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Quality Matters

Bossklein is een gespecialiseerd merk desinfectiemiddelen, reinigingsmiddelen en andere 
preparaten voor gebruik in de tandheelkundige en medische sector met een wereldwijde 
klantenkring. 

Onze specifiek voor uw praktijk ontworpen reeks uiterst effectieve desinfectieproducten is 
getest volgens de strengste huidige standaarden. Samen met de CE-markering voor Klasse 
IIb voor gebruik op medische apparatuur en de gehanteerde ISO-standaarden is dit een basis 
van vertrouwen. 

Product Testen

Bossklein trots op de kwaliteit van haar reeks en test volgens de laatste richtlijnen van veel 
specifieke organisaties. 

De standaarden die we testen, zijn zoal: BS EN14476, BS EN13727, BS EN14204, BS 
EN13704, BS EN13624, BS EN1040, BS EN1276, BS EN1275 en DGHM richtlijnen. 

Kantoren, productie en distributie

Bossklein producten worden in het Verenigd Koninkrijk vervaardigd door Topdental Products 
Ltd. Bossklein is een exclusieve distributie van Centrale Medico Dentaire in de Benelux.

Centrale Medico Dentaire SA/NV
50 Brandstoffenstraat
1190 Brussel
BELGIË

www.bossklein.be
info@bossklein.be
+32 (0)2 340 17 90

“Topdental is a member of the DirectaDentalGroup. This group includes Directa Dental, Orsing, 
Parkell, Topdental and other prestigious companies and brands. This enables us to provide our 
customers with the very best products and dental knowledge from around the globe while keeping 
our prices low and our quality high.”
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Instrumenten kunnen besmet raken met bloed, speeksel en andere 
lichaamsvloeistoffen. Het doel van desinfectie is kruisbesmetting tussen 
patiënten en personeel te stoppen. Alle gebruikte instrumenten moeten 
zorgvuldig gedesinfecteerd en gereinigd worden. Onze producten zijn 
qua productcompatibiliteit op veel verschillende materialen getest, of ze 
nu gebruikt worden in het instrumenten-desinfectiebad, het freesbad, het 
ultrasoon bad of samen met een autoclaaf. 

Instrumenten
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Bactericidal 15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Staphyloccocus aureus 15 min
Enterococcus hirae 15 min
Salmonella typhimurium 5 min
Legionella pneumophila 5 min

Yeasticidal 15 min
Candida albicans 15 min

Viruses
HIV 1 5 min
Human influenza B virus 2 min
Hepatitis C virus (HCV) 5 min

Spectrum en Contact Tijd

Hoofdkenmerken

Geconcentreerd desinfectiemiddel zonder 
aldehyde en fenol voor instrumenten, frezen 
en endodontische instrumenten. Biologisch 
afbreekbaar. Gemakkelijk te hanteren en precies 
te doseren. Effectief tegen een breed spectrum 
aan organismen. 

Gebruiksaanwijzingen 

Verdun 20 ml in 1 liter zuiver water 
(2%-oplossing). Inweektijd: 15 minuten. 
Overschrijd deze aanbevolen inweektijd niet. 
Spoel de instrumenten na desinfectie zorgvuldig 
met omgekeerde-osmose water of gedestilleerd 
water. Vervang de oplossing elke week of elke 
dag, afhankelijk van het gebruik. Als stukjes 
vuil zichtbaar zijn in de oplossing, vervang deze 
dan eerder. Niet gebruiken op legeringen of 
plooibare ijzeren of aluminium gietonderdelen, 
bijv. citoject-spuit enz. Alleen voor professioneel 
gebruik. 

Productsamenstelling 

Aqua, Benzalkonium chloride, 
Didecyldimethylammonium chloride, 
Propan-2-ol, Benzotriazole, Polyhexamethylene 
Biguanide Hydrochloride, Hydroxyethylcellulose, 
Cocamidopropyl betaine, Parfum, C.I. 44045. 

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
Blue liquid, pleasant geranium aroma. 
pH 5.4-6.0. Wateroplosbaarheid: Mengbaar in 
water.

Gevarenclassificaties 

UN: 1903
Packing group: II
Class: 8
Shipping name: Disinfectant liquid corrosive 
n.o.s (Benzalkonium chloride)

Verpakkingsdetails

BKINS01  1 litre dispenser bottle 
 (6 per box)
BOS9786  2 litre bottle 
 (6 per box)
BOS9787  5 litre container 
 (2 per box)

Teststandaarden 

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, 
EN 14562, EN 14476.

2 liter concentraat 
maakt 100 liter 

bruikbare oplossing
Geranium aroma

20ml Dosing Cap for 2L Bottle

TOP222 2 litre dosing cap
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Hoofdkenmerken

Kant-en-klaar desinfectiemiddel, geschikt 
voor gebruik met frezen, wolfraam-carbide 
en polijstinstrumenten. Ideaal om samen met 
het freesbad TOP0041 te gebruiken. Zonder 
aldehyde en fenol. Biologisch afbreekbaar. 
Effectief tegen een breed spectrum aan 
organismen.

Gebruiksaanwijzingen

Kant-en-klare oplossing. Minimum inweektijd 
5 minuten (bactericide, gistdodend, virussen). 
Maximum 30 minuten (fungicide). Overschrijd de 
maximum inweektijd niet. Spoel frezen niet met 
water, laat ze drogen op papier of stof. Vervang 
de oplossing dagelijks, zoals noodzakelijk. 
Niet gebruiken met messing, koperen en 
aluminium onderdelen of met instrumenten met 
een kleurcode. Alleen gebruiken met alkali- en 
alcohol-bestendige materialen.

Productsamenstelling

Aqua, Propan-2-ol, Ethanol, Triethanolamine, 
Benzalkonium Chloride, Polyhexamethylene 
Biguanide Hydrochloride, Benzotriazole.

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
Clear liquid, Odour alcoholic, pH 9.0-10. 

Gevarenclassificaties 

UN: 1993
Packing group: II
Class: 3
Shipping name: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(PROPAN-2-OL)
Flashpoint 22.7ºc

Verpakkingsdetails

BOS9793 2 litre bottle
 (6 per box)

Teststandaarden 

EN 14885, EN 13727, EN 14561, EN 13624, 
EN 14562, EN 14476.

Bactericidal 5 min
Pseudomonas aeruginosa 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Staphylococcus aureus 5 min

Yeasticidal 5 min
Candida albicans 5 min

Viruses
HIV 1 5 min
Human influenza B virus 2 min

Fungicidal 30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Spectrum en Contact Tijd

Zeer effectieve, gebruiksklare oplossing 
voor burs en polijstmachines
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Hoofdkenmerken

Uiterst effectieve smering voor alle snelle, 
langzame en lucht-aangedreven roterende 
tandtechnische handwerktuigen.

Complexe olie met siliconen en 
antiroestremmers. Een antiroestmiddel 
voorkomt micro-roest op binnenlagers. Een 
hoog doordringend vermogen dat zorgt voor 
een goede coating van het lageroppervlak. Elke 
spuitbus bevat een groot volume aan druk om 
de lagers tijdens de smering maximaal te laten 
draaien. Hoge interne druk van 70+ Psi (4,8 
atm.) bij 20 ºC. De spuitbussen zijn volgens de 
UN-specificatie en zijn compatibel met Bien-Air, 
Kavo, W&H, enz. Olie-spuitpunten. Stofkap ook 
beschikbaar. 

Gebruiksaanwijzingen

Inbrengen in het uiteinde van het handvat 
en onmiddellijk na elk gebruik en voor 
sterilisatie gedurende een tot twee seconden 
doorspuiten. Overtollige vloeistof grondig 
wegvegen. Belangrijk: Houd de spuitbus 
verticaal tijdens gebruik. Lees indien nodig de 
onderhoudsinstructies van het handwerktuig. 

Productsamenstelling

Bevat witte minerale olie met een spoor van 
pepermuntolie.

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
Helder van kleur, aerosol, peppermint aroma.

Gevarenclassificaties 

UN: 1950
Class: 2.1
Shipping name: Aerosols (IATA only), flammable

Verpakkingsdetails

BOS9777 500ml steel can, 
 complete with visco nozzle 
 mounting facility
 (12 cans per box)
GHB025 Slow and high speed nozzle

Complexe olie met siliconen
en roestwerende inhibitoren
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Hoofdkenmerken

Deze op enzymen gebaseerde ultrasone 
reinigingsoplossing is voor voorreiniging en 
ontsmetting van anorganische, niet-poreuze 
oppervlakken van handwerktuigen, pincetten, 
roterende instrumenten, spiegels, enz. Speciaal 
samengesteld voor gebruik in de medische & 
tandheelkundige sector. Niet aanbevolen voor 
plastic en rubber. 

Gebruiksaanwijzingen

Verdun 30 ml van het concentraat in 1 
liter leidingwater in het ultrasoon bad. 
(3%-oplossing). Bij gebruik van de 1-liter 
dispenser-fles bevat de bovenkamer 30 ml. 
Dompel de instrumenten onder in de net 
klaargemaakte reinigingsoplossing. Zorg ervoor 
dat alle oppervlakken bedekt zijn met vloeistof 
en voeg holle objecten op zo’n manier toe 
dat de lucht eruit ontsnapt. Laat de ultrasone 
reiniger minstens 15 minuten draaien volgens 
de gebruiksinstructies. Haal de instrumenten uit 
het bad en spoel ze grondig af voor uiteindelijke 
sterilisatie of grondige desinfectie. Maak 
dagelijks een verse oplossing of eerder indien 
de oplossing erg vuil is. 

Productsamenstelling

Aqua, Propan-2-ol, Didecyldimethylammonium 
chloride, Sodium n-lauroylsarcosinate, 
Subtilisin, CI 19140.

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
Yellow liquid, mild alcohol odour. pH 5.0-6.0.

Gevarenclassificaties

UN: 1993
Packing group: III
Class: 3
Shipping name: Flammable liquid n.o.s 
(Propan-2-ol) 
Flashpoint 27ºc

Verpakkingsdetails

BOS9788 1 litre dispenser bottle
 (6 per box)
BOS9794 5 litre container
 (2 per box)

Voor gebruik in het ultrasone bad
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Hoofdkenmerken 

Een kant-en-klare enzym-schuimspray. Helpt om vuile 
tandheelkundige instrumenten vochtig te houden in 
afwachting van ontsmetting en desinfectie. Lange 
levensduur en geschikt voor gebruik voor de meeste 
tandheelkundige instrumenten. 

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik de spray zo snel mogelijk na gebruik van 
de vuile instrumenten en bedek ze volledig met het 
schuim. Spoel af voor ontsmetting en desinfectie. 
Helpt om het vuil vochtig te houden zodat het 
makkelijker te verwijderen is. Alleen te gebruiken zoals 
aangegeven. 

Productsamenstelling 

De-Ionised Water, C9-11 Pareth-8, Cocamidopropyl 
Betaine, Propriety Blend Of Vegetable Extracts And 
Non-Ionic Green Surfactants, Tetrasodium EDTA, 
Subtilisin Preparation, Α-Amylase Preparation, Lipase 
Preparation, Preservative Based On Isothiazolinones 
Cmit/Mit (3:1).

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Colourless liquid, slight odour. pH 6.5-7.5. Soluble in 
water.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor 
vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9799 500ml trigger spray 
 (10 per box)

Hoofdkenmerken

Voor gebruik in was-desinfectiemachines. Triple Enzo 
laat uw instrumenten achter zonder enig vet, weefsel, 
postoperatieve resten of restanten van het Triple Enzo 
concentraat. Dit product is zonder aldehyden en fenol 
en is ook biologisch afbreekbaar.

Bacteriostatisch – Triple Enzo neemt residuen op en 
helpt zo hernieuwde besmetting van alle oppervlakken 
en andere instrumenten in de wasbeurt te voorkomen. 
De weinig schuimende formulering zorgt ervoor dat 
de enzymen ongehinderd door bubbels en ongewenst 
schuim effectief residuen op instrument kunnen 
afbreken. Triple Enzo is niet corrosief en vriendelijk 
voor instrumenten. 

Gebruiksaanwijzingen 

Volg de gebruiksaanwijzingen die voor het merk en 
model was-desinfectiemachine toepasselijk is. 

Productsamenstelling

Alcohol C8-18 ethoxylated, propoxylated, 
Monopropylene glycol, Triethanolamine 85%, Citric 
acid, Subtilisin preparation, α-Amylase preparation, 
Lipase preparation, Fragrance spearmint, Silicone 
antifoam solution 20%, Calcium chloride, 
Preservative based on isothiazolinones CMIT/MIT 
(3:1) 1.5%, De-ionised water.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Brown liquid, mild odour characteristic. pH 8-9.

Gevarenclassificaties

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor 
vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9804 5 litre container
 (2 per box)

Instrafoam Suspension Foam

Triple Enzo Washer Disinfector Concentrate
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Het desinfecteren van oppervlakken in de tandheelkundige chirurgie 
is waarschijnlijk de gewoonste en vaak uitgevoerde taak inzake 
infectiecontrole. Door de vele patiënten en het constante contact met 
besmette objecten moeten alle uitrustingen, oppervlakken, stoelen, 
inrichting en toebehoren tussen elke behandeling door gedesinfecteerd 
worden. De voordelen van de Bossklein reeks van oppervlak-
desinfectiedoekjes en -sprays zijn het grondige reinigingsvermogen en de 
compatibiliteit met een brede reeks aan oppervlakken. 

Surfaces
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Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS0004    Tub of 100 standard size wipes   
 natural aroma (12 per box)
BOS0005   Tub of 100 standard size wipes   
 lemon aroma (12 per box)
BOS6779   Refill pack of 100 standard size   
 wipes natural aroma (12 per box)
BOS9776    Refill pack of 100 standard size   
 wipes lemon aroma (12 per box)
BOS3879 Tub of 200 large wipes 
 natural aroma (12 per box)
BOS9783 Tub of 200 large wipes 
 lemon aroma (12 per box)
BOS4879 Refill pack of 200 large wipes   
 natural aroma (12 per box)
BOS9784 Refill pack of 200 large wipes   
 lemon aroma (12 per box)

Teststandaarden 

EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727,
EN 13624

Hoofdkenmerken 

Deze doekjes zijn speciaal samengesteld voor 
gebruik in de medische & tandheelkundige 
sector op noninvasieve medische apparatuur. 
Effectief tegen een breed spectrum aan 
organismen. Verkrijgbaar in citroen en 
natuurlijke aroma’s. Verkrijgbaar in 2 maten - 
standaard en groot. 

Gebruiksaanwijzingen 

Gebruik elke keer een nieuw doekje en veeg de 
te desinfecteren objecten af zodat ze helemaal 
vochtig zijn. Laat het desinfecteermiddel 
gedurende 60 seconden werken en laat het 
vocht van het oppervlak verdampen. Niet 
gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn 
voor alcohol. Niet gebruiken na de vervaldatum. 
Alleen voor professioneel gebruik. 

Productsamenstelling 

Ethanol, Propan-2-ol, Polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride, Parfum, Linalool, 
Limonene.

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
PolyViscose white substrate impregnated with 
clear liquid. Odour dependant on aroma. pH of 
solution 3.0-5.0.

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
Salmonella typhimurium  60 sec
MRSA 60 sec
VRE 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Fungicidal 5 min
Aspergillus brasiliensis 5 min

Mycobactericidal / Tuberculocidal  60 sec
Mycobacterium avium 60 sec
Mycobacterium terrae 60 sec

Spectrum en Contact Tijd

Natural aroma

Lemon aroma 

Verkrijgbaar in 2 maten
- groot en standaard
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Gevarenclassificaties 

UN: 1993
Packing group: ll
Class: 3
Shipping name: Flammable liquid, N.O.S 
(Ethonal)

Verpakkingsdetails

BOS9779 5 litre container lemon 
 (2 per box)
BOS9774 5 litre container natural 
 (2 per box)
BOS9801 1 litre trigger spray bottle lemon
 (10 per box)
BOS1089 1 litre trigger spray bottle natural
 (10 per box)
BOS2879 500ml trigger spray bottle lemon
 (10 per box)
BOS9782 500ml trigger spray bottle natural
 (10 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624

Hoofdkenmerken

Bossklein Surface Disinfectant Spray is speciaal 
samengesteld voor gebruik in de medische 
& tandheelkundige sector op noninvasieve 
medische apparatuur. De spray is effectief 
tegen een breed spectrum aan organismen. 
Verkrijgbaar in citroen en natuurlijke aroma’s, 
in 500ml- en 1l-sprayfles met trekker en in 
5l-navulfles.

Gebruiksaanwijzingen 

Bespuit te desinfecteren oppervlakken en 
objecten vanaf een afstand van ongeveer 30 
cm zo dat ze compleet vochtig zijn en laat het 
desinfecteermiddel gedurende 60 seconden 
werken. Laat de spray van het oppervlak 
verdampen of neem af met een schoon tissue. 
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn 
voor alcohol. Niet gebruiken na de vervaldatum. 
Alleen voor professioneel gebruik.

Productsamenstelling 

Ethanol, Propan-2-ol, Polyhexamethylene 
biguanide hydrochloride, Parfum, Linalool, 
Limonene.

Fysieke Eigenschappen 

Houdbaarheid van 3 jaar.
Clear liquid, odour dependant on aroma, pH 
3.0-5.0.

Natural aroma

Lemon aroma 

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
Salmonella typhimurium  60 sec
MRSA 60 sec
VRE 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Fungicidal 5 min
Aspergillus brasiliensis 5 min

Mycobactericidal / Tuberculocidal  60 sec
Mycobacterium avium 60 sec
Mycobacterium terrae 60 sec

Spectrum en Contact Tijd
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Hoofdkenmerken

Reinigingsconcentraat voor vloeren op 
basis van detergentia voor alle afwasbare 
vloeroppervlakken waaronder tegels, composiet 
en andere synthetische vloermaterialen. 
Helpt om geuren afkomstig van vloeren te 
verminderen. De 1-liter verdeelfles levert 
de juiste hoeveelheid concentraat voor een 
accurate dosering.

Gebruiksaanwijzingen

2%-oplossing: Verdun 100 ml concentraat 
goed gemengd in 5 liter warm water. Gebruik 
een vloerreiniger met spons, veeg over alle 
oppervlakken en laat drogen. Spoelen is niet 
nodig. De oppervlakken kunnen aan de lucht 
drogen. 

Productsamenstelling 

De-Ionised Water, Didecyldimethyl Ammonium 
Chloride, Tetrasodium EDTA, Sodium 
Metasilicate, C9-11 Pareth-9, Isopropanol, 
Sodium Bicarbonate.

Fysieke Eigenschappen

Green liquid, odour characteristic, 
pH 10.0 - 12.0.

Gevarenclassificaties

UN: 1903
Packing group: ll
Class: 8
Shipping name: Disinfectant, Liquid, Corrosive, 
N.O.S. (Didecyldimethylammonium Chloride)

Verpakkingsdetails

BOS9802 5 litre container
 (2 per box)
BOS9803 1 litre bottle
 (6 per box)

5 liter concentraat 
maakt 250 liter 

bruikbare oplossing
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Hoofdkenmerken

Deze doekjes zijn speciaal samengesteld voor 
gebruik in de medische & tandheelkundige 
sector op noninvasieve medische apparatuur. 
Ze kunnen veilig gebruikt worden op 
oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol 
en ze zijn effectief tegen een breed spectrum 
aan organismen. Deze doekjes met 
pepermuntaroma bevatten detergens voor extra 
reinigend vermogen. Beschikbaar in 2 maten - 
standaard en groot. 

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik elke keer een nieuw doekje en veeg de 
te desinfecteren objecten af zodat ze helemaal 
vochtig zijn. Laat het desinfecteermiddel 
gedurende 30 seconden werken. Laat het vocht 
van het oppervlak verdampen of neem af met 
een schoon tissue. 

Productsamenstelling

Aqua, Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl Chlorides, 
C12-14-Alkyl[(Ethylphenyl)Methyl] Dimethyl, 
Didecyldimethylammonium Chloride,
2-Propanol (not an active, <1%), C9-11 
Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether,
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium
EDTA, antifoam, preservative, aroma.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
PolyViscose Substrate impregnated with clear 
liquid. Colour white. Odour mint. pH 6.5-7.5 of 
solution.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS008  Tub of 100 standard size wipes 
 (12 per box)
BOS97766 Refill pack of 100 standard size   
 wipes (12 per box)
BOS9810  Tub of 200 large size wipes 
 (12 per box)
BOS9811 Refill pack of 200 large size wipes
 (12 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 13727, EN 14476
EN 13624, EN 14348, EN 13704  

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectrum en Contact Tijd

Peppermint aroma Verkrijgbaar in
2 maten

Groot en standaard
Contact
tijd van
30 sec
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Hoofdkenmerken

Bossklein Alcohol Free Surface Disinfectant 
is speciaal samengesteld voor gebruik in 
de medische & tandheelkundige sector op 
noninvasieve medische apparatuur. Het kan 
veilig gebruikt worden op oppervlakken die 
gevoelig zijn voor alcohol en het is effectief 
tegen een breed spectrum aan organismen. 
Verkrijgbaar in dentomint-aroma, 500ml- en 
1l-sprayfles met trekker en in een 5l-navulfles. 

Gebruiksaanwijzingen

Bespuit te desinfecteren oppervlakken en 
objecten vanaf een afstand van ongeveer 30 
cm zodanig dat ze compleet vochtig zijn en laat 
het desinfecteermiddel gedurende 30 seconden 
werken. Laat de spray van het oppervlak 
verdampen of neem af met een schoon tissue. 
Niet gebruiken na de vervaldatum. Alleen voor 
professioneel gebruik. 

Productsamenstelling

Aqua, Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl Chlorides, 
C12- 14-Alkyl[(Ethylphenyl)Methyl]Dimethyl, 
Didecyldimethylammonium Chloride,
2-Propanol (not an active, <1%), C9-11 
Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether,
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride, 
Cocamidopropyl Betaine, Tetrasodium
EDTA, antifoam, preservative, aroma.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Clear liquid. Mint aroma. pH of solution 6.5-7.5.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9815 5 litre container (2 per box)
BOS9812   1 litre trigger spray bottle 
 (10 per box)
BOS9813   500ml trigger spray bottle 
 (10 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 13727, EN 14476
EN 13624, EN 14348, EN 13704

Peppermint aroma

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectrum en Contact Tijd

Contact
tijd van
30 sec
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Deze desinfecterende doekjes zijn verkrijgbaar 
in een handige flow pack met 80 grote doekjes 
en een hersluitbare opening. De maat van 
een enkel doekje is 330 mm x 200 mm. Deze 
doekjes zijn speciaal samengesteld voor 
gebruik in de medische & tandheelkundige 
sector op noninvasieve medische apparatuur. 
Ze kunnen veilig gebruikt worden op 
oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol en 
ze zijn effectief tegen een breed spectrum aan 
organismen. Deze superzachte, dubbeldikke 
doekjes met dentomint-aroma bevatten een 
detergens voor extra reinigend vermogen. 

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik elke keer een nieuw doekje en veeg de 
te desinfecteren objecten af zodat ze helemaal 
vochtig zijn. Laat het desinfecteermiddel 
gedurende 30 seconden werken. Laat het 
vocht van het oppervlak verdampen of neem 
af met een schoon tissue. Niet gebruiken na de 
vervaldatum. Alleen voor professioneel gebruik. 

Productsamenstelling

Aqua, Benzalkonium Chloride, C12-14 
Alkyl Ethylbenzylammonium Chloride, 
Didecyldimethylammonium Chloride, 
2-Propanol (not an active, <1%), C9-
11 Pareth-8, PPG-2 Methyl Ether, 
Polyaminopropyl-Biguanide, Cocamidopropyl 
Betaine, Tetrasodium EDTA, antifoam, 
preservative, aroma.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Supersoft substrate impregnated with clear 
liquid. White in colour. Mint aroma. pH of 
solution 6.5-7.5.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

TOP660 Flow pack of 80 wipes 
 (10 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 13727, EN 14476,
EN 13624, EN 14348, EN 13704  

Peppermint aroma

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Salmonella typhimurium 60 sec
MRSA  60 sec
VRE  60 sec
E-Coli  60 sec

Microbacteria
Mycobacterium avium 2 min

Yeast 
Candida albicans 30 sec

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 5 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 30 sec 
Human Influenza B Virus  30 sec
H1N1 Influenza A 2 min
Rotavirus A 30 sec

Fungi 
Aspergillus niger 30 sec
Penicillium chrysogenum 2 min

Spectrum en Contact Tijd

Contact
tijd van
30 sec
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Spray: Met een schone vochtige doek 
opbrengen of gebruiken met Bossklein Dry 
Wipes (BOS0010) om oppervlakken af te nemen 
totdat ze schoon zijn. 

Productsamenstelling

<5% non-ionic surfactants, parfum, DMDM 
Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
PolyViscose substrate impregnated with clear 
liquid. pH 6.5-7.5. Oplosbaar in water.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BKMUL0178 Dispenser bucket of 225 wipes
 (1 per box)
BKMUL0177 Wipe refill packs of 225 wipes  
 (3 per box)
BKDET0004   500ml spray bottle 
 (10 per box)
BKDET0005   5 litre refill for spray bottle 
 (2 per box)

Hoofdkenmerken

Ideaal voor algemene routine-reiniging 
en vochtig afnemen. Bevat geen alcohol 
of desinfecteermiddel. Geschikt voor alle 
kantoorruimtes en alle typen oppervlak, inclusief 
plastic.

De doekjes maken het gebruik van zeep en 
water of vochtige handdoeken overbodig. 
Handig, licht, gemakkelijk in gebruik en 
draagbaar: deze doekjes besparen u kostbare 
tijd en helpen u sneller en effectiever poetsen. 
Reduceert het risico op het verspreiden van 
infecties door hergebruik van doeken en 
bakken.

225 Detergens doekjes, maat 280 x 250 mm. 
Materiaalsterkte van doekje - het doekje scheurt 
niet makkelijk en zal zelfs bij zeer zwaar gebruik 
heel blijven. 

Gebruiksaanwijzingen

Doekjes: Verwijder de deksel en haal het 
eerste doekje door het gat in het midden van de 
deksel. Plaats de deksel weer terug en scheur 
af bij de perforatie. Sluit altijd de centrale kap 
na gebruik om uitdrogen te voorkomen. Bij een 
navulling plaatst u de navulverpakking in de 
lege houder en maakt u de bovenkant passend. 
Haal het eerste doekje net als hiervoor door de 
deksel. p
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Lint Free Dry Wipes

Hoofdkenmerken

Sterk absorberende droge doekjes met 
uitstekende natsterkte. Pluisvrij.

50 Dry wipes size 310 x 255mm

Gevarenclassificaties

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS0010 Dry wipes pack of 50
 (28 per box) 
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Hoofdkenmerken

Als kant-en-klare, aldehyd-vrije oplossing is 
dit milde schuimreinigingsmiddel geschikt 
voor onderhoud en reiniging van medische 
apparatuur met gevoelige oppervlakken 
waaronder vinyl stoelen, plastic oppervlakken 
van apparatuur en veiligheidsbrillen. Biologisch 
afbreekbaar. De oplossing wordt geleverd in 
een unieke “foamer” dispenser (BOS9789) die 
een mild schuim produceert dat direct op het te 
reinigen oppervlak gebruikt wordt. De “foamer” 
dispenser is hervulbaar en herbruikbaar. 

Gebruiksaanwijzingen

Spuit het schuim direct op het te reinigen 
oppervlak en verdeel het met een tissue of een 
zachte doek. Kan op alle oppervlakken gebruikt 
worden. 

Productsamenstelling

De-Ionised Water, Cocamidopropyl Betaine, 
Tetrasodium Edta, Dipropylene Glycol 
Monomethyl Ether, Poly(Hexamethylene 
Biguanide) Hydrohloride), Polyalkylene Oxide, 
Fragrance.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Clear liquid, odour characteristic. pH 9-10. 
Oplosbaar in water.

Gevarenclassificaties  

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9789 200ml foamer bottle applicator
 (20 per box)
BOS9790 2 litre refill 
 (6 per box)
BOS9797 5 litre refill 
 (2 per box)
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Hoofdkenmerken

Effervescent Chlorine Tablets zijn een veilig 
alternatief voor vloeibaar bleekmiddel and 
leveren een krachtig desinfecteermiddel dat 
bacteriën, virussen, schimmels en sporen 
doodt. Elk tablet geeft 1000 ppm (parts per 
million) beschikbaar chloor af per liter water, 
zelfs na 5 jaar opslag.

Gebruiksaanwijzingen

Los tabletten op in zuiver water (zie tabel 
hiernaast voor verschillende toepassingen en 
concentraties). Het gebruik van warm water en/
of roeren versnelt het oplossen. 

Productsamenstelling

Adipic Acid, Sodium Carbonate, Troclosene 
Sodium.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 5 jaar.
White flat tablet, bleach odour characteristic, 
pH 4.0-6.0 (applies to diluted solution @ 1%) 
Oplosbaar in water.

Gevarenclassificaties 

UN: 3077
Packing Group: III
Class: 9
Shipping name: Environmentally Hazardous 
Substance, Solid, N.O.S. 

Verpakkingsdetails

BSCHL0001   Tub of 200 1.7g tablets
 (6 per box)

Gebruik en concentraties
 
Body fluid spills 10,000ppm
Los 1 tablet op in 100 ml.
Minimaal 2 minuten contacttijd.

Laboratory discard jars 2,500ppm
Los 1 tablet op in 400 ml.
Geniet ‘s nachts.

General disinfection 1,000ppm
Los 1 tablet op in 1 liter.
15 minuten contacttijd.

Stainless steel instruments 600ppm
3 tabletten per 5 liter.
Dompel gedurende 1 uur onder.

WC’s, drains, sinks 400ppm
1 tablet per 2,5 liter.
Giet de oplossing in rustige periodes.

Food preparation surfaces 200ppm
1 tablet in 5 liter.
Laat 3 minuten weken en droog aan de lucht 
of gebruik papieren wegwerphanddoeken. Een 
neutraal (niet-kationisch) reinigingsmiddel kan 
aan de oplossing worden toegevoegd om het 
reinigen te vergemakkelijken.

Dishcloths, mops etc. 60ppm
1 tablet in 16 liter.
Dompel om te bleken schoon en geurloos. 
Doordrenk niet ‘s nachts.



A

Bossklein biedt u een complete, gebruikersvriendelijke reeks desinfectie-, 
reinigings- en onderhoudsproducten gebaseerd op dagelijkse of wekelijkse 
reiniging en desinfectie van alle natte, droge of semi nat/droog-systemen. 
Deze reeks bevat ook krachtige desinfecteermiddelen voor afdrukken, 
zowel als kant-en-klare spray of door onderdompeling in een poeder/
water-mengsel. Kan worden gebruikt op alle afdrukken van alginaat, twee-
componenten of polyether. 

Special Areas
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Hoofdkenmerken

Bossklein ProMove is een concentraat-
oplossing die gebruikt wordt voor routinematige 
reiniging en ontsmetting van tandheelkundige 
waterleidingen. Eiwit en biofilm-besmetting kan 
zich ophopen in de waterleidingen. Dit moet 
verwijderd worden om infectie te voorkomen 
en om het water goed te laten doorstromen. 
ProMove lost eiwit en biofilm snel op, heeft 
geen ongewenst effect op de interne structuur 
van de leiding en tast geen nylon, plastic of 
metaal aan. De oplossing is aldehyd-vrij en 
biologisch afbreekbaar. 

Gebruiksaanwijzingen

Sluit een keer per week aan het eind van een 
klinische sessie de luchttoevoer af. Ontkoppel 
en leeg de waterfles. Verdun 20 ml concentraat 
in 1 liter lauw water. Doe de oplossing in 
de waterfles en sluit de luchttoevoer weer 
aan. Spoel de achtergebleven lucht uit elke 
leiding totdat de vloeistof verschijnt en 
laat de oplossing gedurende 20 minuten in 
de leidingen. (Het kan geen kwaad om dit 
gedurende het weekeinde zo te laten). Verwijder 
hierna de waterfles & gooi de resterende inhoud 
weg. Spoel de waterfles grondig & vul opnieuw 
met zuiver water. Sluit weer aan en spoel elke 
leiding minstens 45 sec. door met zuiver water. 
Gebruik een teststrip (BOS500) om er zeker van 
te zijn dat alle oplossing verwijderd is. 

Productsamenstelling

Aqua, Dimethicone, Ethanolamine, Alcohol 
C8-18 ethoxylated propoxylated, Tetrasodium 
EDTA, Laurylamine dipropylenediamine, C9-11 
pareth-8, Fragrance spearmint (parfum, linalool), 
C.I. 17200.

Fysieke Eigenschappen

Red in colour, odour characteristic, 
pH 11.0-12.0.

Gevarenclassificaties 

UN: 1760
Packing group: llI
Class: 8
Shipping name: Corrosive Liquid, N.O.S. 
(Ethanolamine)

Verpakkingsdetails

BOS9822 2 litre bottle
 (6 per box)

BOS500 Test strips pack of 20
 (200 packs per box) PASS FAIL

Waterline Testing Strips

Hoofdkenmerken

Teststrips voor waterleidingen worden gebruikt 
om sporen Bossklein ProMove (BOS9822) te 
detecteren die na de desinfectieprocedure 
achter kunnen blijven in de waterleidingen. 
Let erop dat u de strips, iedere keer dat u 
Bossklein ProMove gebruikt, hanteert volgens 
de handleiding.

Gebruiksaanwijzingen

Spoel zuiver water door de 3-in-1 spuit 
en andere leidingen, zoals de tubes van 
handwerktuigen. Neem een monster en laat het 
staan tot het op kamertemperatuur is. Dompel 
de gele testpunt in het watermonster. Houd 
de strip horizontaal gedurende 5 seconden. 
Schud overtollig water van het vlak af. Vergelijk 
het vlak met de kleurenkaart hieronder. Geel 
is veilig. Een Groene kleur betekent dat resten 
concentraat nog steeds aanwezig zijn. Spoel 
het systeem weer door met zuiver water en 
test opnieuw. Herhaal deze procedure tot het 
testresultaat een Gele kleur is. Bekijk beneden 
een voorbeeld. Stel de teststrips niet aan 
zonlicht bloot. Bewaar de teststrips in het pakje. 
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Hoofdkenmerken

Te gebruiken voor dagelijkse reiniging van 
afzuigsystemen. Kan gebruikt worden voor 
afzuigsystemen met natte leiding, droge 
leiding en semi nat/droge leiding. Uiterst 
effectief reinigings- en desinfectieproduct. 
Laagschuimende, niet abrasieve oplossing 
vrij van aldehyde, chloor en fenol. Makkelijk 
te gebruiken en af te meten. Voorzien van 
kleurcodes. Effectief tegen een breed spectrum 
aan organismen. Oplossing op alkali-basis voor 
de dagelijkse verwijdering van afzettingen. De 
1-liter dispenser-fles levert de juiste hoeveelheid 
concentraat voor een accurate dosering.

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik: Voeg 20 ml Daily Aspirator toe aan 980 
ml warm water. Zuig op via de hoog- en laag-
volume zuigtubes. Laat het minimaal 10 minuten 
staan zodat het kan inwerken en spoel daarna 
grondig met zuiver water. 

Productsamenstelling

Dimethyldioctylammonium chloride, Dipropylene 
glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene 
diamine tetraacetate, Ethanol, Citric acid, Non-
ionic surfactant, Antifoam, Dye.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Blue liquid, Odour characteristic, pH 11.0-12.0.

Gevarenclassificaties

UN: 1760
Packing group: ll
Class: 8
Shipping name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
(DIMETHYLDIOCTYLAMMONIUM CHLORIDE)

Verpakkingsdetails

BOS2401 1 litre bottle 
 (6 per box)
BOS2405 5 litre container 
 (2 per box)

Teststandaarden

EN14885, EN14476, EN13727, EN13697, 
EN13624.

Bactericidal 15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Enterococcus hirae 15 min
Staphylococcus aureus 15 min
Salmonella typhimurium  15 min
Legionella pneumophila 15 min
E-Coli 15 min

Yeasticidal 15 min
Candida albicans 15 min

Viruses 
Hepatitis C virus (HCV) 15 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 15 min

Fungicidal 30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Spectrum en Contact Tijd
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Bactericidal 30 min
Pseudomonas aeruginosa 30 min
Enterococcus hirae 30 min
Staphylococcus aureus 30 min

Spectrum en Contact Tijd

Hoofdkenmerken

Weekly Aspirator is ideaal voor de wekelijkse 
reiniging en onderhoud van tandheelkundige 
afzuigsystemen. Het kan gebruikt worden voor 
afzuigsystemen met natte leiding, droge leiding 
en semi nat/droge leiding. Laagschuimende, 
niet abrasieve oplossing. Oplossing zonder 
aldehyde, chloor en fenol. Voorzien van 
kleurcodes. Oplossing op zuurbasis, bedoeld 
om eiwit en organische resten te verwijderen. De 
1-liter dispenser-fles levert de juiste hoeveelheid 
concentraat voor een accurate dosering. 

Gebruiksaanwijzingen

Voeg 50 ml Weekly Aspirator 
concentraatoplossing toe aan 950 ml warm 
water (5%-oplossing). Zuig op via de hoog- en 
laag-volume zuigtubes. Laat het minimaal 30 
minuten staan zodat het kan inwerken en spoel 
daarna grondig met zuiver water. 

Productsamenstelling

Citric acid, benzalkonium chloride, non-ionic 
surfactant, antifoam, dyestuff.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Green liquid, odour characteristic, 
pH 2-3.

Gevarenclassificaties

UN: 1903
Packing group: ll
Class: 8
Shipping name: DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.
(BENZALKONIUM CHLORIDE)

Verpakkingsdetails

BOS9806 1 litre bottle 
 (6 per box)
BOS9809 5 litre container 
 (2 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 13727
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Hoofdkenmerken

Bossklein Impression Disinfectant Powder 
is een snelwerkend desinfecteermiddel op 
poederbasis dat geschikt is voor alle soorten 
afdrukmaterialen als siliconen, alginaten 
en polyether, maar ook voor orthodontie-
afdrukken. Verkrijgbaar in een 700g-pot met 
een 20g-maatlepel of als handige zakjes voor 
eenmalig gebruik.

Gebruiksaanwijzingen

Los 1 hoeveelheid poeder (20 g) op in 1 liter 
warm leidingwater. Leg de afdrukken in de 
oplossing. De vereiste contacttijd is 5 minuten 
(Overschrijd deze aanbevolen tijd niet). Spoel 
onmiddellijk onder een lopende kraan met een 
ruime hoeveelheid zuiver water. Vervang de 
oplossing dagelijks.

Productsamenstelling

TAED, Sodium Percarbonate, Citric Acid 
Monohydrate, Sodium Alkyl Aryl Sulphonate, 
Sodium Sulphate Anhydrous, Tetrasodium 
(1-hydroxyethylidene) bisphosphonate, 
Subtilisin , Sodium Nitrite..

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Free flowing powder, off white in colour, 
characteristic odour pH 6.5-9.0.

Gevarenclassificaties

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9823 700g tub 
 (9 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 14476, EN 13727, 
EN 13697, EN 13624.

Bactericidal 60 sec
Pseudomonas aeruginosa 60 sec
Enterococcus hirae 60 sec
Staphylococcus aureus 60 sec
MRSA 60 sec
E-Coli 60 sec

Yeasticidal 60 sec 
Candida albicans 60 sec

Limited Spectrum Viruicidal  60 sec
Adenovirus 60 sec
Norovirus 60 sec
Hepatitis B virus (HBV)  60 sec
Hepatitis C virus (HCV) 60 sec
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 sec 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 sec
Influenza Virus (which includes human,  60 sec
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 sec
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 sec
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 sec
Rubella Virus 60 sec
Measles Virus 60 sec
Herpesviridae  60 sec
Flavivirus  60 sec
Rabies Virus 60 sec
Poxviridae 60 sec

Spectrum en Contact Tijd
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Bactericidal 5 min
Pseudomonas aeruginosa 5 min
Enterococcus hirae 5 min
Staphylococcus aureus 5 min
Escherichia coli 5 min

Yeasticidal 5 min
Candida albicans 5 min

Spectrum en Contact Tijd

Hoofdkenmerken

Een kant-en-klaar desinfecteermiddel om 
alginaten, siliconen, polyether en gipsafdrukken 
te desinfecteren. Bossklein Impression 
Disinfectant Spray is zonder aldehyden en 
snelwerkend met een volledige effectiviteit 
binnen 5 minuten. Verkrijgbaar in 500ml-
sprayfles met trekker en in 5l-navulfles. 

Gebruiksaanwijzingen

Spuit de onverdunde oplossing direct op de 
afdruk and laat dit grondig weken. Laat de 
afdruk aan de lucht drogen. Draag een masker 
en gebruik het product op armlengte om inname 
te voorkomen. 

Productsamenstelling

Ethanol, Didecyldimethyl ammonium chloride

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Clear liquid, alcoholic odour, flammable and 
soluble in water.

Gevarenclassificaties 

UN: 1170
Packing group: III
Class: 3
Shipping name: Ethanol solution 
FP 27.5ºC

Verpakkingsdetails

BOS9785    500ml trigger spray 
 (10 per box)
BOS9885    5 litre container 
 (2 per box)

Teststandaarden

EN 14885, EN 13727, EN 13697, EN 13624
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Aspirator Bowl Cleaner

Sodium Hypochlorite 3% & 5% 

Hoofdkenmerken

Bossklein Sodium Hypochlorite is verkrijgbaar in 
een 3%- en een 5%-geconcentreerde oplossing. 
Alle flessen worden - voor een gerust hart - 
geleverd met een kinderveilige kap.

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik indien nodig.

Productsamenstelling

Sodium Hypochlorite.

Fysieke Eigenschappen

Clear liquid. Chlorine odour, pH 10.5-11.5.
Houdbaarheid 2 jaar, 3 maanden na opening.

Hazard Classifications 

UN: 1791
Packing group: III
Class: 8
Shipping name: Hypochlorite Solution

Verpakkingsdetails

HYP0001 3% solution in 500ml bottle 
 with child safe cap 
 (20 per box)
HYP0002 5% solution in 500ml bottle 
 with child safe cap 
 (20 per box)

Hoofdkenmerken

Aspirator Bowl Cleaner reinigt en ontvet tijdens 
algemeen onderhoud van alle oppervlakken 
van de spuugbak. Kan gebruikt worden voor 
plastic, glazen en aardewerk bakken zonder dat 
u zich zorgen hoeft te maken om schade aan 
het oppervlak. Bossklein Aspirator Bowl Cleaner 
schuimt niet, is kant-en-klaar en wordt geleverd 
met een kinderveilige kap. 

Gebruiksaanwijzingen

Haal de kap eraf en verdeel het in de spuugbak. 
Laat de oplossing 30 seconden inwerken en veeg 
dan af. Spoel met zuiver water. Herhaal dit als er 
resten of vuil achterblijft. 

Productsamenstelling

Citric acid, benzalkonium chloride, non-ionic 
surfactant, antifoam, dyestuff.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Green Liquid, Odour Characteristic, pH 1.5-2.5.

Gevarenclassificaties  

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9807    1 litre bottle with child safe cap
  (6 per box)
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Een van de belangrijkste preventieve maatregelen voor de veiligheid 
van patiënten en personeel is professionele handhygiëne. Handen 
desinfecteren is uiterst belangrijk om infectie te voorkomen. De Bossklein 
reeks bevat zowel hand-scrub als gels en inwrijfpreparaten op alcohol-
basis, die allemaal bevochtigingsmiddelen en huidverzachters bevatten 
om de integriteit van de huid te behouden. Al onze verkrijgbare producten 
kunnen ook veilig op handschoenen worden gebruikt. 

Huid en Handen
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Natural aroma

Coconut aroma 

Hoofdkenmerken

Snelwerkende desinfecterende gel die zorgt 
voor hygiënische handdesinfectie binnen enkele 
seconden. Ideaal voor gebruik op handen of 
handschoenen; laat geen plakkend residu 
achter. Kies een roze kleur met kokosaroma of 
een kleurloze gel met natuurlijk alcoholaroma. 
Maten zijn 50 ml, 250 ml, 500 ml en een 
5l-navulling, verkrijgbaar in beide kleuren. 
Bossklein Hand Disinfectant Gel is een 
geregistreerd Biocide product N-65203. 

Gebruiksaanwijzingen

Wrijf voor hygiënische handdesinfectie een 
volle pompmaat gel in zuivere handen. Laat dit 
verdampen. Handdesinfectie-gel kan direct uit 
de fles gebruikt worden. 

Productsamenstelling

62% Alcohol denat., Aqua, Propylene Glycol, 
Carbomer, Polysorbate-20, Aminomethyl 
Propanol. (BOS610 also contains: Parfum 
(Limonene, Coumarin), Ci 60725.)

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
pH 7,5-8,5.
Licht ontvlambaar.

Gevarenclassificaties 

UN: 1170
Packing group: II
Class: 3
Shipping name: Ethanol solution 
FP: 22.7ºC

Verpakkingsdetails

BOS9795   5 litre refill bottle pink
 (2 per box)
BOS610 500ml bottle and pump pink
 (15 per box)
BOS9798   250ml bottle and pump pink
 (20 per box)
BOS9796   50ml tottle with clip pink 
 (100 per box)
BOSCLG005   5 litre refill bottle clear
 (2 per box)
BOSCLG500 500ml bottle and pump clear
 (15 per box)
BOSCLG250   250ml bottle and pump clear
 (20 per box)
BOSCLG050   50ml tottle with clip clear 
 (100 per box)

Teststandaarden

EN 13727, EN 13624, EN 1500

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Escherichia coli 30 sec

Yeasticidal 30 sec
Candida albicans 30 sec

Spectrum en Contact Tijd



30

H
a
n

d
 D

is
in

fe
ct

an
t R

ub

Bactericidal 30 sec
Pseudomonas aeruginosa 30 sec
Enterococcus hirae 30 sec
Staphylococcus aureus 30 sec
Escherichia coli 30 sec

Yeasticidal 30 sec
Candida albicans 30 sec

Spectrum en Contact Tijd

Peppermint aroma

Hoofdkenmerken

Bossklein Hand Disinfectant Rub is geschikt 
voor frequent gebruik en verdampt binnen 
enkele seconden voor een snelle, efficiënte 
toepassing. Ideaal voor direct gebruik op 
handen of handschoenen; laat geen plakkend 
residu achter. Effectief tegen een breed 
spectrum aan organismen. Maten zijn 50 ml, 
250 ml, 500 ml en een 5l-navulling. De Hand 
Rub heeft een aangenaam mild pepermunt 
parfum. Bossklein Hand Disinfectant Rub is een 
geregistreerd Biocide product, N-65204. 

Gebruiksaanwijzingen

Wrijf een volledige pompmaat in zuivere 
handen, zorg ervoor het hele handoppervlak te 
bedekken en masseer tot het droog is (ongeveer 
30 seconden). Dit inwrijfpreparaat voor 
handdesinfectie kan direct uit de fles gebruikt 
worden. 

Productsamenstelling

62% Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, 
Polysorbate 20, Parfum (Linalool), CI 42090, CI 
19140.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar.
Green liquid, mild spearmint aroma, soluble in 
water, highly flammable.

Gevarenclassificaties 

UN: 1170 Packing group: II
Class: 3
Proper shipping name: Ethanol solution 
FP 22.7ºC

Verpakkingsdetails

BOS9792   5 litre refill bottle 
 (2 per box)
BOS9800 500ml bottle and pump
 (15 per box)
BOS9791   250ml bottle and pump
 (20 per box)
BOS9816   50ml tottle with clip 
 (100 per box)

Test Standards

EN 13727, EN 13624, EN 1500
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Hoofdkenmerken

Bossklein Hand Scrub wordt gebruikt voor 
handen te reinigen. Dit product wordt in de 
handen met water gemengd om een zacht 
schuim te maken. Verkrijgbaar in rood en wit 
in een 500ml-fles met verdeelpomp of een 
5l-navulling. Bevat Chloorhexidine-digluconaat. 
Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket 
voor gebruik. 

Gebruiksaanwijzingen

Breng ongeveer 5 ml hand scrub aan op natte 
handen. Verdeel de oplossing over het hele 
handoppervlak en wrijf grondig gedurende 1 
minuut. Voeg water toe om schuim te maken. 
Gebruik een autoclaveerbare nagelborstel 
om de nagelgebieden te reinigen. Spoel 
grondig onder de kraan met water. Herhaal 
de procedure indien nodig. Alleen voor 
oppervlakkig gebruik op intacte huid. Niet 
gebruiken bij allergie tegen chloorhexidine-
digluconaat of een ander vermeld ingrediënt. 

Productsamenstelling

Aqua, Decyl Glucoside, Alcohol Denat, 
4% Chlorhexidine Digluconate, Glycerin 
Hydroxyethylcellulose, Parfum, Limonene 
Linalool, Citral, Butylphenyl Methylpropional, 
CI 16035.

Fysieke Eigenschappen

Houdbaarheid van 3 jaar. 
Viscous liquid, odour characteristic, pH 6.0-8.0. 
Soluble in water.

Gevarenclassificaties 

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS054     5 litre refill container white
 (2 per box)
BOS9820   5 litre refill bottle red
 (2 per box)
BOS9817   500ml hand scrub white
 (20 per box)
BOS9821   500ml hand scrub red
 (20 per box)
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Hoofdkenmerken

Bossklein Liquid Hand Soap is een algemeen 
vloeibaar zeep-detergens bestemd voor 
frequent gebruik. Gebruik zo vaak als nodig met 
warm water. Dit product heeft een aangenaam 
aroma. 

Gebruiksaanwijzingen

Gebruik ongeveer 5 ml vloeibare handzeep en 
wrijf dit in de handen met warm water om een 
geschikt schuim te maken. Spoel af en herhaal 
indien nodig. 

Productsamenstelling

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, 
Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Citric Acid, Parfum, Phenoxyethanol, 
Methylparaben, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-
diol, Propylparaben, Limonene, Linalool.

Fysieke Eigenschappen

Colourless liquid, pleasant aroma, 
pH 5.0-7.0, soluble in water.

Gevarenclassificaties  

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor vervoer.

Verpakkingsdetails

BOS9819 5 litre refill container
 (2 per box)
BOS9818 500ml bottle with pump
 (15 per box)



34

A
u

to
m

a
ti

c
 D

is
pe

ns
er

s

Automatic “No Touch” Dispenser

Hoofdkenmerken

De Bossklein “No Touch” dispenser werkt 
door alleen maar uw hand onder de dispenser 
te houden. Geen direct contact, dus geen 
kruisbesmetting. De sensor is alleen gevoelig 
voor hitte en niet voor licht. Dit voorkomt 
onopzettelijke activering. Door het gebruik van 
een luchtdicht systeem druppelen of lekken 
de zakken en de dispenser niet. Navullingen 
worden ingebracht/verwijderd zonder dat ze 
met ziektekiemen in de lucht in aanraking 
komen. Het indicatieraam maakt het verbruik 
zichtbaar. Zakken vervangen is simpel, snel en 
makkelijk door het gebruik van de afsluitbare, 
openklappende houder. Elke keer een accurate 
en consistente dosering. De zakken trekken 
volledig samen waardoor afval minimaal is.

Geschikt voor Bossklein 650ml-zakken Hand 
Gel, Scrub en Liquid Soap. De 4 benodigde 
alkalinebatterijen (maat D) worden bij de 
dispenser geleverd. 

Gebruiksaanwijzingen

Installeer de 650ml-zak van de oplossing in de 
openklappende houder. Plaats een hand onder 
de dispenser om het hittegevoelige mechanisme 
te activeren en verdeel 1 ml oplossing. Herhaal 
indien nodig.

Fysieke Eigenschappen

White plastic case, measures 280mm(h) x 
105mm(w) x 108mm(d). Pouches contain 
650ml of gel/soap/scrub. Dosage of 1ml per 
application.

Verpakkingsdetails

TDVP210    650ml auto no-touch dispenser
 (4 per box)
TDVPD61 650ml hand gel pouch
 pink with coconut aroma 
 (4 per box)
TDVP054 650ml hand scrub pouch
 red with natural aroma
 (4 per box)
OTD0001 650ml liquid hand soap pouch
 clear with natural aroma
 (4 per box)

Automatic Mini Hand Dispenser 

Hoofdkenmerken

Bossklein Automatic Mini Hand Dispenser 
is een compacte en makkelijk te gebruiken 
automatische hand-dispenser die op de muur 
gemonteerd kan worden. U houdt alleen 
uw hand onder de dispenser. Geen direct 
contact, dus geen kruisbesmetting. Geschikt 
voor 500ml-belvormige flessen hand gel, rub, 
scrub en liquid soap. Kenmerken zijn een 
veranderbare druppelgrootte van 1-5 ml, een 
infrarood-sensor met een bereik tot 10 cm en 
het lichte gewicht van 344 g. Werkt met 4 AA 
batterijen. 

Gebruiksaanwijzingen

Installeer de gewenste 500ml-fles Bossklein 
hand-oplossing met de afsluitbare 180º 
klapfunctie. Schakel het apparaat in en stel de 
gewenste dosering in met het draaiwiel aan de 
onderkant van de dispenser. Houd de hander 
eronder om de oplossing te verdelen. Herhaal 
indien nodig. 

Fysieke Eigenschappen

White plastic shell housing, measures 
239mm(h) x 105mm(l) x 94mm(d) including 
bottle.

Verpakkingsdetails

MINI001 Mini auto 500ml dispenser 
 (6 per box)
BOS0011 500ml hand disinfectant gel
 pink with coconut aroma 
 (15 per box)
BOS0012 500ml hand disinfectant gel
 clear with natural aroma
 (15 per box)
BOS0013 500ml liquid hand soap
 clear with natural aroma
 (15 per box)
BOS0014 500ml hand disinfectant rub
 green with peppermint aroma
 (15 per box)

180° flip function
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Automatic “No Touch” Dispenser Elbow Gel/Soap Dispenser

Verpakkingsdetails

ELLQ500     500ml gel/soap elbow   
 dispenser
 (4 per box)
ELGEL500 500ml hand disinfectant gel 
 pink with coconut aroma
 (15 per box) 
ELGELC500 500ml hand disinfectant gel 
 clear with natural aroma
 (15 per box) 
ELSOAP500 500ml liquid hand soap
 clear with natural aroma
 (15 per box) 
ELSCRR500 500ml hand scrub
 red with natural aroma
 (15 per box) 
ELSCRC500 500ml hand scrub
 white with natural aroma
 (15 per box)

Elbow Spray Dispenser

Hoofdkenmerken

Stevige constructie, behuizing van 
klinisch aluminium met een roestvrijstalen 
handbeugel en pomp. Ideaal voor gebruik 
in de tandheelkundige en medische sector. 
De Bossklein Elbow Gel/Soap Dispenser is 
geschikt voor 500ml-flessen Hand Disinfectant 
Gel of Liquid Hand Soap. Kan met de hand en 
met de elleboog worden bediend. Kan op de 
muur worden gemonteerd.

Gebruiksaanwijzingen

Plaats de gewenste 500ml-navulfles Hand 
Gel of Liquid Soap in de aluminium behuizing. 
Bedien de pomp 3 of 4 keer zodat de oplossing 
klaar staat voor gebruik. Houd de hand onder 
het spuitstuk en bedien de beugel opnieuw om 
de oplossing te verdelen. Herhaal indien nodig. 

Fysieke Eigenschappen

Strong aluminium case, stainless steel pump 
and bar. Measures 240mm(h) x 150mm(w) x 
80mm(d).

Verpakkingsdetails

ELSP500  500ml spray elbow dispenser
 (4 per box)
ELRUB500 500ml hand disinfectant rub 
 green with peppermint aroma
 (15 per box) 

Hoofdkenmerken

Stevige constructie, behuizing van 
klinisch aluminium met een roestvrijstalen 
handbeugel en pomp. Ideaal voor gebruik in 
de tandheelkundige en medische sector. De 
Bossklein Elbow Spray Dispenser is geschikt 
voor 500ml-flessen Hand Disinfectant rub. 
Kan met de hand en met de elleboog worden 
bediend. Kan op de muur worden gemonteerd.

Gebruiksaanwijzingen

Plaats de 500ml-navulfles Hand Desinfectant 
Rub in de aluminium behuizing. Bedien de 
pomp 3 of 4 keer zodat de oplossing klaar staat 
voor gebruik. Houd de hand onder het spuitstuk 
en bedien de beugel opnieuw om de oplossing 
te verdelen. Herhaal indien nodig. 

Fysieke Eigenschappen

Strong aluminium case, stainless steel pump 
and bar. Measures 240mm(h) x 150mm(w) x 
80mm(d).
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Hoofdkenmerken

Bossklein 750ml Hand Dispenser is verkrijgbaar 
in 2 verschillende modellen: automatisch en 
handmatig. In elke dispenser past een 750ml 
zak van Bossklein Hand Disinfectant Gel, Rub, 
Scrub of Liquid Soap. Elke dispenser kan 
uitgerust worden met een Pomp/Spray/Schuim 
opzetstuk. Beide modellen dispensers werken 
zo perfect met een hele reeks aan oplossingen. 
Elke dispenser kan op de muur gemonteerd 
worden. De automatische dispenser werkt op 4 
alkalinebatterijen met maat C.

Gebruiksaanwijzingen

Verwijder de stop en bevestig het geschikte 
pompmechanisme op de gewenste 750ml-
navulzak Hand Disinfectant Gel, Rub, Scrub 
of Liquid Soap. Open de behuizing met de 
bijgeleverde sleutel, bevestig de navulzak en het 
mechanisme in de openklappende behuizing en 
sluit deze. Houd een hand onder de sensor om 
te activeren en de oplossing te verdelen (alleen 
auto). Bedien de pomp met de handpalm om 
de oplossing te verdelen (alleen handmatig). 
Herhaal indien nodig. 

Fysieke Eigenschappen

White and grey plastic housing. Measures 
275mm(h) x 150mm(w) x 100mm(d).

Verpakkingsdetails

BQ6010W 750ml manual dispenser 
 (1 per box)
BQ6020W  750ml automatic dispenser 
 (1 per box)
BQ6000   750ml hand soap
 clear with natural aroma
 (20 per box)
BQ6001  750ml hand disinfectant gel
 pink with coconut aroma
 (20 per box)
BQ6002  750ml hand scrub red
 with natural aroma
 (20 per box)
BQ6003  750ml hand disinfectant rub
 green with peppermint aroma
 (20 per box)
BQ6007  750ml hand disinfectant gel
 clear with natural aroma
 (20 per box)
BQ6008  750ml hand scrub white
 with natural aroma
 (20 per box)
BQ6004 Pump mechanism for 750ml   
 dispenser (gel/soap/scrub)
BQ6005 Spray mechanism for 750ml   
 dispenser (rub)
BQ6006 Foaming Mechanism for 750ml
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5ml Dosing Pump

Hoofdkenmerken

Doseerpomp, te gebruiken met 
500ml-containers met schroefdaad 
voor een accurate dosering van 
5ml oplossing. 

Verpakkingsdetails

TOP057 5ml dosing pump

Dispenser Pump
Hoofdkenmerken

Dispenser-pomp te gebruiken met 
UN-gekeurde containers van 5 liter. 

Verpakkingsdetails

TOP0026A 5 litre dispenser pump

Dispenser Tap
Hoofdkenmerken

Dispenser-kraan te gebruiken 
met UN-gekeurde containers van 
5 liter.

Verpakkingsdetails

GHM067 5 litre dispenser tap

20ml Dosing Cap

Hoofdkenmerken

Te gebruiken met containers van 2 liter 
geconcentreerd desinfecteermiddel. 
Precieze dosering van 20 ml oplossing. 

Verpakkingsdetails

TOP222 2 litre dosing cap

Bur Bath
Hoofdkenmerken

150ml bur bath with removable 
inner basket and lid.

Verpakkingsdetails

TOP0041 150ml bur bath

Oil Nozzle
Hoofdkenmerken

Voor 500ml Bossklein Handpiece 
Oil (BOS9777). Past in lage- en 
hoge-snelheid handwerktuigen.

Verpakkingsdetails

GHB025 Slow and high speed 
 nozzle

5L Cap Wrench
Hoofdkenmerken

Past op elke Bossklein 5l-kap of 
deksel. Helpt met openen. 

Verpakkingsdetails

GHM068 5L cap wrench

Instrument Bath
Hoofdkenmerken

Inhoud 3 liter, getest volgens 
BS5452 standaarden. Heeft een 
uitneembare uitdruiptank en deksel.

Verpakkingsdetails

TOP0042 3 litre instrument bath
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Instrument Disinfectant 

DisBur Ready™ Rotary Instrument Disinfectant 

Standard V-Wipes Alcohol Surface Disinfectant 

Large V-Wipes Alcohol Surface Disinfectant 

Alcohol Based Surface Disinfectant Spray 

Standard V-Wipes Alcohol Free Surface Disinfectant 

Large V-Wipes Alcohol Free Surface Disinfectant

Alcohol Free Surface Disinfectant Spray 

I-Virus Alcohol Free Surface Disinfectant Wipes  

Daily Aspirator Cleaner and Disinfectant 

Weekly Aspirator Cleaner and Disinfectant 

Impression Disinfectant Powder 

Impression Disinfectant Spray

Hand Disinfectant Gel 

Hand Disinfectant Rub 
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Complete hygiene solutions 

Bossklein is een gespecialiseerd merk 
desinfectiemiddelen, reinigingsmiddelen en andere 
preparaten voor gebruik in de tandheelkundige en 
medische sector met een wereldwijde klantenkring. 

Bossklein producten worden in het Verenigd 
Koninkrijk vervaardigd door Topdental Products 
Ltd. Bossklein is een exclusieve distributie van 
Centrale Medico Dentaire in de Benelux.

Centrale Medico Dentaire SA/NV
50 Brandstoffenstraat
1190 Brussel
BELGIË

www.bossklein.be
info@bossklein.be
+32 (0)2 340 17 90 v1.5 2018 NL

Geautoriseerde dealer :


