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Dezinfekce ploch, předmětů a vody – 
CHLORAMIN, CHLORAMIX 

 
 

Chloramin T 
Vysoce účinný univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi chlóru pro 
nejširší použití. 
Doporučuje se k denní dezinfekci (profylaxe, sanitární dny, likvidace 
ohniskové infekce) ve všech prostorách zdravotnických, zemědělských, 
průmyslových, potravinářských a jiných zařízení, která jsou vystavena silné 
biologické, infekční zátěži, nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. 
Vhodný k dezinfekci stále barevného prádla, nádobí, sanitárních zařízení, 
odpadů a pitné vody. 
Účinné látky: 
tosylchloramide sodium (CAS 127-65-1, EINECS 204-854-7), obsah aktivního 
chloru 25 % 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní (včetně TBC), virucidní (adeno, polio), fungicidní 
 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090810 Chloramin T: dezinfekce ploch, předmětů a vody 1kg 217,- 

BOC2090997 Chloramin T: dezinfekce ploch, předmětů a vody, dóza  1kg 231,- 

BOC2090911 Chloramin T: dezinfekce ploch, předmětů a vody, PE vědro 6kg 1.014,- 

 
 

Chloramin TS 
Chloramin TS je určený pro jednorázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných 
ploch a předmětů v potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a v oblasti 
komunální hygieny. Zejména vhodný na povrchy mastné a znečištěné biologickým 
materiálem. Chloramin TS působí proti bakteriím a virům. Při používání přípravku 
nedochází ke vzniku rezistentních kmenů mikroorganizmů. 
Účinná látka: 
p-toluensulfochloramid ve formě sodné soli (EINECS 204-854-7) 
Obsah aktivního chloru: min. 12 % (120 g/kg) 
Dále obsahuje: uhličitan sodný (EINECS 207-838-8) 
Spektrum účinnost: 
baktericidní, virucidní 

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2091050 Chloramin TS: dezinfekce ploch a předmětů 1kg 156,- 
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Chloramix D 
Granulovaný vysoce účinný dezinfekční prostředek na bázi aktivního 
chloru. 
Vysoký obsah volného chloru. Rychlý a spolehlivý účinek. Vhodný pro 
likvidaci vzniklých nákaz. Široké spektrum účinnosti. Dlouhodobá 
skladovatelnost.                                                                          
 Účinné látky: 
1-mononatrium-3,5-dichloro-s-triazin 2,4,6-trion (dichlorizokyanuran 
sodný) dihydrát obsah aktivního chloru: 55% 
Spektrum účinnosti: 
Baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090913 Chloramix D: dezinfekce ploch a povrchů 2kg 353,- 

 

Chloramix DT 
Univerzální chlorový tabletový dezinfekční přípravek na bázi aktivního 
chloru. Vhodný k dezinfekci všech omyvatelných ploch a povrchů. 1.5 
g aktivního chloru v 1 tabletě. Jednoduché použití, spolehlivý účinek. 
Účinné látky: 
dischlorisokyanurát sodný dihydrát, aktivátory působení aktivního 
chloru 
obsah aktivního chloru: min. 43 %, tj.min.1,5 g akt. Cl2 / tableta 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní,  plně virucidní, mykobaktericidní , tuberkulocidní, 
fungicidní, sporicidní 

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2091124 Chloramix DT: dezinfekce ploch a povrchů 1kg 607,- 

 

Chirox 
Jedná se o univerzální širokospektrální dezinfekci pro nejširší oblast 
použití. Přípravek neobsahuje chlór. 
Složení: 
účinnou látkou CHIROXU je monopersíran draselný, dále obsahuje 
tenzidy a pomocné látky 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní                                                Bez pachové stopy a nevadí 
lidem ani zvířatům. Nezabarvuje ani neodbarvuje dezinfikované 
materiály. Přípravek má kromě dezinfekčních účinků zároveň mycí 
vlastnosti. Lze jej aplikovat i v přítomnosti lidí i zvířat. Je neagresivní 
na materiál a vybavení, šetrný k technologiím, zvířatům i lidem. 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2091032 Chirox: dezinfekce ploch a textilií 1kg 588,- 

BOC2090203 Chirox: dezinfekce ploch a textilií 3kg 1.408,- 

 


