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Dezinfekční prostředek Forten 
Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů na dezinfekci 

ploch a povrchů. 

 

Forten 
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, 
sporicidní, MRSA - ABCTMV                                                                                                                                                  
Plošná dezinfekce:        
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min., 
1,5% roztok (150ml/ 10l vody) , expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Malé plochy a předměty: 
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min., 
1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Dezinfekce v prostředí kontaminovaném mykobakteriemi: 
1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Dezinfekce při MRSA: 
1,5% roztok (150 ml/ 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Ředí se do vlažné vody.           

 

Forten rapid 
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV 

Plošná dezinfekce: 
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min., 
1,5% roztok (150ml/ 10l vody) , expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Malé plochy a předměty: 
1% roztok (100ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min., 
1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Dezinfekce v prostředí kontaminovaném mykobakteriemi:  
1,5% roztok (150ml/ 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min.                                            
Dezinfekce při MRSA: 
1,5% roztok (150 ml/ 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 5 min. 
Ředí se do vlažné vody. 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.  

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10502201 Forten rapid: na dezinfekci ploch a předmětů, na bázi aldehydů 1 litr 277,- 

10502205 Forten rapid: na dezinfekci ploch a předmětů, na bázi aldehydů 5 litrů 1.010,- 

 

Katalogové číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

10502110 Forten: na dezinfekci ploch a předmětů, na bázi aldehydů 1 litr 228,- 

10502101 Forten: na dezinfekci ploch a předmětů, na bázi aldehydů 5 litrů 851,- 


