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Horticulture

HUWA-SAN TR-50
Een duurzame manier om uw groei 
veilig te stellen

Huwa-San TR-50 is een uniek biodegradeerbaar desinfectiemiddel 
dat voldoet aan de hoogste EN desinfectie normen voor 
bactericiden, fungiciden en viruciden. Dit krachtig en 
hoogkwalitatief desinfectiemiddel is stabiel en breed toepasbaar. 

Huwa-San TR-50 is het originele en meest vooruitstrevende zilver 
gestabiliseerde waterstofperoxide (H2O2) op de markt. Deze milieuvriendelijke, 
actieve stof werkt als een sterk oxidant, dat na desinfectie, uiteenvalt in 
zuurstof en water, zonder schadelijke residuen. Huwa-San TR-50 bevat 49,9% 
waterstofperoxide.

WERKINGSMECHANISME 

De unieke stabilisatie technologie 
van Huwa-San TR-50 zorgt voor 
een krachtig en stabiel biocide dat 
bacterien, virussen, schimmels en 
sporen bestrijdt. 

Het oxiderende effect van Huwa-San TR-50 veroorzaakt een ernstig schadelijk 
effect op ziekteverwerkkers. De biocidale werking van Huwa-San TR-50 is als 
volgt:  

» Hydroxylradicalen worden gevormd wanneer Huwa-San in contact komt met 
micro-organismen.

» Deze radicalen zijn zeer agressieve moleculen die vitale delen van de bacteriën, 
doorheen de celwand penetreren en het micro-organisme vernietigen.

» De resterende waterstofperoxidemoleculen worden opnieuw stabiel en 
richten zich op andere aanwezige micro-organismen. Dit efficiënte, biocidale 
werkingsmechanisme blijft zich herhalen.

VOORDELEN

 Voorkomt de verspreiding van 
ziekteverwekkers

 Verwijdert en voorkomt biofilm
 Biologisch afbreekbaar*, splitst 

in water en zuurstof

 Chloor- en alcoholvrij
 Langdurig en gecontroleerd 

effect in het irrigatiesysteem
 Snel en gemakkelijk meetbaar

Vooruitstrevende 
waterhygiëne

Bewezen  
tegen biofilms

Geen schadelijke 
reststoffen

Toepassing 
zonder spoelen

Zuurstofrijk 
water

Superieure 
stabiliteit
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» PRODUCT FLYER

*Biodegradeerbaar en 
gecertificeerd door:
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» PRODUCT FLYER

TOEPASSING 

Huwa-San TR-50 is uitermate geschikt voor  volgende toepassingen:

WATER DESINFECTIE
» Behandeling van het 

volledige watersysteem: 
druppelirrigatiesystemen, silo’s, 

goten,… 
» Preventieve en curatieve 

behandeling van biofilm en blokkages 

OPPERVLAKTE DESINFECTIE
» Desinfectie van oppervlaktes  

en materialen door sprayen
» Desinfectie van gereedschap  
en materialen door dompeling  

VERNEVELEN
» Behandeling van lege ruimtes, 
vloeren en muren door foggen  

ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING 

Huwa-San TR-50 kan worden gemeten en gecontroleerd in het irrigatiesysteem, 
wat ervoor zorgt dat het product effectief is en de groei optimaliseert. Dankzij onze 
wetenschappelijke benadering gaan onze technische experts nog een stap verder, 
door: 

»  Analyses van het gietwater 
bij onafhankelijke laboratoria 
aangevuld met advies op maat

»  Opvolging van de 
producttoepassing, zoals de 
concentratie in het water

»  Oplossingen voor dosering en 
monitoring

»  Kwalitatieve en impactvolle 
training

»  De laatste inzichten en technische 
knowhow op het gebied van 
hygiëne

»  Zeer ervaren horti-team, van de 
industrie voor de industrie

Huwa-San is een biocide en onderworpen aan bepaalde wet- en regelgeving per land. Als gevolg hiervan is in sommige landen ons volledige 
productassortiment niet beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze registraties. Gebruik biociden veilig. Lees het etiket 
zorgvuldig voor gebruik.


