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Vlekkentafel voor uitgedroogde medicijnen 

Medische substanties zijn vaak de oorzaak van vlekken op vloerbedekkingen. Wanneer de onderstaande middelen direct 

van de vloerbedekking worden verwijderd, treedt er geen vlekvorming op. Vlekken kunnen pas ontstaan wanneer de 

middelen zijn opgedroogd. Behandeling van een vlek kan leiden tot een lichte plek op de vloerbedekking. Deze wordt 

verregaand verholpen door daarna een onderhoudsbehandeling uit te voeren, bijv. met een dweilmiddel waarvan de 

concentratie is verhoogd. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de vlekken kan het na de vlekverwijdering zinvol 

zijn een basisreiniging en daarna onderhoudsbehandeling uit te voeren om de vloer weer een uniform aanzicht te geven. 

Gebruik hiervoor speciaalreiniger volgens de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. De inwerktijd moeten 

worden aangepast aan de ouderdom van de vlek en de intensiteit ervan. Bij behandeling van grotere oppervlakken kan 

er stankoverlast ontstaan. 

Soort vlek Middel Verwijdering 

Infuusvloeistoffen  Membraanreiniger Drak Aquaristik Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

Dopamine 

 

Sanitairreiniger op basis van fosforzuur 

(verse vlekken) 

 

Dismozon pur 

 

 

Apesine AP 100 

Inwerktijd: 5 - 10 minuten. 

 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

Eosine G 

 

Membraanreiniger Drak Aquaristik  

 

 

Speciaalreiniger TAM** 

 
Dismozon pur 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

Jodiumhoudende zonder kleurstoffen  

Producten 

Betaisodona  

Braunol 

Mercuchroom 

Jodium-verwijderingsset* (nora systems) 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad.  

Methylviolet Speciaalreiniger TAM** Volledige verwijdering niet mogelijk. Zie de gebruiksaanwijzing op het 

Technische informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan er stanko-

verlast ontstaan. 

Rivanol 

Zilvernitraat 

Membraanreiniger Drak Aquaristik Inwerktijd 10 - 60 minuten, afhankelijk van de ouderdom van de vlek. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

Bijgekleurde jodiumhoudende en andere 

bijgekleurde producten: 

Cutasept G 

Octenisept G 

Skinsept G 

Braunoderm G 

Disulfine Blue 

Kodan 

Dismozon pur 

 

Apesin AP 100 

 

Jodium-verwijderingsset* (nora systems) 

 

Speciaalreiniger TAM** 

Inwerktijd: ca. 15 minuten. 

 

Inwerktijd: ca. 15 minuten. 

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad.  

 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. Bij behandeling 

van grote vlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

* Bron jodium-verwijderingsset: nora systems GmbH, info@nora.com 

**  Bron speciaalreiniger TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, Duitsland www.carlroth.com  

 Comp. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Comp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  
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