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Chloordioxide naar uw wens

CLORIOUS2: ZO EENVOUDIG EN VEILIG 
WAS CHLOORDIOXIDE NOG NOOIT. 

Door chloordioxide aan te bieden in een 
transporteerbare, kant-en-klare vorm, voorziet 
Brenntag in een reeds lang bestaande 
behoefte van de markt om dit middel 
eenvoudig en veilig te kunnen gebruiken. 
Met Clorious2 kan nu iedereen genieten van 
de voordelen van chloordioxide zonder de 
nadelen die bekend zijn van conventionele 
methoden om chloordioxide te produceren. 

Het gebruik van chloordioxide komt zo 
binnen handbereik voor een breder publiek 
en biedt de mogelijkheid om nieuwe 
markten en toepassingen te ontwikkelen. 

Dankzij zijn unieke eigenschappen en 
voordelen wordt chloordioxide alom als het 
ideale oxidatie- en desinfectiemiddel voor de 
behandeling van water beschouwd. De huidige 
productiemethodes zijn gebaseerd op het ter 
plaatse mengen van chemische componenten 
via een generator of handmatig, waarbij door 
een chemische reactie chloordioxide ontstaat. 

Vooral de veiligheidsrisico’s die hiermee 
gepaard gaan, hebben tot op heden een 
doorbraak in het gebruik van chloordioxide 
tegengehouden, o.a. bij kleinere toepassingen. 

Veel gebruikers zien weliswaar de toegevoegde 
waarde van chloordioxide voor hun produc-
tieproces, maar willen liever geen generator 
aanschaffen of chemicaliën met de hand men-
gen. Voor die doelgroep is er nu Clorious2.

 
Clorious2 in het kort

 ■ Transporteerbare, kant-en-klare 
chloordioxide oplossing 

 ■ Geen chemie mengen, geen 
generator, geen reactietijd 

 ■ Bevat geen zoutzuur, dus minder corrosief
 ■ Lang houdbaar 
 ■ Veilig in gebruik
 ■ Eenvoudig toe te passen 
 ■ Gepatenteerd
 ■ Erkend biocide voor de Belgische 

markt (NOTIF1085) 
 ■ Geproduceerd door Brenntag
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Clorious2 en het verwijderen van biofilm

Biofilm komt voor in bijna elk industrieel proces dat water gebruikt, bijvoorbeeld 
in de waterbehandeling en -distributie, levensmiddelenindustrie, papierindustrie 
en in koeltorens. Het niet afdoende verwijderen van biofilm kan leiden tot 
corrosie, verminderde warmtewisseling, suboptimale productieprocessen en 
productbesmettingen. Dit kan resulteren in grote economische schades en verliezen. 
Chloordioxide staat bekend als het middel bij uitstek om biofilm te verwijderen en 
te voorkomen dat deze terugkomt. Met Clorious2 biedt Brenntag een makkelijke 
en veilige oplossing waardoor zorgen over biofilm in het productieproces tot het 
verleden behoren.

AGRIFOOD 

Landbouw
 ■ Wassen van groente en fruit 
 ■ Schimmelbestrijding
 ■ Irrigatie 

Veeteelt 
 ■ Luchtwassers
 ■ Desinfectie van drinkwater voor 

varkens, pluimvee, herkauwers 
 ■ Biosecurity in broederijen 

Tuinbouw 
 ■ Verwijdering van biofilm uit 

irrigatieleidingen en tanks
 ■ Bestrijding van algen
 ■ Behandeling van irrigatiewater 

tegen plantziekten 
 ■ Behandeling van recycled water

Vlees- en visverwerkende industrie 
 ■ Desinfectie van proces- en koelwater
 ■ CIP 
 ■ Luchtwassers en koeltorens

Markten en toepassingen



Zuivelindustrie 
 ■ Desinfectie van proces- en koelwater
 ■ CIP
 ■ Ontsmettingsmiddel voor equipment

Levensmiddelenindustrie 
 ■ Desinfectiemiddel voor equipment, tanks, 

banden, leidingen, etc. in transport, 
verpakkings- en afvulprocessen 

 ■ Desinfectie van proceswater zoals 
waswater, spoelwater, productiewater, 
koelwater en koel- en ijswater 

 ■ CIP 
 ■ Membraanreiniging en -desinfectie 

Brouwerijen, wijnmakerijen en drankenindustrie
 ■ Waterbehandeling 
 ■ Spoelstraat
 ■ Desinfectie van ontharders, UF 

en RO membranen, bandsmering, 
vullers, pasteuriseerders, etc. 

 ■ CIP 

INDUSTRIEEL

Koeltorens 
 ■ Verwijderen van biofilm in pakketten 

en warmtewisselaars
 ■ Werkt tegen algen
 ■ Legionellabeheer

Industrieel proces- en afvalwater
 ■ Microbiologische controle van proceswater 
 ■ Proceshygiene 
 ■ Oxidatie van organische zwavelverbindingen

INSTITUTIONEEL

Hotels
 ■ Behandeling van koudwatersystemen
 ■ Airconditioning
 ■ Zwembadfilters desinfectie

Ziekenhuizen
 ■ Behandeling van warm- en koudwatersystemen

GEMEENTELIJK 

Drinkwaterbehandeling 
 ■ Desinfectie 
 ■ Geur- en smaakcontrole (bijv. 

oxidatie van sulfiden)
 ■ TTHM / HAA controle
 ■ Oxidatie van ijzer en mangaan
 ■ Zandfilter desinfectie
 ■ Nitrificatie controle 

Afvalwaterbehandeling en riolen
 ■ Geurreductie (H2S, mercaptanen, enz.) 
 ■ Tertiaire behandeling van afvalwater
 ■ Slibbehandeling
 ■ Luchtwassers 
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DE CLORIOUS2 PRODUCTLIJN IS ONTWIKKELD VOOR HOOGWAARDIGE 
OXIDATIEVE EN BIOCIDALE TOEPASSINGEN IN EEN BREED SCALA AAN  
MARKTEN EN BRANCHES. 

Clorious2 Air
Als krachtig, niet chlorerend oxidatiemiddel oxi-
datiemiddel kan Clorious2 Air o.a. worden toege-
past voor geurbestrijding in rioleringssystemen, 
proceswater, slibbehandeling en luchtwassers. 
Door een onmiddellijke oxidatie van zwavelver-
bindingen is Clorious2 Air effectief voor perma-
nente H2S reductie in zowel de water- als gasfase. 
De praktijk heeft uitgewezen dat het beduidend 
sneller, selectiever en completer reageert met 
zwavelverbindingen dan traditionele oxidatiemid-
delen zoals chloorbleekloog en waterstofperoxide. 
Daarnaast kan Clorious2 worden ingezet voor 
verwijdering van o.a. ijzer, mangaan, pheno-
len, mercaptanen en bepaalde stikstofoxiden.

Industriële koel- en proceswaterbehandeling
Een krachtig desinfectiemiddel om uw groot-
ste uitdagingen in industriële koel- en pro-
ceswaterbehandeling het hoofd te bieden.
Clorious2 is bij uitstek geschikt voor beheersing 
en verwijdering van biofilm en algen in recircule-
rende koelsystemen en verdampingscondensors. 
Clorious2 verwijdert en voorkomt het opnieuw 
ontstaan van biofilm waardoor de voedingsbo-
dem van schadelijke micro-organismen (legi-
onella in het bijzonder) en algen verdwijnt. 
Bovendien draagt een permanente verwijdering 
van biofilm bij aan verbetering van de warmte-
wisseling en rendement van het koelproces.

Clorious2 productlijn 



Food and beverage toepassingen 
Chloorvrij desinfectiemiddel voor transport, 
verpakkings- en afvulprocessen in de levensmid-
delen- en drankenindustrie. Het verwijdert effec-
tief biofilm in waterdistributiesystemen, tanks, 
transportmiddelen, blenders etc. Clorious2 is de 
beste keuze voor het bereiken van de hoogste 
CIP standaard met betrekking tot hygiëne en vei-
ligheid, zonder aantasting van uw equipment.

Drinkwatertoepassingen
Snelwerkend, groen desinfectiemiddel voor  
behandeling van water bestemd voor menselijke en 
dierlijke consumptie. Chloreert niet. Ideaal voor de 
kleinere, decentrale drinkwater productiesystemen, 
filterdesinfectie of THM controle. Ook geschikt voor 
postdesinfectie in hotels, ziekenhuizen en andere 
faciliteiten. Vanwege de hoge zuiverheid van Clo-
rious2, worden de grenswaarden van chloriet en 
chloraat niet overschreden bij normale doseringen. 

Technische toepassingen
All round desinfectiemiddel voor een brede  
variëteit aan technische toepassingen. Clorious2 
kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de 
behandeling van afval- en irrigatiewater of voor 
de periodieke desinfectie van zandfilters in 
zwembaden. 

Clorious2 producten

De Clorious2 producten zijn beschikbaar in ADR goedgekeurde cans 
en vaten van 25 respectievelijk 208 kg. De dosering vindt plaats via 
een speciaal ontwikkeld, volledig gesloten koppeling gericht op 
maximale veiligheid.
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BRENNTAG NEDERLAND BV

Donker Duyvisweg 44
NL-3316 BM Dordrecht
Nederland
Tel +31 78 654 49 44 

www.brenntag.nl

BRENNTAG N.V.

Nijverheidslaan 38
B-8540 Deerlijk
België
Tel +32 56 77 69 44

www.brenntag.be

BRENNTAG WATER TREATMENT 
PRODUCT PORTFOLIO 

 ■ Vlokkingsmiddelen

 ■ Coaguleermiddelen 

 ■ Ontschuimers 

 ■ Mengsels van nutriënten

 ■ Ontsmettingsmiddelen

 ■ Aktief kool 

 ■ Filter media

 ■ Ionenwisselaarsharsen 

 ■ Klantspecifieke mengsels 

 ■ Industriële chemicaliën
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