
CRM Fog  
blaast virussen 
de vernieling in

we onze omgeving zouden kunnen 

Het ziet eruit als een minikoelkast, maar de 
CRM Fog heeft heel andere toepassingen 
dan het koel houden van broodbeleg of fris-
drank. Dit toestel is een ‘fogger’: het verne-
velt een droge, onzichtbare en desinfecte-
rende mist en maakt zo korte metten met 
virussen en bacteriën. 

vader van het apparaat. “Het idee was al lang 

-
wikkelen om heel snel keukens te ontsmet-

-
bacterie te ontdoen. Er bestaan al apparaa-
tjes die ontsmettende dampen verspreiden, 

-
ne druk waardoor de nevel slecht verspreid 
wordt. Dat probleem proberen ze dan weer 
op te lossen door er ventilatoren aan te han-
gen, maar dan nog is het resultaat meestal 
zeer mager.” 

minuscule druppeltjes, een zogenaamde 

droge mist”, legt Roland uit. “Die is onzicht-
baar, maar verspreidt ook zeer snel en ho-
mogeen en kruipt in de allerkleinste kiertjes 
en gaatjes. Tafels, stoelen, muren, kasten, 

-

wanneer je de kamer met de hand poetst. 
Niet alleen schimmels, bacteriën en virussen 
worden door de CRM Fog vernietigd, ook 

en kleding, en zelfs fruitvliegjes.” 

Als ontsmettingsmiddel gebruikt de CRM 
Fog gestabiliseerde waterstofperoxide. “Wa-
terstofperoxide is een ontsmettingsmiddel 
dat al decennialang in ziekenhuizen wordt 
ingezet en perfect veilig is”, zegt Roland. “Het 

-
kingen in de mondholte of voor het ontsmet-
ten van drinkwater. De FOD Volksgezond-
heid heeft ons trouwens probleemloos een 
vergunning gegeven over het gebruikte des-
infectiemiddel zodat we het apparaat direct 
op de markt konden brengen, mits de nodi-

De CRM Fog is nu goed een maand te koop. 

-
-

len, funeraria... “Om hem te gebruiken is er 
geen voor- of nabehandeling nodig”, aldus 
Roland. “Je zet hem gewoon in een hoekje 

wordt het apparaat geprogrammeerd zodat 
de behandeling ’s nachts wordt uitgevoerd. 

detecteert dat trouwens zelf: als er mensen 

ook weer niet de bedoeling dat je constant 
in contact komt met waterstofperoxide of het 
gaat inademen.”

Het waterstofperoxide dat door het appa-
raat verneveld wordt, zit in een speciale re-

kubieke meter kan twee weken behandeld 

en moet die vervangen worden. “Het ap-
paraat geeft zelf aan wanneer dat nodig is”, 
zegt Roland. “De complete software van het 
toestel is trouwens door ons ontwikkeld. We 
kunnen ook alle apparaten over the air voor-

debiet van de sprays aanpassen. Dat doet 
geen enkele concurrent ons na.”

CRM Fog? “De CRM Fog haal je in huis via 
een huurcontract”, legt Roland uit. “Een 

ontsmettingsmiddel. Hoeveel je in totaal 

hoeveelheid ruimte die je wilt ontsmetten. 
Om een idee te geven: een hal van ongeveer 

CRM Fogs. Momenteel zitten we nog maar in 
de opstartfase en doen we de verkoop nog 
rechtstreeks. Maar het is de bedoeling om zo 

via partners te regelen. Eerst in België, maar 
we willen ook gauw in onze buurlanden van 
start gaan.” 


