HEPATITIDA A
DEZINFEKCE PLOCH
KRYSTAL SANAN KLASIK

Tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry.
Prostředek je určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví, wellness oblastech a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Používá se například k dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošnou dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech,
k bělení textilií a pod. Je také vhodný k úpravě pitné vody a k ošetření vody v bazénech.

KRYSTAL SANAN

Tekutý prostředek, který je určený k dezinfekci a současně i k mytí ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích
provozech, zdravotnictví a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Obsahuje aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Používá se například k mytí a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošné mytí a dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení
textilií a podobně.

Krystal PINE SANAN

Vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu
a skvrny. Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro
použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství. Je vhodný zejména na záchodové mísy
a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Synergický účinek směsi tenzidů
a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému použití v různých oblastech.

CLEAMEN 570 DEZI S

Vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek, který je určený pro desinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika, masérské salony, solária, fitness studia, sauny, bazény apod. Používá se také v oblasti průmyslu k účinné dezinfekci ploch, předmětů a technologických zařízení při běžné údržbě. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku
(baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním, tuberkulocidním, virucidním), nízkou koncentrací pracovního
roztoku (0,3 - 0,6%) a krátkou dobou působení (1 minuta). Současně zabezpečuje i dokonalé umytí povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99 % vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný materiál
dezinfikovaných ploch a nástrojů.

KRYSTAL UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE

Tekutý čistící a dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci, který je určený pro desinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika,
masérské salony, solária, fitness studia, sauny, bazény apod. Používá se také v domácnostech nebo v oblasti facility managementu k účinné dezinfekci různých ploch, předmětů a technologických zařízení při běžné údržbě.
Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním, tuberkulocidním,
virucidním) a krátkou dobou působení (1 minuta). Současně zabezpečuje i umytí povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99 % vitálních forem mikroorganismů. V kuchyni i v koupelně je ceněna mimořádná účinnost
prostředku a jeho příjemná parfemace.

DEZINFEKCE RUKOU
ISOLDA DISINFECTION SKIN (SKIN LIQUID)

Dezinfekční prostředek obsahující směs alkoholů a triklosan, s velmi dobrou dermální tolerancí, který je určený
k přímému použití pro hygienu a dezinfekci pokožky. Je použitelný zejména ve zdravotnické praxi, ale i při dalších
epidemiologicky závažných činnostech, například potravinářské provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra,
kadeřnictví, holičství a pod. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, mykobakterií, plísní, kvasinek
a virů. Provádí se vtíráním alkoholového dezinfekčního prostředku v množství 3 ml po dobu 30 sekund do suché
pokožky (bez použití vody) až do úplného zaschnutí.

Výrobce: CORMEN s. r. o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Tel.: +420 565 400 300, www.cormen.cz

