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Zajištění hygieny
ve volnočasových zařízeních
Zajištění nejvyšších hygienických standardů ve vašem
zařízení je dnes důležitější než kdy jindy. Komplexní
hygienický program má zásadní význam nejen pro
bezpečnost vašich zaměstnanců a návštěvníků, ale také
pro podporu Vašeho podnikání a ochranu image vaší
značky.
Kromě pomoci s orientací ve zdravotnických
předpisech vám můžeme nabídnout řadu
našich osvědčených, na míru šitých řešení
pro hygienu rukou, mytí a dezinfekci povrchů,
podlah, textilií apod. ve vašem zařízení.
Naši odborní poradci vám rádi pomohou se
zavedením optimálního systému hygieny.

Věděli jste, že v Ecolabu nabízíme našim
zákazníkům dezinfekční řešení certifikovaná
pro použití v nemocnicích?
Naše dezinfekční prostředky nabízejí ověřenou účinnost proti virům a
bakteriím a jsou známé a používané ve stovkách evropských nemocnic.
Skvělý způsob, jak dosáhnout toho, aby se vaši zákazníci
a zaměstnanci cítili ve vašich prostorách v naprostém bezpečí.
Důvěryhodný partner téměř tří milionů provozů v komerčním
sektoru. Ecolab je přední světový poskytovatel řešení a služeb
v oblastech vody, hygieny a kontroly infekcí.

Věděli jste, že koronavirus může zůstat
na površích až 9 dní?

MYTÍ A DEZINFEKCE
RUKOU

OM
™

Everywhere It Matters.

Hygiena rukou
OBRÁZEK
PRODUKTU

PRODUKT

BALENÍ
KÓD

EPICARE DES
Dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu
- pro rychlou a účinnou dezinfekci rukou
- bez obsahu parfémů a barviv, vhodný i pro citlivou pokožku
- účinnost proti Covid-19: 3 ml konc. / 30 sekund

karton
6 x 500 ml
9057890

SKINMAN SOFT PROTECT FF
Dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu
- plně virucidní, účinnost proti Covid-19: 3 ml konc. / 30 sekund
- s vitaminem E, glycerine a panthenolem
- šetrný vůči pokožce, vhodný pro časté použití

kanystr 20 l
2345580

SPIRIGEL COMPLETE
Gelový dezinfekční přípravek na ruce na bázi alkoholu
- plně virucidní, účinnost proti Covid-19: 3 ml konc. / 30 sekund
- ideální pro časté použití díky obsahu aloe vera, panthenolu a glycerolu

karton
6 x 750 ml
2345580

DÁVKOVAČ NEXA MANUÁLNÍ
10034385
Manuální dávkovač s tlačítkem nebo volitelně s loketní pákou.
DÁVKOVAČ NEXA BEZDOTYKOVÝ
10034386
Energeticky úsporný bezdotykový dávkovač.
MAXIMUM 2
3003420
Pákový dávkovač pro pohodlné dávkování přípravků řady Epicare.
NEXA STOJAN
Praktický přenosný stojan
Možno kombinovat s dávkovači Nexa i Maximum 2

10034851X

Váš odborný poradce Ecolab vám doporučí vhodný typ dávkovače.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
v průměru se člověk dotkne za 30 minut

300 povrchů

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
VE VOLNOČASOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH
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Hygiena povrchů
OBRÁZEK
PRODUKTU

PRODUKT

BALENÍ
KÓD

SIRAFAN SPEED
Dezinfekční sprej k přímému použití.
- rychlá bezoplachová dezinfekce na bázi alkoholů
- zanechává povrch lesklý a beze šmouh
- účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní; proti Covid-19: konc./ 30 s

karton
6 x 750 ml
9034370
karton
2x5l
9042730

DRYSAN OXY
Dezinfekční prostředek k přímému použití
- na bázi vysokorychlostního peroxidu vodíku
Baktericidní, fungicidní, virucidní účinnost.
Účinnost proti Covid-19: koncentrát / 1 minuta

karton
12 x 1 l
2330170

Hygiena sanitárních zařízení
OBRÁZEK
PRODUKTU

BALENÍ
KÓD

PRODUKT

DIESIN MAXX
Kyselý dezinfekční prostředek pro sanitární zařízení na bázi KAS
Čistí, odvápňuje a dezinfikuje v jednom kroku
Účinnost proti Covid-19: 2% / 5 minut

karton
12 x 1 l
3050120
karton
2x5l
3047920

Hygiena skel a zrcadel
OBRÁZEK
PRODUKTU

BALENÍ
KÓD

PRODUKT

MAXX WINDUS C2
Čisticí prostředek na sklo a povrchy
- účinné čištění a leštění beze šmouh
- rozprašovací / pěnovací pistolka umožňuje snadnou aplikaci
- s eko-značkou EU

karton
6 x 750 ml
9085410
karton
2x5l
9089490

Polifix

®

Hadříky Polifix® ze 100% mikrovlákna lze použít k čištění nábytku,
skel a povrchů v umývárnách.
110462 Mikroutěrka Polifix modrá – 5 ks
110477 Mikroutěrka Polifix červená – 5 ks
110491 Mikroutěrka Polifix zelená – 5 ks

110493 Mikroutěrka Polifix žlutá – 5 ks

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
VE VOLNOČASOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH
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Hygiena podlah
OBRÁZEK
PRODUKTU

BALENÍ
KÓD

PRODUKT

INCIDIN OXYDES
Kapalný koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek na bázi
aktivního kyslíku
- vysoká čisticí schopnost, široké spektrum dezinfekční účinnosti

MAXX MAGIC2
Univerzální čisticí přípravek s vynikající smáčivostí a mimořádnou
schopností transportu nečistot, vhodný pro glazovanou i neglazovanou
keramickou dlažbu, pro podlahy ošetřené i neošetřené ochrannou
disperzí, pro manuální i strojové intenzivní i běžné čištění.
S eko-značkou EU.

MAXX BRIAL2
Šetrný čisticí prostředek s vynikající smáčivostí
- ideální pro lesklé povrchy
- vynikající materiálová snášenlivost
- pro denní čištění - k manuálnímu použití nebo k čištění podlah
- s eko-značkou EU

MAXX INDUR2
Čisticí přípravek na podlahové krytiny s vynikající smáčivostí
- vhodný pro běžnou denní údržbu
- obsahuje polymerní komponenty zanechávající ochranný film
omezující opětovné znečištění.
- s eko-značkou EU

kanystr 6 l
3051800

karton
12 x 1 l
9084480
karton
2x5l
9084500
karton
12 x 1 l
9085210
karton
2x5l
9084400

karton
12 x 1 l
9085250
karton
2x5l
9084440

Rasant®
Top Care: Tento lehký mop, vyrobený ze 100% mikrovlákna,
umožňuje každodenní rychlé mytí všech typů podlah.
Micro-scrub: Mop 2 v 1 myje a drhne. Ideální pro odstranění
silných nánosů nečistot. Zabraňuje zašednutí.

10049947: Rasant Top Care
10051117: Rasant Micro scrub
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ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
VE VOLNOČASOVÝCH
ZAŘÍZENÍCH

Pro bezpečné prostředí
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Věnujte pozornost zejména předmětům,
kterých se lidé často dotýkají.

Umístěte varovnou značku.
- Dveřní kliky, bezúchytové otevírání, madla a zábradlí
Sesbírejte ze země veškeré odpadky.

- Vybavení, náčiní a stroje
- Víka odpadkových košů

Vyprázdněte odpadkové koše
a v případě potřeby vyměňte pytle.
Otřete vnější povrch košů.
Očistěte povrchy s častým dotykem
a ostatní tvrdé povrchy a v případě
potřeby je vydezinfikujte.

- Zázemí s posezením
- Dávkovače dezinfekčních prostředků na ruce
- Podlahové rohože a podložky

Očistěte rohože a podložky.
Po každém použití vydezinfikujte
stroje, náčiní a sportovní
vybavení.
Odstraňte předměty z recepce (např. ovoce,
noviny a časopisy).
V případě potřeby otřete a vyčistěte
skleněné plochy (např. zrcadla)
a okna.
V případě potřeby vyčistěte koberce
a podlahy.

Poznámka: Vždy používejte vhodné osobní
ochranné prostředky.

Další dokumenty a
informace, které vám
pomohou obnovit vaše
obchodní aktivity, najdete
na adrese:

www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 2000

Ecolab s.r.o.
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8
Tel.: 296 114 040, e-mail:office.prague@ecolab.com
™
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