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Dezinfekce ploch  
Antifect extra, Terralin protect 

 

Antifect extra 
Tekutý dezinfekční a čistící prostředek na bázi KAS a aldehydů - 
zdravotnický prostředek. 
Přímená vůně, dobré čistící vlastnosti, velmi nízké pracovní 
koncentrace, výborná materiálová snášenlivost, všechny typy 
povrchů a také na dezinfekci močových láhví. 
Vhodné rovněž pro kritické a citlivé provozy jako jsou např. 
farmaceutická výroba, kosmetická výroba a zdravotnictví. 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH118302 Antifect extra: dezinfekce ploch a povrchů 2 litry 790,- 

SCH118305 Antifect extra: dezinfekce ploch a povrchů 5 litrů 1.439,- 

Terralin protect 
Dezinfekce čistění ploch a zařízení v nemocničních odděleních a kuchyních. 
Bez aldehydu.  
Široké spektrum účinnosti proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, 
včetně TBC, mikroskopickým houbám a spórám. 
Použití pro různé materiály a plochy V Š E C H druhů, např. inkubátory, 
zařízení z kovů i umělých hmot, podlahy, stěny atd. Dezinfekce a čištění 
voděodolných povrchů - velmi dobrá čistící účinnost! 
Vysoká spolehlivost Současně dizinfikuje a čistí. 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH181685 Terralin protect: dezinfekce ploch a povrchů 2 litry 792,- 

SCH181688 Terralin protect: dezinfekce ploch a povrchů 5 litrů 1.615,- 

Dezinfekční čistič AF 
Kyselý hotový tekutý koncentrát, určený k dezinfekci a čištění ploch a povrchů sanitárních prostor. 
Kompozice na bázi kvartéramónnich solí a organických kyselin vhodná především k dezinfekci a 
čištění podlah, obložených stěn, záchodů, koupacích van, výlevek, odpadů apod. Krátká expozice (1 
Min.) při použití koncentrátu. Odstraňuje špínu, vodní kámen, močový kámen. Ověřena materiálová 
snášenlivost na keramické obklady. DGHM/ VAH-zaregistrováno, neobsahuje aldehydy. Stabilní vůči 
kyselinám. Dezinfekční čistič lze použít v koncentrované formě nebo jako vodou naředěný pracovní 
roztok. Obzvláště na staré pevné nánosy použít koncentrát postřikem nebo nalitím na danou 
usazeninu nebo použít napuštěnou textilii nebo houbičku a tou místo také mechanicky setřít. 
Pokud se použije koncentrát Desinfection-Reiniger AF formou rychlé dezinfekce, doporučujeme 
ošetřenou plochu následně opláchnout vodou. Velké plochy jako jsou (podlahy, zdi) ošetřovat 
ředěným roztokem vlhkou metodou. Přípravek odstraňuje i silné a staré usazeniny špíny, vodního i 
močového kamene. Mikrobiologická účinnost: účinný proti bakteriím, mikr. houbám a kvasinkám, 
lipofilním virům   

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH120701 Dezinfekční čistič AF: dezinfekce ploch a povrchů 1 litr 226,- 

SCH120702 Dezinfekční čistič AF: dezinfekce ploch a povrchů 5 litrů 946,- 

 


