Uittreksel uit Reynaert Gazette 41 okt/nov 2001
Zelf een soort oxonia aanmaken (zonder stabilisator).
Hier is de formule, in onderstaande volgorde toe te voegen:
Voor 1 liter geconcentreerde ontsmetter:
- 200 ml gedeïoniseerd of gedistilleerd water
- 60 ml Azijnzuur (Technisch azijnzuur)
aanvullen met zuurstofwater (H2O2) van 30 % tot 1 liter totaal.
Van dit aangemaakte product kan men dus 0,2 tot 0,5 % toevoegen aan water: dit
is de ontsmettingsvloeistof.

Uittreksel uit Reynaert Gazette 42 dec. 2001:

Nogmaals: Ontsmetten met zuurstofwater.
Een van onze actieve leden had de ingrediënten voor zijn “namaak-oxonia” bij de apotheek aangekocht: voor 1
liter Azijnzuur en 1 liter zuurstofwater van 30% betaalde hij meer dan 25,00 C !! Blijkbaar heeft die apotheker
met zijn vork de rekening geschreven en doet hij zulke dingen liever niet…
Daarom heb ik eens navraag gedaan bij een gepensioneerde apotheker, ziehier zijn antwoord:
Niet verwonderd over de prijs, hoewel… het is wel veel!. U mag niet vergeten dat elke verpakking, van elk
product, door de apotheker aangekocht dient te voldoen aan de Europese eisen van de Farmacopee. Hierdoor
moet elk lot onderzocht worden op zuiverheid, gehalte en activiteit. Dat is zeker niet gratis en wordt in de prijs
gerekend. Ook de grootte van de verpakking speelt een rol. Als u 1 liter azijnzuur of perhydrol koopt zijn er
per fles zeker 1,00 C verpakking (leeggoed volgens veiligheidsvoorschriften) en daarbovenop
verpakkingskosten te rekenen. (n.v.d.r.: en pas op als het niet naar zijn zin is…)
U koopt het beter in de groothandel voor chemische producten: b.v. Bij “Donck” moeten die producten niet
aan die zeer strenge medische eisen voldoen en zijn ze merkelijk beterkoop: zo betaal je voor 25 kg Perhydrol
(= zuurstofwater H2O2) ongeveer 25,00 C + 10,00 C terugneembare (veiligheids)verpakking. Voor het
azijnzuur van 80% betaal je voor 5 liter ongeveer 12,50 C en een pak minder voor het leeggoed. Per liter bij
samenaankoop komt dat op een 3,00 C per liter + verpakking. Dat is al wat goekoper hé!
Noot van de redactie: In plaats van het gedemineraliseerd of gedeïoniseerd water zou je gerust Spa
blauw flessenwater kunnen gebruiken.
In de vorige rubriek spraken we over Peroxol, dit is fout, het moet zijn: Perrox als alternatief merk voor
oxonia.
Nog een alternatief is het product VT5 van Diversey Lever.

