
 
 

Ological Logicsept handdesinfectiemiddel 
 
Is een vloeibaar handdesinfectiemiddel met een uitstekende huidtolerantie. Het is een breed 
spectrum antisepticum dat effectief is tegen bacteriën, schimmels, gist ook bekend als 
multiresistente kiemen (MRSA), veel omhulde virussen, zoals corona virussen (SARS), herpes simplex, 
griep virussen, zoals vogel groep (HSN1), varkensgroep (H1N1) ,HBV,HICV,HCV etc. 
 
Logicsept is een vloeibaar product (dus geen Gel) op basis van 30% Propanol in combinatie met  
Benzalkoniumchloride. Deze combinatie zorgt ervoor dat het product een langere desinfecterende 
werking heeft en de huid dus langer/beter beschermt dan een product op basis van Ethanol. 
Propanol desinfecteert met een lager percentage (waardoor het minder agressief is voor de huid) 
dan een product met ethanol. Benzalkonium Chloride zorgt voor conservering van de huid, en 
hierdoor de langdurige werking.  
 
Een product met Ethanol heeft uiteraard ook een desinfecterende werking alleen veel korter en is na 
enkele minuten al niet meer werkzaam, dus ben je wederom kwetsbaar. Bij veelvuldig gebruik van 
Ethanol merk je tevens dat je handen heel snel uitdrogen en met een product op basis van Propanol / 
Benzalkoniumchloride is dit duidelijk niet het geval, de huid blijft soepel en hierdoor beter 
beschermd.   
 
Het door Ological aangeboden Edge Logicsept heeft een Duits toelatingsnummer (N-86822). 
 
Het Ological Logicsept systeem is betaalbaar en flexibel dankzij de 5000 ml bag in box doos die 
dient als navulling voor de 100 ml en 500 ml Flip Top navulbare flacons en een 900 ml hervulbare 
zeepdispenser. 
 

Ological-LOGICSEPT - Handdesinfectiemiddel       
Artikelnr Artikel omschrijving     inhoud doos 

OL180884 Ological LOGICSEPT  100 ml - Flip-top - navulbaar   24 x 100 ml 

OL180885 Ological LOGICSEPT  500 ml - Flip-top - navulbaar   18 x 500 ml 

OL180886 Ological LOGICSEPT 5000 ml - Bag-in-box   1 x 5000 ml 

Zeepdispensers         

Artikelnr   bXdXh (mm) kleur Inhoud doos 

OL 100125  Zeepdispenser -  Black – 900 ml - hervulbaar   134x104x227 zwart  1 

 
 


