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2 Dezinfekční prostředky

• dezinfekční prostředek: bezzápachový, bezalkoholový, bezchlórový

• určen k rychlé dezinfekci jakéhokoliv povrchu a prostoru

• nepoškozuje žádné materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie,
gumu) – je nekorozivní

• má silný a dlouhotrvající antibakteriální, antivirový účinek,

• protiplísňový účinek

• pomocí ošetření tohoto přípravku vznikne na povrchu ochranná polymerová
vrstva, která má baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus,
Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní
(M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní účinky

• bezprostředně po aplikaci dezinfekčního přípravku není třeba povrchy omývat
a čistit, aby došlo ke vzniku polymerové vrstvy a tím k dlouhodobé ochraně

Základní charakteristika dezinfekčních
přípravků SANIT all
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Dezinfekce povrchu

Sanit all Universal
Univerzální a vysoce účinný čistící a dezinfekční prostředek. Je určen pro čištění
a dezinfekci všech ploch a předmětů: pracovní desky, ledničky, myčky, sklokeramické
desky, obklady, umyvadla, wc, matrace, sedací soupravy, interiéry automobilů, PC
technika atd. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností a zanechává
ochranou polymerovou vrstvu. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní,
fungicidní a protikvasinkovou účinností. Virucidní (60 min), Baktericidní (30 min), Fun-
gicidní (30 min), Protikvasinkové (10 min). Testováno dle normy ČSN EN 14476.

Sanit all Home
Bezchlórová dezinfekce povrchu a ploch. Tekutý dezinfekční prostředek k okamžitému
použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchu a těžko přístupných míst
postřikem v domácnostech, školách a školkách, ubytovacích zařízeních, restauracích
a jídelnách. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým
a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo,
dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu). Odstraňuje zdroje zápachu organického
původu. Testováno dle normy ČSN EN 14476.

Sanit all Air
AIR je tekutý bezchlórový dezinfekční roztok speciálně upravený k okamžitému použití
pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst fogováním
(mlžením). Touto aplikací se dosahuje vysoké kvality dezinfekce, při nízké spotřebě
dezinfekčního roztoku. Tento způsob aplikace je vysoce efektivní. Je charakteristický
silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez
negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály. (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, tex-
tilie, guma…) Testováno dle normy ČSN 14476.

Sanit all Interior Wipes
Dezinfekční ubrousky k okamžitému použití pro plošnou dezinfekci ploch, předmětů
a povrchů. Jsou vhodné pro široké spektrum použití – domácnosti, kanceláře, kosme-
tické salony, sportovní centra, zdravotnická zařízení. Ubrousky jsou nehořlavé,
nepoškozují žádné materiály. Neobsahují chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá
vedlejší účinky. Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, ověřeno a zkontrolováno
autorizovanými laboratořemi. Testováno dle normy ČSN EN 14476.

500 ml 1 l 5 l

Kód produktu 003110 003115 003111

EAN 8594188060519 8594188060823 8594188060526

5 l

Kód produktu 001024

EAN 8594188060038

5 l

Kód produktu 001014

EAN 8594188060267

72 ks

Kód produktu 003114

EAN 8594188060922

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PROSTOROVÁ
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Dezinfekce povrchu

Sanit all Profi
Koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený pro všechny omyvatelné plochy,
povrchy a vybavení ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí),
v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných
prostorách a jejich zařízeních, i pro dezinfekci prostor pro chov a převoz zvířat. Je
vhodný pro všechny voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty. Je charakteristický
dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je
určen pro profesionální použití. Testováno dle normy ČSN EN 14476.

Sanit all Profi P
Všestranný vysoce koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek, pěnivý. Je určen
pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů – podlahy, pracovní plochy. Prostře-
dek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích
pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou
a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. Virucidní (60
min.), Baktericidní (30 min), Fungicidní (30min), Protikvasinkové (10min). Testováno
dle normy dle ČSN EN 14476.

Sanit all Profi S
Dezinfekční a čistící prostředek určený pro úklid a dezinfekci sanitárních prvků. Jde o pří-
pravek na mytí koupelen, umyvadel, baterií, obkladu, záchodových mís, nerezu, keramiky,
kameniny, pálených cihel, WC a ostatních sanitárních povrchu. Odstraňuje nečistoty,
skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní bežné nečistoty a minerální usazeniny.
Prostředek je určen k přímé aplikaci bez ředení. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající
baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností. Virucidní (60 min.), Baktericidní (30
min.), Fungicidní (30min.), Protikvasinkové (10min.). Testováno dle normyČSNEN14476.

5 l

Kód produktu 002034

EAN 8594188060090

5 l

Kód produktu 002014

EAN 8594188060076

1 l 5 l

Kód produktu 001032 001034

EAN 8594188060236 8594188060021

Sanit all Profi N
Čistící a dezinfekční prostředek, nepěnivý, je určen k mytí nesavého povrchu-podlahy,
pracovní plochy. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při níz-
kých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je
charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou
účinností. Běžné dávkování 30–60 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60–120
ml/10 litrů vody. Testováno dle normy ČSN EN 14476.

5 l

Kód produktu 002024

EAN 8594188060052

KONCENTRÁT

KONCENTRÁT

KONCENTRÁT

KONCENTRÁT

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PLOCH

DEZINFEKCE
PLOCH
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Dezinfekce pokožky

500 ml 5 l

Kód produktu 003086 003081

EAN 8594188060328 8594188060403

500 ml 5 l

Kód produktu 003120 003121

EAN 8594188061066 8594188061080

Sanit all Soap s antibakteriální přísadou
Tekuté mýdlo bílé s perletí, glycerinem a triclosanem. Jeho jemné složení s hydra-
tačními účinky pomáhá zachovat pokožku hedvábnou a vláčnou. Použití: Naneste cca
5 ml tekutého mýdla na ruce. Uvolněnou nečistotu opláchněte proudem pitné vody.
Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Coca-
mide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Laureth-10
Triclosane, Glycerin, Parfum, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

Sanit all Clean Hands
Tekutý dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci rukou. Po dezinfekci je pokožka
optimálně chráněna po několik desítek minut. Přípravek je baktericidní (včetně TBC)
a virucidní. Testováno dle normy ČSN EN1500

Sanit all dezinfekční gel na ruce
Bezoplachový, ničí obalované viry a bakterie a je tak vhodný pro širokou oblast použití
– domácnost, potravinářství, veřejná doprava, kanceláře, sportovní centra, zdravotnic-
tví. Použití: naneste na ruce cca 5 ml gelu promněte důkladně všechny části rukou
a nechte oschnout. Ruce bezprostředně po ošetřenı́ neomývejte. Vlastnosti: 99,9%
účinnost, rychleschnoucí, zvláčňující látky. Obsahuje Ethanol 67,5 g. Testováno dle
normy ČSN EN 14476, ČSN EN 1500.

100 ml 500 ml 5 l

Kód produktu 003085 003082 003083

EAN 8594188060915 8594188060847 8594188060854
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Čistící chemie

Sanit all Glass Power
Přípravek na čištění skel, vysoce účinný přípravek s obsahem čpavku na čištění skel,
zrcadel a keramiky, výborně odstraňuje hmyz z čelních skel automobilů, lze ho použít
i na čištění všech vodou omyvatelných ploch v domácnostech a průmyslu - sklo,
okenní tabule, zrcadla atd. Bezbarvá kapalina s charakteristickou vůní použitého
parfému.

Sanit all WC gel
Čisticí prostředek na WC s unikátní vůní moře, který odstraní i ty nejodolnější nečis-
toty už po prvním nanesení. Unikátní hustý gel perfektně pokryje celou plochu toalety
a tak zanechá Vaši toaletu důkladně čistou. Ničí rez a vodní kámen a vyčistí i usazené
nečistoty ze sanitární keramiky.

Sanit all Bathroom
Rychle a šetrně odstraňuje usazené nečistoty, rez, vodní kámen a zbytky mýdla. Vaší
koupelně dodá lesk a čistotu, zanechá příjemnou dlouhotrvající vůni. Pěna pomalu stéká,
tím se zvýší účinnost i na svislých plochách. Na baterii vytvoří lehký film, díky kterému
voda na baterii neulpívá a nevytvoří nežádoucí mapy. Přípravek používejte na vany,
umyvadla, obklady, sprchové kouty, vodovodní baterie a veškerou sanitární techniku.

Sanit all Soap medium
Tekuté mýdlo s glycerinem. Jeho jemné složení s hydratačními účinky pomáhá
zachovat pokožku hebkou a vláčnou. Složení: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium
Chloride, Cocamide DEA, Cocamido- propyl Betaine, Glycol Distearate, Cocamide
MEA, Laureth-10, Glycerin, 2-Bromo-2-Nitro- propane-1,3-Diol, Parfum.

1 l 5 l

Kód produktu 003050 003051

EAN 8594188060700 8594188060717

1 l 5 l

Kód produktu 304501 304505

EAN 8594188060618 8594188060625

750 ml 5 l

Kód produktu 003096 003095

EAN 8594188060359 8594188060199

5 l

Kód produktu 003080

EAN 8594188060755

SKLAA OKNA

KOUPELNA

KOUPELNA

MÝDLA
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Čistící chemie

Sanit all Floors
Podlahový mycí prostředek s vůní citrónu. Univerzální přípravek na mytí podlah
a dalších nesavých povrchů (např. dlažba, PVC, linoleum, plast). Jeho účinné složení
s výtažky z citronové kůry lehce odstraní veškeré nečistoty z čištěných ploch a zane-
chá je dokonale čisté, lesklé a beze šmouh. Vhodný také k mytí podlah ošetřených
polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou 20 – 30 ml přípravku (2 – 3 polév-
kové lžíce) do 5 l vody.

Sanit all Rosse a Magnolia
Osvěžovač vzduchu pomáhá efektivně odstraňovat nepříjemné pachy a osvěží Váš
domov. Použití je velice snadné a jeho příjemná vůně vám dodá skvělou náladu. Pře-
krývá také nepříjemné pachy v kancelářích, vstupních halách i toaletách.

Sanit all Alco Clean
Čistící přípravek s alkoholem určený k čištění všech druhů omyvatelných podlahových
krytin, zanechává svěží vůni. Vhodný také na lesklé plochy, na kterých nezanechává
stopy, naopak podporuje jejich lesklý vzhled. Návod k použití: při běžném znečištění
dávkujte 50 ml na 10 l vody. Při větším znečištění lze velikost dávky upravit, dle
potřeby. Nepoužívejte na podlahy ošetřené polymerem, popř. jiným ochranným pří-
pravkem!

Sanit all Floor Power
Alkalická čirá kapalina se sníženou pěnivostí a příjemnou vůní. Vyvinutý pro ruční
i strojové čištění. Obsahuje látky s vysokou mycí a odmašťovací schopností a speciální
přísady. Má vysokou odmašťovací schopnost. Čistí podlahy, běžné povrchy (PVC, plast,
kameninu,beton), interiéry vozidel apod. Dávkování: 50 ml/10 l vody, při větším zne-
čištění 100 ml/10 l vody. Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15%: fosforečnany;
méně než 5%: aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, parfém.

5 l

Kód produktu 003090

EAN 8594188060212

5 l

Kód produktu 3270

EAN 8594188060793

1 l 5 l

Kód produktu 30701 30705

EAN 8594188060762 8594188060779

10 l

Kód produktu 30610

EAN 8594188060656

PODLAHY

PODLAHY

KONCENTRÁT

ČISTIČE
DO STROJŮ

OSVĚŽOVAČ
VZDUCHU



ŠKOLKY

UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ŠKOLY

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ


