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OFERTA BIOCIDE – DEZINFECTANTI
2021
DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE
Denumirea Produselor

Ambalaj

Pret

CLOROM
Dezinfectant solid clorigen de uz general

cutie 200 tab.

41,00

flacon 1 litru

29,41

flacon 1 litru

39,50

flacon 1 litru
bidon 5 litri

66,00
322,00

Tablete efervescente parfumate din categoria dezinfectantelor clorigene de uz general.
Bactericid, fungicid, virucid, micobactericid, tuberculocid si sporicid, eficace contra HIV 1
si HIV 2, bacililor: difteric, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, candida albicans,
etc. Este indicat pentru dezinfectia generala a suprafetelor.

BIONET A15 - concentrat
Dezinfectant de contact pentru suprafete
Se utilizeaza la dezinfectia si spalarea suprafetelor (pardoseli, mese, pereti), blocuri
operatorii, instrumentar medical, sali de sport, vestiare, spatii pentru productia si
desfacerea produselor alimentare, a instalatiilor care necesita dezinfectia lor prin stergere
sau pulverizare. Are dublu efect : dezinfecteaza si curata simultan.

PERFORMANT D
Detergent dezinfectant lichid pentru suprafete
Detergent lichid cu actiune dezinfectantã si dezodorizantã.
Indicat pentru curãtarea diferitelor tipuri de suprafete aflate în incinte care necesitã
dezinfectia lor (colectivitãti: spitale, hoteluri)

SURFANIOS PREMIUM
Dezinfectant detergent pentru pavimente, suprafeţe, suprafeţe in bloc alimentar
Nu conţine aldehidă, întrunind o acţiune dezinfectantă puternică si proprietăţi reale de
detergent (putere de înmuiere, solubil, dispersant:
- bactericid, fungicid, tuberculocid si virulicid.

ANTISEPTICE PENTRU DEZINFECTIA TEGUMENTELOR
Denumirea Produselor

HEXID
Antiseptic pentru dezinfectia mainilor prin frecare

Ambalaj

Pret

flacon 1 litru cu doz.

35,29

fl.1 litru cu dozator

36,97

Este indicat pentru dezinfectia mainilor personalului sanitar, din industria
farmaceutica si cosmetica, a mainilor elevilor si salariatilor, a mainilor
persoanelor aflate in deplasare, etc.

PRESTISEPT
Sapun dezinfectant igienic si chirurgical pentru tegumente. Produsul se
recomanda a se utiliza in igiena din domeniul alimentatiei publice, a industriei
alimentare, etc. si in general in domeniile de activitate in care se impun reguli
stricte de igiena.

SAPUNURI
Denumirea Produselor

NAUTIC
Sapun lichid pentru piele normala

Ambalaj

Pret

flacon dozator 500 ml

4,20

Sãpun lichid pentru mâini

Preturile nu contin TVA.Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
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