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Dezinfekce na plochy – Sanibat 
 

Sanibat - je vhodný pro dezinfekci a čištění lékařských nástrojů, termolabilních 

pomůcek  včetně flexibilních Sanibat (granule a šumivé tablety) je koncentrát na bázi 
aktivního chlóru, se širokým využitím od velkým ploch po prádlo. Sanibat lze využít pro 
vybudování dezinfekční bariéry v potravinářském průmyslu a chovatelských zařízení, pro 
veterinární účely.  
Vlastnosti: 
Sanibat má široké spektrum účinku, při nízkých koncentracích krátkou expozici, široké 
využití ve zdravotnictví, potravinářství i veterinární praxi. Je dobře odbouratelný. 
Charakteristika výrobku: granule i tablety jsou bílé barvy, se specifickou chlorovou vůní  
pH roztoku (1%) : 5.5-7.0 
Složení:  
účinné látky: 100 g Sanibat granule obsahují: 99 g sodium dichlorisocyanurate dihydrate 
(aktivní chlór min 56g) šumivé tbl 3,3 g obsahují: 2.5 g sodium dichlorisocyanurate 
dihydrate (aktivní chlór min 1.3 g) pomocné látky (eff.tbl.): hydrogenuhličitan sodný, 
kyselina benzoová, kyselina boritá.  
Mikrobiologická účinnost: bakteriocidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobakteriocidní, 
virucidní, sporicidní A,B, C, M, T, V  
Spektrum účinku / expozice:  
Mikroorganismus Koncentrace Test Expozice Bakteriocidníl (P.aeruginosa, S.aureus, 
E.coli) Gran. 0.025 % (2.5g/10l) Tabl. 1 tab/10l EN 13697 20 min Bakteriocídníl (P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, 
E.hirae) Gran. 0.05% (2.5g/5l) Tabl. 1 tab/5l EN 1276 5 min Fungicidníl (C.albicans, A.niger) Gran. 0.025 
%(2.5g/10l) Tabl. 1 tab/10l EN 13697 20 min Fungicidní (C.albicans, A.niger) Gran. 0.05 %(2.5g/5l) Tabl. 1 tab/5l 
EN 1650 15 min Mykobakteriocidní (tuberculocidal) (M.terrae, M.avium) Gran. 0.05 %(2.5g/5l) Tabl. 1 tab/5l EN 
14348 20 min Sporicidní (Bacillus subtilis) Gran. 0.05 %(2.5g/5l) Tabl. 1 tab/5l EN 14347 20 min Virucidní 
obalené viry BVDV(HBV)/HIV/HCV Vacina, Rota Gran. 0.025 %(2.5g/10l) Tabl. 1 tab/10l Standard of German 
Association for control of Virus Diseases 5 min Poliovirus typ 1 Gran. 0.05 %(2.5g/5l) Tabl. 1 tab/5l EN 14476 15 
min Adenovirus typ 5 Gran. 0.025 %(2.5g/10l) Tabl. 1 tab/10l 15 min 
Návod k použití: 
Sanibat tbl se rychle rozpouští, dodržujte přesné dávkování podle doporučení výrobce. Pracovním roztokem 
buď stíráme, umýváme, nebo můžeme roztok aplikovat pomocí rozprašovače. Tuto formu je dobré využít při 
dekontaminaci silně znečištěných ploch a pomůcek výměšky a exkrementy. Sanibat granule po nasypání 
patřičné dávky do vody je potřeba nechat cca 3 - 5 min rozpustit. Plochy v oblastech vyššího rizika podlahy, 
stěny, desky, stoly 5 g (2 tabs) / 10 l vody 20 min plochy v oblastech s nižším rizikem veřejné objekty, školy, 
sociální ústavy, potravinářský, farmaceutický průmysl 2,5 g (1 tab) / 10 l vody 20 min laboratorní sklo a zařízení 
5 g (2 tabs) / 10 l vody 20 min příbory, kuchyňské nádobí 5 g (2 tabs) / 10 l vody 20 min sanitární zařízení, 
toalety, umyvadla, nádoby na moč 5 g (2 tabs) / 10l vody 20 min nebezpečný biologický odpad krev, moč, 
stolice, zvratky – dekontaminace 10 g (4 tabs) / 1 l vody 30 min bílé prádlo 5 g (2 tabs) / 10 l vody 30 min 
dezinfekční bariéra 5 g (2 tabs) / 10 l vody 3 min. 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

1325100103 Dezinfekční prostředek Sanibat: plochy/povrchy, granulát 250g 163,- 

1325100102 Dezinfekční prostředek Sanibat: plochy/povrchy, granulát 1kg 500,- 

1325100101 Dezinfekční prostředek Sanibat: plochy/povrchy, tablety 250g 207,- 

1325100100 Dezinfekční prostředek Sanibat: plochy/povrchy, tablety 1kg 617,- 
 


