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MEDISEPT - polska ﬁrma dla Ciebie!
Kim jesteśmy?
MEDISEPT jest polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji
w standardzie medycznym. Działamy na rynku od 1994 roku, dostarczając rozwiązania dla sektora
profesjonalnego, między innymi dla opieki zdrowotnej, przemysłu i ﬁrm sprzątających.

Dlaczego warto wybrać produkty MEDISEPT?
Wszystkie nasze produkty są odpowiedzią na wymagania rynku medycznego i spełniają najwyższe światowe
standardy jakościowe. Środki czystości i produkty biobójcze oferowane przez naszą ﬁrmę są wytwarzane
w tych samych standardach jakości, co dezynfekcyjne wyroby medyczne. Produkty czystościowe MEDISEPT
gwarantują wysoką efektywność i stanowią niezwykle atrakcyjną alternatywę cenową przy zachowaniu
niezrównanej jakości.

Oferta MEDISEPT
Oferujemy najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania higieny: preparaty do dezynfekcji,
profesjonalne środki utrzymania czystości oraz sprzęt do sprzątania. Nasze produkty od lat umożliwiają
skuteczną walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi, codzienne i gruntowne utrzymanie czystości, a także
bezpieczeństwo osobiste zarówno w środowisku szpitalnym, jak i w instytucjach publicznych. Wszystkie
produkty MEDISEPT stanowią komplementarną propozycję opracowaną w zgodzie z systemem norm
i certyﬁkatów regulujących standardy na rynku profesjonalnym.

Normy i certyﬁkacja
System Zarządzania Jakością dla wyrobów medycznych
Wszystkie produkty do dezynfekcji i środki czystości MEDISEPT są wytwarzane w oparciu o system
zapewnienia jakości ISO 13485¹ dla wyrobów medycznych certyﬁkowany przez TÜV Nord². Każdy produkt jest
testowany według najnowszych zharmonizowanych norm potwierdzających skuteczność mikrobiologiczną
na deklarowane mikroorganizmy³.

1
EN ISO 13485 jest międzynarodową normą deﬁniującą wymagania w zakresie systemów zarządzania jakością,
których spełnienie jest decydującym czynnikiem budującym zaufanie klientów w sektorze medycznym. Dzięki stałemu
monitorowaniu wszystkich kluczowych procesów w przedsiębiorstwie gwarantujemy najwyższe standardy produkcji
i obsługi naszych Klientów nie tylko z branży medycznej, ale także innych segmentów rynku.
2
Spełnienie wymagań prawnych oznacza, że wyrób medyczny jest projektowany, wytwarzany oraz monitorowany
na każdym etapie cyklu życia wyrobu. Zwolnienie każdej serii do sprzedaży poprzedza kontrola parametrów jakościowych,
a jej spełnienie potwierdza certyﬁkat analizy serii. Wprowadzenie do obrotu jest dokonywane na podstawie Pozwolenia na
obrót i rejestracje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).
3
Skuteczność bójcza środków dezynfekcyjnych jest potwierdzona przez komplet badań zdeﬁniowanych w normie
EN 14885, przeprowadzonych wyłącznie w akredytowanych laboratoriach badawczych.

Spis treści
WPROWADZENIE

2

MEDISEPT - polska ﬁrma dla Ciebie

2

GRUPY ODBIORCÓW I REKOMENDOWANE PRODUKTY

11 - 19

Szpital, przychodnie

11

Stomatologia

12

DPS

13

Beauty

14

Korytarze i punkty transferowe

15

Biura, urzędy

16

Przemysł, logistyka

17

Kuchnie

18

Łazienki

19

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

20 - 60

Poznaj linię produktów do utrzymania czystości

22

Jak czytać etykiety?

22

Główne cechy opakowania

23

Korzyści, zalety i przewagi profesjonalnych środków do utrzymania czystości MEDICLEAN

24

Jak dobrać produkt MEDICLEAN do zabrudzenia?

25

PODŁOGI
Mediclean 110 Floor

26 - 34
26

- Koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru, itp.

Mediclean 111 Automat

27

- Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg oraz do maszynowego mycia podłóg

Mediclean 112 Shine

28

- Emulsja samopołyskowa do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, linoleum, terakoty,
gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp.

Mediclean 113 Panel

29

- Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna

Mediclean 121 Striper

30

- Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia
(lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum)

Mediclean 130 Strong

31

- Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntowego czyszczenia podłóg

Mediclean 141 Polimer

32

- Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum, PCV, lastrico

Mediclean 142 Polimer

33

- Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum, PCV, lastrico, beton
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- Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni
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– Pianka do mycia rąk
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Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym biały 1L
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Dozownik łokciowy w systemie zamkniętym biało-ﬁoletowy 1L
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Dozownik z tworzywa ABS i aluminium 500 ml
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Dozownik MEDICLEAN do mydła 1L

115
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Dozownik MEDICLEAN do mydła POP 1L
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Dozownik MEDICLEAN do papieru
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Dozownik MEDICLEAN do ręczników ZZ mini
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Uchwyt do chusteczek w opakowaniach typu ﬂowpack 50szt.
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SYSTEMY DOZOWANIA
System dozowania PROMAX-4
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System dozowania PROMAX-1
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Skrzynka antykradzieżowa W3685
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System dozowania GASTRO-WASH GWB15
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Pompka krótka żel / krem
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Pompka spray trójdyszowa do butelki 500 ml
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Pompka do żelu lub płynu do butelki 500 ml
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Pompka do żelu lub płynu do butelki 1L
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Spryskiwacz do kanistrów
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Ściereczka 30 x 30 cm / 220 g/m2
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Ściereczka 40 x 40 cm / 220 g/m2
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Ściereczka 30 x 30 cm / 360 g/m2
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Ściereczka z mikrofazy kolor MIX
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NAKŁADKI, UCHWYTY, MOPY, DRĄŻKI, ZESTAWY
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117-119
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Nakładka bawełniana 40 cm

123

Nakładka bawełniana DUO 40 cm

124

Nakładka bawełniana DUO PREMIUM 40 cm

124

Nakładka bawełniana DUO 50 cm

125

Nakładka z mikrofazy 40 cm
Nakładka z mikrofazy DUO 40 cm

125
126

Nakładka z mikrofazy pętelkowa 40 cm
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Nakładka z mikrofazy 40 cm do gruntownego czyszczenia

127

Nakładka z mikrofazy niebieska DUO 40 cm niebieska
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Nakładka z mikrofazy 40 cm DUO czerwona

128

Uchwyt STANDARD 40 cm
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Uchwyt magnesowy 40 / 50 cm
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Uchwyt magnesowy 40 cm granatowo pomarańczowy
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Uchwyt magnesowy CLIP 40 cm
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Mop jednorazowy
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Uchwyt plastikowy mopa jednorazowego niebieski 40 cm
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Uchwyt aluminiowy mopa jednorazowego
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Drążek aluminiowy
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Zestaw Dustmop

131

Nakładka do dustmopa
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Mop sznurkowy KENTUCKY
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Mop sznurkowy KENTUCKY DELUXE
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Zestaw sprzątający KENTUCKY
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Zestaw sprzątający KENTUCKY DELUXE
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Uchwyt do mycia okien z nakładką 40 cm
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Pad ręczny
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Uchwyt padów ręcznych

133

WÓZKI I AKCESORIA
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Wózek serwisowy MAXI
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Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L z koszyczkiem
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Wózek dwuwiaderkowy 2 x 17L
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Wózek dwuwiaderkowy 2 x 23L

136

Koszyczek do wózka IM-SPR-0501

136

Wózek jednowiaderkowy 20L

136

Wiaderko do wyżymania na kółkach

137

Prasa do wyciskania

137

Prasa boczna do wyciskania
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Tablica ostrzegawcza

138

Zestaw sprzątający do mycia okien 14 elementów

138

Zestaw "leniuch" z pokrywą

138

Zestaw "leniuch”

139

Zestaw ściągaczka do podłogi

139
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Drążek aluminiowy teleskopowy

139

Skrobaczka z rączką

140

Nożyki zapasowe do skrobaczki IM-AKC-0604

140

Skrobaczka kieszeniowa

140

Ściągaczki do szyb

141

Gumy wymienne do ściągaczek IM-AKC-0600 i IM-AKC-0602

141

ODKURZACZE I AKCESORIA
Odkurzacz 8L do pracy na sucho

142

Odkurzacz 15L do pracy na sucho - mokro

143

Odkurzacz 30L do pracy na sucho - mokro

143

ODKURZACZ 80L do pracy na sucho - mokro

144

Szorowarka wielofunkcyjna

144

Polerka wysokoobrotowa

145

Dmuchawa

145

Pad maszynowy - biały

146

Pad maszynowy - czerwony

146

Pad maszynowy - zielony

146

Pad maszynowy- czarny

146

Czysty szpital - krok po kroku

147

Legenda:
Produkt objęty obowiązkiem deklaracji zakupowej
dla prekursorów materiałów wybuchowych
zgodnie z rozporządzeniem 2019/1148

Dane
logistyczne

Poj. → pojemność opakowania
Il. sztuk / karton → Ilość opakowań w kartonie
Il. kartonów / warstwa → Ilość kartonów w warstwie na palecie
(UWAGA: ilość warstw może być różna – wynika z podziału ilości sztuk na palecie / ilość pudełek)

Il. sztuk / paleta → Ilość opakowań na palecie
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142 - 147
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Pobierz szczegółowy plan higieny

S
rekomendowane produkty

Dezyn ekcja rąk
› elodes So t → str.88
abinet Zabiegowy

SOR

Piel gnacja rąk
› elodes Cream → str.95
Mycie rąk

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› elodes Soap Foam → str.94

Mycie i dezyn ekcja
narz dzi
› iruton E tra → str.82

Mycie i dezyn ekcja powierzchni
wra liwych na alkohol
› elo Wipes NA → str.75
Mycie i dezyn ekcja
du ych powierzchni
›

uatrodes E tra → str.78

Meble i sprz t biurowy

Mycie i dezyn ekcja
małych powierzchni

› Mediclean 211 O ice → str.38

› elo Spray → str. 7

Szyby i lustra
› Mediclean 220 Glass → str.39
Dezyn ekcja rąk
› elodes Silk → str.90
Elementy ze stali nierdzewnej
› Mediclean 240 Steel → str.41
Codzienne mycie podłóg
› Mediclean 110 Floor → str.2

Pobierz szczegółowy plan higieny
Dezyn ekcja rąk
› elodes So t → str.88

rekomendowane produkty

abinet Stomatologiczny

Piel gnacja rąk
› elodes Cream → str.95
Mycie rąk
› elodes Scrub → str.92

Mycie i dezyn ekcja
narz dzi

Mycie i dezyn ekcja urządze
ssących
›

uatrodes Unit NF → str.79

Mycie i dezyn ekcja powierzchni
wra liwych na alkohol
› elo Foam E tra → str.74

Szyby i lustra

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› iruton E tra → str.82

› Mediclean 220 Glass → str.39

Meble i sprz t biurowy
Dezyn ekcja ko cówek
stomatologicznych

› Mediclean 211 O ice → str.38

› elo Spray → str. 9
Mycie i dezyn ekcja narz dzi
obrotowych
› iruton Bohr → str.84

›

uatrodes E tra → str.78

Mycie podłóg z PC
› Mediclean 112 Shine → str.28
Czyszczenie powierzchni
drewnianych i laminowanych
› Mediclean 2 0 Wood → str.40

– 12 –

Mycie i dezyn ekcja
du ych powierzchni

–1 –

Pobierz szczegółowy plan higieny

DPS
rekomendowane produkty

Meble i sprz t biurowy
› Mediclean 211 O ice → str.38

Szyby
› Mediclean 220 Glass → str.39
Dezyn ekcja rąk i powierzchni
› Medisept chusteczki do
dezyn ekcji rąk i powierzchni → str.91

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

Mycie powierzchni
podpodłogowych
› Mediclean 210 Sur ace → str.37

Mycie i dezyn ekcja powierzchni
wra liwych na alkohol
› elo Wipes NA → str.75
Elementy ze stali
› Mediclean 240 Steel → str.41

Codzienne mycie podłóg

Gruntowne mycie podłóg

› Mediclean 110 Floor → str.2

› Mediclean 1 0 Strong → str.31

REKOMENDOWANE PRODUKTY

DPS

Pobierz szczegółowy plan higieny

rekomendowane produkty
Salony fryzjerskie

Salony kosmetyczne

Szyby i lustra

Piel gnacja dłoni
› elodes Cream → str.95

Mycie i dezyn ekcja narz dzi

Mycie powierzchni
podpodłogowych
› Mediclean 210 Sur ace → str.37

› Alodes N → str.8

Mycie i szybka dezyn ekcja
› elo Duo Wipes → str.71

Elementy ze stali

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› Mediclean 220 Glass → str.39

› Mediclean 240 Steel → str.41
Dezyn ekcja rąk
› elodes Silk → str.90
Codzienne mycie podłóg
› Mediclean 110 Floor → str.2

Biurka i komputery
› Mediclean 211 O ice→ str.38

– 14 –

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

–1 –

Pobierz szczegółowy plan higieny

rekomendowane produkty
Ciągi komunikacyjne

Szyby i lustra

Biurka i komputery
› Mediclean 211 O ice→ str.38
Elementy ze stali
Mycie powierzchni
podpodłogowych
› Mediclean 210 Sur ace → str.37

› Mediclean 240 Steel → str.41

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

Mycie i dezyn ekcja powierzchni
wra liwych na alkohol
› elo Foam E tra → str.74

Gruntowne mycie podłóg
Stripowanie - usuwanie starych
powłok polimerowych
› Mediclean 121 Striper → str.30

› Mediclean 1 0 Strong → str.31

Codzienne mycie podłóg
Polimeryzacja - zabezpieczanie
wodoodpornych powierzchni
› Mediclean 141 Polimer → str.32

› Mediclean 110 Floor → str.2

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› Mediclean 220 Glass → str.39

Pobierz szczegółowy plan higieny

rekomendowane produkty
Urzędy

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

Elementy ze stali
› Mediclean 240 Steel → str.41

Biurka i komputery
› Mediclean 211 O ice→ str.38

Mycie i dezyn ekcja powierzchni
wra liwych na alkohol
› elo Wipes NA → str.75

Dezyn ekcja rąk

Codzienne mycie podłóg

› elodes Silk → str.90

› Mediclean 110 Floor → str.2

REKOMENDOWANE PRODUKTY

Biura

Gruntowne mycie podłóg
› Mediclean 1 0 Strong → str.31

Piel gnacja dłoni
› elodes Cream → str.95

Szyby i lustra
› Mediclean 220 Glass → str.39

–1 –

Mycie powierzchni
podpodłogowych
› Mediclean 210 Sur ace → str.37
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Pobierz szczegółowy plan higieny

P
rekomendowane produkty

Przemysł

Dezyn ekcja rąk

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› elodes So t → str.88

Stripowanie
› Mediclean 121 Striper → str.30

Polimeryzacja
› Mediclean 141 Polimer → str.32
Czyszczenie plandek i odzie y
roboczej
› Mediclean 201 Indust → str.3

Codzienne mycie podłóg

Gruntowne mycie podłóg

› Mediclean 111 Automat → str.27

› Mediclean 1 0 Strong → str.31

Usuwanie śladów po naklejkach
› Mediclean 2 0 Glue → str.42

Pobierz szczegółowy plan higieny

rekomendowane produkty

Maszynowe mycie naczy
Mycie rąk

› Mediclean 40 Dishes → str.53

› Mediclean 420 Scrub → str.58
Maszynowe nabłyszczanie
naczy
› Mediclean 0 Dishes → str.54

R czne mycie naczy
› Mediclean 10 Dishes → str.50
Odkamienianie
› Mediclean

0 Lime → str.5

REKOMENDOWANE PRODUKTY

Kuchnia

Rury i odpływy kanalizacyjne
› Mediclean 40 Tube → str.49

Grill i przypalenia
› Mediclean

0 Grill → str.52

Dezyn ekcja rąk

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

› elodes Silk → str.90

Dezyn ekcja du ych powierzchni
›

uatrodes Forte → str.77

–1 –

Odtłuszczanie
› Mediclean 70 All → str.55

–1 –

Pobierz szczegółowy plan higieny

rekomendowane produkty
azienki

Ceramika

Czyszczenie ug

WC
› Mediclean

› Mediclean 2 0 Fugue → str.43

0 Chlorine → str.48

Szyby i lustra
› Mediclean 220 Glass → str.39

Usuwanie kamienia
› Mediclean 11 Foam → str.45

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo O y ETA → str. 7

Codzienne mycie sanitariatów
› Mediclean 10 Sanit → str.44

Gruntowne doczyszczanie
sanitariatów
› Mediclean 1 Power → str.4

Rury i odpływy kanalizacyjne
› Mediclean 40 Tube → str.49

Mycie i dezyn ekcja małych
powierzchni
› elo Spray → str. 9

Mycie rąk
› Mediclean 420 Scrub → str.58
Dezyn ekcja rąk
› elodes Silk → str.90
Dezyn ekcja du ych powierzchni

Piel gnacja dłoni

›

› elodes Cream → str.95

uatrodes E tra → str.78

REKOMENDOWANE PRODUKTY

› Mediclean 20 Sanit Cream → str.51

podłogi

powierzchnie

sanitariaty

kuchnia

mydła

odświe acze
powietrza

P

Poznaj lini produktów
do utrzymania czystości MEDISEPT
Oferujemy Państwu najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania czystości. Wszystkie produkty do dezynfekcji i środki
czystości MEDISEPT są wytwarzane w oparciu o system zapewnienia jakości ISO 13485 dla wyrobów medycznych certyﬁkowany
przez TÜV Nord. Nasze produkty z linii MEDICLEAN umożliwiają codzienne i gruntowne utrzymanie czystości w obszarach takich
jak: podłogi, powierzchnie, sanitariaty, kuchnie, mydła i odświeżacze powietrza.

Jak czytać etykiety?
Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają trzy sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności.
Koncentraty posiadają dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze
informacje dotyczące produktu.

1. Sekcja posta produktu

2. Sekcja przeznaczenie

Piktogramy informujące o formie produktu.

Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni,

Może to być koncentrat, spray, pianka, płyn czy mleczko.

do których przeznaczony jest produkt.

. Sekcja zapach
Piktogram i opis na tle koloru odpowiadającego zapachowi produktu.

– 22 –

G ówne cechy opakowania

Podziałka
co 100 ml
z boku butelki

Wysokiej jakości
białe tworzywo

Kolor tła etykiety
odpowiadający
zastosowaniu
Nazwa produktu
Skrócony
opis produktu
Sekcje piktogramów
postaci produktu
przeznaczenia

Kod R który po
zeskanowaniu przekierowuje do strony
internetowej produktu

Sekcja zapachu
Kod kategorii
produktu

Wartoś pH
Sekcja dozowania

Pojemnoś
nakr tki 10 ml

Kodowanie kolorystyczne produktów

PODŁOGI

POWIERZCHNIE

DEZYNFEKCJA

SANITARIATY

KUCHNIA

ODŚWIEŻACZ
POWIETRZA

PIEL GNACJA MYCIE

–2 –

korzyści, zalet i przewag profesjonalnych
środków do utrzymania czystości
MEDICLEAN

Produkty dobierane
w zale ności od
zastosowania

Przyjemnie i długo pachną

Dokładnie podawana
in ormacja na temat
dozowania

1 2 3
4 5 6
7 1 1

Nie pienią si – bezpieczne
dla urządze myjących

Niepotrzebna jest ciepła
woda aby preparat był
skuteczny

Wartoś pH płynu
na opakowaniu – pomaga
dobra preparat do rodzaju
zabrudzenia

pH

Kodowanie kolorystyczne –
ułatwia szybko
zidenty kowa przeznaczenie
preparatu

– 24 –

Jak dobrać produkt MEDICLEAN
do zabrudzenia?
Kwasowy, zasadowy, a może neutralny?

1

2

4

Zanieczyszczenia wra liwe na kwasy
Zanieczyszczenia nieorganiczne
Produkty wietrzenia
Produkty oksydacji
Produkty mineralizacji
Rdza
Osady zwapnienia

7

10

11

12

14

Zanieczyszczenia wra liwe na zasady
Zanieczyszczenia organiczne
Tłuszcz olej
Resztki kosmetyków
Krew białko
Pyłki kwiatów
Chinina
Pot smoła dymna

Powierzchnie wra liwe na kwasy

Powierzchnie wra liwe na zasady

(zalecane wykonanie testu na małej powierzchni)

(zalecane wykonanie testu na małej powierzchni)

Wapie marmur piaskowce
Klinkier
Guma
Emalie
Metal ocynkowany
Fuga cementowa

1

Wykładziny podłogowe naturalne
Wykładziny gumowe
Linoleum
Polerowany wapie
Aluminium

–2 –

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
białych kwiatów

Produkt
z atestem PZ

Zapach
owoców
egzotycznych

Dozowanie:
25 100 ml →
10L zimnej wody

Zapach
owoców leśnych

Zapach
pomarańczy

M
Koncentrat do codziennego mycia i piel gnacji podłóg z PC

linoleum lastriko gresu terakoty marmuru itp.

4 Koncentrat do codziennego mycia podłóg twardych

4 Nie zawiera alkoholu nie niszczy czyszczonych powierzchni

4 Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne

4 Zalecane stężenie: 25-200 ml na 10L zimnej wody

4 Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego

4 1L koncentratu

do 400L roztworu roboczego

4 4 trwałe zapachy pomarańcza, owoce leśne, owoce egzotyczne, białe kwiaty

Sposób u ycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie:
M CIE R CZNE: od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
M CIE MASZ NOWE: od 25 do 100 ml na 10L zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia.

Zastosowanie:
Koncentrat do mycia i konserwacji podłóg. Zalecany do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem wykładzin
dywanowych i podłóg z surowego drewna. Idealny do mycia ręcznego i maszynowego w automatach oraz szorowarkach. Nadaje połysk i pozostawia na mytych
powierzchniach cienką warstwę ochronną, która zapewnia konserwację podłogi oraz spełnia właściwości antystatyczne. Preparat oparty na detergentach
niskopieniących. Może być stosowany w zakładach przemysłu spożywczego. Zawiera emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Może być używany
przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Podłogi

Dane logistyczne
Kod produktu

Zapach

SSE- OT-MC110-1L-BK

białe kwiaty

Poj.

SSE- OT-MC110-1L-E

owoce egzotyczne

SSE- OT-MC110-1L-O

owoce leśne

SSE- OT-MC110-1L

pomarańcza

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

12

8

384

1

30

120

1L

SSE- OT-MC110-5L-BK

białe kwiaty

SSE- OT-MC110-5L-E

owoce egzotyczne

SSE- OT-MC110-5L-O

owoce leśne

SSE- OT-MC110-5L

pomarańcza

5L

Pasujące produkty

Białe kwiaty

Owoce egzotyczne

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

–2 –

Owoce leśne

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118
› IN-CHG-01 → str.119
› IN-CHG-01 → str.119

› MS-CHE-POMS → str.121

Pomarańcza

owoce leśne, pomarańcza pH 7

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

1 białe kwiaty, egzotyczne owoce pH

POD O I

1

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
25 200 ml →
10L zimnej wody

Zapach
pomarańczy

M
Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia i piel gnacji podłóg oraz do maszynowego mycia podłóg

4 Niskopieniący koncentrat do codziennego mycia podłóg twardych

4 Trwały zapach pomarańczy

zawierający substancję polimerową
4 Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnacyjne
4 Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego

4 Zalecane stężenie: 25-200 ml na 10L zimnej wody
4 1L koncentratu

do 400L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia.

Zastosowanie:
Niskopieniący preparat do wszystkich typów automatów czyszczących. Odpowiedni również do mycia podłóg wrażliwych na środki alkaliczne. Dzięki niskim stężeniom
jest ekonomiczny w użyciu. Posiada przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Działa antypoślizgowo. Substancja polimerowa zawarta w preparacie nadaje
czyszczonej powierzchni połysk oraz tworzy powłokę ochronną. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Podłogi

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-MC111-5L

pomarańcza

1

30

120

Pasujące produkty

Pompki
› MS-CHE-POMS → str.121

pH

Opakowanie: kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

1

– 27 –

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe
Piel gnacja:
100 200 ml →
10L zimnej wody

Zapach
neutralny

Nakładanie:
3 10L →
10L zimnej wody

M

S

Emulsja samopołyskowa do piel gnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PC
marmuru itp.

lastriko linoleum terakoty gresu drewna lakierowanego

4 Przeznaczony do PCV, linoleum, gumolitu, kamienia naturalnego

4 Nabłyszczanie podłóg

i sztucznego, paneli i lakierowanego drewna
4 Zalecany na schody
4 Posiada właściwości antypoślizgowe, antystatyczne i pielęgnujące

4 Mycie z pielęgnacją

zalecane stężenie 250-500ml na 1L wody
zalecane stężenie 150-200 ml na 10L wody

Sposób u ycia:
NAK ADANIE EMULS I: preparat rozcieńczyć z wodą w stosunku od 1:1 do 1:3 i nanieść na umytą powierzchnię. W celu otrzymania lepszego połysku stosować
emulsję bez rozcieńczenia.
UWA A: przed nałożeniem emulsji należy wyłączyć ródła ciepła, takie jak kaloryfery, ogrzewanie podłogowe.
W CELU PIEL NAC I: rozcieńczyć 100-150 ml na 10L wody dla powierzchni gładkich lub 150-200 ml na 10L wody dla powierzchni porowatych.

Zastosowanie:
Preparat do pielęgnacji powierzchni z tworzyw sztucznych, PCV, kamienia, marmuru oraz paneli. Posiada właściwości antypoślizgowe. Idealny do stosowania na
schodach. Po froterowaniu gwarantuje odnawialny połysk. Przeciwdziała osadzaniu się kurzu. Nie wymaga stosowania stripera. Do zmywania starych warstw zalecamy
użycie: preparatu Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Emulsja

Podłogi - mycie
i nabłyszczanie

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-MC112-1L

neutralny

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-MC112-5L

neutralny

1

30

120

Pasujące produkty

Maszyny

Pompki

› IM-URZ-MCHSP20-1-B → str.145

› MS-CHE-POMS → str.121

pH 7

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L
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PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

1

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
gruszkowo
-jabłkowy

M

Dozowanie:
25 200 ml →
10L zimnej wody

P

Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego drewna

4 Koncentrat do codziennego mycia paneli i podłóg z lakierowanego

4 Trwały zapach jabłkowo-gruszkowy

drewna
4 Nie pozostawia smug
4 Preparat przeznaczony do mycia ręcznego

4 Zalecane stężenie: 25-100 ml na 10L zimnej wody
4 1L koncentratu

do 400L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
Mycie codzienne: 25 - 100 ml środka na 10L wody.

Zastosowanie:
Skoncentrowany preparat do mycia i pielęgnacji paneli podłogowych, ściennych i parkietów drewnianych. Skutecznie myje, odtłuszcza i zabezpiecza przed ponownym
zabrudzeniem. Tylko do użytku profesjonalnego.

Panele
i drewno

Mycie ręczne

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-MC113-1L

gruszkowo-jabłkowy

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-MC113-5L

gruszkowo-jabłkowy

1

30

120

Pasujące produkty

Pompki
› MS-CHE-POMS → str.121

pH 7

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

1

–2 –

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 2,5L →
10L zimnej wody

M

S

Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia lastrico PC
linoleum gumolit

4 Silny bezzapachowy striper do wszystkich typów podłóg twardych

4 Skuteczny już od 5

4 Idealny do gruntownego czyszczenia ciężkich zabrudzeń pochodzenia

4 1L koncentratu

gres terakota

w 5 min
20L roztworu roboczego

organicznego
4 Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego

Sposób u ycia:
W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać od 500 ml do 2,5L na 10I wody. Roztwór nanieść na powierzchnię, pozostawić
ok. 5 15 minut, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.

Zastosowanie:
Silnie działający, bezzapachowy płyn do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia. Przeznaczony do stosowania
przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Preparat niskopieniący.
Odpowiedni do mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Podłogi

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-M 121-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Maszyny
› IM-URZ-MCMB17-1 → str.144

pH 1

Opakowanie: kanister 5L

– 0–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

0

In ormacje dodatkowe
Mycie codzienne:
100 500 ml →
10L zimnej wody
Mycie gruntowne:
0,5 1L →
10L zimnej wody

M

S

Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntowego czyszczenia podłóg

4 Koncentrat do gruntownego mycia podłóg twardych odpornych

4 Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego

na środki zasadowe
4 Usuwa zaskorupiały brud, sadzę, ślady gumy i inne trudne zabrudzenia
4 Zalecany do używania w marketach, pasażach handlowych, zakładach
przemysłowych, warsztatach

4 Zalecane stężenie: 100-1000 ml na 10L zimnej wody
4 1L koncentratu

do 100L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
CZ SZCZENIE CODZIENNE: Myć podłogi roztworem o stężeniu od 100 do 500 ml na 10L wody.
CZ SZCZENIE RUNTOWNE: Stosować rozcieńczenie od 500 do 1000 ml na 10L zimnej wody. Nanieść roztwór na czyszczoną podłogę i pozostawić ok. 10 - 15 min,
następnie szorować i zebrać rozpuszczony brud.

Zastosowanie:
Koncentrat do gruntownego mycia podłóg maszyną szorującą. Sprawdza się również przy bieżącym czyszczeniu silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopa.
Skutecznie usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach w marketach, zakładach przemysłowych i pasażach handlowych. Odpowiedni do wszystkich
typów podłóg odpornych na środki zasadowe. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Podłogi

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-M 130-1L

-

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-M 130-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Maszyny

Pompki

› IM-URZ-MCMB17-1 → str.144

› MS-CHE-POMS → str.121

pH 1

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

0

– 1–

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
neutralny

M

Dozowanie:
2 3L → 100 m2

P

Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum PC

lastrico

4 Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa do zabezpieczania

4 Działa antypoślizgowo

i nabłyszczania podłóg twardych (m.in. z PCV, linoleum, gumolitu,
lastriko)
2
4 Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 100 m podłogi
przy 2-3 warstwach

4 Chroni podłogę przed zniszczeniem
4 Nadaje połysk i estetyczny wygląd
4 Odporny na dezynfekcję

Sposób u ycia:
Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 141 Polimer. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.
W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca
się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.
KONSERWAC A: Codziennie zamiatać podłogę mopem na sucho, myć preparatem Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface.
Reperować uszkodzenia miejscowe rozcieńczając Mediclean 141 Polimer w proporcji 1:2 I zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować
maszyną wysokoobrotową (min. 1500 obr. min). W przypadku braku polerki wcześniej umytą podłogę przemywać preparatem Mediclean 141 Polimer w proporcji od
1:5 do 1:25L zimnej wody lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Zastosowanie:
Wydajny preparat na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, przeznaczony do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt
tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać
niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co
pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk przez długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

Polimer

Podłogi nabłyszczanie

Polerowanie

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-M 141-5L

neutralny

1

30

120

Pasujące produkty

Pompki
› MS-CHE-POMS → str.121

pH

Opakowanie: kanister 5L

– 2–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

0

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
neutralny

M

Dozowanie:
2 3L → 100 m2

P

Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum PC

lastrico beton

4 Polimerowa twarda powłoka samopołyskowa do zabezpieczania

4 Działa antypoślizgowo

i nabłyszczania podłóg twardych (m.in. z PCV, linoleum, gumolitu,
lastriko, betonu)
2
4 Nakładanie emulsji: 2-3 l wystarcza na zabezpieczenie 100 m podłogi
przy 2-3 warstwach

4 Chroni podłogę przed zniszczeniem
4 Nadaje połysk i estetyczny wygląd
4 Odporny na dezynfekcję

Sposób u ycia:
Wyłączyć ogrzewanie podłogowe. Starą powłokę usunąć preparatem Mediclean 121 Striper, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu Mediclean 142 Polimer. Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.
W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu. W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca
się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.
KONSERWAC A: codziennie zamiatać podłogę mopem na sucho, myć preparatem Mediclean 110 Floor lub Mediclean 210 Surface. Reperować uszkodzenia miejscowe
rozcieńczając Mediclean 142 Polimer w proporcji 1:2L zimnej wody, spryskać (mgiełka) reperowaną powierzchnię i przepolerować maszyną wysokoobrotową
(min. 1500 obr min). W przypadku braku polerki wcześniej umytą podłogę przemywać preparatem Mediclean 142 Polimer w proporcji od 1:5 do 1:25L zimnej wody
lub Mediclean 112 Shine zgodnie z instrukcją na etykiecie.

Zastosowanie:
Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na
podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości
powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na
dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk na długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

Polimer

Podłogi nabłyszczanie

Polerowanie

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-M 142-5L

neutralny

1

30

120

pH

Opakowanie: kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

1

–

–

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
neutralny

Deklaracja
zakupowa
Dozowanie:
100 500 ml →
10L zimnej wody

M
Koncentrat do mycia podłóg z gresu kamienia naturalnego i sztucznego płytek ceramicznych oraz innych powierzchni odpornych na
działanie kwasów

4 Koncentrat do czyszczenia płytek gresowych i ceramicznych, kamienia

4 Usuwanie zimą soli z podłóg twardych i wykładzin tekstylnych

naturalnego i sztucznego oraz innych podłóg odpornych na środki
kwasowe
4 Usuwa osady mineralne tj. wapń, rdza, osady cementowe, kamień
wodny

4 Wybielanie powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium
4 Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
4 1L koncentratu

do 100L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
W zależności od stopnia zanieczyszczenia stosować rozcieńczenie:
M CIE CODZIENNE LUB OKRESOWE: 100-200 ml na 10L wody (1-2 ).
M CIE RUNTOWNE I USUWANIE Z SOLI: 500-1000 ml na 10L wody (5-10 ) (użyć nierozcieńczony jeśli konieczne). Nanieść roztwór za pomocą szorowarki
lub mopa, pozostawić na 3 do 10 minut. Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia z powierzchni za pomocą automatu szorującego, odkurzacza do pracy na mokro
lub mopa. Zneutralizować wodą.
UWA A Polerowany marmur i płytki terazzo powinny być myte regularnie środkiem do czyszczenia o neutralnym p .

Zastosowanie:
Koncentrat gruntownie oczyszcza powierzchnie kamienne, ceramiczne oraz pozostałe - odporne na działanie kwasów. Idealny do mycia ręcznego oraz maszynowego.
Nie pozostawia smug. Odpowiedni zarówno do usuwania osadów mineralnych - takich jak wapń, rdza, osady cementowe, kamień i ślady soli - jak i do czyszczenia fug
oraz wybielania powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium. Neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwa osad wapnia oraz soli z większości twardych
powierzchni podłogowych i wykładzin, także z powierzchni przemysłowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Mycie ręczne
i maszynowe

Koncentrat

Dane logistyczne

Podłogi

In ormacje na temat podstawowych właściwości izycznych i chemicznych:

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-M 1 0-1L

neutralny

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-M 1 0-5L

neutralny

1

30

120

Pasujące produkty

Pompki
› MS-CHE-POMS → str.121

pH 1 0

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

– 4–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POD O I

In ormacje dodatkowe
Silnie
działający
Dozowanie:
50 400 ml →
10L zimnej wody

M

I

Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach warsztatach i obiektach przemysłowych

4 Koncentrat do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży

4 Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego

roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach,
zakładach przemysłowych
4 Polecany do PCV, lastrico, betonu, płytek podłogowych
4 Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty zeskorupiały brud

4 Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10L zimnej wody
4 1L koncentratu

do 200L roztworu roboczego

4 Może reagować z aluminium

Sposób u ycia:
W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10L wody.
W AUTOMATAC CZ SZCZ C C : 100 - 400 ml na 10L wody.
M KA W SOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10L wody.

Zastosowanie:
Do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży
roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni
wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Maszyny,
odzież
robocza

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-N200-1L

-

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-N200-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

Maszyny

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

› IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

pH 1

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

0

–

–

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
50 400 ml →
10L zimnej wody

M

I

Alkaliczny koncentrat do czyszczenia powierzchni w halach warsztatach i obiektach przemysłowych

4 Koncentrat do czyszczenia podłóg, maszyn, silników, plandek, odzieży

4 Przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego

roboczej i innych powierzchni w halach produkcyjnych, warsztatach,
zakładach przemysłowych
4 Polecany do PCV, lastrico, betonu, płytek podłogowych
4 Usuwa smary, oleje, sadze, tłuszcze, zaschnięty zeskorupiały brud

4 Zalecane stężenie: 50-400 ml na 10L zimnej wody
4 1L koncentratu

do 200L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
W zależności od sposobu i stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: 200 - 300 ml na 10L wody.
W AUTOMATAC CZ SZCZ C C : 100 - 400 ml na 10L wody.
M KA W SOKOCIŚNIENIOWA: 50 - 200 ml na 10L wody.

Zastosowanie:
Do mycia podłóg i innych powierzchni w halach, warsztatach i obiektach przemysłowych. Polecany do mycia maszyn, silników samochodowych, plandek oraz odzieży
roboczej. Specjalnie dobrane składniki preparatu emulgują i usuwają: tłuszcz, oleje, smary (w tym smary grafitowe), sadze i zaschnięty brud ze wszystkich powierzchni
wodoodpornych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Maszyny,
odzież
robocza

Podłogi

Mycie ręczne
i maszynowe

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-N201-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

Maszyny

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

› IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

pH 1

Opakowanie: kanister 5L

–

–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

1

Dost pne zapachy:

M

In ormacje dodatkowe

Zapach
zielonej
herbaty

Produkt
z atestem PZ

Zapach
czerwonych
owoców

Dozowanie:
25 200 ml →
10L zimnej wody

S

Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak meble okna drzwi ściany podłogi i in.

4 Uniwersalny koncentrat do wszystkich powierzchni wodoodpornych

4 Mycie ręczne

4 Idealny do tworzyw sztucznych, powierzchni lakierowanych, płytek

4 1L koncentratu

ceramicznych, marmuru, szkła, mebli, okien, drzwi i in.
4 Nie zostawia smug, nadaje właściwości antystatyczne i delikatny połysk

4 2 trwałe zapachy zielona herbata i czerwone owoce

do 400L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody. Umyć powierzchnię i zostawić do wyschnięcia. Powierzchnie mające
kontakt z żywnością dodatkowo spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Zastosowanie:
Uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki
ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble itp. Nie pozostawia smug. Nadaje delikatny połysk i przyjemny zapach oraz właściwości antystatyczne. Skutecznie
usuwa zanieczyszczenia oraz chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Produkt może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, również na
powierzchniach mających kontakt z żywnością. Tylko do użytku profesjonalnego.

Szyby

Koncentrat

Powierzchnie
zmywalne

Podłogi

Dane logistyczne
Kod produktu

Zapach

SSE- OT-MC210-1LN

zielona herbata

SSE- OT-MC210-1L-C

czerwone owoce

Poj.

1L
SSE- OT-MC210-5L

zielona herbata

SSE- OT-MC210-5L-C

czerwone owoce

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

12

10

00

1

30

120

5L

Pasujące produkty

Zielona herbata

Czerwone owoce

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118
› IN-CHG-01 → str.118
› IN-CHG-01 → str.119
› IN-CHG-01 → str.119

› MS-CHE-POMS → str.121

pH

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

1

– 7–

Dost pne zapachy:
Zapach
zielonej
herbaty

M
Gotowy do u ycia preparat do urządze biurowych monitorów LCD i T

ekranów wyświetlaczy mebli blatów glazury szyb i in.

4 Nadaje właściwości antystatyczne i delikatny połysk

otowy do użycia preparat w formie pianki do mycia powierzchni
wodoodpornych
4 Do mebli, monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy, okien, drzwi,
urządzeń biurowych, ekranów, monitorów, blatów, ścian, glazury, szyb,
drzwi i in.
4

4 Nie pozostawia smug i zapobiega powstawaniu śladów palców
4 Zapach zielonej herbaty

Sposób u ycia:
Spryskać powierzchnie pianką i wytrzeć ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Zastosowanie:
Preparat w formie pianki o wszechstronnym zastosowaniu do mycia powierzchni wodoodpornych. Idealny do codziennego czyszczenia urządzeń biurowych,
monitorów LCD i TV, ekranów, wyświetlaczy, blatów, mycia mebli, ścian, glazury, szyb i innych powierzchni lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw
sztucznych oraz szkła. Preparat ma doskonałe właściwości myjące i antystatyczne, nie pozostawia smug oraz zapobiega ich powstawaniu. Barwa produktu może ulec
lekkiej zmianie nie wpływającej na jego właściwości. Tylko do użytku profesjonalnego.

Powierzchnie
zmywalne

Pianka

Szyby

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC211-05L

zielona herbata

12

12

720

5L

SSE- OT-MC211-5L

zielona herbata

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Ściereczki

› IM-AKC-00

› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0

→ str.121

01 → str.122
02 → str.122
0 → str.122
0 → str.122

pH

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

–

–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

0

Dost pne zapachy:
Zapach
świeżej bryzy

M
Preparat do mycia szyb luster oraz innych powierzchni ze szkła

4

4 Ochrona przed ponownym zabrudzeniem

otowy do użycia płyn do codziennego mycia powierzchni szklanych

4 Nie pozostawia smug oraz szybko odparowuje

4 Wyposażony w spryskiwacz typu DUO piana lub mgiełka

4 Nadaje właściwości antystatyczne

4 Zapach świeżej bryzy

Sposób u ycia:
Płyn spryskać bezpośrednio na powierzchnię i wytrzeć szmatką lub ręcznikiem papierowym do uzyskania idealnego połysku.

Zastosowanie:
Preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lady chłodnicze itp. Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha
i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Preparat jest wygodny w aplikacji i posiada przyjemny zapach. Po użyciu pozostawia powłokę ochronną, która zabezpiecza
umytą powierzchnię przed ponownym osadzaniem się brudu. Posiada właściwości antystatyczne. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spray

Szyby

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC220-05L

świeża bryza

12

12

720

5L

SSE- OT-MC220-5L

świeża bryza

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Ściereczki

Akcesoria

› IM-AKC-00

› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0

› IM-AKC-0 00 → str.141
› IM-AKC-0 02 → str.141

→ str.121

01 → str.122
02 → str.122
0 → str.122
0 → str.122

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

pH

1

–

–

Dost pne zapachy:
Zapach różany

M
Mleczko do czyszczenia i piel gnacji mebli drewnianych i laminowanych

otowy do użycia preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych
4 Doskonale nabłyszcza czyszczoną powierzchnię
4

4 Chroni przed wilgocią i kurzem
4 Zapobiega powstawaniu śladów palców
4 Zapach różany

Sposób u ycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Za pomocą miękkiej i suchej ściereczki rozprowadzić cienką warstwę mleczka na powierzchni. Polerować aż do zniknięcia nadmiaru
preparatu.

Zastosowanie:
Dzięki zawartości naturalnych wosków i silikonów preparat nadaje powierzchniom połysk oraz chroni je przed kurzem i ponownymi zabrudzeniami. Preparat jest
wydajny, posiada przyjemny zapach i nie pozostawia smug. Nie stosować na niezabezpieczone drewno. Tylko do użytku profesjonalnego.

Meble
drewniane
i laminowane

Mleczko

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC230-05L

rózany

12

12

720

Pasujące produkty

Ściereczki
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0

01 → str.122
02 → str.122
0 → str.122
0 → str.122

pH 7

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

– 40 –

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

1

Dost pne zapachy:
Świezy
zapach

M

S

Preparat do mycia i piel gnacji powierzchni ze stali nierdzewnej

otowy do użycia płyn do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej,
aluminium i stali galwanizowanej
4 Chroni przed rdzą i procesami utleniania
4

4 Nadaje właściwości antystatyczne
4 Zapobiega powstawaniu śladów palców
4 Świeży zapach

Sposób u ycia:
Produkt gotowy do użycia. Spryskaj powierzchnię ściereczki preparatem lub bezpośrednio czyszczoną powierzchnię. Przetrzyj i wypoleruj czystą, suchą ściereczką.

Zastosowanie:
otowy do użycia preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa
zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewnia ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi
i plamy. Zapobiega powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Tylko do użytku profesjonalnego.

Stal
nierdzewna

Spray

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC240-05L

Świeży

12

12

720

Pasujące produkty

Ściereczki
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0

01 → str.122
02 → str.122
0 → str.122
0 → str.122

pH

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

1

– 41 –

M
Preparat do usuwania śladów po naklejkach taśmach klejących gumach pisakach

4

otowy do użycia

4 Działa po kilku sekundach od nałożenia
4 Do usuwania naklejek i gum do żucia użyj szczoteczki

Sposób u ycia:
Nanieść punktowo na zabrudzoną powierzchnię. Odczekać. Im dłuższy czas kontaktu tym większa skuteczność. Do ściągnięcia gum do żucia i naklejek użyć szczotki
i lub ściereczki.

Zastosowanie:
otowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju, gumach do żucia i pisakach.
Polecany na wszystkie powierzchnie. Przed użyciem należy sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na preparat (może spowodować odbarwienie). Tylko do
użytku profesjonalnego.

Usuwanie
śladów
po naklejkach

Spray

Usuwanie
śladów
po markerach

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC250-05L

-

12

12

720

Pasujące produkty

Akcesoria
› IM-AKC-0 04 → str.140
› IM-AKC-0 0 → str.140

pH 11 1

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

– 42 –

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

In ormacje dodatkowe
Deklaracja
zakupowa

M
Silnie działający preparat do gruntownego czyszczenia ug podłogowych i ściennych

4

otowy do użycia płyn do czyszczenia fug podłogowych i ściennych

4 Usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne oraz nagromadzone osady

4 Działa już po kilku sekundach od aplikacji
4 Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na kwasy

mineralne

Sposób u ycia:
Preparat nanieść na zwilżoną wodą powierzchnię fugi. W zależności od intensywności zabrudzenia odczekać od 15 sekund do 5 minut. Zebrać rozpuszczony brud,
a następnie zneutralizować powierzchnię, spłukując ją czystą wodą. W przypadku lżejszych zabrudzeń można rozcieńczyć preparat w proporcji 1:1 z zimną wodą. Nie
stosować na powierzchniach szczególnie wrażliwych na kwasy (ewentualnie wykonać próbę na małym fragmencie powierzchni).

Zastosowanie:
Specjalistyczny preparat przeznaczony do czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Błyskawicznie rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia nieorganiczne bez
konieczności szorowania. Działa w ciągu kilkunastu sekund od momentu aplikacji. Tylko do użytku profesjonalnego.

Fugi

Spray

Podłogi

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC2 0-05L

-

12

12

720

pH 1 1

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

POWIERZC NIE

–4 –

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe
Produkt
z atestem PZ

Zapach
wiśni

Dozowanie:
25 200 ml →
10L zimnej wody

M

S

Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych.

4 Koncentrat do czyszczenia powierzchni sanitarnych

armatura,
podłogi, glazura, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe, brodziki,
pisuary, baterie, stal nierdzewna
4 Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
4 Przeznaczony do mycia ręcznego

4 Wykazuje działanie antybakteryjne
4 Produkt o zapachu wiśni
4 Do gruntownego czyszczenia stosować koncentrat
4 1L koncentratu

do 400L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
CZ SZCZENIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
CZ SZCZENIE RUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać.

Zastosowanie:
Koncentrat do czyszczenia urządzeń sanitarnych takich jak: muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki oraz armatury łazienkowej. Do utrzymania czystości wszystkich
powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia. Zalecany do
mycia umywalek, muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, a także elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zapewnia
doskonałą czystość, pozostawiając przyjemny zapach. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa antybakteryjnie. Może być stosowany w zakładach przemysłu
spożywczego. Posiada atest PZ . Tylko do użytku profesjonalnego.

Wanny,
umywalki,
zlewy

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie
sanitarne

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-MC310-1L-C

wiśnia

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-MC310-5L-C

wiśnia

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118
› IN-CHG-01 → str.119
› IN-CHG-01 → str.119

› MS-CHE-POMS → str.121

pH 1 0

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

– 44 –

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SANITARIAT

Dost pne zapachy:
Zapach
czarnych
winogron

M
Gotowy do u ycia preparat w ormie pianki do czyszczenia kabin prysznicowych brodzików osłon plastikowych i szklanych

otowa do użycia pianka do codziennego mycia kabin prysznicowych,
brodzików, płytek, wyposażenia łazienki i kuchni
4 Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
4

4 Wykazuje działanie antybakteryjne
4 Przyjemny zapach czarnych winogron

Sposób u ycia:
Spryskać powierzchnię pianką, odczekać kilka minut, przetrzeć ściereczką z mikrofazy bąd gąbką, następnie spłukać

Zastosowanie:
otowy do użycia preparat w formie pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej.
Doskonale usuwa kamień wapienny, rdzę, naloty z mydła oraz tłusty osad. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Posiada właściwości
antybakteryjne. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Barwa produktu może ulec lekkiej zmianienie niewpływającej na jego
właściwości. Tylko do użytku profesjonalnego.

Wanny,
umywalki,
zlewy

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie
sanitarne

Pianka

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

500 ml
5L

SSE- OT-MC311-05L

czarne winogrona

SSE- OT-MC311-5L

czarne winogrona

il. szt. / paleta

12

12

720

1

30

120

pH 1

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

il. kartonów / warstwa

SANITARIAT

0

–4 –

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
M CIE CODZIENNE
od 25 do 200 ml
→ 10L zimnej wody

Deklaracja
zakupowa

Dozowanie:
M CIE RUNTOWNE
nanieść nierozcieńczony
środek na mytą powierzchnie,
odczekać ok. 5-10 min
i spłukać

Silnie
działający

M

P

Koncentrat do powierzchni sanitarnych o wzmocnionym działaniu czyszczącym

warantuje oszczędność czasu niezbędnego na testy i doczyszczanie
tradycyjną chemią
4 Wykazuje działanie antybakteryjne

4 Supersilny koncentrat do zadań specjalnych

4

4 Niezawodne rozwiązanie na ekstremalne zabrudzenia
4 Pomoże pozbyć się zeskorupiałego brudu i tłustych zabrudzeń
4 Wzmocniona formuła o wyjątkowo silnym działaniu

Sposób u ycia:
M CIE CODZIENNE: w zależności od zabrudzenia rozcieńczać od 25 do 200 ml na 10L zimnej wody.
M CIE RUNTOWNE: nanieść nierozcieńczony środek na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać.

Zastosowanie:
Koncentrat o wzmocnionym działaniu czyszczącym zabrudzenia typowe dla powierzchni sanitarnych: kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz zabrudzenia pochodzenia
organicznego. Zalecany do utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia umywalek,
muszli klozetowych, pisuarów, kabin prysznicowych i armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej. Nie niszczy czyszczonych powierzchni. Działa
antybakteryjnie. Polecany do stosowania m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego i zakładach opieki zdrowotnej. Może być używany przed lub po zastosowaniu
środków dezynfekcyjnych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Wanny,
umywalki,
zlewy

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie
sanitarne

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-MC315-1L

-

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-MC315-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118
› IN-CHG-01 → str.119
› IN-CHG-01 → str.119

› MS-CHE-POMS → str.121

pH 1 1

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

–4 –

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SANITARIAT

Dost pne zapachy:
Zapach
jabłkowy

M
Antybakteryjny el do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych

otowy do użycia żel do codziennego mycia sedesów, pisuarów,
umywalek i armatury łazienkowej
4 Usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła, tłuste zabrudzenia organiczne
4

4 Wykazuje działanie antybakteryjne
4 Przyjemny jabłkowy zapach

Sposób u ycia:
M CIE MUSZLI, BIDET W itp.: Preparat należy nanieść bezpośrednio na mytą powierzchnię, odczekać ok. 5 - 10 min i spłukać. W razie potrzeby użyć szczotki do
czyszczenia.
M CIE UM WALEK I ARMATUR : Preparat nanieść na gąbkę lub ściereczkę, przetrzeć, następnie spłukać i wytrzeć do sucha.

Zastosowanie:
Preparat w postaci żelu do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa kamień i osady z mydła.
Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność
mycia. Tylko do użytku profesjonalnego.

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie
sanitarne

Antybakteryjny

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

750 ml

SSE- OT-MC320-075L

jabłko

12

13

24

5L

SSE- OT-MC320-5L

jabłko

1

30

120

pH 1 1

Opakowanie: butelka 750 ml, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

il. szt. / paleta

SANITARIAT

– 47 –

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
100 ml → 10L
zimnej wody lub
użyć w postaci
nierozcieńczonej.

M
Preparat do czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych pisuarów wanien umywalek brodzików zlewów odpływów koszy
i pojemników na odpady

4 Do sedesów, pisuarów, wanien, brodzików, zlewów, odpływów, koszy

4 Wykazuje działanie antybakteryjne

i pojemników na odpady
4 Redukuje nieprzyjemne zapachy

4 Usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów
4 Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na środki kwasowe

Sposób u ycia:
URZ DZENIA SANITARNE: rozprowadzić preparat na powierzchni, spłukać wodą po 15 min. W razie potrzeby użyć szczotki do czyszczenia.
PO EMNIK NA ODPAD , KOSZE DU E POWIERZC NIE SANITARNE: stosować rozcieńczenie 100 ml na 10L zimnej wody. Wcześniej wykonać próbę.
UWA A Nie stosować z innymi preparatami. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

Zastosowanie:
Chlorowy preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia wywołane
obecnością grzybów. Zastosowanie aktywnego chloru gwarantuje rozpuszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń i zapewnia wysoki poziom higieny. Skutecznie czyści
fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Tylko do użytku profesjonalnego.

Składniki
antybakteryjne

Kabiny
prysznicowe,
armatura

Powierzchnie
sanitarne

Pojemniki
na śmieci

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

750 ml

SSE- OT-MC330-075L

-

12

13

24

5L

SSE- OT-MC330-5L

-

1

30

120

pH 1

Opakowanie: butelka 750 ml, kanister 5L

–4 –

il. szt. / paleta

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SANITARIAT

0

M

T

Preparat do oczyszczania niedro nych rur i odpływów kanalizacyjnych

4 Preparat w formie granulek do udrażniania syfonów odpływowych

4 Rozpuszcza tłuszcz, włosy, watę, papier, odpadki kuchenne i inne

w zlewozmywakach i wannach

zanieczyszczenia

Sposób u ycia:
Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać około
200 ml wody. Pozostawić na minimum 30 minut i spłukać dużą ilością wody.
UWA A: Nie przekraczać zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu. W celu profilaktycznego zapobiegania powstawaniu nieprzyjemnego zapachu stosować
połowę normalnej ilości preparatu raz w tygodniu.

Zastosowanie:
Preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Do oczyszczania niedrożnych rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza
zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy
nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do
użytku profesjonalnego.

Udrażniacz
do wanien
i zlewów

Proszek

Muszle
i pisuary

Dane logistyczne
Poj.
00 g

Kod produktu
MS-C E-MC340- 00

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

-

12

19

1140

pH ok. 1

Opakowanie: butelka 00 g

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SANITARIAT

–4 –

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
5 ml → 5L
wody

Zapach
cytrynowy

Zapach
miętowy

M

D

Płyn do r cznego mycia naczy oraz urządze i powierzchni kuchennych

4 Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców oraz urządzeń

4 2 świeże zapachy cytrynowy, miętowy

i powierzchni kuchennych
4 Zawiera pochodną olejku kokosowego chroni skórę dłoni

4 1L koncentratu

do 1000L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
Dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć do sucha. Nanieść niewielką ilosć koncentratu
na gąbkę do mycia i myć przy użyciu powstałej piany.

Zastosowanie:
Uniwersalny płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń oraz wszelkich powierzchni i urządzeń kuchennych. Posiada przyjemny cytrynowy miętowy zapach. Nie
pozostawia smug i zacieków. Zawarta w płynie pochodna olejku kokosowego chroni skórę rąk przed podrażnieniami. Płyn o neutralnym p . Przebadany
dermatologicznie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Pow. mające
kontakt
z żywnością

Naczynia
i sztućce

Płyn

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

SSE- OT-MC510-1L

cytrynowy

SSE- OT-MC510-1L-M

miętowy

SSE- OT-MC510-5L

cytrynowy

SSE- OT-MC510-5L-M

miętowy

1L

5L

Cytrynowy

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

12

10

00

1

30

120

Miętowy

pH

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

– 0–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

1

Dost pne zapachy:
Zapach
cytrynowy

M

S

Mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich

4 Usuwa naloty z kamienia wodnego i rdzę

4 Preparat gotowy do użycia
4 Idealny do wanien, umywalek, zlewów stalowych i ceramicznych, kafli,

kuchenek

Sposób u ycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Odpowiednią do wielkości czyszczonej powierzchni ilość mleczka nanieść na wilgotną szmatkę lub bezpośrednio na czyszczoną
powierzchnię i wycierać, a następnie spłukać wodą. akość produktu zapewnia natychmiastowy efekt czyszczący.

Zastosowanie:
Mleczko do czyszczenia wszelkich powierzchni gładkich, m.in. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków,
wanien itp. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadaje połysk, nie rysuje oraz nie pozostawia smug i zacieków.
Zapewnia widoczną i odczuwalną świeżość o lekkim, cytrynowym zapachu.

Wanny,
umywalki,
zlewy

Zmywarki,
bojlery,
czajniki

Mleczko

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

50 g

MS-C E-MC520- 50

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

cytrynowy

12

19

1140

Pasujące produkty

Ściereczki
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0
› IM-AKC-0

01 → str.122
02 → str.122
0 → str.122
0 → str.122

pH ok. 10

Opakowanie: pojemnik 50 g

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

– 1–

Dost pne zapachy:
Bez dodatku
kompozycji
zapachowych

M
Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni

4 Najskuteczniej działa na powierzchniach podgrzanych do temp. 50 C

otowa do użycia pianka do odtłuszczania i czyszczenia przypalonych
powierzchni
4 Do piekarników, rożnów, grilli, rusztów, kuchni gazowych
i elektrycznych, komór wędzarniczych, kominków
4

Sposób u ycia:
Nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza i pozostawić na ok. 2-5 min. Przetrzeć gąbką lub doczyścić szczoteczką. W przypadku trudnych do
usunięcia zabrudzeń czynność powtórzyć. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Do osiągnięcia lepszego efektu oraz przyspieszenia procesu
czyszczenia zaleca się podgrzanie powierzchni do temperatury ok. 50 C.

Zastosowanie:
otowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie
alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych, kominków, komór wędzarniczych itp. Nie stosować na
aluminium. Tylko do użytku profesjonalnego.

Pow. mające
kontakt
z żywnością

Tłuste
i przypalone
powierzchnie

Pianka

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC530-05L

-

12

12

720

5L

SSE- OT-MC530-5L

-

1

30

120

pH 1

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem, kanister 5L

– 2–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

1

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
1 5 ml →
1L zimnej wody

M

D

Koncentrat do maszynowego mycia naczy w zmywarkach gastronomicznych

4 Koncentrat do mycia naczyń, sztućców, sprzętu kuchennego

4 Niskopieniący, o neutralnym zapachu
4 1L koncentratu

w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych

do 1000L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
Zalecane użycie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-5 ml na 1 litr wody (dla wody demineralizowanej lub zmiękczonej), wraz ze wzrostem twardości wody należy
zwiększyć stężenie preparatu. W przypadku wody twardej należy dodatkowo użyć kwasowego płynu do płukania i nabłyszczania naczyń.

Zastosowanie:
Alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych. Usuwa
pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Najwyższa skuteczność mycia osiągana jest przy zastosowaniu wody
demineralizowanej bąd miękkiej. Preparat niskopieniący, posiada neutralny zapach. Nie zawiera chloru i fosforanów. Nie stosować na aluminium ani stopach metali
lekkich. Preparat może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Zmywarki
gastronomiczne

Naczynia
i sztućce

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

10L

SSE- OT-MC540-10L

-

1

20

0

pH 1

Opakowanie: kanister 10L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

–

1

–

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
1 3 ml →
1L wody

M

D

Preparat do maszynowego płukania i nabłyszczania naczy w zmywarkach gastronomicznych

4 Koncentrat do płukania naczyń, sztućców sprzętu kuchennego

4 Niskopieniący, o neutralnym zapachu
4 1L koncentratu

w zmywarkach przemysłowych i myjniach gastronomicznych

do 1000L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
Zalecane użycie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-3 ml na 1 litr wody (dla wody demineralizowanej lub zmiękczonej), wraz ze wzrostem twardości wody należy
zwiększyć stężenie preparatu.

Zastosowanie:
agodny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewnia idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń
i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smug i zacieków. Zalecany do automatycznego dozowania. Może być stosowany w piecach konwekcyjno-parowych.
Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Preparat niepieniący, posiada neutralny zapach. Tylko do użytku profesjonalnego.

Zmywarki
gastronomiczne

Naczynia
i sztućce

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

5L

SSE- OT-MC550-5L

-

1

30

120

pH

Opakowanie: kanister 5L

– 4–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

1

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
jabłkowo
-gruszkowy

Dozowanie:
50 200 ml →
10L zimnej wody

M
Skoncentrowany preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni

4 Zalecany do odtłuszczania w warsztatach i halach przemysłowych

4 Delikatny zapach jabłkowo-gruszkowy

4 Zalecany do mycia delikatnych posadzek sportowych

4 1L koncentratu

do 200L roztworu roboczego

4 Przeznaczony do mycie maszynowego i ręcznego

Sposób u ycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować rozcieńczenie: Zwyczajne zabrudzenia: od 50 do 200 ml na 10L zimnej wody. Silne zabrudzenia: stosować roztwór
o wyższym stężeniu. Po zastosowaniu na powierzchniach mających kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Zastosowanie:
Silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spożywczym
(kuchnie żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach
i halach sportowych. Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących i myjkach wysokociśnieniowych. Tylko do użytku profesjonalnego.

Koncentrat

Pow. mające
kontakt
z żywnością

Podłogi

Posadzki
sportowe

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

1L

SSE- OT-MC570-1L

abłkowo-gruszkowy

12

10

il. szt. / paleta
00

5L

SSE- OT-MC570-5L

abłkowo-gruszkowy

1

30

120

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

Maszyny

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

› IIM-URZ-MCMB17-1 → str.144

pH 7

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

–

1

–

In ormacje dodatkowe
Deklaracja
zakupowa
Dozowanie:
ok. 100 ml →
1L wody

M
Koncentrat do odkamieniania i czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządze tj. czajniki bojlery bemary

4 Zalecany do odkamieniania obiegów zamkniętych m.in. wanien

4 Zalecane stężenie 100 ml na 1L wody

z hydromasażem
4 Nie niszczy stali nierdzewnej, glazury, szkła

4 1L koncentratu

do 10L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
ZM WARKI: Wyłączyć dozowanie środka myjącego. Napełnić zmywarkę wodą. W zależności od grubości osadów wlać do zbiornika ok. 100 ml koncentratu na 1 litr
wody. Uruchomić urządzenie na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór roboczy, a całe urządzenie dokładnie spłukać wodą lub napełnić zmywarkę czystą
wodą i włączyć program obiegu wody bez dozowania środka myjącego. Zdemontowane i silnie zabrudzone części zmywarki należy zanurzyć w 10 roztworze
roboczym, a następnie dokładnie spłukać wodą lub wykonać płukanie wodą w zmywarce.
UPORCZ WE OSAD , RDZA: Na powierzchnie ceramiczne i posadzki odporne na działanie kwasów nanieść niewielką ilość koncentratu, rozprowadzić za pomocą
szczotki lub gąbki, odczekać kilka minut i po usunięciu zabrudzeń spłukać wodą.

Zastosowanie:
Koncentrat aktywnie czyszczący do zmywarek oraz innych urządzeń gastronomicznych. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, osady wapienne, cementowe oraz inne osady
mineralne, powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia. Nie niszczy powierzchni ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Nie stosować do powierzchni emaliowanych,
aluminiowych, z metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Bezzapachowy, niskopieniący. Tylko do użytku profesjonalnego.

Odkamienianie
urządzeń
kuchennych

Zmywarki
gastronomiczne

Koncentrat

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

1L

SSE- OT-MC580-1L

-

12

10

00

5L

SSE- OT-MC580-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Pompki
› MS-CHE-POMS → str.121

pH 0

Opakowanie: butelka 1L, kanister 5L

–

–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I IENA KUC ENNA

0

Dost pne zapachy:
Zapach
białych kwiatów

M

S

Mydło do mycia rąk i całego ciała

4 Do mycia rąk i całego ciała

4 Dobrze się pieni

4 Zawiera środki myjące łagodne dla skóry

4 Delikatny zapach białych kwiatów

4 Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego

chroni skórę przed

4 Przyjazne dla skóry p

wysuszeniem i delikatnie nawilża

Sposób u ycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć i spłukać wodą.

Zastosowanie:
Delikatne płynne mydło zawierające składniki myjące łagodne dla skóry. Dzięki zawartości gliceryny i pochodnej olejku kokosowego chroni skórę przed nadmiernym
wysuszeniem i delikatnie ją nawilża. Dobrze się pieni i posiada przyjemny zapach. ego p jest przyjazne dla skóry. Można stosować zarówno do mycia rąk jak i całego
ciała. Przebadany dermatologicznie.

Emulsja

Mycie rąk

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

500 ml

SSE- OT-MC410-05L

białe kwiaty

12

9

il. szt. / paleta
43

5L

SSE- OT-MC410-5L

białe kwiaty

1

30

120

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

› MS-CHE-POMS → str.121

pH

Opakowanie: butelka 500 ml z pompką, kanister 5L

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

M D A

0

– 7–

M

S

Antybakteryjne mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała

4 Do mycia rąk i całego ciała

4 Dobrze się pieni

4 Zawiera środki myjące łagodne dla skóry

4 Bez barwników, bez zapachu

4 Zawiera glicerynę i pochodną oleju kokosowego- chroni skórę przed

4 Przyjazne dla skóry p

wysuszeniem i delikatnie nawilża

Sposób u ycia:
Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą. Unikać kontaktu z oczami.

Zastosowanie:
Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie, delikatnie nawilżające dzięki zastosowaniu łagodnych środków myjących i uszlachetniających. Nie zawiera barwników
ani kompozycji zapachowej. Zawiera pantenol o działaniu przeciwzapalnym i przyśpieszającym proces regeneracji naskórka. Pantenol nadaje również skórze uczucie
gładkości. Poprzez naturalne p dla skóry oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego - pozwala na codzienne mycie rąk nie powodując podrażnień.
Zalecane do stosowania w przemyśle przetwórstwa spożywczego, instytucjach ochrony zdrowia oraz szkołach, przedszkolach, restauracjach.

Emulsja

Antybakteryjne
mycie rąk

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

500 ml

SSE- OT-MC420-05L

-

12

9

il. szt. / paleta
43

5L

SSE- OT-MC420-5L

-

1

30

120

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

› MS-CHE-POMS → str.121

pH

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

–

–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

M D A

0

Dost pne zapachy:
Zapach
cytrynowy

Zapach
morski

Zapach
czarnych
winogron

Zapach
zielonej
herbaty

Zapach
pomelo

M
Odświe acz powietrza do łazienek toalet biur i innych pomieszcze u yteczności publicznej

otowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych
zapachów
4 Do rozpylania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych
powierzchniach
4

4 Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności

publicznej

Sposób u ycia:
Rozpylać w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach.

Zastosowanie:
Pozostawia w pomieszczeniach świeży zapach. ednocześnie neutralizuje i maskuje nieprzyjemne zapachy. Odpowiedni do stosowania w łazienkach, biurach i innych
pomieszczeniach użyteczności publicznej. Tylko do użytku profesjonalnego.

Odświeżacz
powietrza

Spray

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

SSE- OT-MC 10-M

morski

SSE- OT-MC 10-C
500 ml

Morski

czarne winogrona

SSE- OT-MC 10-P

pomelo

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

il. szt. / paleta

12

12

720

zielona herbata

SSE- OT-MC 10-W

Zielona herbata

il. kartonów / warstwa

cytrynowy

SSE- OT-MC 10-

Cytryna

il. szt. / karton

Czarne winogrona

Pomelo

pH cytrynowy

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

1 pomelo

ODŚWIE ACZE

1 morski z. herbata cz. winogrono 7

–

1

–

Dost pne zapachy:
Zapach
pieniędzy

M
Odświe acz powietrza do łazienek toalet biur i innych pomieszcze u yteczności publicznej

otowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych
zapachów
4 Do rozpylania w pomieszczeniach lub na wodoodpornych
powierzchniach
4

4 Wyjątkowo trwały, ekskluzywny zapach
4 Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności

publicznej

Sposób u ycia:
Rozpylać w pomieszczeniach lub na wodoodpornych powierzchniach.

Zastosowanie:
otowy do użycia preparat do maskowania i usuwania nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania w łazienkach, biurach, pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Odświeżacz
powietrza

Spray

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt. / karton

il. kartonów / warstwa

il. szt. / paleta

500 ml

SSE- OT-MC 11-P

pieniędzy

12

12

720

Zeskanuj kod by dowiedzieć się
więcej o tym produkcie na naszej
stronie internetowej

pH 7

Opakowanie: butelka 500 ml ze spryskiwaczem

– 0–

PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

ODŚWIE ACZE

1

Jak prawid owo
przygotować roztwór myjący?

Nalej do wiadra
L zimnej wody

Sprawd , ile koncentratu
wlać do wody

Dodaj odpowiednią ilość
koncentratu
PAMIĘTAJ!
Za dużo koncentratu
1 nakr tka butelki
10 ml koncentratu

St żenie

smugi i klejąca pod oga

l

,
2 ml
1 pompka
lub 2,5 nakrętki

L
koncentrat

1 pompka do kanistra
2 ml koncentratu

0 ml
2 pompki
lub 5 nakrętek

L

100 ml

2 0 ml

4 pompki
lub 10 nakrętek

10 pompek
lub 25 nakrętek

L

L

00 ml
20 pompek
lub 50 nakrętek

L

zimna woda

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

– 1–

powierzchnie

narz dzia

r ce

P

Poznaj lini produktów
do dezynfekcji MEDISEPT
Prezentujemy Państwu linię preparatów do dezynfekcji powierzchni, narzędzi oraz rąk przeznaczoną zarówno do użytku
medycznego, jak i pozamedycznego. Środki do dezynfekcji pozwalają na usunięcie szkodliwych drobnoustrojów, bakterii,
wirusów czy też prątków gru licy. Preparaty nie tylko eliminują zagrożenie, ale jednocześnie pomagają chronić powierzchnię
i narzędzia. Płyny do dezynfekcji rąk oprócz zapewniania ochrony przed drobnoustrojami wpływają na procesy regeneracyjne
skóry. Proponujemy Państwu zarówno gotowe do użycia płyny, jak i proszki czy koncentraty do dezynfekcji. W ofercie MEDISEPT
znajdują się zarówno środki do codziennego mycia powierzchni i narzędzi, jak i produkty takie jak bezalkoholowe spraye
i chusteczki umożliwiające eliminację drobnoustrojów w każdym miejscu.

Jak czytać etykiety?
Wszystkie etykiety produktów MEDISEPT zawierają cztery sekcje piktogramów ułożonych zawsze w tej samej kolejności.
Koncentraty posiadają dodatkowe pole z instrukcją dozowania. Każda sekcja ma za zadanie przekazać wizualnie najważniejsze
informacje dotyczące produktu.

1. Sekcja posta produktu

2. Sekcja cecha wyró niająca

Piktogramy informujące o formie
produktu. Może to być spray, pianka,
proszek, płyn, emulsja, koncentrat
czy chusteczki.

Piktogramy wskazujące na zastosowanie produktu dezynfekcję,
szybką dezynfekcję, mycie czy
pielęgnację.

. Sekcja przeznaczenie
Piktogramy wskazujące na rodzaj
powierzchni, do których
przeznaczony jest produkt.

Zapach
neutralny

4. Sekcja zapach
Piktogramy i opis na tle koloru odpowiadającego
zapachowi produktu.

– 4–

. Sekcja dozowanie
W przypadku koncentratów sekcja ta zawiera wskazówki
dotyczące dozowania dla poszczególnych stężeń i czas
działania.

Zintegrowany dozownik
ułatwiający odmierzenie
dozy koncentratu

Wysokiej jakości
białe tworzywo

In ormacja o spektrum
działania

Kolor tła etykiety
odpowiadający
zastosowaniu

In ormacja o badaniach
dermatologicznych

Nazwa produktu
Skrócony opis produktu
Numer pozwolenia
URPLWMiPB na obrót

Sekcje piktogramów
postaci produktu
przeznaczenia i dodatkowych in ormacji

Tolerancja na materiały
wra liwe

Instrukcja dozowania

Na odwrocie znajduje
si kod R który po
zeskanowaniu
przekierowuje do
strony internetowej
produktu

Kod kategorii produktu

Oznaczenie wyrób
medyczny

Kodowanie kolorystyczne produktów

POWIERZCHNIE

DEZYNFEKCJA

NARZ DZIA

R CE

PIEL GNACJA MYCIE

–

–

korzyści, zalet i przewag
produktów do dezynfekcji MEDISEPT

Pełne badania skuteczności
mikrobiologicznej wirusy
bakterie grzyby prątki wykonane
w akredytowanych
laboratoriach

Testy dermatologiczne
składniki bezpieczne dla skóry
w długim kontakcie oraz
przyjemny zapach

Doświadczenie w tworzeniu
bezpiecznych ormulacji

Kontrola jakości produkcji
wg standardu ISO

Doświadczenie
w opracowywaniu procedur
oraz planów higieny dla
wszystkich bran

Tolerancja materiałowa
potwierdzona badaniami
u ytkowymi

Pełna gama produktów
dezyn ekcyjnych: do rąk
powierzchni i narz dzi
w ró nych postaciach
u ytkowych

Produkcja produktów
biobójczych wyrobów
medycznych i środków
czystości w standardzie
medycznym

Pełne dopuszczenie do obrotu
wydane przez Urząd Rejestracji
URPL do 2024

1 2 3
4 5 6
7
1 1 1

Wieloletnie doświadczenie
w pracy ze szpitalami
i oddziałami zaka nymi –
znajomoś procedur
medycznych

–

–

In ormacje dodatkowe
Szerokie spektrum
bójcze

Działanie
sporobójcze

NOWOŚ

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE-ALK OT-ML779

-

12

8

384

5L

SSE-ALK OT-ML52

-

1

30

120

ET
Gotowy do u ycia płyn do dezyn ekcji i mycia powierzchni

4 Rejestracja: wyrób medyczny klasy IIa

4 Szerokie działanie sporobójcze w czasie 15 min (C.difficile, B.subtilis)
4 Pełne działanie grzybobójcze w czasie 30 sek. (A. brasilensis, C. albicans)
4 Działa w 30 sek. na wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia,

IV,

BV,

CV)

i w 15 sek. na wirusy nieosłonkowe (Noro)

Sposób u ycia:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia
nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób
przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Przed użyciem przeczytać ulotkę
informacyjną.

Zastosowanie:
Velo O y ETA rekomendowany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym łóżek i foteli zabiegowych, szafek pacjenta, aparatury medycznej
i operacyjnej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego, a także końcówek stomatologicznych, unitów, lamp zabiegowych, blatów roboczych, łyżek protetycznych, protez
i wycisków. Velo O y ETA może być stosowany do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

Działa na B, Tbc,
Adeno, Noro,
Polio

Spray

Substancje czynne w 100 g produktu:

Spektrum

72,8 g etanol, 7,2 g propan-2-ol,
3 g nadtlenek wodoru

Bakterie

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne

rzyby (C. albicans)

rzyby (A. brasilensis)

Norma wg
EN 14

Wysokie obcią enie
organiczne

EN 13727

15 sek.

EN 1

30 sek.

15

EN 13 97

0 sek.

EN 13 24

15 sek.

EN 1

30 sek.

15

EN 13 97

0 sek.

EN 13 24

30 sek.

EN 13 97

0 sek.

Prątki (M.terrae, M.avium)

EN 14348

3 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

Wirus Adeno

EN 1447

30 sek.

Wirus Noro

EN 1447

15 sek.

Wirus Polio

EN 1447

15 sek.

Spory (B. subtilis)

EN 13704

10 min

Spory (Cl. difficile R027)

EN 1712

15 min
warunki czyste

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› MEDISEPT Dry Wipes → str.7
› MEDISEPT Dry Wipes Bo → str.7

› IM-AKC-00

→ str.121

2274 klasa IIa
– 7–

Dost pne zapachy:
Zapach
neutralny

Zapach
grapefruit

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

SSE-43-ALK OT-ML082N

neutralny

SSE-43-ALK OT-ML924

grapefruit

1L
SSE-43-ALK OT-ML099

neutralny

SSE-43-ALK OT-ML931

grapefruit

5L

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

12

8

384

1

30

120

T
Spray do mycia i dezyn ekcji powierzchni

4 Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy

osłonkowe, Adeno, Rota
4 Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek
stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych,
łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, łyżek protetycznych, protez
i wycisków
4 Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością

4 Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia

dezynfekowanych powierzchni
4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe -

opinia Famed
4 Dostępny w dwóch wersjach zapachowych
4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie
pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez
profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
Velo Top AF to alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna oraz końcówki
stomatologiczne przed procesem sterylizacji). Przeznaczony również do stosowania w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach
fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia
i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych.

Działa
na Tbc, Rota,
Adeno

Spray

Substancje czynne w 100 g produktu
40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 0,39 g
aminy,
n-C10-1 -alkilotrimetylenodi-produkty
reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g
chlorek didecylodimetyloamoniowy

Neutralny

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działa już
od 30 sek.

niskie

EN 127

30 sek.

0 sek.

EN 13727

30 sek.

0 sek.

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 1 50

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

30 sek.

0 sek.

Prątki gru licy (M. terrae)

EN 14348

30 sek.

0 sek.

Wirusy osłonkowe

DVV RKI

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

Wirus Adeno

EN 1447

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› MEDISEPT Dry Wipes → str.7
› MEDISEPT Dry Wipes Bo → str.7

› IM-AKC-00

–

wysokie

→ str.121

rapefruit

Nr pozwolenia 140 1
2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

–

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

Spektrum

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Dost pne zapachy:
Zapach
neutralny

Zapach
tea tonic

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

SSE-ALK OT-ML 80

neutralny

1L
SSE-ALK OT-ML703

tea tonic

SSE-ALK OT-ML 97

neutralny

SSE-ALK OT-ML710

tea tonic

5L

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

12

8

384

1

30

120

S
Spray do mycia i dezyn ekcji powierzchni

4 Do mycia i dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i

foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu
rehabilitacyjnego
4 Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np.
w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt
z żywnością

4 Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gru licy,

wirusy osłonkowe (w tym Rota, Noro)
4 Nie pozostawia smug i zacieków
4 Dostępny w dwóch wersjach zapachowych
4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających
kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie
alkoholi (np. szkło akrylowe). Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.

Zastosowanie:
Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych,
gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością (w tym zamrażarki i lodówki). Nadaje się do
dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego
jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji
oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Substancje czynne w 100 g produktu

Narzędzia
fryzjerskie
i kosmetyczne

Dezynfekcja
powierzchni

Spray

Spektrum

3,7 g etanol, ,3 g propan-2-ol
Bakterie

rzyby (C. albicans)

Neutralny

Powierzchnie
pozamedyczne

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

niskie

wysokie

EN 13727

30 sek.

30 sek.

EN 1

15

30 sek.

30 sek.

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

15 sek.

15 sek.

EN 1

30 sek.

15

30 sek.

EN 13 97

30 sek.

Prątki gru licy (M. terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus Noro

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› MEDISEPT Dry Wipes → str.7
› MEDISEPT Dry Wipes Bo → str.7

› IM-AKC-00

30 sek.

→ str.121

Tea tonic

Nr pozwolenia 7 7 1
2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

–

–

In ormacje dodatkowe
Sprawd
dostępność

PRODUKT
DOST PNY DO
WYCZERPANIA
ZAPASÓW

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

il. szt.
/ karton

Zapach

Puszka

IM-DEZ-ML979

-

Wkład

IM-DEZ-ML9 2

-

lub 12
12

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

10 lub 19

912 lub 9 0

1 lub 24 1344 lub 2304

Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezyn ekcji małych powierzchni i sprz tu medycznego

4 Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy

osłonkowe, Adeno, Rota
4 Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego,
końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów
4 Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe -

opinia Famed
2

4 Chusteczki włókninowe 13 20 cm, 23 g m

4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Wkład umieścić w puszce. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu
21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia
przez profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
Velo Wipes zalecane są specjalnie do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej.
Polecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji.

Działa na
Adeno, Rota

Chusteczki

Substancje czynne w 100 g roztworu
nasączającego
40 g propan-2-ol, 20 g etanol, 0,39 g
aminy,
n-C10-1 -alkilotrimetylenodi-produkty
reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g
chlorek didecylo-dimetyloamoniowy

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działanie
w 30 sek.

Obcią enie organiczne

EN 14

Spektrum

Bakterie

niskie
30 sek.

0 sek.

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13727

30 sek.

0 sek.

EN 1

30 sek.

30 sek.
0 sek.

15

EN 1 50

30 sek.

EN 13 24

30 sek.

0 sek.

EN 1

15

30 sek.

30 sek.

EN 14348

30 sek.

0 sek.

DVV RKI

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

Wirus Adeno

EN 1447

0 sek.

Wirus BVDV

DVV RKI

30 sek.

rzyby (C. albicans)

Prątki gru licy (M. terrae)
Wirusy osłonkowe

Nr pozwolenia 077 20

Opakowanie: wkład 100 szt., puszka 100 szt.
Rozmiar: 13 20 cm
ramatura: 23 g m²

– 70 –

wysokie

EN 127

2274 klasa IIa
PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Dost pne zapachy:
Zapach
tea tonic

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Puszka

IM-DEZ-ML588

Wkład

IM-DEZ-ML595

Flow pack

IM-DEZ-ML410

il. szt.
/ karton

Zapach

lub 12
Tea tonic

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

10 lub 19

912 lub 9 0

12

1

1344

15

9

945

D
Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezyn ekcji małych powierzchni i sprz tu medycznego

4 Działają już od 30 sek. na wirusy osłonkowe, Rota, Noro, bakterie,

4 Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

grzyby, prątki gru licy
4 Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu
rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów,
szafek, blatów

4 Chusteczki włókninowe 19 15 cm, 50 g m

2

flow pack
puszka wkład
4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
4 Pozytywna opinia Famed
2

4 Chusteczki włókninowe 13 20 cm, 23 g m

Sposób u ycia:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnie. Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania na wirusy osłonkowe oraz rotawirusy wynosi
0 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.
Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na
działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez powszechnego użytkownika

Zastosowanie:
Velo Duo Wipes to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA,
salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do małych
powierzchni, sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed
procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych.

Substancje czynne w 100 g roztworu
nasączającego
3,7 g etanol, ,3 g propan-2-ol

Pow. mające
kontakt
z żywnością

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działa już
w 30 sek.

Chusteczki

Spektrum

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Prątki gru licy (M. terrae)
Wirusy osłonkowe

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

niskie

wysokie

EN 13727

30 sek.

30 sek.

EN 1

15

30 sek.

30 sek.

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

15 sek.

15 sek.

EN 1

30 sek.

15

30 sek.

EN 13 97

30 sek.

EN 14348

30 sek.

30 sek.

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus Noro

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Opakowanie: 50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną, Rozmiar: 19 15 cm, ramatura: 50 g m2
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt., Rozmiar: 13 20 cm, ramatura: 23 g m2

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Nr pozwolenia 7 0 1
2274 klasa IIa
– 71 –

Dost pne zapachy:
Zapach
Cashmere

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Flow pack

IM-DEZ-ML97

Cashmere

15

9

945

MEDISEPT
Wysokiej jakości alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezyn ekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na
działanie alkoholu

4 Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych

2

4 Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m przy podwójnym przetarciu

4 Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie

4 Chusteczki włókninowe 19 15 cm

z normą EN 1500)
2
4 Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g m

4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli
chusteczka jest sucha.

Zastosowanie:
MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych
powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria
wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS.

Działa w 30 sek.
na Tbc i wirusy

Chusteczki

Substancje czynne w 100 g roztworu
nasączającego

Spektrum

0 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian
chlorheksydyny

Bakterie

Dezynfekuje
powierzchnie

Dezynfekuje
i chroni dłonie

Norma wg
EN 14

Czas

EN 13727

30 sek. , 0 sek.

EN 1
rzyby (C. albicans)

15

30 sek.

EN 1275

30 sek.

15

30 sek.

EN 13 24

EN 1

30 sek.

Prątki gru licy (M. terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

45 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

EN 1500

2 1,5 ml w czasie 2 15 sek.

igieniczna dezynfekcja rąk

warunki czyste
Badanie wykonane na płynie nasączającym, 1 chusteczka zawiera ok 3,5 ml płynu dezynfekującego

Pasujące produkty

Uchwyt
› IM-DEZ-ML01

→ str.11

Nr pozwolenia

Opakowanie: 50 szt., typu flowpack z etykietą samoprzylepną
Rozmiar: 19 15 cm
ramatura: 50 g m2

– 72 –

7 1

2274 klasa IIa

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

I

S

TE

Dezynfekcja powierzchni
bez chloru i alkoholu
Preparaty bezalkoholowe oparte na substancjach czynnych takich jak AV
wykazują skuteczność bójczą wobec wirusów osłonkowych, do których należy SARS-CoV-2.

Korzyści ze stosowania
produktów bezalkoholowych
Wydajność i oszcz dność
Dostosowane specjalnie do dezynfekcji dużych
powierzchni - 5L koncentratu wystarcza aż na 20 000 m2

Bezpiecze stwo
Nie wydzielają drażniących oparów - tak jak
w przypadku alkoholu i chloru - dlatego mogą być
stosowane na dużych powierzchniach w obecności
osób.
Działają na pełne spektrum: wirusy, bakterie, grzyby,
prątki.

Nie niszczą powierzchni
Odpowiednie do dezynfekcji powierzchni wrażliwych
na działanie alkoholu takich jak: drewno, akryl,
materiały obiciowe, tworzywa sztuczne.
Posiadają atesty na tolerancję materiałową dla
urządzeń medycznych.

Metody zastosowania dezynfekcji bezalkoholowej

Spryskiwanie powierzchni
przy u yciu spryskiwacza

Mycie podłóg
przy u yciu mopa

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Przecieranie powierzchni
przy u yciu ściereczki

–7 –

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML405

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML412

-

1

30

120

E
Pianka do szybkiej dezyn ekcji i mycia delikatnych powierzchni

4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe -

4 Bezalkoholowa pianka
4 Działa już od 1 min na bakterie, grzyby, wirusy i 5 min na prątki gru licy

otowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
4 Zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni ze szkła, porcelany,
metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli
zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
4

opinia Famed
4 Przyjemny zapach
4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię
z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć używając np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą.
W celu dezynfekcji szczególnie delikatnych powierzchni (np. skóry naturalnej) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez
profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
Pianka do dezynfekcji różnorodnych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu. Może być
stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,
inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Zalecana do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu jak np. szkło akrylowe. Posiada
przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed.

Pianka

Substancje czynne w 100 g produktu
0,15 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina,
0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- 2(didecylmetyloamino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól)

Działa na Tbc

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Produkt
bezalkoholowy

Bakterie

rzyby (C. albicans)

niskie

wysokie

EN 13727

0 sek.

0 sek.

EN 1

15

0 sek.

3 min

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

0 sek.

0 sek.

EN 1

15

0 sek.

0 sek.

EN 13 97

30 sek.

Prątki (M. terrae)

EN 14348

5 min

10 min

Prątki (M. avium, M. terrae)

EN 14348

15 min

15 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

0 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

0 sek.

0 sek.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› MEDISEPT Dry Wipes → str.7
› MEDISEPT Dry Wipes Bo → str.7

› IM-AKC-00

→ str.121

Nr pozwolenia 1 2 20
2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5L

– 74 –

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

Spektrum

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

il. szt.
/ karton

Zapach

Puszka

IM-DEZ-ML993

-

Wkład

IM-DEZ-ML98

-

il. kartonów
/ warstwa

lub 12
12

il. szt.
/ paleta

10 lub 19 912 lub 9 0
1 lub 24

1344 lub
2304

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezyn ekcji małych powierzchni i sprz tu medycznego

4 Działają na bakterie, grzyby, wirusy już od 1 min

4 Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu

4 Działają na prątki gru licy już w 5 min

medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz
szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego,
inkubatorów
2
4 Chusteczki włókninowe 13 20 cm, 23 g m
4 Pozytywna opinia Famed

4 Zalecane do lamp i głowic US
4

otowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
4 Przyjemny zapach

Sposób u ycia:
Wkład umieścić w puszce. Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią dezynfekowaną powierzchnię. Dokładnie zamknąć wieczko puszki. Po otwarciu opakowanie
zużyć w ciągu 30 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W przypadku powierzchni szczególnie wrażliwych zaleca się
test w niewidocznym miejscu. Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
Velo Wipes NA są zalecane specjalnie do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu,
aluminium, gumy, porcelany. Mogą być stosowane w obszarze medycznym, gastronomii, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich
i kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach i szkołach. Zalecane do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych,
inkubatorów, głowic US i lamp zabiegowych.

Działa
w 1 min
na B, F, V

Chusteczki

Substancje czynne w 100 g roztworu
nasączającego
0,15 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- 2(didecylmetyloamino)etylo -omega. hydroksy-,propanian(sól)

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Norma wg
EN 14

Spektrum

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Produkt
bezalkoholowy

Obcią enie organiczne
niskie

wysokie

EN 13727

0 sek.

0 sek.

EN 1

15

0 sek.

3 min

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

0 sek.

0 sek.

EN 1

15

0 sek.

0 sek.

EN 13 97

30 sek.

Prątki (M. terrae)

EN 14348

5 min

10 min

Prątki (M. avium, M. terrae)

EN 14348

15 min

15 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

0 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

0 sek.

0 sek.

Nr pozwolenia 02 20

Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.
Rozmiar: 13 20 cm
ramatura: 23 g m²

2274 klasa IIa
PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

–7 –

Dane logistyczne

Poj.

MEDISEPT D

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Wiaderko z wkładem

IM-DEZ-ML035

-

1

24

24

Wkład

IM-DEZ-ML059

-

24

4

72

MEDISEPT D

Suche ściereczki do nasączenia preparatem dezyn ekującym myjącym

2

4 Porowata struktura ściereczek o gramaturze 45 g m , doskonale

4 Zalecane nasączenie: 1 litr płynu na wiaderko pozwala na skuteczną

wchłania płyn i gwarantuje idealne rozprowadzenie na czyszczonej
powierzchni
4 Mięsista włóknina nie rysuje powierzchni
4 Niepylące i niestrzępiące się ściereczki koloru białego
4 Bardzo wytrzymałe, odporne na detergenty i rozpuszczalniki

dezynfekcję przy użyciu jednej ściereczki 2 m2 powierzchni.
30 cm
4 Optymalna ilość ściereczek (100 szt.) gwarantuje efektywne
wykorzystanie w ciągu 30 dni
4 Wiaderko z wkładem
4 Wielkość ściereczki 1

Sposób u ycia:
Przygotować płyn nasączający wg zaleceń na etykiecie produktu. W celu nasączenia ściereczek płynem należy postępować zgodnie z instrukcją poniżej w postaci
piktogramów. Wilgotną ściereczką przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia przez czas zalecany przez producenta płynu nasączającego. Wiaderko i pokrywę
myć przed ponownym użyciem stosując roztwór nasączający. Użytkowanie ściereczek nasączonych płynem nie wymaga stosowania rękawic ochronnych.

Otwórz pokrywę wiaderka.
Rozpakuj rolkę z folii (folię wyrzuć).

Wyjmij pierwszą ściereczkę ze środka
rolki.
Przełóż przez otwór w pokrywie.

Zamknij wiadro i otwór. Pozostaw
na 30 minut, aby wszystkie ściereczki
zostały w pełni nasączone.

Wypełnij naklejkę na wiaderku. eśli
używasz wkładu uzupełniającego, naklej
naklejkę na wiaderko.

Napełnij wiaderko wybranym
roztworem produktu do mycia
dezynfekcji o pożądanym stężeniu lub
produktem gotowym do użycia. Ilość
płynu nasączającego: 1 litr.

Zastosowanie:
MEDISEPT Dry Wipes to suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Przeznaczone
do mycia i dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Ściereczki mogą być stosowane w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach,
domach opieki oraz innych obszarach zgodnie z przeznaczeniem środka nasączającego.

Do małych
i dużych
powierzchni

Suche
ściereczki

Trwałe
i wygodne
wiaderko

Niepylące
i niestrzępiące się
ściereczki

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
Opakowanie:
wiaderko z wkładem ściereczek do nasączania, 100 szt.
wkład uzupełniający do wiaderka, 100 szt.

–7 –

elo
elo
elo
elo

O y ETA → str. 7
Top AF → str. 8
Spray → str. 9
Foam E tra → str.74

›
›
›
›

uatrodes Forte → str.77
uatrodes E tra → str.78
uatrodes One → str.80
elodes Silk → str.90

ramatura włókniny: 45 g m²
Rozmiar ściereczki: 1
30 cm
Materiał wiaderka: DPE o wysokiej odporności na chemikalia

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

Wyrób medyczny klasy I

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 → 5 ml
na 995 ml wody

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML30

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML039

-

1

30

120

Koncentrat do mycia i dezyn ekcji powierzchni

4 Działa już od stężenia 0,5

4 Nie wymaga spłukiwania

w 15 min

4 Działa na wirusy osłonkowe (m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio,

bakterie, grzyby oraz prątki gru licy

4 Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
4 Nie zawiera aldehydu i fenolu

4 Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu,

unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe opinia Famed

4 1L koncentratu

200L roztworu roboczego

4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania.
W celu otrzymania stężenia 1 należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi
środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

Zastosowanie:
uatrodes Forte to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne,
aparatura medyczna podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach
(do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat
można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich.

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Działa
na B, F, V, Tbc,
Adeno, Polio

Koncentrat

Substancje czynne w 100 g produktu

Norma wg
EN 14

Spektrum

EN 13727

3,7 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina, 3,39 g
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- 2(didecylmetyloamino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól), 0,75 g 2aminoetanol

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Czas
1 min
0,5

0 min

,1
0,5

EN 145 1

1

EN 13 97

1

EN 13 24

0,5

EN 145 2

1

EN 13 97

1

EN 14348

Prątki (M. avium, M.terrae)

Stężenie już
od 0,5
w 15 min

1

0,5

,4

EN 145 3

4

Wirusy osłonkowe

EN 1447

0,5

Wirus Adeno

EN 1447

1

Wirus Polio

EN 1447

4

Wirus BVDV

EN 1447

0,5

1
1

warunki czyste

Pasujące produkty

Systemy dozowania
› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

Pompki
› IN-CHG-01

→ str.118

Nr pozwolenia 0 1
2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

› MS-CHE-POMS → str.121

POWIERZCHNIE

– 77 –

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 → 5 ml
na 995 ml wody

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118
› IN-CHG-01 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML344

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML351

-

1

30

120

E
Koncentrat do mycia i dezyn ekcji powierzchni

4 Działa już w stężeniu 0,5

4 Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia

w 15 min

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe (m.in.

Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio, Noro
4 Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu,
unitów, materiałów obiciowych i poręczy, łóżek i foteli zabiegowych,
blatów, podłóg
4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe opinia Famed

dezynfekowanych powierzchni
4 Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
4 1L koncentratu

200L roztworu roboczego

4 Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Sposób u ycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania.
W celu otrzymania stężenia 0,5 należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. W przypadku dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do
zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
uatrodes E tra to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne,
aparatura medyczna, podłogi, ściany), w gastronomii, domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach
(do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat
można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów fryzjerskich.

Działa na B, F, V,
Tbc, Adeno, Polio,
Noro

Koncentrat

Substancje czynne w 100 g produktu

Powierzchnie
medyczne
i pozamedyczne

Norma wg
EN 14

Spektrum

EN 13727
1,5 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina, 3,12 g
poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- 2(didecylmetyloamino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól), 1,25 g chlorek
didecylodimetyloamonu

Bakterie
Bakterie (P. aeruginosa)

Prątki (M. terrae, M. avium)

0,25
1
1

15

0 min

0 min

, 0,5

EN 1

0,5

0,5

EN 13 97

0,25

, 0,5
0,5

EN 145 2

1

EN 13 97

0,5

EN 1
rzyby (A.brasiliensis)

Czas
1 min

EN 145 1

EN 13 24
rzyby (C. albicans)

Stężenie już
od 0,5
w 15 min

1

15

1,5

EN 13 24
EN 14348

0,5

EN 145 3

1

,1
,2

0,5
0,5

0,5

Wirusy osłonkowe

EN 1447

Wirus Adeno

EN 1447

Wirus Polio

EN 1447

Wirus Rota

EN 1447

1

Wirus BVDV

EN 1447

0,5

Wirus Noro

EN 1447

4

0,5

,1
1

0,5
0,5

warunki czyste

Nr pozwolenia 04 1
2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

–7 –

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
1 → 10 ml
na 990 ml wody

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML1 4

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML171

-

1

30

120

Koncentrat do mycia i dezyn ekcji urządze ssących

4 Działa już od stężenia 1

4 Nie pieni się

w 15 min

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe

4 Do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem

4 Zalecany do systemów ssących, misek unitu stomatologicznego,

4 Zapobiega powstawaniu biofilmu

separatorów amalgamatu

Sposób u ycia:
Koncentrat należy rozcieńczyć z wodą. W celu otrzymania stężenia 2

należy 20 ml koncentratu rozpuścić w 980 ml wody.

SPOS B U CIA W PRZ PADKU UK ADU SS CE O: Wprowadzić roztwór przez układ ssący w zależności od stopnia zabrudzenia raz lub dwa razy na dzień. Zassać
całość preparatu, wyłączyć urządzenie i pozostawić do działania przez co najmniej 15 min. Po dezynfekcji układ ssący przepłukać wodą. Płukanie można przeprowadzić
po upływie zalecanego czasu dezynfekcji lub następnego dnia, bezpośrednio po uruchomieniu unitu. Nie mieszać z innymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi.
SPOS B U CIA W PRZ PADKU WANN Z
DROMASA EM: Przed pierwszym użyciem wypłukać wodą urządzenie w celu usunięcia ewentualnych pozostałości
innego preparatu. Napełnić wannę czystą, zimną wodą powyżej poziomu dysz. Dodać 200 ml na każde 10 I wody. Włączyć system hydromasażu na 15 minut. Po użyciu
opróżnić wannę i przepłukać wodą. Nie łączyć z innymi preparatami. Nie stosować wyrobu w trakcie kąpieli leczniczej pacjenta.

Zastosowanie:
Koncentrat przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Może być
stosowany również do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem będących wyrobami medycznymi. Produkt przeznaczony do zastosowania przez
profesjonalnego użytkownika.

Substancje czynne w 100 g produktu
4,4 g chlorek
dioktylo-dimetyloamoniowy,
0, g chlorek
dodecylo-dimetylo-benzyloamoniowy

Stężenie już
od 0,5
w 15 min

Unit
stomatologiczny

Działa
na B, F, V, Tbc

Koncentrat

Norma wg
EN 14

Spektrum
Bakterie

EN 13727

rzyby (C. albicans)

EN 13 24

Prątki (M. tuberculosis)

EN 14348

Wirusy osłonkowe

EN 1447

Czas
1 min
0.5

0 min

,1

0,5
4
2
warunki czyste

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

–7 –

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 → 5 ml
na 995 ml wody

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE-43- OT-ML3 8

-

12

8

384

5L

SSE-43- OT-ML375

-

1

30

120

Koncentrat do mycia i dezyn ekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy już w stężeniu 0,5

4 Nie wymaga spłukiwania

w 15 min
4 Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu,
unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
4 Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe opinia Famed
4 Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nanomicelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie
i wyjątkowe właściwości myjące

4 Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia

dezynfekowanych powierzchni i nie wywołuje reakcji alergicznych
4 Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
4 1L koncentratu

200L roztworu roboczego

Sposób u ycia:
Przygotować roztwór roboczy środka poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu
otrzymania stężenia 0,5 należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami
czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika

Zastosowanie:
uatrodes One to płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne,
aparatura medyczna. Nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu
i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego.

Nieinwazyjne
wyroby
medyczne

Działa na
B, F, V, Tbc

Koncentrat

Substancje czynne w 100 g produktu

Spektrum

1,00 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina, 3,13 g
chlorek didecylodimetyloamoniowy, 2,54
g ydrochlorek poliheksa-metylobiguanidynowy, 2,50 g octan
kokosopropylenodiamino-anidyny

Bakterie

Stężenie już
od 0,5
w 15 min

Czas

Norma wg
EN 14

1 min

EN 127

0,5

EN 13727

0,5

EN 1 50

0,5

EN 13 24

0,5

Prątki (M. avium, M. terrae)

EN 14348

0,5

Wirusy osłonkowe

DVV RKI

0,5

Wirus BVDV

DVV RKI

0,5

rzyby (C. albicans)

warunki czyste

Pasujące produkty

Systemy dozowania

Pompki

› WA-MED-PSB4F1 000001 → str.117
› WA-MED-PSB1F 0000001 → str.118

› MS-CHE-POMS → str.121

2274 klasa IIa

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

– 0–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

POWIERZCHNIE

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 → 5 ml
na 995 ml wody

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML27

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML283

-

1

30

120

Koncentrat do mycia i dezyn ekcji narz dzi chirurgicznych

4 Działa już w stężeniu od 0,5

4 Nadaje się do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

w 15 minut

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe, (m.in.

Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio

4 Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny organiczne
4 Zalecany do endoskopów - opinia producenta endoskopów Vime

4 Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową -

4 Nadaje się do myjek ultrad więkowych

opinia producenta narzędzi Chirmed

Sposób u ycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania.
W celu otrzymania stężenia 1 należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części
i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę
roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Należy unikać kontaktu produktu z narzędziami wykonanymi ze stali zwykłej i ocynkowanej.
Preparat wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu.

Zastosowanie:
Wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
i szerokie spektrum bójcze w krótkim czasie działania. Przeznaczony jest do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultrad więkowych. Produkt wykazuje właściwości
antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. est zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa
sztucznego.

Działa na B, F,
V, Tbc, Adeno,
Polio

Koncentrat

Substancje czynne w 100 g produktu

Norma wg
EN 14

Spektrum

EN 13727
3,7 g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina,
3,39g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- 2(didecylmetyloamino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól),
0,75g 2-aminoetanol

Stężenie już
od 0,5
w 15 min

Narzędzia

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Prątki (M.terrae, M. avium)

Czas
1 min
0,5

0 min

,1

EN 145 1

1

EN 13 97

1

EN 13 24

0,5

0,5

0,5

EN 145 2

1

EN 13 97

1

EN 14348

4

1

EN 145 3

4

1

Wirusy osłonkowe

EN 1447

0,5

Wirus Adeno

EN 1447

1

Wirus Polio

EN 1447

4

Wirus BVDV

EN 1447

0,5
warunki czyste

2274 klasa IIb

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

– 1–

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
0,5 → 5 ml
na 995 ml wody

Dane logistyczne

Kod produktu

Poj.

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE-43- OT-ML382

-

12

8

384

5L

SSE-43- OT-ML399

-

1

30

120

E
Koncentrat do mycia i dezyn ekcji narz dzi chirurgicznych

4 Działa już w stężeniu 0,5

4 Nadaje się do myjek ultrad więkowych

w 15 min

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe, (m.in.

Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio

4 Zalecany do endoskopów - opinia Vime
4 Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową -

4 Zawartość enzymu proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości

czyszczące
4 Idealny do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium

opinia producenta narzędzi Chirmed
200L r. roboczego

4 1L koncentratu

Sposób u ycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania.
W celu otrzymania stężenia 0,5 należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części
i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni.
Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Preparat wyłącznie
do zastosowania profesjonalnego. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą produktu.

Zastosowanie:
Viruton E tra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Przeznaczony jest do manualnej
dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultrad więkowych. est zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła
i tworzyw sztucznych.

Działa
na Adeno,
Polio

Koncentrat

Substancje czynne w 100 g produktu

11,5g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina,
3,12g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.2-(didecylmetylo-amino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól),
1,25g chlorek didecylodimetyloamonu

Zawiera
enzym proteazę

Norma wg
EN 14

Spektrum

Stężenie już od
0,5 w 15 min

Czas
1 min

Bakterie

rzyby (C. albicans)
rzyby (A. brasiliensis)
Prątki (M.terrae, M. avium)

0 min

0 min

0,5

EN 13727

0,5

EN 145 1

1

EN 13 24

0,5

EN 145 2

1

0,5
1,5

EN 13 24
EN 14348

0,5

EN 145 3

1

,1
,2

0,5
0,5

Wirusy osłonkowe

EN 1447

0,5

Wirus Adeno

EN 1447

0,5

0,5

Wirus Polio

EN 1447

1

0,5

Wirus BVDV

EN 1447

0,5

Wirus Noro

EN 1447

4

2
warunki czyste

2274 klasa IIb

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

– 2–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

In ormacje dodatkowe
Dozowanie:
1 → 10 g
na 990 ml wody

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1 kg

SSE- OT-ML218

-

1

24

240

5 kg

SSE- OT-ML225

-

1

1

80

P
Proszek do mycia i dezyn ekcji narz dzi endoskopów inkubatorów i powierzchni wyrobów medycznych

4 Działa już w stężeniu 1

4 Preparat w postaci proszku

w 10 min

4 Aktywne mycie dzięki zawartości 4 enzymów

4 Nie wymaga aktywatora

4 Nadaje się do myjek ultrad więkowych i endoskopów

4 Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową -

4 Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)

opinia producenta narzędzi Chirmed

Sposób u ycia:
Zgodnie z tabelą dozowania odmierzyć odpowiednią ilość wody o temp. 25-30 C, następnie wsypać przy użyciu dołączonej miarki właściwą ilość proszku, zamieszać
roztwór, przykryć naczynie i pozostawić do aktywacji na 15 min. Po upływie tego czasu roztwór ponownie zamieszać. Zastosowanie ciepłej wody (temp. 35 C)
przyspieszy rozpuszczanie proszku. Drobne pozostałości na dnie naczynia gwarantują stabilność roztworu w czasie. Mycie i dezyn ekcja narz dzi i endoskopów:
dokładnie zanurzyć narzędzia przestrzegając całkowitego wypełnienia roztworem wszystkich elementów i kanałów sprzętu medycznego. Po określonym czasie działania
(10 min lub 30 min w zależności od wybranego stężenia) narzędzia wyjąć z roztworu i wypłukać wodą o jakości wody pitnej (najlepiej sterylną wodą destylowaną lub
wodą zdemineralizowaną). Roztwór zmieniać codziennie. Preparat nie jest przeznaczony do narzędzi z miedzi i mosiądzu, ani do mechanicznie uszkodzonych narzędzi
chromowanych i niklowanych. Mycie i dezyn ekcja powierzchni w zale ności od wybranego st enia : powierzchnie sprzętu medycznego spryskać roztworem 1
lub przetrzeć ściereczką i pozostawić do działania na 10 min. Produkt pozostawia biały osad na dezynfekowanej powierzchni dlatego zaleca się po dezynfekcji przetarcie
pozostałości jednorazowym ręcznikiem. Mycie i dezyn ekcja inkubatorów: dostępna szczegółowa instrukcja dezynfekcji inkubatorów. Dodatkowe uwagi: Chronić
przed wilgocią. Szczelnie zamknąć pojemnik po użyciu. Nie zanurzać mokrych narzędzi w proszku. Nie stosować na instrumentach jednorazowych. Należy przestrzegać
wskazówek producenta narzędzi i sprzętu. Nie należy używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Przechowywać w temp. poniżej 25 C. Stosować paski
testowe w celu sprawdzenia aktywności roztworu w czasie.

Zastosowanie:
Viruton Pulver to nowoczesnej generacji preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. est zalecany do
instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych.
Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego jak np. inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach
ultrad więkowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Produkt do użytku profesjonalnego.
Działa na Polio,
Adeno, Noro,
Spory

Brak
pylenia

Substancje czynne w 100 g produktu

Stężenie już
od 1
w 10 min

Aktywne
mycie

Norma wg
EN 14

Spektrum

Czas
10 min

Bakterie

EN 145 1

0,5
0,5

EN 13 24

rzyby (A. brasiliensis)

EN 145 2

1

EN 13 24

1

EN 145 2

2

0,5
0,5
1,5

1

0,5

EN 14348

Prątki gru licy (M. terrae)

0,5

EN 145 3
1

EN 145 3

Prątki (M.avium, M.terrae)

0 min

0,5

1

EN 13 97
rzyby (C. albicans)

0 min

0,5

EN 13727
44g nadwęglan sodu, 2 g TAED,
enzymy, kwasy organiczne, niejonowe
środki powierzchniowo czynne,
inhibitory korozji

1 min

0,5

EN 14348

Wirusy (Polio, Adeno, Noro)

EN 1447

2

Wirusy osłonkowe

EN 1447

2

Spory (Cl. difficile)

EN 13704

Spory (Cl. sporogenes)

EN 13704

2

Spory (B. subtilis)

EN 13704

1

Spory (Cl. difficile R027)

EN 1712

1

1

1
1
,2

0,5

0,5
,2
warunki czyste

2274 klasa IIb

Opakowanie: 1 kg z miarką, 5 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

–

–

Dane logistyczne

Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML290

-

12

8

384

5L

SSE- OT-ML337

-

1

30

120

Gotowy do u ycia płyn do mycia i dezyn ekcji narz dzi obrotowych

4 Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe

4 Zawiera inhibitory korozji

(m.in. Vacinnia, BVDV), Adeno, Polio
4 Zalecany do wierteł, frezów kostnych, narzędzi ściernych i polerujących,
gumek silikonowych, płytek ceramicznych, narzędzi do leczenia
kanałowego
4 Może być stosowany przez zanurzenie w wannie lub myjce
ultrad więkowej

4 Nadaje sie do aluminium, stali, stopów metali
4 Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach

organicznych

Sposób u ycia:
Narzędzia bezpośrednio po użyciu zanurzyć w nierozcieńczonym preparacie. Starannie zanurzyć wszystkie elementy. Po określonym czasie działania narzędzia wyjąć
z wanienki lub myjki, wypłukać w wodzie i natychmiast osuszyć jednorazową serwetką. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je szczoteczką, a dezynfekowany
wyrób zanurzyć ponownie w preparacie. Po osuszeniu czyste narzędzia poddać sterylizacji. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Wyrób
przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych oraz pozostałych inwazyjnych instrumentów medycznych. Viruton
Bohr zalecany jest do dezynfekcji: wierteł, frezów kostnych ze stali, twardych metali, diamentów, narzędzi ściernych i polerujących takich jak: gumki silikonowe, płytki
ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultrad więkowej.

Działa na B, F,
V, Tbc, Adeno,
Polio

Płyn

Narzędzia
obrotowe

Norma wg
EN 14

Wysokie obcią enie
organiczne

EN 13727

15 min

EN 145 1

15 min

EN 13 24

15 min

EN 145 2

15 min

EN 14348

15 min

EN 145 3

15 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

15 min

Wirus Adeno

EN 1447

15 min

Wirus Polio

EN 1447

15 min

Wirus BVDV

EN 1447

15 min

Substancje czynne w 100 g produktu

Spektrum

0,15g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3-dia-mina,
0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42(didecylmetyloamino)ety-lo -.
omega.-hyd roksy-,propanian (sól)

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Prątki (M.terrae, M. avium)

2274 klasa IIb

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5L

– 4–

Działanie
w 15 min

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML443

-

12

8

384

P
Pianka do wst pnej dezyn ekcji i mycia narz dzi chirurgicznych

4 Działa w 15 min na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy osłonkowe,

4 Zawiera inhibitory korozji

(m.in. Vaccinia, BVDV), Adeno, Polio
4 Przeznaczony do wstępnej dezynfekcji narzędzi przed właściwym
procesem dezynfekcji
4 Zalecany do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów
chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia

4 Wysoka tolerancja materiałowa
4 Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach

organicznych dzięi formule opartej na synergii surfaktantów i technologii
nanomiceli
4 Preparat w postaci pianki

Sposób u ycia:
Narzędzia bezpośrednio po użyciu ułożyć w naczyniu i dokładnie spryskać nierozcieńczonym preparatem. Starannie pokryć pianą wszystkie elementy. Po określonym
czasie działania narzędzia wyjąć z wanienki i wypłukać w wodzie. Czas moczenia narzędzi może wynieść do 48 godz. W razie widocznych zanieczyszczeń usunąć je
szczoteczką, a dezynfekowany wyrób ponownie spryskać preparatem. Po opłukaniu pod bieżącą wodą narzędzia poddać dezynfekcji manualnej lub maszynowej. Nie
łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Nie może być stosowany do narzędzi z miedzi, mosiądzu i cynku. Podczas pracy nosić rękawice ochronne.

Zastosowanie:
Preparat idealnie sprawdza się do wstępnej dezynfekcji i mycia instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z tworzyw
sztucznych i gumy. Dobrze myje zaschnięte pozostałości organiczne. Zapobiega zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi
na miejsce właściwej dezynfekcji.

Działa na B, F,
V, Tbc, Adeno,
Polio

Pianka

Substancje czynne w 100 g produktu
0,15g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 dia-mina,
0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.42(didecylmetyloamino)ety-Io .omega.-hydroksy-,propanian (sóI)

Działanie
w 15 min

Narzędzia

Spektrum

Bakterie

rzyby (C. albicans)

Norma wg
EN 14

Wysokie obcią enie
organiczne

EN 13727

15 min

EN 145 1

15 min

EN 13 97

15 min

EN 13 24

15 min

EN 145 2

15 min

EN 13 97

15 min

EN 14348

15 min

EN 145 3

15 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

15 min

Wirus Adeno

EN 1447

15 min

Wirus Polio

EN 1447

15 min

Wirus BVDV

EN 1447

15 min

Prątki (M.terrae, M. avium)

warunki czyste

2274 klasa IIb

Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem DUO

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

–

–

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1L

SSE- OT-ML771

-

12

8

384

Gotowy do u ycia płyn do mycia i dezyn ekcji narz dzi ryzjerskich

4 Dezynfekcja i mycie w 15 min

4 Nadaje sie do myjek ultrad więkowych

ednoczesne mycie i dezynfekcja narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych
takich jak grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia
do manicure nie naruszające ciągłości tkanek
4 Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia
dezynfekowanych powierzchni

4 Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali

4

4 Preparat należy spłukać wodą

Sposób u ycia:
Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia z wodą. Narzędzia zanurzyć w naczyniu z płynem dokładnie pokrywając wszystkie elementy. Po dezynfekcji
spłukać pod wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zastosowanie:
otowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie. Alodes N przeznaczony jest
do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz narzędzi do manicure nie naruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich
instrumentów ze stali i stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultrad więkowej.

Działa na B, F,
V, Tbc, Adeno,
Polio

Płyn

Substancje czynne w 100 g produktu
0,15g N-(3-aminopropylo)-Ndodecylopropano-1,3 diamina,
0,14g poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.2-(didecylmetyloamino)etylo -.omega.hydroksy-,propanian(sól)

Spektrum

Bakterie

Do grzebieni,
wałków,
nożyczek

Działanie
w 15 min

Norma wg
EN 14

Warunki czyste i brudne

EN 13 97

15 min

EN 13727

15 min

EN 145 1

15 min

EN 13 97

15 min

EN 13 24

15 min

EN 145 2

15 min

EN 14348

15 min

EN 145 3

15 min

Wirusy osłonkowe

EN 1447

15 min

Wirus Adeno

EN 1447

15 min

Wirus Polio

EN 1447

15 min

rzyby (C. albicans)

Prątki (M.terrae, M. avium)

warunki czyste

Nr pozwolenia 0

Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem

–

–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

NARZ DZIA

1

In ormacje dodatkowe
Szerokie spektróm
bójcze

NOWO
NOWOŚ

Dane logistyczne
Kod produktu

Poj.

il. szt.
/ karton

Zapach

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta
1152

500 ml

SSE-ALK OT-ML51

-

24

8

1L

SSE-ALK OT-ML042

-

12

10

00

5L

SSE-ALK OT-ML735

-

1

30

120

S
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezyn ekcji rąk

igieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml w 30 sekund
0 sekund
4 Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.
4 Zawiera substancje nawilżające dzięki czemu zabezpiecza skórę przed wysuszeniem
4

4 Skuteczność bójcza potwierdzona badaniami wg najnowszych

4 Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 3 ml w 2

norm zharmonizowanych
4 Redukcja ryzyka zakażenia w sytuacjach konieczności

wysokiego reżimu sanitarnego

Sposób u ycia:
I IENICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 1500): 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund.
C IRUR ICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 12791): na czyste, suche dłonie nanieść 3 ml preparatu i wcierać, kolejne porcje 3 ml nanosić tak,
aby dłonie pozostawały wilgotne przez czas wcierania wynoszący 120 sekund.

Zastosowanie:
W OBSZARZE MED CZN M
Velodes Skin zalecany jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w placówkach ochrony zdrowia, tj. szpitale, przychodnie, gabinety zabiegowe,
stomatologiczne i inne. Dzięki pełnej ochronie wirusobójczej rekomendowany jest do stosowania w chirurgii, na blokach operacyjnych oraz podczas zabiegów
chirurgicznych w stomatologii.
W OBSZARZE POZAMED CZN M
Poza obszarem medycznym produkt rekomendowany jest we wszystkich instytucjach i obszarach życia, gdzie wskazane jest zachowanie najwyższych standardów
higienicznych, np.: salonach fryzjerskich i kosmetycznych, domach opieki oraz klubach fitness, siłowniach, szkołach, urzędach, gastronomii, weterynarii.

igieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.

Płyn

Substancje czynne w 100 g produktu

Spektrum
Bakterie

80 g etanol, 8 g propan-2-ol
rzyby (C. albicans)

rzyby (A. brasiliensis)

Norma wg
EN 14

Czas działania

EN 13727

15 sek.

EN 13 24

30 sek.

EN 13 97

3 min

EN 13 24

30 sek.

EN 13 97

0 sek.

Prątki (M. avium, M.terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

15 sek.

Wirus Adeno

EN 1447

15 sek.

Wirus Noro

EN 1447

15 sek.

Wirus Polio

EN 1447

30 sek.

igieniczna dezynfekcja rąk

EN 1500

3 ml w czasie 30 sek.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

EN 12791

2 3 ml w czasie 120 sek.
+ przedłużone działanie do 3 godz.

Pasujące produkty

Dozowniki
› IM-DEZ-ML00 → str.105-10
› IM-DEZ-ML007 → str.10 -107
› IM-DEZ-ML010 → str.108
› IM-DEZ-ML011 → str.109

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Chirurgiczna
dezynfekcja
w 90 sek.

Pompki
› IM-DEZ-ML012 → str.109
› IM-DEZ-ML02 P → str.110
› IM-DEZ-ML021D2 → str.111
› IM-DEZ-ML020D → str.112

› IM-DEZ-ML02 D → str.113
› IM-DEZ-ML0 D → str.113
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IN-CHG-0200 → str.11

› IN-CHG-0201 → str.11

› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML

7 → str.120
→ str.120
→ str.120
0 → str.121

Nr pozwolenia

Opakowanie: butelka 500 ml, butelka 1L, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

1 22

– 7–

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

250 ml

SSE-43- OT-ML535

-

40

8

1 00

500 ml 1

SSE-43- OT-ML542-24 MM

-

24

8

1152

SSE-43- OT-ML542

-

24

8

1152

1L

SSE-43- OT-ML559

-

12

10

00

1L wkład

SSE-43- OT-ML010

-

20

480

SSE-43- OT-ML5

-

30

120

500 ml

2

5L

1

1 - butelka z gwintem 24 mm. 2 - butelka z gwintem 25 mm

S
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezyn ekcji rąk

4

igieniczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 2 15 sek.

4

agodne dla skóry p

4 Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 90 sek.

4 Preparat w postaci płynnej

4 Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.

4 Przebadany dermatologicznie

4 Działa na bakterie, grzyby, prątki gru licy, wirusy

Sposób u ycia:
I IENICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 1500): 2 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 15 sekund.
C IRUR ICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 12791): 2 1,5 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej
wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz.
Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zastosowanie:
Velodes Soft to preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o właściwościach bakteriobójczych, drożdżakobójczych oraz ograniczonych
wirusobójczych. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów osłonkowych i nieosłonkowych takich jak m.in. IV, BV, CV, wirus Rota.

igieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.

Płyn

Substancje czynne w 100 g produktu

Norma wg
EN 14

Czas

EN 13727

30 sek. , 0 sek.

EN 1275

30 sek.

EN 13 24

30 sek.

Prątki (M.terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

45 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

Spektrum
Bakterie

0g propan-2-ol, 0,5g glukonian
chlorheksydyny

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Chirurgiczna
dezynfekcja
w 90 sek.

rzyby (C. albicans)

igieniczna dezynfekcja rąk

30 sek.
2

EN 1500

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

1,5 ml w czasie 2

15 sek.

2 1,5 ml w czasie 90 sek.
+ przedłużone działanie do 3 godz.

EN 12791

warunki czyste

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML00 → str.105-10
› IM-DEZ-ML007 → str.10 -107
› IM-DEZ-ML010 → str.108
› IM-DEZ-ML011 → str.109
› IM-DEZ-ML012 → str.109
› IM-DEZ-ML02 P → str.110
› IM-DEZ-ML021D2 → str.111

› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML

› IM-DEZ-ML020D → str.112
› IM-DEZ-ML02 D → str.113
› IM-DEZ-ML0 D → str.113
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IN-CHG-0200 → str.11
› IN-CHG-0201 → str.11

Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml, butelka 1L, wkłady 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

–

–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

7 → str.120
→ str.120
→ str.120
0 → str.121

Nr pozwolenia 174 1

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton
24

500 ml

SSE-ALK OT-ML754-24 MM

-

1L wkład

SSE-ALK OT-ML942

-

5L

SSE-ALK OT-ML080

-

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

1

8

1152

20

480

30

120

Żel do higienicznej i chirurgicznej dezyn ekcji rąk

4

igieniczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 30 sekund (2 15 sek.)

4 Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 2 90 sek.

4
4

agodne dla skóry p
el przebadany dermatologicznie

4 Skuteczny wobec wirusów Rota i Noro

Sposób u ycia:
I IENICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 1500): 2 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 15 sek.).
C IRUR ICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 12791): 2 1,5 ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min (2 90 sek.). Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej
wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz.

Zastosowanie:
Velodes el to żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gru licy
i ograniczonym wirusobójczym.

igieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.

el

Substancje czynne w 100 g produktu

Spektrum
Bakterie

3,7g etanol, ,3g propan-2-ol

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Chirurgiczna
dezynfekcja
w 3 min

rzyby (C. albicans)

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

niskie

EN 13727

30 sek.

30 sek.

EN 13 24

15 sek.

15 sek.
30 sek.

wysokie

Prątki (M.terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus Noro

EN 1447

30 sek.

30 sek.

igieniczna dezynfekcja rąk

EN 1500

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

EN 12791

2

1,5 ml w czasie 2

15 sek.

2 1,5 ml w czasie 2 90 sek.
+ przedłużone działanie do 3 godz.

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML00 → str.105-10
› IM-DEZ-ML007 → str.10 -107
› IM-DEZ-ML011 → str.109
› IM-DEZ-ML012 → str.109

› IM-DEZ-ML020D → str.112
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IN-CHG-0200 → str.11
› IN-CHG-0201 → str.11

› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML

Nr pozwolenia 7

Opakowanie: butelka 500 ml, wkłady 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

→ str.120
0 → str.121

R CE

41

–

–

Dost pne zapachy:
Zapach
tea tonic

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

il. szt.
/ karton

Zapach

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

250 ml

SSE-ALK OT-ML533

40

8

1 00

500 ml

SSE-ALK OT-ML540

24

8

1152

12

10

00

20

480

30

120

1L

SSE-ALK OT-ML557

1L wkład

SSE-ALK OT-ML010S

5L

SSE-ALK OT-ML5 4

Tea tonic

1

S
Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezyn ekcji rąk

4

igieniczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 30 sekund (2 15 sek.)

4

agodne dla skóry p

4 Zawiera substancje pielęgnujące

4 Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 1,5 ml w 2 90 sek.
4 Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.

4 Przebadany dermatologicznie

4 Skuteczny wobec wirusów Rota i Noro

4 Zapobiega uczuciu lepkości dłoni

Sposób u ycia:
I IENICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 1500): 2 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 15 sek.).
C IRUR ICZNA DEZ NFEKC A R K (wg EN 12791): 2 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 3 minuty (2 90 sek.).
Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu.
DEZ NFEKC A POWIERZC NI: Spryskać z odległości ok. 30 cm i pozostawić do wyschnięcia.
Nie stosować na delikatnych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Zastosowanie:
Velodes Silk to alkoholowy produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach
przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Przeznaczony
również do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.
igieniczna
dezynfekcja
w 30 sek.

Płyn

Substancje czynne w 100 g produktu

3,7g etanol, ,3g propan-2-ol

Przedłużone
działanie
do 3 godz.

Chirurgiczna
dezynfekcja
w 3 min

Spektrum
Bakterie

rzyby (C. albicans)

Obcią enie organiczne

Norma wg
EN 14

niskie

wysokie

EN 13727

30 sek.

30 sek.

EN 13 97

30 sek.

0 sek.

EN 13 24

15 sek.

15 sek.

EN 13 97

30 sek.

Prątki (M.terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy osłonkowe

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

30 sek.

0 sek.

Wirus Noro

EN 1447

30 sek.

30 sek.

EN 1500

igieniczna dezynfekcja rąk
Chirurgiczna dezynfekcja rąk

EN 12791

2

30 sek.

1,5 ml w czasie 2

15 sek.

2 1,5 ml w czasie 2 90 sek.
+ przedłużone działanie do 3 godz.

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML00 → str.105-10
› IM-DEZ-ML007 → str.10 -107
› IM-DEZ-ML010 → str.108
› IM-DEZ-ML011 → str.109
› IM-DEZ-ML012 → str.109

› IM-DEZ-ML02 P → str.110
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IM-DEZ-ML021D2 → str.111 › IN-CHG-0200 → str.11
› IM-DEZ-ML020D → str.112
› IN-CHG-0201 → str.11
› IM-DEZ-ML02 D → str.113
› IM-DEZ-ML0 D → str.113

Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml, butelka 1L, wkład 1L do dozownika manualnego, kanister 5L

– 0–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML
› IM-DEZ-ML

7 → str.120
→ str.120
→ str.120
0 → str.121

Nr pozwolenia 7 74 1
2274 klasa IIa

Dost pne zapachy:
Zapach
Cashmere

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

Flow pack

IM-DEZ-ML97

Cashmere

15

9

945

MEDISEPT
Wysokiej jakości alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezyn ekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na
działanie alkoholu

2

4 Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych

4 Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m przy podwójnym przetarciu

4 Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie

4 Chusteczki włókninowe 19 15 cm

z normą EN 1500)
2
4 Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g m

Sposób u ycia:
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli
chusteczka jest sucha.

Zastosowanie:
MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu przeznaczone są do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wszelkich małych powierzchni
odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt medyczny i akcesoria wykonane z tworzyw
sztucznych, stali szlachetnej, porcelany, tworzywa ABS.

Działa w 30 sek.
na Tbc, wirusy

Chusteczki

Substancje czynne w 100 g roztworu
nasączającego

Spektrum
Bakterie

0g propan-2-ol, 0,5g glukonian
chlorheksydyny

Dezynfekuje
powierzchnie

Dezynfekuje
i chroni dłonie

Norma wg
EN 14

Czas

EN 13727

30 sek. , 0 sek.

EN 1
rzyby (C. albicans)

15

30 sek.

EN 1275

30 sek.

15

30 sek.

EN 13 24

EN 1

30 sek.

Prątki (M. terrae)

EN 14348

30 sek.

Wirusy otoczkowe

EN 1447

30 sek.

Wirus Rota

EN 1447

45 sek.

Wirus BVDV

EN 1447

30 sek.

EN 1500

2 1,5 ml w czasie 2 15 sek.

igieniczna dezynfekcja rąk

warunki czyste
Badanie wykonane na płynie nasączającym 1 chusteczka zawiera ok 3,5 ml płynu dezynfekującego

Pasujące produkty

Uchwyt
› IM-DEZ-ML01

→ str.11

Nr pozwolenia

Opakowanie: 50 szt., typu flowpack z etykietą samoprzylepną
Rozmiar: 19 15 cm
2
ramatura: 50 g m

7 1

2274 klasa IIa

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

– 1–

In ormacje dodatkowe
Produkt
kosmetyczny

Dane logistyczne
Zapach

il. szt.
/ karton

SSE- OT-ML092-500ML

-

SSE- OT-ML078-5L

-

Poj.

Kod produktu

500 ml
5L

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

24

8

1152

1

30

120

S
Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

4 Zawiera pantenol, który działa przeciwzapalnie i przyśpiesza proces

4 Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała

regeneracji naskórka

4 Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą,

często myjących ręce
4 Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych
4 Neutralne dla skóry p
4 Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii
zgodnie z normą EN 1499

4 Nadaje skórze uczucie gładkości
4 Zalecany w przemyśle spożywczym i instytucjach ochrony zdrowia

przebadana

Sposób u ycia:
Niewielką ilość płynu nanieść na wilgotne dłonie, rozetrzeć do wytworzenia piany i spłukać wodą. Unikać kontaktu z oczami.

Zastosowanie:
Velodes Scrub to delikatna emulsja do mycia rąk i całego ciała. Nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej. Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek
i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce. Neutralne dla skóry p oraz zawartość gliceryny i pochodnej olejku kokosowego pozwala na codzienne mycie rąk nie
powodując podrażnień. Emulsja może być stosowana w przemyśle spożywczym, instytucjach ochrony zdrowia, szkołach, przedszkolach oraz restauracjach. Posiada
przyjazne dla skóry p oraz łagodne środki myjące. Przebadany dermatologicznie. Przebadany zgodnie z normą EN1499
igieniczne mycie rąk.

Mycie
i pielęgnacja
dłoni

Utrzymanie
czystości dłoni

Emulsja

Zawiera
glicerynę
i olejek
kokosowy

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML011 → str.109
› IM-DEZ-ML012 → str.109
› IM-DEZ-ML020D → str.112
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

› IM-DEZ-ML

4 → str.119

pH

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

– 2–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

0

In ormacje dodatkowe
Produkt
kosmetyczny

Dane logistyczne
il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

24

8

1152

1

30

120

Zapach

il. szt.
/ karton

SSE- OT-ML1 0-500ML

-

SSE- OT-ML14 -5L

-

Poj.

Kod produktu

500 ml
5L

S
Emulsja do mycia rąk i ciała

4 Przeznaczona do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej

4 Zalecany dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego

dezynfekcji rąk
4 Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała
4 Chroni skórę przed wysuszeniem

4 Posiada przyjazne dla skóry p

mycia rąk na wysuszenie skóry
4 Polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn

Sposób u ycia:
M CIE R K: Niewielką ilość emulsji nanieść na nawilżone dłonie do czasu powstania delikatnej piany. Następnie spłukać wodą. Czynności wykonywać zgodnie
z techniką mycia rąk wg W O.
M CIE POD PR SZNICEM: Emulsję nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą woda.
M CIE W WANNIE: Emulsję wlać do wanny napełnionej woda. Myć skórę i włosy, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Zastosowanie:
Velodes Soap to emulsja do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała. Ze względu na zawartość
składników pielęgnujących takich jak gliceryna i olejek kokosowy, zalecana jest szczególnie dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na
macerację skóry. Emulsja polecana także do mycia pacjentów w profilaktyce odleżyn. Przebadana dermatologicznie.

Mycie
i pielęgnacja
dłoni

Utrzymanie
czystości ciała

Płyn

Zawiera
glicerynę
i olejek
kokosowy

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML011 → str.109
› IM-DEZ-ML012 → str.109
› IM-DEZ-ML020D → str.112
› IM-DEZ-ML01 → str.114
› IM-DOZ-0001 → str.115
› IM-DOZ-0001-POP → str.115

› IM-DEZ-ML

4 → str.119

pH

Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

0

–

–

Dost pne zapachy:

In ormacje dodatkowe

Zapach
neutralny

Produkt
kosmetyczny

Zapach
białych kawiatów

Dane logistyczne
Kod produktu

Poj.

Zapach

1L wkład

SSE- OT-ML38 -1L

neutralny

1L wkład

SSE- OT-ML379-1L

białe kwiaty

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

20

480

S
Pianka do mycia rąk

4 Delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk

4 Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających

4 Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób

zalecana jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku
częstego mycia na przesuszenie skóry
4 Przebadany dermatologicznie

z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła
4 Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte
dłonie

Sposób u ycia:
M CIE R K: Niewielką ilość pianki nanieść na nawilżone dłonie. Myć ręce zgodnie z techniką mycia rąk. Następnie spłukać wodą.
M CIE POD PR SZNICEM: Piankę nanieść na zwilżoną skórę i włosy. Myć ciało, następnie spłukać pod bieżącą wodą.

Zastosowanie:
Velodes Soap Foam to delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Płyn nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób
z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte dłonie. Ze względu na zawartość składników
pielęgnujących i nawilżających zalecany jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na macerację skóry. Przebadany dermatologicznie.

Pianka

Mycie
i pielęgnacja
dloni

Pielęgnuje
i nawilża

igieniczne
mycie rąk

Pasujące produkty

Dozowniki
› IM-DEZ-ML00 → str.105-10
› IM-DEZ-ML007 → str.10 -107
Neutral

Białe kwiaty

pH

Opakowanie: wkład 1L do dozownika

– 4–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

0

In ormacje dodatkowe
Produkt
kosmetyczny

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa
12

100 ml

MS-C E-ML481-100ML

-

50

500 ml

MS-C E-ML548-500ML

-

30

il. szt.
/ paleta
4800
1080

Krem ochronny do rąk

4 Delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała

4 Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość

4 Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco

4 Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu

4 Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni

4 Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek

4 Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po

higienicznej dezynfekcji
4 Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na

wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia rąk i noszenia
rękawic

Sposób u ycia:
Nanieść niewielką ilosc kremu, wmasować w skórę dłoni i paznokcie. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

Zastosowanie:
Velodes Cream to delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco. Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę
dłoni. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób
narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic. Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość. Szybko się wchłania przynosząc
natychmiastowe uczucie komfortu. Przebadany dermatologicznie.

Zawiera
oliwę z oliwek

Pielęgnuje
i odżywia skórę

Krem

Zawiera
witaminę E,
glicerynę

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML020D → str.112

› IM-DEZ-ML

4 → str.119

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

–

–

In ormacje dodatkowe
Produkt
kosmetyczny

Dane logistyczne
Poj.

Kod produktu

Zapach

il. szt.
/ karton

il. kartonów
/ warstwa

il. szt.
/ paleta

12

4800

100 ml

MS-C E-ML027-100ML

-

50

500 ml

MS-C E-ML034-500ML

-

30

1080

Krem nawil ający do rąk

4 Doskonale nawilża, pielęgnuje i chroni skórę dłoni

4 Nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości

4 Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E

4 Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób

sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista
4 Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po

narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia
rąk i noszenia rękawic

higienicznej dezynfekcji

Sposób u ycia:
Nanieść niewielką ilosc kremu, wmasować w skórę dłoni i paznokcie. Czynność powtarzać po każdym myciu rąk.

Zastosowanie:
Velodes Cream Aloe Vera doskonale nawilża, pielęgnuje skórę dłoni i chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Bogata formuła, zawierająca
glicerynę, ekstrakt z aloesu i witaminę E sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista. Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po
higienicznej dezynfekcji. Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i noszenia
rękawic. Przebadany dermatologicznie. Nie stosować w obszarze podpieluszkowym w przypadku dzieci w wieku 3 lat lub młodszych.

Nawilża, chroni
i pielegnuje
skórę

Krem

Zawiera
ekstrakt
z Aloesu

Pasujące produkty

Dozowniki

Pompki

› IM-DEZ-ML020D → str.112

› IM-DEZ-ML

4 → str.119

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

–

–

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI

R CE

Zawiera
witaminę E,
glicerynę

Jak korzystać
z dozownika?

Odkr ć nakr tk
nad dozownikiem

Naciśnij butelk , aby p yn
przep yną do dozownika

Przechyl butelk i wlej
zadozowany p yn
do wody

Jak przygotować

Wydajność koncentratu

roztwór roboczy?

ilość litrów roztworu

W celu uzyskania wybranego stężenia
należy odmierzyć
w wannie lub wiaderku odpowiednią ilość wody, następnie
dolać podaną w tabeli ilość koncentratu dezynfekcyjnego.

Stężenie

Wydajność koncentratu
(ilość litrów roztworu)

Stężenie

Ilość koncentratu
(w ml)

Ilość wody
(w ml)

0,25

400 litrów

0,5

200 litrów

1

100 litrów

2

0 litrów

3

litry

4

2 litrów

– 7–

Technika

Skuteczna profilaktyka wobec wirusów, bakterii,
prątków gru licy oraz drożdżaków.

mycia rąk

Zwilż ręce ciepłą wodą.

Namydl obydwie

Nałóż mydło w płynie

wewnętrzne

Spleć palce

Namydl kciuk jednej
dłoni drugą ręką i na

w zagłębienie dłoni.

powierzchnie dłoni.

i namydl je.

przemian.

dłoni wnętrzem drugiej

Namydl obydwa

Spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło.

i na przemian.

nadgarstki.

Wysusz je starannie.

Namydl wierzch jednej

Staraj si nie dotykać umytymi r koma klamek,
drzwi oraz innych elementów wyposażenia
Wychodząc możesz pos użyć si papierowym r cznikiem

Pami taj!

Całkowity
czas: 0 sek.

–

–

Nie
zapomnij
umy tych
obszarów

Technika
dezynfekcji rąk

Skuteczna proﬁlaktyka wobec bakterii, prątków
gru licy, drożdżaków, wirusów IV, BV,
CV,Ebola, grypy, SARS-CoV-2, Rota.
Przedłużone działanie do 3 godzin.

Pocierać wewnętrzną stroną
Pobrać odpowiednią

lewej dłoni o wewnętrzną

Pocierać wewnętrzną częścią

Pocierać wewnętrznymi

ilość środka dezynfekującego.

stronę prawej dłoni

prawej dłoni o grzbietową

częściami dłoni

i odwrotnie.

część lewej dłoni i odwrotnie.

z przeplecionymi palcami.

Ruchem okrężnym opuszkami
Pocierać górną część palców

Ruchem obrotowym pocierać

palców lewej dłoni pocierać

prawej dłoni o wewnętrzną

kciuk prawej dłoni wewnętrzną

wewnętrzne zagłębienie

Po wyschnięciu ręce

część lewej dłoni i odwrotnie.

częścią lewej dłoni i odwrotnie.

prawej dłoni i odwrotnie.

są zdezynfekowane.

–

–

Dozowniki

Systemy

Ściereczki

Wózki

Skrobaczki

Maszyny

i pompki

dozujące

mopy uchwyty

i akcesoria

drą ki ściągaczki

i akcesoria

D

irma MEDISEPT oferuje
dozowniki, systemy dozujące
oraz urządzenia czyszczące i akcesoria

Dozowniki

Urządzenia i akcesoria

- manualne

do utrzymania czystości:

w systemie zamkniętym
w systemie otwartym
z tworzywa ABS
ze stali nierdzewnej
naścienne i wolnostojące

Dozowniki
- automatyczne
wolnostojące
naścienne
z tworzywa ABS
stalowe

Systemy dozujące
oraz pompki

Dla kogo?
Biur i urzędów
Sklepów i galerii handlowych
Restauracji i hoteli
Przemysłu i magazynów
Przestrzeni publicznej
Dworców i lotnisk
Szkół i uczelni wyższych
Szpitali
Centrów medycznych

– 102 –

Odkurzacze
Maszyny czyszczące
Ściereczki
Nakładki i mopy
Uchwyty i drążki
Wózki i wiaderka
Akcesoria

korzyści, zalet i przewag
dozowników i systemów dozujących oraz
urządze i akcesoriów w ofercie MEDISEPT

Sprawdzeni producenci sprz tu
i akcesoriów najwy szej jakości

Wygoda u ytkowania

Niezawodne technologie

Niska awaryjnoś

1 2 3
4 5 6
7
Wysoka skutecznoś sprzątania

Atrakcyjne ceny zakupu

Pomoc przedstawiciela w
uruchomieniu i obsłudze
urządze

– 10 –

Oferta użyczenia
systemu dozującego

Jak to działa?

1.

Umowa
ź

Systemy dozujące przekazywane są Klientowi na podstawie umowy
użyczenia.

ź

W ramach przekazania dozowników do użytkowania ﬁrma Medisept

ź

2.

3.

przeszkoli personel Klienta w zakresie prawidłowego użytkowania
dozowników;

ę

przekaże do użytkowania sprawne urządzenia.

W okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu MEDISEPT
pozostaje właścicielem systemu dozującego.

Użytkowanie
ź

Klient zobowiązuje się do uzupełniania systemów dozujących
MEDISEPT wyłącznie produktami z oferty MEDISEPT.

ź

W przypadku problemów z działaniem systemu dozującego
lub jego uszkodzeniem należy zgłosić ten fakt do MEDISEPT.

Zakończenie umowy
ź

– 104 –

ę

System dozujący powinien zostać zwrócony do MEDISEPT
z zachowaniem ustalonej procedury zwrotu w dobrym stanie
uwzględniającym zużycie wynikające z normalnej, bieżącej
eksploatacji.

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 System zamknięty
4

4

ednorazowe opakowania 1L w formie woreczka z pompką

atwa i szybka wymiana wkładów

4 Prosty montaż

D

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML009

Biały

1L

133 mm

270 mm

200 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Soap Foam → str.94

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

DOZOWNIKI

– 10 –

D

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

IM-DEZ-ML009F Biało - fioletowy

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

1L

133 mm

270 mm

200 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Soap Foam → str.94

D

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML007

Biały

1L

133 mm

270 mm

115 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›

– 10 –

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Soap Foam → str.94

DOZOWNIKI

D

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

IM-DEZ-ML007F Biało - fioletowy

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

1L

133 mm

270 mm

115 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Soap Foam → str.94

D

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML007C

Czarny

1L

133 mm

270 mm

115 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Soap Foam → str.94

DOZOWNIKI
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

S

4 Dozowniki wykonane z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol

D

4 Może być sterylizowany w autoklawie

S

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Tworzywo

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML010

Biały

1L

ABS

105 mm

325 mm

1 0 mm

Rekomendowane produkty
Dane logistyczne

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

– 10 –

Iloś w kartonie

DOZOWNIKI

10

D
S

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Tworzywo

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML011

Biały

500 ml

ABS

85 mm

280 mm

135 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Scrub → str.92
Soap → str.93
Cream → str.95

D
S
Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Pojemnoś

Tworzywo

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML012

Biały

500 ml

ABS

85 mm

280 mm

135 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Scrub → str.92
Soap → str.93
Cream → str.95

DOZOWNIKI

– 10 –

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

D
E

P

S

4 Dozownik: automatyczny, bezdotykowy z regulacją dozowania dawki płynu
4 Iluminacja sygnalizacja statusu: LED R B
4 Tryb Eco-mode: redukujący zużycie energii elektrycznej
4 Dozownik zaprojektowano i wykonano w Polsce
4 Wykonany ze stali malowanej proszkowo
4 Zasilanie 2 w 1 sieciowo- akumulatorowe

Rekomendowane produkty

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

Dane techniczne

– 110 –

Kod produktu

Pojemnoś

IM-DEZ-ML028P

5L

DOZOWNIKI

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

280 mm

1205 mm

2 5 mm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

P

D
P

E

4 Bezdotykowa aplikacja płynu

4 Szybka i łatwa wymiana butelek z linii Velodes

4 Wyjątkowa łatwość użycia - prosty w obsłudze

4 Dozowniki występują w opcji do butelki 500 ml i 1L

E

E

Dane techniczne
Kod produktu

Tworzywo

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML021D28

Stal nierdzewna

1L

95 mm

225 mm

5 mm

Kompatybilny z butelkami 1L gwint 28 mm

Rekomendowane produkty
Dane logistyczne

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

Iloś w kartonie

DOZOWNIKI

1

– 111 –

D
P

E

E

Dane techniczne
Kod produktu

Tworzywo

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML020D

Stal nierdzewna

500 ml

77 mm

198 mm

55 mm

Kompatybilny z butelkami 500 ml gwint 24 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Scrub → str.92
Soap → str.93
Cream → str.95
Cream Aloe era → str.9

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

Akcesoria do dozownika:

S

S

ze stali nierdzewnej PROCLEAN ECO

do dozownika PROCLEAN ECO

do dozownika PROCLEAN ECO

In ormacje dodatkowe

In ormacje dodatkowe

In ormacje dodatkowe

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Dane techniczne

Dane techniczne

Kod produktu

Szerokoś

Wysokoś

IM-DEZ-ML030D

108 mm

230 mm
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Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Kod produktu
IM-DEZ-ML031D

Dane techniczne
Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

Kod produktu

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

3 0 mm

1115,5 mm

310 mm

IM-DEZ-ML031D

350 mm

1115,5 mm

115 mm

DOZOWNIKI

D
4 Bezdotykowa obsługa

urządzenie aktywuje się automatycznie po
zbliżeniu dłoni do dozownika
4 Czujnik ruchu na podczerwień specjalny czujnik ruchu sprawdza się
również przy gorszym oświetleniu
4 Automatycznie dozowany płyn urządzenie samodzielnie odmierza ilość
dozowanego płynu do dezynfekcji

D

P

4 Solidna metalowa konstrukcja

obie wersje dezynfektorów wykonane
są z odpornego na uderzenia metalu
4 Zasilanie sieciowe i bateryjne (2w1) dozownik można podłączyć do
gniazdka 230V lub zasilać za pomocą baterii 8 AA

E

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Tworzywo

Wkład

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML025D

Biały (RAL901 )

stal malowana proszkowo

Butelka 1L z linii Velodes

2 1 mm

547 mm

240 mm

Rekomendowane produkty
Dane logistyczne

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

D

P

Iloś w kartonie

1

E

Dane techniczne
Kod produktu

Wkład

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML033D

Butelka 1L z linii Velodes

155 mm

323 mm

85 mm

Rekomendowane produkty
Dane logistyczne

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

P

Iloś w kartonie

1

E

Dane techniczne
Produkt

Kod produktu

Materiał

Szerokoś

Wysokoś

Stojak

IM-DEZ-ML034D

stal nierdzewna

350 mm

1308 mm

Tacka ociekowa

IM-DEZ-ML035D

stal nierdzewna

155 mm

1 mm

Dane logistyczne
Iloś w kartonie
Stojak

1

Tacka ociekowa

DOZOWNIKI
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

P

D

S

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Naścienny dozownik łokciowy, wykonany z wytrzymałego i lekkiego aluminium z

pompką z tworzywa ABS
4 Pasuje do butelek 500 ml produktów z linii Velodes

Sposób u ycia:
Dozownik ma zastosowanie zarówno do mydła, jak i do płynów dezynfekcyjnych. Wytworzono go z
mocnego i lekkiego aluminium. Dzięki niewielkim rozmiarom i małej wadze można go łatwo
wkomponować w toalety o ograniczonej przestrzeni. Płyn dezynfekcyjny dozuje się przyciskiem
łokciowym, po naciśnięciu metalowego ramienia. Dzięki temu dozownik idealnie pasuje do miejsc
użyteczności publicznej, w których konieczne jest utrzymanie higieny na najwyższym poziomie, jak
np. szpitale, przychodnie NFZ czy gabinety kosmetyczne.

Dane techniczne
Kod produktu
IM-DEZ-ML01

Tworzywo

Wkład

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

ABS, aluminium

Butelka 500 ml

81 mm

270 mm

1 0 mm

Rekomendowane produkty

›
›
›
›
›
›
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elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90
Scrub → str.92
Soap → str.93

DOZOWNIKI

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

In ormacje dodatkowe

D

MEDI

E

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Dozownik do mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
4 Posiada wizjer umożliwiający kontrolę poziomu napełnienia zbiornika
4 Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany
4 Mydło uzupełniane z kanistra, pojemność zbiornika 1 litr
4 Ergonomiczny przycisk do dozowania mydła

Dane techniczne
Kod produktu

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DOZ-0001

1L

105 mm

195 mm

108 mm

Rekomendowane produkty

› elodes Scrub → str.92
› elodes Soap → str.93
› Mediclean 410 Soap → str.57
› Mediclean 420 Scrub → str.58

D

MEDI

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

E

0

In ormacje dodatkowe

P P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Dozownik posiada zbiornik do samodzielnego uzupełniania produktu

dezynfekującego z kanistra.
4 Konstrukcja z plastiku ABS

tworzywa o dużej odporności na alkohol w kolorze
biało-szarym.
4 Dozownik posiada okienko do kontroli poziomu mydła
4 Konstrukcja zamykana na kluczyk, posiada system zawór niekapek”
4 Pojemnik na płyn konstrukcja dozownika posiada zbiornik o pojemności 1L

Dane techniczne
Kod produktu

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DOZ-0001-POP

1L

155 mm

225 mm

135 mm

Rekomendowane produkty

› elodes Scrub → str.92
› elodes Soap → str.93
› Mediclean 410 Soap → str.57
› Mediclean 420 Scrub → str.58

D

MEDI

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

In ormacje dodatkowe

E

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Dozownik do papieru w roli, wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym
4 Posiada wizjer umozliwiający kontrolę ilości papieru
4 Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany.
4 Przeznaczony dla rolek o maksymalnej średnicy 23 cm

Dane techniczne
Kod produktu

Pojemnoś

Ma . szer. rolki

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DOZ-0104

1 rolka

130 mm

130 mm

240 mm

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

DOZOWNIKI
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D

MEDI

In ormacje dodatkowe

E

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Dozownik do ręczników składanych typu ZZ, wykonany z tworzywa ABS w kolorze

białym
4 Posiada wizjer umożliwiający kontrolę ilości papieru
4 Zamykany na plastikowy kluczyk, montowany do ściany
4

ednorazowo można zapakować trzy opakowania ręczników

Dane techniczne
Kod produktu

Tworzywo

Kolor

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DOZ-0101

ABS

Biały

400 listków

270 mm

270 mm

110 mm

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

10

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Dane techniczne
Kod produktu

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IM-DEZ-ML015

1 opakowanie

135 mm

215 mm

50 mm

Materiał: Stal nierdzewna, tworzywo (przezroczyste lub mleczne zależne od dostępności)

Rekomendowane produkty

› MEDISEPT Chusteczki do dezyn ekcji rąk → str.72 str.91
› elo Duo Wipes → str.71
In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt ze stali nierdzewnej przeznaczony do umieszczania środków do dezynfekckji
4 Pasuje do butelek Velodes 500 ml i 1L

Dane techniczne
Kod produktu

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

IN-C

-0200

500 ml

107 mm

110 mm

78 mm

IN-C

-0201

1L

128 mm

128 mm

95 mm

Rekomendowane produkty

Dla uchwytu 500 ml
› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Gel → str.89
› elodes Silk → str.90
– 11 –

Dla uchwytu 1L
› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Skin → str.89
› elodes Silk → str.90

DOZOWNIKI

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

S

S

P

M

4 System rozcie czania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania

maksymalnie 4 środków chemicznych
min (dostępne również warianty 4 oraz 30 litrów min.)
Modularny system by zminimalizować powierzchnię zabudowy
Dodatkowe moduły mogą być z łatwością dołączane do istniejącej instalacji
Uchwyt montażowy do łatwego montażu i demontażu urządzenia
Dokładność dozowania
Opatentowany selektor wyboru chemii
Możliwość personalizacji produktu
atwe i wygodne dozowanie profesjonalnych środków czystości MEDICLEAN
Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania
W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na
przygotowanie roztworów o stężeniu od 0,1 do 13

4 Przepływ 14L
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dane techniczne
Kod produktu
WA-MED-PSB4F1 000001

Iloś

ródeł
4

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

1 0 mm

2 0mm

120 mm

Rekomendowane produkty

› Mediclean 110 → str.2
› Mediclean 200 → str.35
› Mediclean 210 → str.37
› Mediclean 10 → str.44

› Mediclean 1 → str.4
› Mediclean 70 → str.55
› Produkty linii uatrodes → str.77-80

SYSTEMY DOZUJ CE

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1
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S

P

M

4 System rozcie czania detergentów do czyszczenia przeznaczony do dozowania

maksymalnie 1 środka chemicznego
min (dostępne również warianty 4 oraz 30 litrów min.)
Modularny system by zminimalizować powierzchnię zabudowy
Dodatkowe moduły mogą być z łatwością dołączane do istniejącej instalacji
Uchwyt montażowy do łatwego montażu i demontażu urządzenia
Dokładność dozowania
Opatentowany selektor wyboru chemii
Możliwość personalizacji produktu
atwe i wygodne dozowanie profesjonalnych środków czystości MEDICLEAN
Dozownik posiada przycisk spustowy do dozowania z możliwością zablokowania
W komplecie zestaw końcówek o różnej średnicy przepływu, pozwalających na
przygotowanie roztworów o stężeniu od 0,1 do 13

4 Przepływ 14L
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dane techniczne
Kod produktu

Iloś

ródeł
1

WA-MED-PSB1F30000001

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

1 0 mm

2 0mm

120 mm

Rekomendowane produkty

› Mediclean 110 → str.2
› Mediclean 200 → str.35
› Mediclean 210 → str.37
› Mediclean 10 → str.44

› Mediclean 1 → str.4
› Mediclean 70 → str.55
› Produkty linii uatrodes → str.77-80

S

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Klatka antykradzieżowa wykonana z metalu.
4 Mieści cztery kanistry 5L
4 Zamykana na kłódkę (w zestawie)

Dane techniczne
Kod produktu
IN-C

-0010

Pojemnoś

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

4 kanistry

75 mm

270 mm

220 mm

S
ST

S

4 Przemysłowa konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową wydajność przy

minimalnej konserwacji
atwe uruchamianie urządzenia poprzez pistolet na końcu węża
4 Unikatowy design współgra z przemysłowymi meblami ze stali nierdzewnej
4 Działa bez podłączenia do prądu
4 Dostępna wersja zamontowana na wózku
4

Dane techniczne
Kod produktu
IN-C

-0189

Szerokoś

Wysokoś

Gł bokoś

310 mm

290 mm

80 mm

Rekomendowane produkty

› Mediclean 210 → str.37
› uatrodes Forte → str.77
› uatrodes E tra → str.78

– 11 –

SYSTEMY DOZUJ CE

S
4 Przenośny system dozowania z nakrętką na standardowy gwint 28 410 (jak przy

rozpylaczach z szyjką o wysokości do 15 mm)
4 pasujący do butelek od 500 ml do 2L
4 Dostępne z innymi typami nakrętek
4 Zestaw nie zawiera butelek

Dane techniczne
Kod produktu
IN-C

Dost pne kolory

-0185

niebieski, zielony, czerwony, szary

Rekomendowane produkty

› Mediclean 110 → str.2
› Mediclean 210 → str.37
› Mediclean 10 → str.44
› Mediclean 1 → str.4

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

S
4 Przenośny system dozowania z wężem spustowym 2 mb, polecany do kanistrów

o pojemności od 5L do 30L
4 Idealny do napełniania małych maszyn szorująco-zbierających o pojemności

zbiornika do 80L, wytwornic piany, opryskiwaczy (zestaw nie zawiera kanistra)

Dane techniczne
Kod produktu
IN-C

Dost pne kolory

-018

niebieski, zielony, czerwony, szary

Rekomendowane produkty

› Mediclean 110 → str.2
› Mediclean 210 → str.37
› Mediclean 10 → str.44
› Mediclean 1 → str.4

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

1

In ormacj dodatkowe

P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Do butelki Velodes 500 ml

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Rozmiar gwintu butelki

IM-DEZ-ML554

Biały

24 mm

Pasujące produkty

›
›
›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
Gel → str.89
Scrub → str.92
Soap → str.93
Cream → str.95
Cream Aloe era → str.9

SYSTEMY DOZUJ CE

– 11 –

P
In ormacj dodatkowe
4 Do butelki Velodes 500 ml

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Rozmiar gwintu butelki

IM-DEZ-ML557

Biały

24 mm

Pasujące produkty

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

P
In ormacj dodatkowe
4 Do butelki Velodes 500 ml

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Rozmiar gwintu butelki

IM-DEZ-ML558

Biały

24 mm

Pasujące produkty

›
›
›
›

elodes
elodes
elodes
elodes

Skin → str.87
So t → str.88
Gel → str.89
Silk → str.90

P
4 Do butelki Velodes 1L

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Rozmiar gwintu butelki

IM-DEZ-ML559

Biały

28 mm

Pasujące produkty

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

– 120 –
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In ormacj dodatkowe

P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Do butelki Velodes 1L

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Rozmiar gwintu butelki

IM-DEZ-ML5 0

Biały

28 mm

Pasujące produkty

› elodes Skin → str.87
› elodes So t → str.88
› elodes Silk → str.90

Dozowanie strumieniem

In ormacj dodatkowe

P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Pompki do kanistrów 5L
4 Dozowanie 25 ml

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

MS-C E-POMS

Biało - czerwony

Pasujące produkty

› wszystkie produkty MEDISEPT o pojemności L

In ormacj dodatkowe

S

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Spryskiwacz do kanistrów 5L z wydłużonym wężykiem.

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

IM-AKC-0033

Biało - czerwony

Pasujące produkty

› elo Spray → str. 9
› elo Top AF → str. 8
› elo O y ETA → str. 7
› Mediclean 211 O ice → str.38
› Mediclean 220 → str.39

SYSTEMY DOZUJ CE
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Ściereczka z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich

4
4
4
4

powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt
komputerowy
Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort
mycia zarówno na mokro, jak i na sucho
warantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze
brudu, kurzu i płynów
Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży
Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania

Sposób u ycia
Do wycierania kurzu zaleca się używać suchej ściereczki. W celu umycia powierzchni należy zwilżyć
ściereczkę wodą. Zastosowanie płynu myjącego zwiększa skuteczność aktywnej mikrofazy. Ściereczka
nie rysuje powierzchni i nie pozostawia smug.
Temperatura prania: 0 C.
Ściereczki pakowane po 5 sztuk, z wyjątkiem kolor MIX, które są pakowane po 4 sztuki. w foliowym opakowaniu
zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia
i instrukcję prania.

Skład: 80

poliester, 20

poliamid

Dane techniczne

Skład: 80

poliester, 20

Kod produktu

Kolor

Wtmiary

IM-AKC-0301R

Czerwony

IM-AKC-0301B

Niebieski

IM-AKC-0301

ółty

IM-AKC-0301

Zielony

30

30 cm

Gramatura

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

Iloś w opakowaniu

szt.

220 g m²

poliamid

Dane techniczne

Skład: 80

poliester, 20

Kod produktu

Kolor

Wtmiary

IM-AKC-0302R

Czerwony

IM-AKC-0302B

Niebieski

IM-AKC-0302

ółty

IM-AKC-0302

Zielony

40

40 cm

Gramatura

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

Iloś w opakowaniu

szt.

220 g m²

poliamid

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

Wtmiary

IM-AKC-0303R

Czerwony

IM-AKC-0303B

Niebieski

IM-AKC-0303

ółty

IM-AKC-0303

Zielony

30

30 cm

Gramatura

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

Iloś w opakowaniu

szt.

3 0 g m²

MI
Skład: 80

poliester, 20

poliamid

Dane logistyczne

Dane techniczne

– 122 –

Kod produktu

Kolor

Wtmiary

IM-AKC-0308C

4 kolory ściereczek

30

30 cm

Iloś w kartonie

2

Iloś w opakowaniu

4 szt.

Gramatura
220 g m²

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych

powierzchni podłogowych
4 Posiada kieszeniowy system mocowania
4 Kieszonki usztywnione specjalną wkładką
4 Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody
4 Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie
4 Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki,

w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par

ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0001

Wymiary
43,5

14 cm

Pasek mocujący
21

cm

Kiesze
,5

12 cm

Skład: 100 bawełna
Temperatura prania: 90 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 → str.128

› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

Iloś w kartonie

0

– 12 –

D

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych

powierzchni podłogowych
4 Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system

kieszeniowy
4 System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki
4 Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa

sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu
4 Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia

w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par

ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-000

Wymiary
42,5

Pasek mocujący

14 cm

9,5

8 cm

Kiesze
,5

11,5 cm

Skład: 100 bawełna
Temperatura prania: 95 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Pasujące produkty

Rekomendowane produkty

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

› IM-AKC-0101→ str.129

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

0

1 cm.

D

P EMI M

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych

powierzchni podłogowych
4 Posiadająca system mocowania za pomocą trapezowych zakładek umożliwiający

bezdotykowe wyciskanie nakładki, oraz system kieszeniowy
4 Trapezowe zakładki usztywnione za pomocą specjalnych wsadów z tworzywa

sztucznego, zapewniające stabilne mocowanie trapezów w stelażu
4 Bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 par

ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0013

Wymiary
42,5

Pasek mocujący

14 cm

9,5

8 cm

Kiesze
,5

11,5 cm

Skład: 100 bawełna
Temperatura prania: 90 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0101 → str.129

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.
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1 cm.

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

0

In ormacje dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych

powierzchni podłogowych
4 Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system

kieszeniowy
4 System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki
4 Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa

sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu
4 Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia

w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par

ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0011

Wymiary
51

Trapezy

14,5 cm

10

11

8 cm

Kiesze
7

12 cm

Skład: 100 bawełna
Temperatura prania: 90 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Pasujące produkty

› IM-AKC-010 → str.128
Dane logistyczne
Iloś w kartonie

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

0

1 cm.

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych powierzchni

zmywalnych
4 Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki,

4
4
4
4

wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na
sucho
Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia
w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
Dzięki strukturze gęsto ułożonych, ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze
wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału
Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni zakończone są
trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączanie wody
Nakładka posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe
wyciskanie

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0002

Wymiary
45

Pasek mocujący

1 ,5 cm

20

cm

Kiesze
7,5

12 cm

Skład: 100 mikrofibra
Temperatura prania: 0 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

1 cm.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 → str.128

› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

Iloś w kartonie

0

– 12 –

In ormacj dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny

itp.
4 Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają

doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
4 Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia

zatrzymując je w materiale
4 Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia

w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką)

oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie
nakładki
4 Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0007

Wymiary
45

Pasek mocujący

1 cm

9

8,5 cm

Kiesze
,5

12 cm

Skład: 100 mikrofibra
Uprać przed pierwszym użyciem.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

1 cm.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0101→ str.129

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka pętelkowa z mikrofazy przeznaczona do mycia podłóg
4 Dzięki strukturze gęsto ułożonych długich miękkich włókien w kształcie pętelek

dobrze dociera w trudno dostępne miejsca tj. szczeliny, fugi, nierówności
powierzchni oraz bardzo dokładnie usuwa, pochłania i zachowuje w swojej
strukturze zabrudzenia
4 Dzięki właściwości równomiernego oddawania substancji ciekłych idealnie nadaje
się do nakładania akrylu
4 Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący,
umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0004

Wymiary
41

Pasek mocujący

14,5 cm

2,5

cm

Kiesze
7

12,5 cm

Skład: 80 poliester, 20 poliamid
Temperatura prania: 0 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

1 cm.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 → str.128

› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne

– 12 –

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

Iloś w kartonie

0

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka z mikrofazy przeznaczona do gruntownego mycia i czyszczenia posadzek
4 Posiada strukturę naprzemiennie ułożonych pasm mikrofazy i włókien nylonowych
4 Dzięki szorstkim paskom nylonowym dobrze doczyszcza trudne do usunięcia,

zaschnięte plamy
4 Miękkie i chłonne paski z mikrofazy zapewniają idealne pochłanianie brudu

i zatrzymywanie go w swojej strukturze
4 Posiada kieszeniowy system mocowania oraz specjalny pasek mocujący,

umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0005

Wymiary
4

Pasek mocujący

1 cm

Skład: 75 mikrofibra, 25 nylon, 5
Temperatura prania: 0 C.
Uprać przed pierwszym użyciem.

20

Kiesze

cm

12 cm

poliester

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

1 cm.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0100 → str.128

› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

In ormacj dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny

itp.
4 Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają

doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
4 Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia

zatrzymując je w materiale
4 Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia

w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką)

oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie
nakładki
4 Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0003

Wymiary
45

Pasek mocujący

1 cm

9

8,5 cm

Kiesze
,5

12 cm

Uprać przed pierwszym użyciem.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

1 cm.

Dane logistyczne
Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0101 → str.129

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

Iloś w kartonie

0

– 127 –

In ormacje dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Idealna do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp.
4 Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe

rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących
4 Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując

je w materiale
4 Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności

od rodzaju sprzątanych pomieszczeń
4 Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz

system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki
4 Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-AKC-001

45

Pasek mocujący

1 cm

9

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

8,5 cm

Kiesze
,5

12 cm

1 cm.

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› IM-AKC-0101→ str.129

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.129

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

Uprać przed pierwszym użyciem.

ST

D

In ormacje dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt typu STANDARD przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm

4
4
4
4
4

wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym
na bezdotykowe wyciskanie nakładki
Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki
oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący
Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz
wymianę nakładek
Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierki
Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0100

Wymiary
40

11 cm

Waga

Materiał

350 g

polipropylen

4 Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm albo 50 cm wyposażonych

w kieszeniowy system mocowania
4 Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki
4 Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego

mimowolnemu otwieraniu
4 Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
4 Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

Dane techniczne
Kod produktu

– 12 –

Waga

Materiał

IM-AKC-0103

40

Wymiary
11 cm

500 g

polipropylen

IM-AKC-0105

50

11 cm

00 g

polipropylen

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm albo 50 cm wyposażonych

w kieszeniowy system mocowania
4 Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach

nakładki
4 Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego

mimowolnemu otwieraniu
4 Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
4 Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-AKC-0108

40

11 cm

Waga

Materiał

500 g

polipropylen

In ormacje dodatkowe

IP

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w zakładkowy

system mocowania
4 Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie trapezowych zakładek w klipsowych

zapięciach stelaża
4 Posiada dwa przeguby oraz przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe

odsączanie oraz wymianę nakładek
4 Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego

mimowolnemu otwieraniu
4 Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania
4 Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-AKC-0101

40

11 cm

Waga

Materiał

00 g

polipropylen

M
4 Trójwarstwowy niezwykle chłonny, miękki mop jednorazowego użytku
4 Umożliwia umycie około 5-11 m2 powierzchni płaskiej
4 Mop umocowany jest do specjalnego stelaża za pomocą systemu rzepów. Do

wyboru stelaż w 2 opcjach: aluminiowy lub plastikowy

Skład:
mieszanka włókien poliestrowo-wiskozowo-bawełnianych: 75
poliester

mikrofibra, 25

nylon, 5

Dane techniczne
Wewnętrzne warstwy mopa zszyte ze sobą za pomocą nici. Zewnętrzne warstwy z warstwą
środkową mopa, połączone za pomocą kleju. Warstwy trwale połączone ze sobą (w tym za pomocą
klejenia z wykorzystaniem ultradzwięków, termicznie bąd pod naciskiem).
Kod produktu
IM-AKC-0010

Wymiary
45

15 cm

Opakowanie
20 sztuk

Rekomendowane produkty

› IM-AKC-010 → str.130
› IM-AKC-0107→ str.130

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

20

1 cm.

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt do mocowania mopów jednorazowych
4 Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
4 Mop mocowany jest do uchwytu za pomocą systemów rzepów, które chwytają mop i

zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś

Szerokoś

IM-AKC-010

45 cm

15 cm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt do mocowania mopów jednorazowych
4 Wykonany jest z aluminium. Mop mocowany jest do uchwytu za pomocą systemów

rzepów, które chwytają mop i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś

Szerokoś

IM-AKC-0107

40 cm

15 cm

D
In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek
4 Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy ,3 mm

umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka)
4 Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym

lub czarnym Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka
na haku

Dane techniczne
Kod produktu:

Długoś
drą ka

Długoś
plastikowej rączki

Średnica
drą dka

Gruboś
ścianki drą ka

IM-AKC-0200

140 cm

13 cm

2,3 cm

1,1 mm

Rekomendowane produkty

› IM-AKC-0100 → str.128
› IM-AKC-0101 → str.129
› IM-AKC-0102 → str.133
› IM-AKC-010 → str.128

–1 0–

› IM-AKC-010 → str.128
› IM-AKC-010 → str.130
› IM-AKC-010 → str.129

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw przeznaczony do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele,

parkiet, płytki, itp.
4 Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole,

strefie wejścia do budynku, itp.
4 Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia

z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę na
stelażu

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary nakładka

IM-AKC-0703

110

Długoś drą ka

15 cm

140 cm

W skład zestawu wchodzi:
—
—

aluminiowy drążek,
stelaż wykonany z metalowych drutów

—
—

nakładka
klamrowy uchwyt łączący stelaż i drążek

In ormacje dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nakładka bawełniana przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni podłogowych

takich jak panele, parkiet, płytki, itp.
4 Typowe zastosowanie to usuwanie śladów wilgoci z nawierzchni sportowych, w szkole,

w strefie wejścia do budynku, itp.
4 Część robocza nakładki do zamiatania wykonana jest z bawełny, część wierzchnia

z tkaniny poliestrowej, do której przyszyte są dodatkowo 2 rzepy mocujące nakładkę do
stelaża

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0012

Wymiary
110

15 cm

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych o ok.

Skład
bawełna

1 cm.

Uprać przed pierwszym użyciem.

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

M

E T

20

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Klasyczny mop sznurkowy, grzbietowy, przeznaczony do czyszczenia bardzo

brudnych lub złej jakości posadzek o nierównej powierzchni
4 Wykonany z włókna bawełnianego skręcanego w sznurki, w formie pętelek
4 Sznurki połączone ze sobą w trzech miejscach - na środku za pomocą taśmy oraz na

brzegach za pomocą dwóch symetrycznych przeszyć
4 Bawełna o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością wchłaniania

i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu
4 Pasuje do uchwytów klamrowych i agrafkowych

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0009

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Mop przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek

o nierównej powierzchni
4 Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością

wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu
4 Mop mocowany jest do drążka za pomocą klamrowej zapinki

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0008

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

0

In ormacje dodatkowe

E T

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek

o nierównej powierzchni
4 Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością

wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0702

W skład zestawu wchodzi:
—
—

drążek aluminiowy 140 cm z zapinką Kentucky
mop sznurkowy Kentucky 400 g wykonany z bawełnianych sznurków.

E T

DE

E

4 Zestaw przeznaczony do czyszczenia bardzo brudnych lub złej jakości posadzek

o nierównej powierzchni
4 Mop wykonany z bawełny o dużej trwałości, odznacza się dużą zdolnością

wchłaniania i rozprowadzania wody, a także usuwania dużych ilości brudu

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0705

W skład zestawu wchodzi:
—
—

–1 2–

drążek aluminiowy 140 cm z zapinką klamerkową
mop sznurkowy Kentucky Delu e 400 g wykonany z bawełnianych sznurków

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką Baranek”
4 Uchwyt wykonany z plastiku, nakładka wykonana z mikrofazy

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś uchwytu

Długoś rączki uchwytu

IM-AKC-070

40 cm

7,5 cm

Nakładka
40

7,5 cm

możliwość dokupienia nakładki IM-AKC-0714

P
4 Pad ręczny służący do czyszczenia powierzchni rogowych
4 Mocowane na packę ręczną bąd packę z przegubem
4 Dostępny w 3 kolorach
4 Stosowany do doczyszczania w miejscach niedostępnych dla maszyn, doczyszczaniu

miejscowym, pomocny przy czyszczeniu płytek po fugowaniu

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

IM-PAD- L-2BN

Czarny

IM-PAD- L-2RN

Czerwony

IM-PAD- L-2 N

Zielony

IM-PAD- L-2WN

Biały

Wymiar

250

115

20 mm

Dane logistyczne
Iloś w kartonie

Pasujące produkty

10

› IM-AKC-0102→ str.133
› IM-AKC-0200→ str.130

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Uchwyt do mocowania padów ręcznych o wymiarach 23

10 cm

4 Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
4 Pad jest mocowany na stelażu dzięki specjalnej powierzchni ostrych kolców typu

„rzep”, które chwytają pad i zapobiegają jego odczepianiu się od uchwytu
4 Uniwersalny zacisk pozwala na montaż uchwytu na kiju o średnicy od 20 do 24 mm

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0102

Wymiary
23

10 cm

Waga

Materiał

1 5g

polipropylen

Pasujące produkty

› IM-AKC-0200 → str.130

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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–

M

In ormacje dodatkowe

I

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet

i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne
4 Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PP
4 Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe

o średnicy 19 cm z tyłu zestawu

W skład zestawu wchodzi:
—
—
—
—
—
—
—
—

podstawa jezdna
stelaż wykonany z metalu
2 wiaderka 14L
2 wiadra 20L
prasa do wyciskania
2 kuwety na akcesoria
uchwyt na worek
worek nylonowy 75L

Dane techniczne
Kod produktu

Wysokoś

Szerokoś

Długoś

IM-SPR-0519

120 cm

80 cm

120 cm

–1 4–

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wózek dwuwiaderkowy, o pojemności całkowitej 2
4
4
4
4

17 l z prasą, przeznaczony do
mycia powierzchni
Składa się ze stelaża, dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim, uchwytu
na 1 worek i metalowego koszyczka mocowanego na poręczy wózka
Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo
demontować
Możliwość montażu worka 120 L

Dane techniczne
Kod produktu
IM-SPR-0502

Wymiary
95

32

85 cm

Waga
7,3 kg

Worek widoczny na zdjęciu nie jest częścią zestawu

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2
4
4
4
4
4

17 l z prasą, przeznaczony do
mycia powierzchni
Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim
Stelaż oraz wiaderka wykonane są z tworzywa sztucznego PP
Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczenie
wózka
Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo
demontować

Dane techniczne
Kod produktu
IM-SPR-0500

Wymiary
5

45

72 cm

Waga
7,3 kg

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wózek dwuwiaderkowy o pojemności całkowitej 2
4
4
4
4
4

23 l z prasą, przeznaczony do
mycia powierzchni
Składa się ze stelaża oraz dwóch wiaderek - w kolorze czerwonym i niebieskim
Stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, wiaderka - z tworzywa sztucznego PP
Do stelaża przymocowana jest metalowa rączka umożliwiającą przemieszczenie
wózka
Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 7,5 cm
Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo
demontować

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-SPR-0501

77

43

85 cm

Waga
7,1 kg

Możliwość zastosowania koszyczka IM-W P-0921

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Metalowy koszyczek przeznaczony do umieszczania środków czystości i akcesoriów

do sprzątania
4 Pasuje do wózka dwuwiaderkowego IM-SPR-0501

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-W P-0921

30

13

14 cm

Zaczepy
11 cm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, przeznaczony do

mycia powierzchni
4 Wykonany z PP
4 Do wiaderka przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczanie

wózka
4 Wiadro zawiera ruchomą przegrodę, dzielącą je na 2 komory
4 Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm
4 Napis ostrzegawczy na wózku oraz znak Uwaga ślisko ”
4 Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo

demontować

Dane techniczne
Kod produktu
IM-SPR-0400

–1

–

Wymiary
40

27

4 cm

Waga
3, kg

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Ręczne wiaderko przeznaczone do wyżymania uchwytu do mycia okien z nakładką

BARANEK” IM-AKC-070
4 Wykonane z tworzywa sztucznego PP
4 Wbudowane sitko umożliwia bezdotykowe odsączanie nakładki
4 Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm oraz rączkę umożliwiającą

przemieszczanie wiaderka

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-SPR-0403

5

29,5

Waga

34 cm

2,4 kg

Rekomendowane produkty

› IM-AKC-070 → str.133

In ormacje dodatkowe

P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Prasa szara przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
4 Wykonana z szarego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem i plastikową

rączką

Dane techniczne
Kod produktu

Wysokoś

Szerokoś

Długoś

Waga

IM-W P-0922

33 cm

22 cm

25 cm

2,2 kg

Pasujące produkty

› IM-SPR-0
› IM-SPR-0
› IM-SPR-0
› IM-SPR-0

00 → str.135
01 → str.13
02 → str.135
1 → str.134

In ormacje dodatkowe

P

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Prasa niebieska przeznaczona do bezdotykowego wyciskania nakładek na mopy
4 Wyposażona w system bocznych skrzydełek wyciskających
4 Wykonana z niebieskiego tworzywa sztucznego PP z metalowym uchwytem

i plastikową rączką

Dane techniczne
Kod produktu

Wysokoś

Szerokoś

Długoś

Waga

IM-W P-0922B

33 cm

22 cm

25 cm

3,2 kg

Pasujące produkty

› IM-SPR-0400 → str.13

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

–1 7–

In ormacje dodatkowe

T

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Tablica ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z polskim napisem

oraz znakiem ostrzegawczym „Uwaga ślisko ”
4 Odpowiednia do wykorzystania podczas prac porządkowych lub konserwacji

powierzchni w miejscach publicznych

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-W P-0927

2

Po rozło eniu

30 cm

57

30 cm

Rozstaw boków
50 cm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw akcesoriów do mycia okien - zawiera 14 elementów umieszczonych

w specjalnie przystosowanym pudełku

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0 07

W skład zestawu wchodzi:
—
—
—
—
—
—
—
—

uchwyt do mycia okien z wymienną nakładką z mikrofazy
łącznik przegubowy
gąbka
guma ściągająca 4 szt. (10 ,14 ,18 ,42 )
skrobaczka
duże ostrze ze stali nierdzewnej i trzymak ostrza
łącznik prosty mały
drążek teleskopowy 2 - łączeniowy (1,2 m)

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci
4 Zawiera szufelkę z pokrywą zapobiegającą wysypywaniu się śmieci oraz zmiotkę

Dane techniczne
Kod produktu
IM-AKC-0707

–1

–

Wymiary
94

32

12 cm

Materiał
polipropylen

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw Leniuch do zamiatania i zbierania śmieci
4 Zawiera szufelkę oraz zmiotkę

Dane techniczne
Kod produktu

Wymiary

IM-AKC-0708

94

32

Materiał

12 cm

polipropylen

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Zestaw składa się z listwy wykonanej z tworzywa sztucznego, na której mocowana

jest specjalna, trwała pianka służąca do usuwania wody z dużych powierzchni
podłogowych
4 Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję
4 Do wykorzystania w miejscach, gdzie występują duże ilości wody np. myjnie,
zakłady przemysłowe
4 Przydatny także przy stripowaniu i akrylowaniu podłóg

W skład zestawu wchodzi:
—
—

ściągaczka do podłogi
drążek aluminiowy

Dane techniczne
Kod produktu

Szerokoś robocza listwy

Długoś drą ka

IM-AKC-0704

5 cm

120 cm

IM-AKC-0717

7 cm

120 cm

D

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Drążek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach
4 Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki

do mycia okien, itp.)
4 Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną

z tworzywa sztucznego
4 Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki z gwintem (poprzez

wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania
za pomocą śruby
4 Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drążka w dowolnym ich położeniu.

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś MA

Długoś MIN

Średnica
zewn trzna

Iloś elementów
sekcji

Waga

IM-AKC-0201

2,4 m

1,58 m

2, cm

2

0, 0 kg

IM-AKC-0202

3m

1, m

2, cm

2

0, 5 kg

IM-AKC-0203

4m

1, 9 m

3,1 cm

3

1,10 kg

IM-AKC-0204

m

2,17 m

3,1 cm

3

1,5 kg

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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–

S

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową czarną rączką i wymienną częścią

roboczą
4 Przeznaczona do gładkich powierzchni
4 Idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp.

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś całkowita

Szerokoś ostrza

IM-AKC-0 04

25 cm

10 cm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Nożyki zapasowe do skrobaczki z rączką

Dane techniczne
Kod produktu

Długoś

IM-AKC-0 05

10 cm

Metal

Opakowanie

stal nierdzewna

10 szt

In ormacje dodatkowe

S

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Skrobaczka wykonana z metalu z plastikową rączką
4 Przeznaczona do gładkich powierzchni
4 Idealna do usuwania resztek farb, zeskorupiałego brudu, naklejek, gum do żucia itp.
4 Szybka i bezpieczna wymiana ostrza

Dane techniczne

– 140 –

Kod produktu

Długoś całkowita

Szerokoś ostrza

IM-AKC-0 0

12 cm

4,5 cm

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe

4 Ściągaczka do szyb wykonana ze stali nierdzewnej z wymienną gumową częścią

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

roboczą
4 Przeznaczona do mycia okien, luster i innych gładkich powierzchni
4 Rączka ściągaczki pokryta gumą
4 Ściągaczka pasuje do drążków teleskopowych
4 Istnieje możliwość zakupu wymiennych gum do ściągaczki

Dane techniczne
Kod produktu

Szerokoś robocza listwy

IM-AKC-0 00

35,5 cm

IM-AKC-0 02

45,7 cm

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4

umy wymienne do ściągaczek do szyb.

Dane techniczne
Kod produktu

Szerokoś robocza

IM-AKC-0 01

35,5 cm

IM-AKC-0 03

45,7 cm

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Cichy i lekki odkurzacz przeznaczony do codziennego odkurzania pomieszczeń
4 Silnik z dużą mocą zasysania
4 Kompletne, wytrzymałe mechanicznie i łatwe w montażu akcesoria, wykonane

z wysokiej jakości materiałów
4 Do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, małe zakłady produkcyjne)
e)
4 Materiał: ABS

Dane techniczne
Kod produktu

IN-C

Średnica

3 cm

Moc

1000 W

Waga

5,2 kg

Zasilanie

220 - 240 V

Przepływ powietrza

31 L s

System chłodzenia

obiegowy

Głośnoś

Pojemnoś

8L

Długoś kabla

8m

Wysokoś

34,1 cm

Wymiary opakowania

40

-DSU8

5 dB
40

52 cm

Akcesoria:
ź
ź
ź
ź

ssawka do czyszczenia tapicerki
ssawka szczelinowa
ssawka okragła
szczotka do kurzu

– 142 –

ź
ź

metalowa rura
worek na kurz

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
4

atwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

4 Cicha praca silnika, duża moc zasysania
4 Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu
4

atwy w obsłudze

4 Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób
4 Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady

produkcyjne)
4 Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie

w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MCWDV15

Wysokoś

59 cm

Moc

1000 W

Średnica rury

3 mm

Zasilanie

220 - 240 V

Waga

12,2 kg

System chłodzenia

obiegowy

Przepływ powietrza

48 L s

Pojemnoś

15 L

Długoś kabla

7,2 m

Pojemnoś robocza

11 L

Wymiary opakowania

43

43

8 cm

Akcesoria:
ź
ź
ź
ź

wąż elastyczny
metalowa rura
ssawka do kurzu
ssawka do wody

ź
ź

szczelinowa ssawka do kurzu
ssawka do czyszczenia tapicerki

In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i mokro
4

atwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

4 Cicha praca silnika, duża moc zasysania
4 Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. atwy

w obsłudze
4 Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy, wygodny sposób
4 Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady

produkcyjne)
4 Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie

w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MCWDV30-1

Średnica rury

40 mm

Moc

1000 W

Przepływ powietrza

53 L s

Zasilanie

220 - 240 V

Siła ciągu

2000 mm 20

System chłodzenia

obiegowy

Długoś kabla

7,2 m

Pojemnoś

30 L

Wymiary opakowania

52

Pojemnoś robocza

25 L

Waga

13,5 kg

Wysokoś

84 cm

43

87 cm

Akcesoria:
ź
ź
ź
ź

wąż elastyczny
metalowa rura
ssawka do kurzu
ssawka do wody

ź
ź

szczelinowa ssawka do kurzu
ssawka do czyszczenia tapicerki

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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In ormacje dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Wydajny 3-silnikowy odkurzacz do pracy na sucho i mokro

atwy do utrzymania w czystości zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

4

4 Cicha praca silnika, duża moc zasysania
4 Zaprojektowany specjalnie do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu

atwy w obsłudze. Osadzony na 4 kółeczkach, może być przemieszczany w łatwy,
wygodny sposób
4 Odpowiedni do użytku profesjonalnego (hotele, restauracje, biura, zakłady
produkcyjne)
4 Bezpieczny, dzięki zastosowaniu systemu pływaka, który wyłącza urządzenie
w chwili całkowitego zapełnienia zbiornika płynem
4

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MCWDV80-1

Średnica rury

40 mm

Moc

3000 W

Przepływ powietrza

120 L s

Zasilanie

220 - 240 V

Siła ciągu

3000 mm 2O

System chłodzenia

obiegowy

Długoś kabla

7,2 m

Pojemnoś

80 L

Wymiary opakowania

Pojemnoś robocza
Wysokoś

4,5 L

Waga

4

0

108 cm

25,4 kg

104 cm

Akcesoria:
wąż elastyczny
metalowa rura
ssawka do kurzu
ssawka do wody

ź
ź
ź
ź

ź
ź

szczelinowa ssawka do kurzu
ssawka do czyszczenia tapicerki

In ormacj dodatkowe

S

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Maszyna szorująca o wszechstronnym zastosowaniu, idealna do czyszczenia

powierzchni wodoodpornych oraz szamponowania wykładzin
4 Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu
4 Możliwe czyszczenie podłóg, czyszczenie dywanów, doczyszczanie wolnoobrotowe
4 Odporna na działanie kwasów i alkaliów
4

atwa w obsłudze

4 Regulacja uchwytu pozwala w prosty sposób dobrać dogodną pozycję do pracy
4 Do urządzenia pasują pady maszynowe o średnicy 1 ”

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MCMB17-1

Ci ar

48 kg

Moc

1200 W

Średnica

17

Zasilanie

220 - 240 V

Długoś kabla

12 m

Liczba obrotów na min.

175

Głośnoś

2 dB

Akcesoria:
ź
ź
ź
ź

szczotka twarda do szorowania
szczotka miękka do szamponowania
trzymak padów
zbiornik na roztwór roboczy

– 144 –

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› Mediclean 121 Striper → str.30
› Mediclean 1 0 Strong → str.31
› Mediclean 200 Indust → str.35
› Mediclean 70 All → str.55

› IM-PAD-GL-1 → str.14

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

P

In ormacj dodatkowe
Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

atwa w obsłudze i ergonomiczna jednotarczowa maszyna wysokoobrotowa I
SPEED
Sterowana za pomocą ręcznego uchwytu
Charakteryzuje się wysoką mocą i szybkością oraz niskim kosztem użytkowania
atwa w obsłudze przy prędkości polerowania 1500 obr. min.
Odporna na działanie kwasów i alkaliów
Przeznaczona do konserwacji podłóg na sucho
Odpowiednia do wykorzystania na różnych typach podłóg i posadzek,
w szczególności do polerowania powierzchni akrylowanych
System sterowania ręcznego po obu stronach: lewej i prawej
Maszyna może poruszać się swobodnie po idealnie gładkich powierzchniach
warantuje długi okres użytkowania przy niskich kosztach utrzymania
Do urządzenia pasują pady polerujące o średnicy 19”

-

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MC SP20-1-B

Ci ar

48 kg

Moc

1800 W

Średnica

20

Zasilanie

220 - 240 V

Długoś kabla

12 mm

Liczba obrotów na min.

1500

Wymiary opakowania

90

Głośnoś

54

74 cm

2 dB

Rekomendowane produkty

Pasujące produkty

› Mediclean 112 Shine → str.28

› IM-PAD-GL-1 → str.14

In ormacj dodatkowe

D

Potrzebne
potwierdzenie
dostępności

4 Przeznaczona do suszenia podłóg zabezpieczanych powłokami ochronnymi
4 Bezpieczna obudowa, chroniąca przed zasysaniem małych elementów do wnętrza

urządzenia, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość maszyny
4 Wyposażona w dwa kółka i wysuwana rączkę, umożliwiające łatwe przemieszczanie

urządzenia
4 Wentylatorowy silnik turbo wytwarza silny strumień powietrza, dający urządzeniu

wysoką efektywność
4 Trzy poziomy obrotów
4 Cicha praca silnika umożliwia zastosowanie dmuchawy w miejscach takich jak

hotele, szpitale, sklepy oraz inne pomieszczenia użyteczności publicznej

Dane techniczne
Kod produktu

IM-URZ-MCBDF110

Ci ar

Moc

850 W

Pr dkoś obrotów

Zasilanie

220 - 240 V

Przepływ powietrza

1 0, 130, 110 m3 min

Wymiary

50

Długoś kabla

m

17,3 kg
ML
43,5

50 cm

URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA
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P
4 Polerowanie powierzchni zabezpieczonych polimerami
4 Wysoki efekt połysku
4 Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 2000 obr. min

Dane techniczne
Kod produktu

Kolor

IM-PAD- L-19W

Biały

Rozmiar

Gruboś

19 (483 mm)

na zamówienie dost pne inne rozmiary: 11 12 1

1

2 mm
1

3 mm

17 1

Gramatura

Typ włókna

814 g m²

recyklowany
poliester

20 21

Dane logistyczne

Pasujące produkty

IM-URZ-MCHSP20-1-B → str.145

Iloś w kartonie

P
4 Czyszczenia okresowe i bieżące
4 Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr. min

Dane techniczne
Kod produktu
IM-PAD- L-1 RD
IM-PAD- L-17RD

Kolor

Rozmiar

Czerwony

1 ” (40 mm )
17” (432 mm)

na zamówienie dost pne inne rozmiary: 11 12 1

Gruboś
2 mm

14 1

3 mm

1

1

Gramatura

Typ włókna

1017 g m2

recyklowany
poliester

20 21 24

Pasujące produkty

Dane logistyczne

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 1

Iloś w kartonie

P
4 Czyszczenie gruntowne podłóg
4 Czyszczenie bieżące
4 Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr.

min

Dane techniczne
Kod produktu
IM-PAD- L-1

N

IM-PAD- L-17 N

Kolor

Rozmiar

Zielony

1 ” (40 mm )
17” (432 mm)

na zamówienie dost pne inne rozmiary: 12 1

Gruboś

14 1

2 mm
1

3 mm

Gramatura

Typ włókna

135 g m²

recyklowany
poliester

21

Pasujące produkty

Dane logistyczne

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 1
Iloś w kartonie

P
4

runtowne czyszczenie i usuwanie grubych warstw polimerów
min

4 Przeznaczone do urządzeń obrotowych do 175 - 350 obr.

Dane techniczne
Kod produktu
IM-PAD- L-1 BN
IM-PAD- L-17BN

Kolor

Rozmiar

Carny

1 ” (40 mm )
17” (432 mm)

na zamówienie dost pne inne rozmiary: 12 1

1

Gruboś

1

2 mm
1

3 mm

Gramatura

Typ włókna

1 28 g m²

recyklowany
poliester

20 21 24

Pasujące produkty
Dane logistyczne

IM-URZ-MCMB17-1 → str.144 - pasuje do rozmiaru 1
Iloś w kartonie
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URZ DZENIA CZYSZCZ CE I AKCESORIA

Czysty szpital

Program „Czysty Szpital - krok po kroku” to oparta
o przeglądarkę internetową aplikacja stworzona, aby umożliwić
efektywne zarządzanie procesami związanymi z utrzymaniem
higieny powierzchni na oddziałach szpitalnych.

- krok po kroku

Korzyści dla szpitali i pacjentów
po wdrożeniu programu
ZMNIEJSZENIE LICZBY
ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

WZROST
JAKOŚCI USŁUG

SPADEK KOSZTÓW
HOSPITALIZACJI

1 2
4 5
WZROST
KOMFORTU PRACY

WZROST
POZIOMU HIGIENY

3

Podstawowe funkcjonalności programu
zapewniają możliwość monitorowania

i poprawy poziomu higieny środowiskowej
poprzez:
Tworzenie planów higieny dla konkretnych miejsc
Automatyczny dobór środków dezynfekcyjnych
oraz środków czystości
Automatyczny dobór częstotliwości sprzątania
i kolejności wykonywanych czynności
Tworzenie planów sprzątania dla personelu sprzątającego
Tworzenie formularzy kontroli sprzątania
Automatyczne generowanie raportów skuteczności
sprzątania umożliwiających analizę mocnych i słabych punktów
procesu
Materiały szkoleniowe i testy dla personelu sprzątającego
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Partner handlowy:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ
ADRES NAJBLIŻSZEGO DYSTRYBUTORA
W TWOIM REGIONIE
Dział Obsługi
Szpitali

Dział Obsługi Klientów
Biznesowych i Instytucjonalnych

Telefon: +48 81 535 22 38
FAX: + 48 81 535 22 37
E-mail: dos.biuro@medisept.pl

Telefon: + 48 81 535 22 22
FAX: + 48 81 535 22 27
E-mail: sprzedaz@medisept.pl

Więcej na temat naszych produktów na
www.medisept.pl
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