud in (groot)keukens. Verwijdert effectief zware vetvervuilingen, waaronder 

frituurvetten. Is toepasbaar met koud en heet water en toepasbaar binnen het HACCP-systeem.

Sterk alkalische ontvetter – frequent gebruikTevan Gastroline 6

Voor het verwijderen van keukenvetten en aangebakken resten. Door de gelvorm blijft het 

product langer hechten aan het oppervlak. Geschikt voor het frequent reinigen van ovens, grills, 

frituurapparatuur, etc. Toepasbaar in HACCP-systeem.

Dosering: 1:1

Zeer sterke snelontkalkerTevan Gastroline 7 (snelontkalker)

Geconcentreerd zuurproduct op basis van natuuridentieke zuren voor het verwijderen van 

kalk- en ijzeraanslag. Zeer geschikt voor het ontkalken van huishoudelijke apparatuur, 

zoals koffiemachines, waterkokers, wasmachines etc. Toepasbaar op alle zuurbestendige 

materialen. Ook op zoutzuurgevoelige materialen, zoals nylon en lichtere metalen (koper). 

Door het Kiwa-ATA certificaat is Gastroline 7 zeer geschikt voor gebruik in de drinkwatersector 

in drinkwaterinstallaties en heet-water reservoirs. Uitermate geschikt als leiding spoelmiddel 

bij legionellabestrijding. Voer eerst een reinigende spoeling met voldoende inwerktijd uit met 

Gastroline 7 om vervolgens te kunnen desinfecteren met Tevan Panox.

Dosering: 1:50 / 1:1000

2125068 4 x 5 ltr. (Doos) € 116,20

2125078 4 x 5 ltr. (Doos) € 79,35

Geconcentreerd, mild alkalisch reinigingsmiddelTevan Gastroline 4

Geschikt voor het reinigen van vloeren, wanden, werktafels, keukeninventaris, etc. 

Voor het dagelijks schoonmaken in grootkeukens. Tevan Gastroline-4 is toepasbaar in 

hoogdrukapparatuur.

2125066 4 x 5 ltr. (Doos) € 75,80

Dosering: 1:1

HACCP

HACCP

HACCP

HACCP

KEUKENHYGIËNE

14



Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Vloerreiniging is afhankelijk van het materiaal van de vloer. Tevan heeft daarom verschillende producten ontwikkeld 

voor het reinigen van alle soorten vloeren. De Floorline producten zijn effectief op elkaar afgestemd en ondersteunen 

de onderlinge werking.

Dosering: 1:10 / 1: 50

Dosering: 1:20 / 1:100

Dosering: 1:5 / 1:20

Voor de dagelijkse reiniging van vloeren. Toepasbaar voor alle soorten waterbestendige vloeren, 

ook op marmer. Uitstekend te gebruiken op, met Tevan Floorline 4, verzegelde vloeren. Geschikt 

voor handmatig en machinaal gebruik.

Textiel- / tapijtreinigerTevan Floorline 2

Tapijt / textielreiniger met geurbinder. Toepasbaar op alle soorten tapijt volgens de sproei-

extractiemethode. Ook geschikt voor het reinigen van andere vormen van textielbekleding.

Vloerreiniger / beschermerTevan Floorline 3

Geconcentreerd product met reinigende en beschermende eigenschappen - Toepasbaar 

als reiniger en/of beschermer, afhankelijk van de gekozen dosering. Geschikt voor alle 

waterbestendige vloeren zoals linoleumsoorten, diverse kunststoffen, rubber, (gelakt) houtparket, 

(natuur)steen, enz. Tevens te gebruiken als sprayreinigingsmiddel.

Neutrale vloerreinigerTevan Floorline 1

3145030 12 x 1 ltr. (Doos) € 83,00

3145032 4 x 5 ltr. (Doos) € 125,75

2145001 4 x 5 ltr. (Doos) € 112,65

VLOERPRODUCTEN
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

VLOERPRODUCTEN

Dosering: 1:3 / 1:5

Voor het verwijderen van oude en/of sterk vervuilde beschermlagen van alle waterbestendige 

vloeroppervlakken. Verwijdert Tevan Floorline 4, Tevan Floorline 3 en andere beschermlagen. 

Geschikt voor het gebruik op linoleum, kunststof (PVC), rubber, marmer en andere (kalkhoudende) 

steensoorten.

Laagschuimend, alkalisch productTevan Floorline 5

3145036 4 x 5 ltr (doos) € 129,30

Dosering: 1:1

Vloerbeschermer op polymeerbasis

3145034 4 x 5 ltr (doos) € 203,95

Geschikt voor waterbestendige vloeren zoals linoleumsoorten, diverse kunststoffen waaronder 

PVC/vinyl, houtparket, (natuur)steen, enz. Zeer geschikt voor zwaar belopen vloeren, zoals in 

scholen en instellingen. Geeft zijdeglans.

Tevan Floorline 4

Dosering: 1:10 / 1:50

Laagschuimend, mild alkalisch productTevan R&V

Voor het dagelijks verwijderen van hardnekkige vlekken, zoals lijmresten, inktstrepen, stift, enz. 

op alle waterbestendige materialen. Verwijdert schoen- en gummistrepen van sportvloeren. 

Voor gebruik in schrobzuigmachines.

2125070 4 x 5 ltr. (Doos) € 97,25

2125101 10 ltr. (Can) € 47,40
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Tevan heeft verschillende ontvetters, voor zowel de dagelijkse als periodieke reiniging. Met onze ontvetters verwijdert u 

eenvoudig zware (vet)vervuilingen en herstelt u achterstallig schoonmaakonderhoud. 

ECOPRODUCTENNEUTRALE REINIGERS

Dosering: 1:10 / 1:100

Voor het verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Veilig toepasbaar op alle 

waterbestendige materialen. Tevan XD heeft een zeer breed toepassingsgebied, waaronder: 

reiniging van (vracht)auto’s, gevels, damwandprofielen, garages, machinekamers, asfalt enz.

Neutrale onvetter voor machinaal gebruikTevan XD-M

Voor het (machinaal) verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Veilig toepasbaar 

op alle waterbestendige materialen. Tevan XD-M heeft een zeer breed toepassingsgebied, 

waaronder: reiniging van (sport)vloeren, gevels, garages, machine kamers, keukens, etc. 

Toepasbaar als CIP-reiniger.

Neutrale onvetterTevan XD

Dosering: 1:10 / 1:100

2125084 4 x 5 ltr. (Doos) € 105,55

2123003 20 ltr. (Can) € 94,80

2125086 4 x 5 ltr. (Doos) € 104,20

2123002 20 ltr. (Can) € 92,50
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Reinigingsmiddelen

Bestel op TEVAN.COM

Ontvetter - sterk geconcentreerdTevan Detex

Neutrale ontvetter voor het verwijderen van minerale olie, vet en smogaanslag. Tevan Detex is 

toepasbaar op alle waterbetendige materialen. Geschikt voor reiniging van (vracht)auto’s, gevels, 

damwandprofielen, garages, machinekamers, asfalt. Ook bassinranden en vetvervuiling in 

keukens van o.a. wasemkappen.

2125093 4 x 5 ltr. (Doos) € 115,70

2125095 10 ltr. (Can) € 54,40

2125096 20 ltr. (Can) € 102,95

Dosering: 5ml / 20 ltr.

3136047 6 x 1 ltr. (Doos) € 56,60

3136044 12 x 1 ltr. (Doos) € 113,05

Schuimremmer op basis van siliconen. Voor het onderdrukken van schuimvorming in 

schrobzuigmachines, waterzuigers en bij schuimvorming in whirlpools. Tevens geschikt voor het 

terugdringen van sterke schuimvorming in whirlpools ten gevolge van zeep- of shampoo resten. 

Lage dosering geeft al een goede ontschuimende werking.

SchuimremmerTevan Anti-Foam

Dosering: 1:10 / 1:40

Geconcentreerde microbiële (sanitair)reiniger op basis van zorgvuldig geselecteerde micro-

organismen ter bestrijding van hardnekkige stankproblemen. Voor het dagelijks onderhoud van 

sanitaire ruimten. Zeer geschikt voor intensief gebruikte toiletgroepen in openbare ruimten en het 

oplossen van stankproblemen.

1116051 12 x 1 ltr. (Doos) € 88,20

1115051 4 x 5 ltr. (Doos) € 132,80

                                                                                                                    UrinegeurverwijderaarTevan Bio Extra

NEUTRALE REINIGERS

Dosering: 1:5 / 1:20

Voor de dagelijkse reiniging van vloeren. Toepasbaar voor alle soorten waterbestendige vloeren, 

ook op marmer. Uitstekend te gebruiken op, met Tevan Floorline 4, verzegelde vloeren. Geschikt 

voor handmatig en machinaal gebruik.

Neutrale vloerreinigerTevan Floorline 1

3145030 12 x 1 ltr. (Doos) € 83,00

Dosering: 1:10 / 1:100
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Kan in automatische doseersystemen verwerkt worden. Melkachtige vloeistof, vervaardigd van 

natuurlijke oliën. Verlicht de ademhaling en stimuleert de transpiratie.

Geconcentreerde geurstof voor stoombadenMilk Eucamint

Kan in automatische doseersystemen verwerkt worden. Melkachtige vloeistof, vervaardigd van 

natuurlijke oliën. Verhevigt het effect van het stoombad.

Speciaal voor stoombaden en whirlpools heeft Tevan de Milk-producten ontwikkeld. Onze stoombadmelk komt in twee 

geuren en is toepasbaar in automatische doseersystemen.

Geconcentreerde geurstof voor stoombadenMilk Eucalyptus

6155030 4 x 5 ltr. (Doos) € 238,15

6155031 4 x 5 ltr. (Doos) € 239,50

STOOMBADMELK
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Dosering: 1:10 / 1:40

Geconcentreerde microbiële (sanitair)reiniger - Op basis van zorgvuldig geselecteerde micro-

organismen ter bestrijding van hardnekkige stankproblemen. Voor het dagelijks onderhoud van 

sanitaire ruimten. Zeer geschikt voor intensief gebruikte toiletgroepen in openbare ruimten en het 

oplossen van stankproblemen.

1116051 12 x 1 ltr. (Doos) € 88,20

1115051 4 x 5 ltr. (Doos) € 132,80

Heeft u last van onaangename geuren in bijvoorbeeld uw sanitaire voorzieningen of ergens anders binnen uw organisatie? 

Onze geur producten kunnen u helpen om vieze geuren te neutraliseren en te vervangen door een frisse en schone geurbeleving. 

Tevan Bio Extra is een krachtige en zeer effectieve urinegeurverwijderaar. Ideaal voor het neutraliseren van vieze geuren in 

intensief gebruikte sanitaire ruimtes.

                                                                                                                    Urinegeurverwijderaar        Tevan Bio Extra

Dosering: 1:50 / 1:100

6156016 12 x 1 ltr. (Doos) € 56,90

6155022 4 x 5 ltr. (Doos) € 75,80

Neutraliseert onaangename geuren. Toepasbaar in zwembaden, sporthallen, sauna’s, scholen, 

kantoren, enz. Werkt als luchtverfrisser indien vermengd met water. Kan ook worden toegevoegd 

aan een verdund reinigingsmiddel.

Luchtverfrisser eucalyptus op basis van natuurlijke eucalyptusTevan Eucalyptus

Neutraliseert onaangename geuren. Toepasbaar in zwembaden, sporthallen, sauna’s, kantoren, 

trappenhuizen enz. Werkt als luchtverfrisser indien vermengd met water. Kan ook worden 

toegevoegd aan een verdund reinigingsmiddel.

Luchtverfrisser citroen op basis van natuurlijke citronellaolieTevan Citronella

Dosering: 1:50 / 1:100

6156021 12 x 1 ltr. (Doos) € 63,35

6155020 4 x 5 ltr. (Doos) € 83,00

GEURPRODUCTEN

MICROBIËLE URINEGEUR-VERWIJDERAAR
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Speciaal voor situaties waarin te veel schuim aanwezig is, hebben we Tevan Anti-Foam ontwikkeld. Deze schuimremmer 

voorkomt de vorming van schuim en is gebaseerd op siliconen.

Dosering: 5ml / 20 ltr.

3136047 6 x 1 ltr. (Doos) € 56,60

3136044 12 x 1 ltr. (Doos) € 113,05

Voor het onderdrukken van schuimvorming in schrobzuigmachines, waterzuigers en bij 

schuimvorming in whirlpools. Tevens geschikt voor het terugdringen van sterke schuimvorming 

in whirlpools ten gevolge van zeep- of shampoo resten. Lage dosering geeft al een goede 

ontschuimende werking.

SchuimremmerTevan Anti-Foam

SCHUIMREMMERS

Een vloeibaar schuimremmend middel op basis van siliconen dat de vorming van schuim voorkomt. Verwijder eenvoudig alg- en groene aanslag met behulp van Tevan Algvrij. Onze algverwijderaar is een toegelaten biocide en 

sterk geconcentreerd.

Dosering: 5ml / 20 ltr.

3125022 4 x 5 ltr. (Doos) € 132,80

Toegelaten biocide voor het verwijderen van alg- en groene aanslag. Meer dan 2x 

geconcentreerd t.o.v. andere verkrijgbare algverwijderaars (werkzame stof 100g/l. i.p.v. 45g/l.) 

Verwijdert en voorkomt groene aanslag (algen) van tegels, muren, tuinpaden, flagstones, daken, 

grafzerken, glas, tuinmeubelen etc. Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van 

groene aanslag. Toelatingsnummer 12255N

Geconcentreerd desinfectiemiddel - DDACTevan Algvrij

ALG- EN GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR
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Hoog geconcentreerde, neutrale interieur reiniger voor dagelijks interieur onderhoud en 

frequente reiniging van zonnebanken. Zeer geschikt voor het reinigen van glas en kunststoffen in 

moderne interieurs. Droogt volledig streeploos op. Let op: Bij gebruik van Tevan Cleancaps Glass 

heeft u een speciaal ontworpen sproeiflacon en sproeikop nodig.

SanitairreinigerTevan Cleancaps Sanitair

Mild zure reiniger met ontkalkende en ontvettende eigenschappen. Fris geparfumeerd. Verwijdert 

snel en doelmatig lichte aanslag, vet en andere vervuilingen. Droogt streeploos op. Bevat milde, 

natuuridentieke zuren. Is totaal biologisch afbreekbaar. Stelt periodiek onderhoud uit. Let op: 

Bij gebruik van de Tevan Cleancaps Sanitair heeft u een speciaal ontworpen sproeiflacon en 

sproeikop nodig.

Bij Tevan willen we zo min mogelijk water vervoeren. 

Wij verkopen onze reinigings- en desinfectiemiddelen 

dan ook in geconcentreerde vorm, zodat u hier zelf 

een verdunning van kunt maken. De juiste verdunning 

maken is niet altijd makkelijk. Wij hebben daarom het 

Cleancaps principe ontwikkeld, waarmee u eenvoudig 

op een veilige manier de juiste dosering hanteert. 

Cleancaps Glass 3138010 25 stuks (Doos) € 35,70

Sproeiflacon Glass 7579067 1 stuk € 1,50

Trigger Glass 7579068 1 stuk € 1,60

Glasreiniger / InterieurreinigerTevan Cleancaps Glass

1  Vul de flacon met zuiver kraanwater tot de zichtstreep

2  Breng het patroon aan in de hals

3  Draai de trigger op de flacon

4  Schudden & klaar

1 32

Cleancaps Sanitair 3138030 25 stuks (Doos) € 35,70

Sproeiflacon Sanitair 7579068 1 stuk € 1,50

Trigger Sanitair 7579066 1 stuk € 1,60

TEVAN CLEANCAPS

DesinfectiemiddelTevan Cleancaps Quat

Voor het desinfecteren van oppervlakken, gebruiksvoorwerpen en apparaten. Uitermate geschikt 

voor desinfecteren van zonnebanken. Toelatingsnummer 12254N Let op: Bij gebruik van de Tevan 

Cleancaps Quat heeft u een speciaal ontworpen sproeiflacon en sproeikop nodig.

Cleancaps Quat 4188003 25 stuks (Doos) € 35,70

Sproeiflacon Quat 7579178 1 stuk € 1,50

Trigger Quat 7579074 1 stuk € 1,60
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Dosering: 0,02 - 0,2 g/m3

Op basis van aluminiumhydroxy-chloride volgens de formule AI2(OH)5CI-2-3H2O. Vloeibaar 

dus gemakkelijk doseerbaar. Zowel verdund (max. 10 keer) als onverdund toepasbaar. Gering 

verbruik, in zwemwater meestal vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water. Vormt zeer 

hechte vlokken.

Vloeibaar vlokmiddelLocron-L

Vloeibaar vlokmiddel op basis van aluminiumhydroxy-chloride. Vloeibaar dus gemakkelijk 

doseerbaar. Zowel verdund (max. 10 keer) als onverdund toepasbaar. Gering verbruik, 

in zwemwater meestal vanaf 0,02 tot 0,2 gram per m3 rondgepompt water. Vorming van zeer 

hechte vlokken.

Vloeibaar vlokmiddelTevan Multivlok

5163014 24 kg (Can) € 101,05

5163011 24 kg (Can) € 115,20

Dosering: 0,02 - 0,2 g/m3

Dosering: 0,1 - 0,5 g/m3

Vloeibaar vlokmiddel

5163013 24 kg (Can) € 59,70

Vloeibaar vlokmiddel op basis van Poly-Aluminium-Chloride(P.A.C.): Ain (OH)m CI3 n-m

Breed toepasbaar, zuinig in gebruik, veroorzaakt een zeer hechte vlok. Zeer goede uitvlokking 

van organische stoffen en fosfaten bij afvalwaterzuivering. Door KIWA-ATA Certificaat 2021/1: 

bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Sachtoklar

WATERBEHANDELINGSMIDDELEN

Milde ontkalkerTevan FCM-1

Kan als additief toegevoegd worden aan RAPID TW-NL en RAPID TWB. Toevoeging van 

FCM-1 poeder geeft ook een schuimend effect voor een langere hechting van het product aan 

het oppervlak. FCM-1 zorgt als additief voor een extra goede verwijdering van zware ijzer (Fe) en 

mangaan (Mn) aanslag, zelfs van 1-2cm dik.

1117013 400 gram (Pot) € 30,65

FCM-1 poeder - Additief voor zuur product
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WATERBEHANDELINGSMIDDELEN

Dosering: 1:1 / 1:5

KIWA-ATA nummer: K21233. Voor het reinigen van drinkwaterinstallaties. Bassins, ondergrondse 

en bovengrondse reservoirs, watertanks, apparatuur, leidingsystemen, filters, microfilters, 

sproeikoppen, etc. kunnen heel snel, gemakkelijk en veilig met een minimum aan mankracht, 

arbeidstijd en kosten, gereinigd worden. Verwijdert snel en doelmatig ijzerafzettingen, mangaan, 

kalk, verkleuringen, enz. Dankzij de snelle werking kan bijzonder economisch gereinigd worden. 

Geen aantasting van tegels, beton, coatings en voegen.

Speciaal reinigingsproduct voor alle drinkwaterinstallatiesTevan Rapid TW-NL

1113010 22 kg (Can) € 118,65

Dosering: 1:1

Speciaal sterk zuur reinigingsmiddel

1113015 22 kg (Can) € 109,50

Voor het regenereren van waterbronnen. Voor het verwijderen van kalk-, ijzer-, en 

mangaanafzettingen. Filterbed, leidingen, filters, etc. kunnen snel, gemakkelijk en veilig 

gereinigd worden. Verwijdert snel en doelmatig ijzer- en mangaanaanslag. Geen schuimvorming. 

Geen aantasting van pvc en coatings.

Tevan Rapid TWB
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Hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en een laag gehalte 

perazijnzuur met speciale “wetting agents”. Bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, 

apparatuur, gebruiksvoorwerpen, leidingen, buizen, watertanks en ruimten. Toepasbaar in onder 

andere de drinkwatersector (legionellabestrijding), zwembaden, openbare gezondheidszorg, en 

de veterinaire sector. Toelating in PT02, PT03 & PT04.

Laat bij juist gebruik geen residu achter. Zelfwerkend en kleurloos met een goed te identificeren 

lichte azijngeur. Voor het verwijderen van organische vervuiling (biofilm) en legionella in (drink)

water(leiding)systemen.

Laboratorisch getest en werkend bewezen volgens de belangrijkste en hoogste geldende 

normen op effectiviteit tegen talloze micro-organismen.

Geconcentreerd desinfectiemiddelTevan Panox 1816

Hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en een laag gehalte 

perazijnzuur met speciale “wetting agents”. Bestemd voor het desinfecteren van oppervlakken, 

apparatuur, gebruiksvoorwerpen, leidingen, buizen, watertanks en ruimten. Toepasbaar in onder 

andere de drinkwatersector (legionellabestrijding), zwembaden, openbare gezondheidszorg, en 

de veterinaire sector. Toelating in PT02, PT03 & PT04.

Laat bij juist gebruik geen residu achter. Zelfwerkend en kleurloos met een goed te identificeren 

lichte azijngeur. Voor het verwijderen van organische vervuiling (biofilm) en legionella in (drink)

water(leiding)systemen.

Laboratorisch getest en werkend bewezen volgens de belangrijkste en hoogste geldende 

normen op effectiviteit tegen talloze micro-organismen.

4185153 10 ltr. (Can) € 279,60

4185154 20 ltr. (Can) € 503,45

4185147 10 kg (Can) € 224,00

4185146 20 kg (Can) € 407,40

Wanneer u gaat desinfecteren, maakt u schadelijke micro-organismen onschadelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bacteriën, 

schimmels of virussen. Tevan heeft de Panox familie ontwikkeld voor het veilig en effectief afdoden van bacteriën, schimmels 

en virussen. Met speciale toelatingen bent u verzekerd van een veilig en effectief product. Onze desinfectiemiddelen zijn 

beschikbaar als gebruiksklare en geconcentreerde variant. Hierdoor hebben we voor iedere situatie een geschikte desinfectant.

Sterk geconcentreerd desinfectiemiddelTevan Panox
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4184309 6 x 750 ml (Doos) € 41,15

4184300 6 x 1 ltr. (Doos) € 36,00

4184301 5 ltr. (Can) € 26,35

4184302 10 ltr. (Can) € 49,90

Tevan Panox 300 is een gebruiksklaar desinfectiemiddel voor het bestrijden van bacteriën, 

schimmels en virussen. Het desinfectiemiddel is op basis van waterstofperoxide en 

perazijnzuur en is geschikt voor het desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken, 

apparatuur en leidingsystemen. Tevan Panox 300 is toepasbaar in onder andere de 

drinkwatersector, zwembaden, openbare gezondheidszorg en de veterinaire sector. 

Tevan Panox 300 heeft een toelating in PT02, PT03 en PT04.

Gebruiksklaar desinfectiemiddelTevan Panox 300

DesinfectiemiddelTevan Quat

Voor het desinfecteren van alle waterbestendige materialen zoals kleedruimten, douches 

en badhokjes in sauna’s, zwembaden en sporthallen. Ook geschikt voor het ontsmetten 

van oppervlakken (wanden, vloeren), gebruiksvoorwerpen en apparaten in keukens en 

voedingsmiddelenindustrieën. Bijzonder geschikt voor automatische desinfectie van stoombaden.

Toelatingsnummer: 12254N

4185060 4 x 5 ltr. (Doos) € 125,75

DesinfectiemiddelTevan Cleancaps Quat

Voor het desinfecteren van oppervlakken, gebruiksvoorwerpen en apparaten. Uitermate geschikt 

voor desinfecteren van zonnebanken. Toelatingsnummer 12254N Let op: Bij gebruik van de Tevan 

Cleancaps Quat heeft u een speciaal ontworpen sproeiflacon en sproeikop nodig.

Cleancaps Quat 3138010 25 stuks (Doos) € 35,70

Sproeiflacon Quat 7579067 1 stuk € 1,50

Trigger Quat 7579068 1 stuk € 1,60
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Desinfectiemiddel o.b.v. chloorpreparaatMelquick

Desinfectiemiddel – Voor het desinfecteren van chloorbestendige oppervlakken en materialen. 

Op basis van een chloorpreparaat. Toelatingsnummer: 8813N

4288912 12 x 480 gr. per pot (Doos) € 219,30

Dosering: 5ml / 20 ltr.

3125022 4 x 5 ltr. (Doos) € 132,80

Toegelaten biocide voor het verwijderen van alg- en groene aanslag. Meer dan 2x 

geconcentreerd t.o.v. andere verkrijgbare algverwijderaars (werkzame stof 100g/l. i.p.v. 45g/l.) 

Verwijdert en voorkomt groene aanslag (algen) van tegels, muren, tuinpaden, flagstones, daken, 

grafzerken, glas, tuinmeubelen etc. Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van 

groene aanslag. Toelatingsnummer 12255N

Geconcentreerd desinfectiemiddel - DDACTevan Algvrij
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Doseerunit

DOSEREN & METEN

Doseerpomp

Handdoseerpomp Tevan Panox

Handdoseerpomp voor Tevan Panox. Beschikbaar in verschillende formaten. 

Dosering van 25 ml.

7579051 1 stuk € 28,58 Geschikt voor 5 liter can

7579052 1 stuk € 28,58 Geschikt voor 10 liter can

7579053 1 stuk € 37,05 Geschikt voor 20 liter can

Handdoseerpompje (20 ltr can, 30 ml) DIN61

Handdoseerpomp voor 20 liter can. Dosering van 30 ml. DIN61.

7579006 1 stuk € 8,99

Handdoseerpompje (5 ltr can, 30 ml) DIN42

Handdoseerpomp voor 5 liter can. Dosering van 30 ml. DIN42.

7579005 1 stuk € 8,99

Vathevelpomp 200 liter vat

Vathevelpomp voor een 200 liter vat. Maakt doseren eenvoudiger.

7579020 1 stuk € 32,45

Tevan Multimix doseer-unit

Doseersysteem waarmee u eenvoudig onze reiniging- en desinfectiemiddelen op een 

veilige en juiste manier doseert. Verkrijgbaar in vier verschillende opties:

1 x 14 liter per minuut (geschikt voor 1 reinigings- of desinfectiemiddel).

4 x 14 liter per minuut (geschikt voor 4 reinigings- of desinfectiemiddelen).

1 x 4 liter per minuut (geschikt voor 1 reinigings- of desinfectiemiddel).

4 x 4 liter per minuut (geschikt voor 4 reinigings- of desinfectiemiddelen).

De doseerunit wordt volledig gebruiksklaar afgeleverd. We stellen de doseerunit voor u in 

aan de hand van de producten die u gebruikt. Hierdoor gebruikt u nooit te veel of te weinig 

reinigingsmiddelen. Wij personaliseren het label voor u aan de hand van de gebruikte 

producten. Eventueel is het mogelijk om op aanvraag uw logo toe te voegen aan het label.

7599376 1 x 14 ltr/min 1 stuk € 205,90

7599374 1 x 4 ltr/min 1 stuk € 205,90

7599377 4 x 14 ltr/min 1 stuk € 323,60

7599375 4 x 4 ltr/min 1 stuk € 323,60
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