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Dezinfekce ploch a povrchů - DESPREJ 
 

 

 
Desprej 
Alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci 
malých ploch a předmětů postřikem. Je vhodný k ošetření 
obtížně dostupných míst a k použití všude tam, kde je nutno 
zajistit rychlý dezinfekční efekt. Je určen především pro 
zdravotnická zařízení, laboratoře, kosmetická zařízení apod. 
Neobsahuje aldehydy. 
Účinné látky: 
etanol 45 % hm., 2-propanol 30 % hm., kvarterní amoniová 
sloučenina 0.5 % hm. 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní, fungicidní, (mikroskopické kvasinkovité a vláknité 
houby), virucidní, tuberkulocidní 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090098 Desprej: dezinfekce malých ploch a povrchů 500ml 126,- 

BOC2090099 Desprej: dezinfekce malých ploch a povrchů 5 litrů 709,- 

 

Desprej M 
Alkoholový kapalný dezinfekční prostředek vhodný pro rychlou dezinfekci malých ploch a předmětů 
postřikem. Rychlá a snadná dezinfekce malých voděodolných ploch (např. stoly, stolky, vozíky, židle, 
madla, kliky, sedáky, přepravky apod.) a předmětů (hřebeny, neinvazivní pracovní pomůcky). 
Vhodný pro použití v oblastech potravinářství, v kosmetické 
výrobě, institucích a komunální hygieně (kadeřnictví, masérské 
salony, tetovací salony, pedikůra, fitness apod.) 
Velmi rychlý dezinekční efekt do 1 minuty. 
Účinný na široké spektrum mikroorganismů. Spolehlivě zlikviduje 
bakterie, původce salmonelózy, žloutenkové a chřipkové viry, 
kvasinky, plísně,mykobakterie TBC a další.  
Díky postřikové formě vhodný k dezinfekci obtížně dostupných 
míst. 
Složení: 
Etanol (45%), Isopropanol (30%), Kas (0,5 %) 
Spektrum účinnosti: 
Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2091493 Desprej M: dezinfekce malých ploch a povrchů 500ml 126,- 

BOC2091663 Desprej M: dezinfekce malých ploch a povrchů 5 litrů 714,- 
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Desprej Sensitive 
Moderní přípravek pro rychlou dezinfekci postřikem Moderní přípravek pro rychlou dezinfekci 
postřikem. Šetrně dezinfikuje povrchy zdravotnických prostředků. 
Vhodný také k dezinfekci citlivých materiálů (plexiskla, lesklé 
plasty). Účinkuje velmi rychle - již od 1 minuty. Pohodlně a snadno 
se používá. Neodbarvuje a nepůsobí dráždivě jemný k pokožce 
rukou - dermatologicky testováno lehce parfemován příjemnou 
vůní. 
Účinné látky: 
N, N-Bis(3- aminopropyl)dodecylamin, Poly(hexametylenbiuanid) 
hydrochlorid, Didecyldimethyl-amonium chlorid 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní, MRSA, virucidní (BV/DV/Vaccinia, Rota), 
mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2092011 Desprej Sensitive: dezinfekce malých ploch a povrchů 500ml 130,- 

BOC2091978 Desprej Sensitive: dezinfekce malých ploch a povrchů 5 litrů 806,- 

 
 

Dikonit 
Granulovaný vysoce účinný dezinfekční přípravek na bázi aktivního 
chlóru. 
Doporučuje se k likvidace ohniskové infekce ve všech prostorách 
zemědělských a jiných zařízení kt. vyžadují vysokou dez. čistotu. 
pužívá se v nízkych koncentracích a v nízkych teplotách pracovních 
roztoků. 
Účinné látky: Dischlorisokyanuran sodný 
Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, 
tuberkulocidní, fungicidní 
 
 
 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

BOC2090996 Dikonit: dezinfekce ploch, povrchů a předmětů, PE vědro 9kg 1.783,- 

 
 
 
 
 
 


