
Keno™fix
De ultieme bescherming en desinfectie
Keno™fix aerosolspray: alles in één! Zijn “tweede huid” -technologie creëert een sterke en flexibele film op 

de huid die een constante en langdurige biocidale stof afgeeft. Keno™fix droogt snel, heeft het een goede 

hechting op de huid en heeft geen kleverigheid. Verder is de film doorlaatbaar voor zuurstof, waardoor de 

huid kan ademen.
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1. Krachtige ontsmetter
1.5% chlorocresol m/m (antimicrobiële werking, gram +/- bacteriën 
en schimmels).

Huid ontsmetting (EN1656)
Keno™fix bewees z’n effectiviteit volgens de europese norm EN 1656. 
In overeenstemming met de standaard EN1656:2009, vertoont Keno™-

fix reeds een bacteriële werking aan 1/5 van het RTU concentraat!

Bevat teeboomolie

• verzachtend

• hydraterend

2. Beschermende barrière spray
Filmvormende agentia

• een constante en langdurige afgave van 
de antimicrobiële substantie

• droogt snel

• sterke huidadhesie

• kleeft niet aan de buitenkant

Bevat een plastificeermiddel
Dit maakt de film zeer flexibel waar-
door die kan meebewegen met de huid. Hierdoor blijft de film nog 
langer intact. Zeer slijtvaste film.

Niet oplosbaar in water
Eens de Keno™fix film droog is kan deze niet meer afgespoeld worden 
door water. Een sterke film die vuil en bacteriën afstoot maar wel 
vocht en zuurstof doorlaatbaar is!

3. Remanentie test 
ISO 22196
De film die Keno™fix achterlaat toont nog steeds een bactericide ac-
tiviteit na 4 dagen. Dit bewijst de zeer sterke remanentie capaciteit 
van Keno™fix!

Bevat een bitterstof
Dierenwelzijn

• brengt de rust terug in de stal
Een studie van Wageningen UR livestock research door De 
Lauwere et al. (2009) toonde aan dat op bedrijven waar 
er staart-en oorbijt problemen zijn, 4.25% van de dieren 
aangetast zijn. In dit geval loopt de het kostenplaatje (verlies 
aan groei, ziekte, etc) op tot 5500 euro per jaar.

Prevalentie

2,12% 5% 20%

Zeugenbedrijf met 
500 aanwezig zeugen

2.142 5.555 22.293

Vleesvarkensbedrijf 
met 4000 aanwezige 
vleesvarkens

2.383 5.766 22.808

Verpakking
Aërosol spray (300ml)

• doos: 6 x 300ml

• ten allen tijde een constant en gelijk-
matige verneveling

• schudden voor gebruik niet van toe-
passing

• funtioneert in alle mogelijke 
posities (ook ondersteboven)

Melaleuca alternifolia

Contact tijd Log reductie

Staphylococcus aureus 5' > 5,06

Proteus vulgaris 5' > 5,52

Enterococcus hirae 5' > 5,53

Streptococcus suis 5' > 5,21

Pseudomonas aeruginosa 5' > 5,53
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Log reductie

De remanente werking (log 4) van Keno™fix tegen 
Streptococcus suis gedurende minstens 4 dagen
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Hygiene is health.We geloven dat hygiëne leidt tot een betere gezondheid doorheen het volledige proces van boer tot bord. 
Bij CID LINES zorgen we ervoor dat hygiëne juist wordt toegepast. We combineren 360° oplossingen met advies op maat. Zo 
helpen we onze partners focussen op wat belangrijk is: hun bedrijf winstgevend, duurzaam en vooral gezond te houden. 
Omdat hygiëne leidt tot een betere gezondheid wat op z’n beurt leidt tot een betere gezondheid voor alles en iedereen.


