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Protože chránit zdraví má vždy význam.

Schülke & Mayr je mezinárodním lídrem v oblasti hygieny, preven-
ce infekcí a chemické ochrany. Cílem našeho podnikání je chránit 
lidi, zvířata, produkty a materiály po celém světě před infekcemi 
a mikrobiální kontaminací.

Schulke CZ, jako dceřiná společnost Schulke & Mayr, nabízí produkty nejen pro zdravotnictví, 
ale také zabezpečuje komplexní hygienickou péči v oblasti potravinářství, zemědělství a obec-
né praxi. Naše výrobky splňují všechna kritéria moderní doby a chrání před škodlivými mikro-
organismy v komunální hygieně, průmyslových podnicích, státních institucích, při chovu zvířat, 
v péči o potrubní systémy i v úpravě vody.

Nabízíme řešení pro dezinfekci, čištění a péči o ruce, plochy i předměty. Celé spektrum mi-
krobiologické účinnosti našich produktů nabízí prevenci před závažnými epidemiemi, jako je 
COVID-19, SARS, EBOLA, ptačí a prasečí chřipka atd.
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Dezinfekce rukou

Viditelně čistá pokožka rukou již dnes nestačí. Důležité je chránit se také před neviditelným 
rizikem ve formě bakterií a virů. Produkty řady septoderm splňují ty nejvyšší standardy dezin-
fekce rukou jak svou účinností, tak péči o pokožku.

septoderm®

Rychlá dezinfekce rukou a pokožky

septoderm® gel
Gelová dezinfekce rukou

septoderm® gel - okamžitá pomoc pro dezinfekci rukou v gelové formě, vhodný pro rychlou 
dezinfekci v terénu a na cestách . Při aplikaci nestéká, osvěžuje a nevysušuje pokožku. Pou-
žití je možné ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, v institucích, 
potravinářství, fitness, wellness a beauty sektoru (kosmetika, manikúra, masáže, pedikúry, 
piercing, tatoo), v komunální sféře, institucích, a dále pro každodenní dezinfekci rukou pro 
běžné spotřebitele.

Účinné látky: Ethanol, Isopropanol  

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, omezeně virucidní, 
 mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní  

Balení: 50 ml, 500 ml, 500 ml s dávkovačem, 5 l

septoderm® V
Tekutá dezinfekce rukou s plně
virucidním účinkem

Produkt zajišťující plnou ochranu proti virům ve 30ti sekundách. Tekutá forma dezinfekce 
s obsahem zvláčňujících látek pro rychlou aplikaci a péči o pokožku po provedení dez-
infekce. Použití je možné ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální 
péče, v institucích, potravinářství, fitness, wellness a beauty sektoru (kosmetika, manik-
úra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v komunální sféře, institucích, a dále pro každo-
denní dezinfekci rukou pro běžné spotřebitele.

Účinné látky: Ethanol

Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, levurocidní

Balení: 500 ml s rozprašovačem, 500 ml

septoderm® je alkoholový dezinfekční přípravek vhodný pro hygienickou a chirurgickou 
dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízení, v ústavech sociální péče, 
v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářství, fitness, 
wellness a beauty sektoru (kosmetika, manikúra, masáže, pedikúry, piercing, tatoo), v ko-
munální sféře a v institucích. Vhodné také k dezinfekci rukou a nohou před mani/pedikůrou. 
Tekutá forma s rychlou a dlouhotrvající  účinnosti. Také v gelové formě - septoderm® gel.

Účinné látky: Ethanol, Isopropanol, KAS 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, MRSA, omezeně virucidní, 
 mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní  

Balení: 250 ml sprej, 500 ml, 1 l, 5 l 

Dezinfekce
rukou

Naše plus

Alkoholová dezinfekce se zvláčňují-
cími přísadami

Výborná snášenlivost s pokožkou

Splňující nejvyšší nároky uživatele

Vhodné k dezinfekci rukou ve 
všech profesionálních odvětvích 
i do tašky na cesty
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Gelová forma

Plně virucidní

Šetrný k pokožce
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Mytí rukou

Pravidelné a důkladné mytí rukou je naprostou nutností, která spojuje všechna odvětví i běžný 
život domácností. Nabídka mýdel značky prosavon zahrnuje klasická tekutá mýdla, emulze 
vyšší třídy s příměsí olivového oleje, i mýdlo které myje a dezinfikuje zároveň.

Mytí
rukou

Naše plus

Tekutá mýdla pro každodenní použití

Mytí rukou i pokožky celého těla

Dermatologicky testováno

Balení obsahující dávkovací pumpičku

V nabídce také dezinfekční mýdlo
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prosavon® standard
Tekuté mýdlo

prosavon® standard je růžově zbarvené tekuté mýdlo s glycerinem, které má hydratační 
účinek a omezuje vysušování pokožky. K dispozici samostatné balení s pumpičkou i jako 
náplň pro doplňování dávkovačů ve všech typech provozů a zařízeních. Jemně pafemováno 
a dermatologicky testováno.

Balení: 500 ml s dávkovačem, 5 l

Šetrná mycí emulze

prosavon® scrub+
Dezinfekční tekuté mýdlo

prosavon® scrub+ je určen pro použití ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární sféře, 
komunální hygieně včetně domácí péče a v oblastech se zvýšenými hygienickými nároky 
na hygienu rukou. Jedná se o dezinfekční mycí prostředek k hygienickému mytí rukou 
a k dekolonizaci celého těla včetně vlasů. Aplikace je možná jak s vodou (oplachová) tak 
bez možnosti oplachu. Jemná ošetřující receptura s obsahem olivového oleje a glycerinu, 
neobsahující barviva ani parfém. Základem použitých mycích složek jsou suroviny rostli-
ného původu. Dermatologicky testováno.

Účinné látky: Chlorhexidin, KAS

Balení: 500 ml s dávkovačem, 500 ml, 1 l, 5 l

Mýdlo & Dezinfekce

prosavon®

Tekuté mýdlo s olivovým olejem 
šetrné k pokožce

prosavon® je vhodný pro každodenní mytí rukou (běžné mytí, i mytí před hygienickou 
i chirurgickou dezinfekcí) a povrchu celého těla ve všech zdravotnických zařízeních, 
sociálních ústavech, institucích, potravinářství (kuchyně, veřejné stravování), farmaceu-
tických společnostech, sportovních zařízeních, domácnostech i v komunální sféře (kos-
metické a masážní salony, manikúry, pedikúry, piercing, tatoo...). Přípravek je kompatibilní 
s alkoholovými přípravky septoderm®, septoderm® gel. Díky speciálnímu složení zabraňu-
je vysušování pokožky. Produkt je dermatologicky testován.

Balení: 500 ml lahev, 500 ml s dávkovačem, 1 l, 5 l 

Pečující o pokožku
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Péče o ruce

Pro případ že pouze mýdlo a dezinfekce nestačí - především v těžkém průmyslu a všude tam, 
kde je pokožka rukou velice namáhaná, můžete využít pro snadnější odmývání nečistot tekutou 
pastu proderm. Pečující krém balmea pokožku zklidní a hydratuje.

proderm® tekutá pasta
Čištění rukou

balmea®

Krém pro péči o ruce a tělo

Balzám s jemnou parfemací, který je díky hydratační složce ideální pro regeneraci rukou 
a namáhané pokožky. Hlavní složkou produktu je čistý bílý olej používaný při výrobě 
dětských krémů. Obsahuje velmi kvalitní olej z plodů olivovníku evropského a Panthenol. 
Velmi snadno se vstřebává a nezanechává mastnou stopu. Bez obsahu veškerých sledo-
vaných alergenů.

Balení: 500 ml

Tekutá pasta pasta s obsahem přírodního abraziva určená na mytí znečištěných rukou 
v oblastech průmyslu, zemědělství, ve výrobních podnicích, dílnách, skladech a provo-
zovnách. Účinně a snadno vymývá z pokožky rukou odolnou špínu. Snadno se roztírá 
a zanechává ruce jemné a příjemně provoněné. Dermatologicky testováno.

Balení: 450 g

Péče
o ruce

Naše plus

Profesionální péče o pokožku rukou

S příjemnou parfumací

Kosmetické přípravky 

Dermatologicky testováno
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S hydratačním účinkem

Účinný a šetrný
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Dezinfekce ploch a povrchů

Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je plné škodlivých virů a bakterií.  Pracovní stůl, vypínač, klika 
dveří a mnoho dalších ploch a povrchů je vystaveno každodennímu kontaktu zástupu osob. Aby-
chom snížili možnost přenosů mikroorganismu, mějme plochy čisté a bez kontaminace.

Naše plus

Dezinfekce všech typů povrchů 
i pitné vody

Široké spektrum produktů 
a aktivních látek

Testováno dle nejpřísnějších 
evropských norem

Inovativní i léty prověřené způsoby 
dezinfekce

Dezinfekce
ploch
a povrchů

desam® prim 
Dezinfekce ploch a předmětů
s mycím účinkem

desam® prim se doporučuje do prostor se zvýšeným rizikem přenosu virových onemocnění 
a výskytem plísní jak ve zdravotnictví, v komunální hygieně, tak i v potravinářských provo-
zech. Pro své deodorizační schopnosti je vhodný do prostor s nepříjemnými pachy (toalety, 
sklady, vlhké prostory...). Doporučuje se do epidemicky závažných situací a pro terminální 
dezinfekci prostor. Vhodný i do dezinfekčních rohoží. 

Účinné látky: Chlornan sodný

Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, fungicidní, 
 sporicidní, mykobaktericidní 

Balení: 1 l, 5 l, 15 l

chirox®

Univerzální a šetrná dezinfekce ploch,
předmětů, textilií i prostor
chirox® je ideální dezinfekcí bez omezení provozů. Je určený pro manuální dezinfekci ploch, zařízení, předmětů a pomůcek 
jak pomocí otěru (vytíráním), tak pomocí postřiku (např. vysokotlakým čištěním, postřikovačem). Je vhodný k dezinfekci 
ploch v místnostech, chodbách, halách, stájích pro zvířata apod. Dezinfekci je možné provádět i za přítomnosti zvířat. 
Také ho je možné použít k dezinfekci bílých a stálobarevných textilií při ručním praní nebo v pračce, a také na prostorovou 
dezinfekci pomocí fogování za studena a za tepla. Dezinfekci vzduchu a prostředí lze provádět i za přítomnosti zvířat a lidí. 
Přípravek je vhodný pro oblast zemědělství, veterinární praxe, potravinářství a zpracování potravin (HACCP), zdravotnictví, 
institucí a dalších oblastí (sauny, solária, fitness, wellness, domácnosti apod.). chirox® je bez pachové stopy, nedráždí dý-
chací cesty a zároveň má schopnost pohlcovat nežádoucí pachy.

Účinné látky: Monopersíran draselný 
Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, 
 fungicidní, tuberkulocidní, 
 mykobaktericidní, sporicidní
Balení: 50 g, 1 kg, 3 kg

D
E

Z
IN

FE
K

C
E

 P
LO

C
H

 A
 P

O
V

R
C

H
Ů

Plně virucidní

Univerzální použití

desprej® new

Alkoholová dezinfekce malých ploch 
a předmětů
desprej® new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, 
kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech, obecné praxi, domác-
nostech, školách a dalších istitucích (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště 
vhodný pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba 
rychle a zároveň účinně dezinfikovat. Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst. 

Účinné látky: Ethanol, Isopropanol, KAS 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, 
 mykobaktericidní, tuberkulocidní, 
 fungicidní

Balení: 500 ml s rozprašovačem, 5 l

Bez nutnosti ředění



1312

desam® effect
Jednofázová dezinfekce a mytí ploch
i povrchů 

desam® effect je určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem 
růstu bakterií,  mikroskopických vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech 
oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygiene (kosmetické a tatoo salóny, 
fitness centra, školní zařízení, kuchyně atd.), v institucích a také v potravinářství. Přípravek 
je kompatibilní s mnoha druhy materiálů.

Účinné látky: KAS, amin, fenoxyetanol

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní 
 (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno),     
 mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Balení: 1 l, 5 l

desam® OXI
Dezinfekce ploch a povrchů na bázi 
aktivního kyslíku

desam® OXI je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů ve všech prostorách 
zdravotnických zařízení, komunální hygieně, potravinářství i obecné praxi. Vhodný na 
všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé 
plasty (plexisklo). Produkt na bázi aktivního kyslíku je ohleduplný k životnímu prostředí 
a zároveň účinný a ekonomický. Bez nepříjemného zápachu dezinfekčních látek.

Účinné látky: peroxid vodíku

Spektrum účinnosti: Baktericidní, mykobaktericidní,  
 virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota, 
 tuberkulocidní, fungicidní

Balení: 1 l, 5 l

chloramin® TS
Dezinfekce s odmašťovací silou

chloramin® TS je univerzálně využitelný pro dezinfekci, mytí a odmaštění ploch a před-
mětů především v komunální hygieně, institucích, zdravotnictví a zemědělství. Zejména 
vhodný na mastné a znečištěné povrchy

Účinné látky: Toluensulfochloramid sodný trihydrát (obsah aktivního chloru 12 %)

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní

Balení: 1 kg sáček

Dezinfekce ploch a povrchů

desam® GK 
Dezinfekce a mytí ploch a předmětů

desam® GK je určený k manuální dezinfekci i strojovému čištění všech vodovzdorných a omy-
vatelných ploch a předmětů v oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně, 
obecné hygieně, v institucích a také v potravinářství, stravovacích provozech a ve veterinární 
praxi. Vhodný také do dezinfekčních rohoží.

Účinné látky: Glyoxal, glutaraldehyd, KAS 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, 
 fungicidní, sporocidní 

Balení: 1 l, 5 kg, 50 kg

dikonit®

Chlórová dezinfekce ploch a předmětů
v granulátu
dikonit® je vhodný k dezinfekci veškerých omyvatelných ploch a předmětů, odolných 
proti působení chlóru, a to především v oblastech potravinářství, zemědělství, chovu 
zvířat, veterinární péče, institucí a komunální hygieny. Produkt je vhodný k běžné 
dezinfekci i k ohniskové dezinfekci v místech, kde je vyšší biologická zátěž či riziko 
infekce. Také pro řešení krizových situací, jako např. epidemie. Výhodou je jeho silný 
a razantní účinek, a to díky obsahu aktivního chlóru. 

Účinné látky: Dichlorisokyanurát sodný dihydrát 
 (55 % aktivního chloru) 
Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, mykobak- 
 tericidní, tuberkulocidní, fungicidní 
Balení: 9 kg, 50 kg

chloramin® T
Léty prověřená dezinfekce ploch a předmětů

chloramin® T je univerzálně využitelný dezinfekční prostředek ve formě prášku. Použití je možné na 
velké plochy otěrem, fogováním i postřikem (haly farmy, apod), malé plochy otěrem i ponořením 
předmětu do dezinfekčního roztoku, a zároveň do vody v chovech ryb. Mezi oblasti, kde je možné 
tento produkt využít, patří zdravotnictví, instituce a obecná hygiena pro zajištění hygienického stan-
dartu a snížení rizika šíření infekcí mezi veřejností nebo pacienty, veterinární dezinfekce pro zabezpe-
čení vysoké úrovně bezpečnosti a v neposlední řadě je chloramin® T nejčastější pomocí při krizových 
situacích, epidemiích a povodních. Jedná se o produkt první volby pro okamžitý a účinný dezinfekč-
ní zásah při intervenci státních složek, záchranného systému nebo soukromých firem (např. SARS, 
Ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd.). Vhodný také do dezinfekčních rohoží.

Účinné látky: chloramin T (25 % aktivního chlóru)  
Spektrum účinnosti: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, 
 tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní 
Balení: 1 kg sáček, 1 kg dóza, 6 kg kbelík, 25 kg pytel

fogit® 
Plošná a prostorová dezinfekce
postřikem

fogit® je určený k manuální dezinfekci zejména velkých ploch a povrchů pomocí postři-
ku nebo zmlžování (fogování). Určený především pro dezinfekci velkých hal a skladů, 
v chovech zvířat pak zejména pro turnusovou dezinfekci stájí a hal. Vyznačuje se razant-
ním dezinfekčním účinkem a zároveň vysokou šetrností k materiálům.Výhodou je také 
ekonomičnost produktu.

Účinné látky: Glyoxal, formaldehyd, KAS 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, fungicidní, 
 sporocidní 

Balení: 15 kg, 50 kg, 1000 kg

Dezinfekce ploch a povrchů
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Šetrná dezinfekce

Nedráždí dýchací cesty

Odmašťuje i dezinfikuje

Silný účinek

Také pro strojové čištění

Ekonomické řešení

Tradiční chlórová 
dezinfekce

savagro® basic
Dezinfekce ploch, předmětů a vody

Vhodný k dezinfekci vody ve studních i bazénech a zároveň jako dezinfekce ploch a po-
vrchů v potravinářství, zemědělství, komunální hygieně atp.. Produkt s bělícím účinkem, 
bez tenzidů, který skvěle pohlcuje nežádoucí pachy.

Účinné látky: Chlornan sodný

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, fungicidní 

Balení: 5 kg, 15 kg, 50 kg

S hydratačním účinkemPitná voda



1514

Čištění ploch a povrchů

Úklid pro většinu z nás není vyhledávanou činností. Abychom ho usnadnili, vyvinuli jsme čističe 
podlah, povrchů i nádobí značek prowash a profloor. Bohatá pěna, přijemná vůně a silný účinek. 

profloor® uni
Ruční mytí podlah

profloor® uni je univerzální mycí přípravek s příjemnou vůní vhodný pro mytí podlah 
a dalších ploch především v reprezentativních a dalších pobytových prostorách. Pří-
pravek je určený na mytí všech voděodolných povrchů a laminátových podlah. Účinně 
odstraňuje nečistoty, ale také mastnotu a zaschlou špínu a zanechává lesklý povrch.

Balení: 1 l, 5 kg

profloor® basic 
Ruční mytí podlah a WAP

profloor® basic je vhodný pro mytí podlah, stěn a ostatních ploch v obecné a komunální 
hygieně, institucích, zemědělství, potravinářství, veterinární oblasti, zdravotnictví atp. 
Pro ruční mytí a čištění, ale také pomocí WAP či zpěnovače. 

Balení: 5 kg

profloor® mach
Strojové mytí podlah

Naše plus

Zabraňující tvorbě šmouh

Silný odmývací účinek

Ruční i strojové mytí 

Účinné již při nízkých koncentracích

Čištění
ploch
a povrchů

profloor® mach je nepěnivý přípravek určený pro strojový úklid velkých ploch (např. v hy-
permarketech, průmyslových podnicích, kancelářích, nemocnicích, skladech atp.). Vhodný pro 
běžný úklid všech typů odolných omývatelných ploch. Odstraňuje také suchou špínu i mast-
notu, rychle působí i zasychá a obsahuje látky zamezující vzniku zápachu v nádržích strojů

Balení: 5 kg
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S bohatou pěnou

Myje podlahu i stroj

Plochy beze šmouh
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prowash® uni 
Mytí nádobí

prowash® UNI je univerzální mycí přípravek vhodný pro mytí nádobí, podlah a ostatních 
omyvatelných ploch. Zanechává čisté a lesklé nádobí a vytváří bohatou pěnu. Výhodou 
je šetrnost k pokožce rukou a příjemná citronová vůně.

Balení: 1 l, 5 kg

prowash® fixi 
Silný mycí účinek pro všechny
typy povrchů

prowash® fixi je výborný k čištění keramických obkladů, van, umyvadel, vodovodních baterií, 
WC, podlah, skel a výrobních zařízení. Doporučeno pro použití v potravinářství, institucích, 
zdravotnictví, hoteliérství a službách. Odstraňuje rez a vodní kámen, zanechává čisté a lesklé 
povrchy. S příjemnou borovicovou vůní.

Balení: 1 l, 5 kg

Čištění ploch a povrchů
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Šetrný k pokožce

Příjemná vůně

Naše plus

Zajišťuje vysokou úroveň hygieny 
potrubních systémů, tanků a zařízení

Rozpouští tuky, oleje, bílkoviny

Odstraňují vodní / mléčný kámen

Předchází vzniku minerálních úsad

Péče o 
potrubní
systémy

savagro® A+
Dezinfekce a čištění potrubních
systémů

savagro® A+ je vhodné k účinnému alkalickému cyklu dezinfekce, čištění a odstranění orga-
nických nečistot z potrubí, tanků a vnitřních částí zařízení v potravinářském průmyslu, výro-
bě a zpracování mléka, zemědělství a dalších oborech. Je vhodné také k dezinfekci potrubí 
vodoléčebných van a pro dezinfekci velkých ploch. Účinně rozpouští tuky, oleje i bílkoviny. 
Vhodné střídat s produktem savagro®  KD.

Účinné látky: Chlornan sodný 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, virucidní, fungicidní 

Balení: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 220 kg, 1000 kg

savagro® KD
Čištění potrubních systémů

Vhodný k čištění potrubních systémů, vířivých i vodoléčebných van v oblastech s tvrdou 
vodou. Vhodný do oblasti potravinářství, zdravotnictví i komunální hygieny, rozpouští a od-
straňuje usazeniny vodního kamene, sloučeniny železa apod.

Účinné látky: Kyselina fosforečná, kyselina dusičná 

Balení: 5 kg, 15 kg, 50 kg, 220 kg, 1000 kg

Vhodný do tvrdé vody

Dezinfekční síla chlóru
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Farmy, mlékárny, pivovary, wellness centra. Všude tam, kde jsou využívány potrubní systémy se 
o ně pečlivě staráme. Naše produkty vše vydezinfikují a také zbaví minerálních úsad.
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Legenda

Dezinfekce rukou

Mytí rukou

Dezinfekce

Péče o ruce

Plochy

Ekonomické řešení

Plochy 

Textilie

Pitná voda

Ihned k použití

Možnost použití WAP

Strojové čištění

Plochy a předměty 

Mytí nádobí 

Dezinfekce potrubních systému

Čištění potrubních systému

10 kroků k dokonalosti

Použití dezinfekčních prostředků je dokonalý způsob, jak udržet prostředí kolem nás 
bez nežádoucích mikroorganismů. Je však zapotřebí si uvědomit, že nás naopak může 
dezinfekce i ohrozit, a to v případě nesprávné aplikace těchto prostředků. Je to však 
jednoduché, stačí dodržet zásady správného používání dezinfekční prostředků:

Dezinfekční přípravky používejte bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku.

Důsledně dodržujte pokyny na ředění přípravků určených na dezinfekci ploch a nástrojů. Nízká 
koncentrace pracovního roztoku může vést k nedostatečné mikrobiologické účinnosti, naproti 
tomu vysoká koncentrace může způsobovat nežádoucí reakce (lepení se na ploše, dráždění, 
dýchací potíže, zvýšení nákladů na dezinfekci).

Pracovní roztok připravte ředěním koncentrátu a vody pokojové teploty podle tabulky (např. 
při přípravě 8 l pracovního roztoku s koncentrací 0,25 % nalejte 20 ml koncentrátu do cca 6 l 
pitné vody, a doplňte vodou na požadovaný konečný objem 8 l).

Nepřidávejte do pracovního roztoku na plochy a nástroje žádné další čistící přípravky!!!

Dezinfekční přípravky obsahují všechny složky potřebné k účinné dekontaminaci povrchu, 
včetně čištění povrchů.

Pracujte vždy v rukavicích.

Dezinfikovaný povrch neoplachujte (dezinfekce má reziduální účinek), s výjimkou povrchů, 
které přichází do kontaktu s potravinami.

Plochy, které přichází do přímeho kontaktu s potravinami je po uplynutí expozičního času nut-
né opláchnout čistou vodou.

Před každou výměnou účinné látky dezinfekčního prostředku je nutné plochy pořádně umýt 
detergentem ProFloor Uni/basic, aby se předešlo nežádoucím efektům na ploše (lepení se na 
podlaze, ztráta dezinfekčního účinku, poškození povrchu).

Dávkovací tabulka

Litr pracovního
roztoku

Koncentrace

0,25% 0,5% 0,75% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 4% 5%
1 2,5 ml 5 ml 7,5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml 40 ml 50 ml

2 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml 80 ml 100 ml

3 7,5 ml 15 ml 22,5 ml 30 ml 45 ml 60 ml 75 ml 90 ml 120 ml 150 ml

4 10 ml 20 ml 30 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 120 ml 160 ml 200 ml

5 12,5 ml 25 ml 37,5 ml 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 150 ml 200 ml 250 ml

6 15 ml 30 ml 45 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml 240 ml 300 ml

7 17,5 ml 35 ml 52,5 ml 70 ml 105 ml 140 ml 175 ml 210 ml 280 ml 350 ml

8 20 ml 40 ml 60 ml 80 ml 120 ml 160 ml 200 ml 240 ml 320 ml 400 ml

9 22,5 ml 45 ml 67,5 ml 90 ml 135 ml 180 ml 225 ml 270 ml 360 ml 450 ml

10 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 400 ml 500 ml
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