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Dezinfekční prostředky na čištění ploch a předmětů 
  

Saniten 
Kapalný koncentrovaný prostředek pro dezinfekci a mytí ploch.  
Aktivní látky: KAS, peroxid vodíku 
Účinnost: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, MRSA, vynikající 
účinek proti plísním a mykobakteriím 
Vlastnosti: výborný mycí účinek, ředí se teplou vodou (až 50°C), 
opakovaná aplikace = kumulativní účinek 
Bezbarvý. 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

16 Saniten: mytí a dezinfekce ploch ktn(2x5l) 762,- 

17 Saniten: mytí a dezinfekce ploch ktn(8x1l) 829,- 

Desur 

Prostředek na aldehydické bázi, při aplikaci na větších plochách nutno 
větrat. Nezastupitelný pro vznik případných rezistencí a střídání 
prostředků. Aplikuje se v koncentraci 0,5 % se spektrem účinnosti 
baktericidní a fungicidní pro pravidelnou ochranu ploch. Pro 
jednorázovou dezinfekci se použije 1 % roztok aplikovaný vytřením se 
spektrem účinnosti baktericidní, fungicidní a virucidní. 1,5 % roztok je 
tuberkulocidní.                                                                                                                  

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

21 DESUR: mytí a dezinfekce ploch a předmětů ktn(2x5l) 1.382,- 

22 DESUR: mytí a dezinfekce ploch a předmětů ktn(8x1l) 1.175,- 

Dezox 
Kapalný koncentrovaný prostředek určený pro dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a 
předmětů. Aktivní látky: peroxid vodíku, KAS 
Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní 
Vlastnosti: snížené riziko alergických reakcí, neparfémovaný, opakovaná aplikace = 
kumulativní účinek 
Bezbarvý. 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

11 Dezox: čištění a dezinfekce ploch a předmětů ktn(2x5l) 1.240,- 

Dezikon 

Granulovaný prostředek pro dezinfekci a  čištění ploch, předmětů a prádla.  
Aktivní látky: dichlorizokyanurát sodný, neobsahuje aldehydy 
Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní 
Parfemovaný, výborné čistící schopnosti, vhodný k dezinfekci prádla 
Bílý (roztok bezbarvý)kyseliny peroxyoctové (vzniká „on side“ přídavkem vody k 

perboritanu sodnému 45 g a tetraacetyl etylendiaminu 8 g). Baktericidní, fungicidní, virucidní, 
sporicidní (ABCV) je dosažen od 0,5-1% koncentrace s expozicí 10 minut.  

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

26 Dezikon: čištění a dezinfekci ploch, předmětů a prádla granulované ktn(4x3kg) 1.620,- 

 


