Promocja za każde zakupione
10 karnistrów płynu do dezynfekcji:

Dozwonik automatyczny
o wartości 400,00 zł w cenie

95 zł netto
Dozownik model: XDQ110

Bezdotykowa technologia dozoania cieczy, łatwy do uzupełnienia,
3 sekundy przerwy pomiędzy podaniem kolejnej dawki cieczy,
maksymalnie 10 dawek dla pojedynczej operacji.

Płyn IZOSOLD

Preparat PRONTECH

cena sprzedaży:

cena sprzedaży:

» od 155 zł powyżej 20 karnistów

» 90 zł powyżej 20 karnistów

» 160 zł od 15 karnistów

» 92 zł od 15 karnistów

» 165 zł od 10 karnistów

» 95 od 10 karnistów

» do 5 karnistów 170 zł

» do 5 karnistów 98 zł

(VAT 23%) netto / 5l

(VAT 8%) netto / 5l

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK IZOSOL ZAWIERA
PROFESJONALNE ŚRODKI BAKTERIOBÓJCZE
I WIRUSOBÓJCZE.

PREPARAT PRONTECH 5 L PŁYN DO DEZYNFEKCJI
RĄK, URZĄDZEŃ, POWIERZCHNI ZABIJA
WIRUSY, BAKTERIE, GRZYBY.

W jego składzie znajduje się także alkohol izopropylowy, dzięki któremu płyn natychmiast odparowuje ze skóry. Płyn bakteriobójczy do rąk
IZOSOL D przeznaczony jest do stosowania w dozownikach do płynów dezynfekujących. Do użycia
potrzebne jest zaledwie 3 ml płynu! To preparat
niezwykle wydajny, sprzedawany w opakowaniach
o pojemności 5 litrów. Zawartość substancji czynnych: Propanol-2-ol (80g/l), Etanol (400g/l), Alkil
(C12-16) chlorku dimetylo-benzyloamonu (9g/l)
Zawartość alkoholi w produkcie IZOSOL D 63%.

Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, stosowany w przemyśle spożywczym i przetwórstwa środków stosowany
w przemyśle przetwórstwa środków żywienia
zwierząt stosowany do zwalczania higienicznej dezynfekcji rąk. Roztwór przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych
czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle
spożywczym, obiektach użyteczności publicznej
(z wyłączeniem jednostek służby zdrowia) oraz do
higienicznej dezynfekcji rąk. Opakowanie zawierające 5 l roztworu wodnego roboczego o stężeniu
2g/1L (800ppm).

» nie powoduje alergizacji skóry
» naturalna dla skóry wartość pH
» posiada atest Ministerstwa Zdrowia
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