
COVID-19

Een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2, is verantwoordelijk voor luchtwegen - infecties, genaamd COVID-19 
(Coronavirus – 2019). In enkele weken tijd heeft dit zeer besmettelijke virus een pandemie veroorzaakt die 
resulteerde in een wereldwijde gezondheidscrisis.

Symptomen van COVID-19: Oorzaken van besmetting:

Zo bescherm je jezelf:

• Was en desinfecteer regelmatig je handen

• Raak je gezicht niet aan

• Hoest in je elleboog of zakdoek, en gooi deze na
gebruik weg

• Blijf thuis indien mogelijk

• Houd afstand van andere personen ( min. 2 mtrs )

• Reinig en desinfecteer regelmatig aangeraakte
oppervlakken

Koorts Ademhalings-
problemen Aanraken van een 

besmet oppervlak 
gevolgd door het 
aanraken van het 

gezicht

Hoesten
Fysiek contact met 

een besmet 
persoon

Hoesten en 
niezen van een 

besmet persoon

Huwa-San TR-3 , voor een duurzame en efficiënte ontsmetting:

Op dit moment zijn er nog geen testen beschikbaar die uitwijzen dat bepaalde desinfecterende producten specifiek werken 
tegen SARS-CoV-2. Onderzoek uitgevoerd naar verwante coronavirussen bewees dat waterstofperoxide een uiterst efficiënte 
werking vertoont met als gevolg een in-activatie van het coronavirus op oppervlakken. Huwa-San TR-3 is een uniek 
desinfectiemiddel bestaande uit zilver gestabiliseerde waterstofperoxide. Dit maakt van Huwa-San TR-3 een zeer krachtig en 
residu-vrij desinfectiemiddel. Huwasan TR-3 heeft een uitzonderlijk lange levensduur van 2 jaar en dit vanwege zijn 
specifieke samenstelling. Huwa-San TR-3 is een geregistreerd biocide met bactericide en fungicide werking na 5 minuten 
contacttijd. Testen volgens EN 14476 hebben aangetoond dat Huwa-San TR-3 met een contacttijd van 60 minuten ook 
virucide werking heeft.
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Huwa-San TR-3 virusdodende werking

Huwa-San TR-3 virusdodende werking: gebruiksinstructies

Toepassing Huwa-San TR-3 concentratie (%) Inwerkingstijd

Ontsmetting van oppervlakken in 
gereinigde omstandigheden

3% 60	min

Efficiëntieproeven met betrekking tot de werking van Huwa-San tegen het adenovirus, het poliovirus en het murine norovirus op 
oppervlakken tonen aan dat Huwa-San TR-3 na een inwerkingstijd van 60min in gereinigde omstandigheden, virusdodend werkt.

* bron:	Kampf,	G.,	et	al.	(2020).	Persistence	of	coronaviruses	on	inanimate	surfaces	and	its	inactivation	with	biocidal	agents.	Journal	of	Hospital	Infection,	104	.

Belangrijk: Huwa-San is een biocide en onderworpen aan de wetten en voorschriften van het land in kwestie. Zodoende is ons volledige productgamma niet beschikbaar in 
sommige landen. Contacteer ons voor meer informatie met betrekking tot onze registraties. Gebruik biociden veilig. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor gebruik.




