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Čistič a dezinfekce povrchů – Aktivit  
 

 
 

Aktivit D - speciální čistič a dezinfekce na bázi KAS 

Vlastnosti:  
Moderní pěnivý čisticí a dezinfekční prostředek určený na použití především v potravinářském 
průmyslu na čištění a dezinfekci podlah a vodou omyvatelných povrchů. Přípravek je pouze mírně 
alkalický, proto je vhodný na všechny druhy povrchů, včetně technologických zařízení. Přípravek není 
parfémovaný.  
Složení:  
Lauryldimethyl aminoxid, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid, Triethanolamin. Bez přidání 
vonných látek.  
Dezinfekční účinnost: baktericidní, sporicidní, fungicidní, virucidní. A, B, C, V.  
Dávkování: Prostředek se používá v libovolné koncentraci, v závislosti na intenzitě znečištění. 
Dezinfekční účinek dosahuje už v koncentraci 0.5% při expoziční době nad 1 minutu.  
Koncentrace běžně používaných aplikačních roztoků se pohybuje od 1 do 5%.  
Použití:  
Přípravek je určen pro odvětví potravinářského průmyslu, které přímo nesouvisí s živočišnou 
výrobou, například výroba nealkoholických nápojů, pekárny, cukrářská výroba, čokoládovny, výroba 
kávy a čaje, potravinářských polotovarů a podobně. Doporučuje se používat na běžné udržovací 
čištění spojené s dezinfekcí zejména na místech, kde se bezprostředně manipuluje s potravinami, 
případně, kde se potraviny skladují. Lze jej aplikovat na podlahy, stěny, dopravníky, atd. Z ploch, 
které přicházejí do bezprostředního styku s potravinami, je nutné přípravek opláchnout pitnou 
vodou! Je vhodné tento prostředek střídat v rámci dezinfekčního programu s prostředkem s jinou 
účinnou dezinfekční látkou, například s prostředkem AKTIVIT HP.  
Přípravek zásadně nemíchejte s jinými chemickými přípravky! 
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Aktivit HP - speciální čistič a dezinfekce do potravinářství na bázi chlóru 
Vlastnosti:  
Moderní pěnivý čisticí a dezinfekční prostředek určený na použití především v potravinářském 
průmyslu na dezinfekci a čištění podlah a vodou omyvatelných povrchů. Jeho použití je velmi vhodné 
v odvětvích potravinářského průmyslu, které přímo souvisí s živočišnou výrobou, protože má 
výbornou odmašťovací schopnost a dezinfekční účinnost i na biologické příměsi ve znečištění. 
Vzhledem k účinným látkám, které obsahuje, není vhodný jej aplikovat na hliníkové a jiné kovové 
povrchy. Přípravek není parfémovaný.  
Složení:  
Chlornan sodný 3.8 g /100 g, < 5 % bělicí činidla na bázi chloru, < 5 % 
neiontové povrchově aktivní látky. Bez přidání vonných látek.  
Dezinfekční účinnost: baktericidní, fungicidní a virusinaktivační účinek  
Dávkování:  
Prostředek se používá v libovolné koncentraci, v závislosti na intenzitě 
znečištění. Dezinfekční účinek dosahuje už v koncentraci 1 % při 
expoziční době nad 10 minut do zaschnutí. Běžně používané aplikační 
roztoky se pohybují od 1 do 5 %.  
Použití:  
Přípravek doporučujeme používat zejména v masném průmyslu, ve 
veterinární praxi, při chovu zvířat, v kuchyních a při zpracování 
živočišných produktů. Doporučuje se používat na běžné udržovací 
čištění povrchů a k dezinfekci zejména na místech, kde se 
bezprostředně manipuluje s potravinami, případně tam, kde se potraviny skladují. Lze jej aplikovat na 
podlahy, stěny, dopravníky, atd. Z ploch, které přicházejí do bezprostředního styku s potravinami, je 
nutné přípravek opláchnout pitnou vodou! Je vhodné tento prostředek střídat v rámci dezinfekčního 
programu prostředkem s jinou účinnou dezinfekční látkou, například s prostředkem AKTIVIT D.  
Metody použití: ruční, vysokotlakým strojem, v napěňovacím zařízení.  
Přípravek zásadně nemíchejte s jinými chemickými přípravky! 
 
 
 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10601000 AKTIVIT D: speciální čistič a dezinfekce na bázi KAS 5 litrů 483,- 

10601021 AKTIVIT HP: speciální čistič a dezinfekce na bázi aktivního chlóru 5 litrů 483,- 

 
 


