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DRACO-BIS

Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Poland 

tel. +48 62 767 23 55, +48 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl

Szanowni Państwo!

Jesteśmy polskim producentem z branży chemii profesjonalnej. Nasza działalność zmierza w kierunku jednego celu:

„pomóc zapewnić naszym Klientom najwyższy poziom profesjonalnej HIGIENY  

w całym procesie utrzymania czystości”.

Historia naszej firmy sięga roku 1998, kiedy wyprodukowaliśmy pierwsze produkty do mycia i dezynfekcji dla przemysłu rol-

no-spożywczego. Dynamiczny rozwój oraz zaufanie klientów sprawiły, że do asortymentu systematycznie wprowadzamy nowe 

produkty.

Naszym celem jest stałe wzmacnianie pozycji rynkowej poprzez wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów powstających  

z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Pragniemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie produktów do 

profesjonalnej higieny.

Filozofia firmy jest skoncentrowana na produktach najwyższej jakość jako bezwzględnej miary wszystkich naszych działań, które 

płyną z pasji i dumy z tego, że pomagamy naszym Klientom zagwarantować najwyższy poziom utrzymania czystości. Wszystkie 

nasze produkty powstają na bazie wyselekcjonowanych surowców, po to aby przy najniższych stężeniach produktu gotowego 

osiągnąć maksymalną jego skuteczność i wydajność oraz zminimalizowane ryzyko ingerencji w środowisko naturalne.

Firma posiada skutecznie zorganizowaną i rozbudowaną sieć dystrybucyjną swoich wyrobów na terenie całego kraju. Do dyspozycji 

Państwa są Przedstawiciele Handlowi we wszystkich regionach Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.



SPIS TREŚCI

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

HIGIENA WYMION I STRZYKÓW

PIELĘGNACJA I PROFILAKTYKA CHORÓB RACIC

MYCIE I DEZYNFEKCJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

HIGIENA PERSONELU
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MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

DR MILK K-Des
Kwaśny produkt myjący-odkamieniający-dezynfekujący

•	 Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny
•	 Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt kwasowy do jednofazowego mycia, odkamieniania i dezynfekcji maszyn i urządzeń 
dojarskich oraz schładzalników mleka.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Substancja czynna: nadtlenek wodoru, kwas mlekowy

DOZOWANIE
Stężenie:   0.5 - 0.8%
Temperatura:  40 - 60°C

OPAKOWANIE
Kanister:  6 kg kod: 10040005
Kanister:  12 kg kod: 10040010
Kanister:  23 kg kod: 10040020
Beczka:  70 kg kod: 10040070
Beczka:  230 kg kod: 10040200

DR MILK K-2
Kwaśny produkt myjący-odkamieniający

•	 Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny
•	 Nie spienia się podczas mycia
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt kwasowy do codziennego mycia i odkamieniania maszyn i urządzeń dojarskich oraz 
schładzalników mleka.

DOZOWANIE
Stężenie:   0.5 - 0.8%
Temperatura:  40 - 60°C

OPAKOWANIE
Kanister:  6 kg kod: 10240005
Kanister:  12 kg kod: 10240010
Kanister:  23 kg kod: 10240020
Beczka:  70 kg kod: 10240070
Beczka:  230 kg kod: 10240200

DR MILK K
Kwaśny produkt myjący-odkamieniający

•	 Rozpuszcza osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny
•	 Nie spienia się podczas mycia
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt kwasowy do codziennego mycia i odkamieniania maszyn i urządzeń dojarskich oraz 
schładzalników mleka.

DOZOWANIE
Stężenie:   0.5 - 0.8%
Temperatura:  40 - 60°C

OPAKOWANIE
Kanister:  6 kg kod: 10030005
Kanister:  12 kg kod: 10030010
Kanister:  23 kg kod: 10030020
Beczka:  70 kg kod: 10030070
Beczka:  230 kg kod: 10030200

DR MILK A-Des
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający-dezynfekujący

•	 Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
•	 Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt zasadowy z chlorem do codziennego mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń dojarskich 
oraz schładzalników mleka.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Substancja czynna: podchloryn sodu

DOZOWANIE
Stężenie:   0.5 - 0.8%
Temperatura:  40 - 60°C

OPAKOWANIE
Kanister: 6 kg kod: 10020005
Kanister: 12 kg kod: 10020010
Kanister: 23 kg kod: 10020020
Beczka: 70 kg kod: 10020070
Beczka: 230 kg kod: 10020200

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH
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MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

DR CLEAN Neutral
Neutralny produkt myjący-odtłuszczający

•	 Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
•	 Wydajnie spienia się, nie pozostawia zapachu
•	 Nie agresywny dla skóry rąk oraz powierzchni maszyn i urządzeń

ZASTOSOWANIE
Produkt neutralny do ręcznego mycia i odtłuszczania drobnego sprzętu, części maszyn oraz 
wszystkich powierzchni zmywalnych. Nadaje się do mycia konwii i innych zbiorników do 
przechowywania mleka.

DOZOWANIE
Stężenie:  0.5 - 2%
Temperatura:  5 - 40°C

OPAKOWANIE
Kanister:  4 x 5 L kod: 2010005
Kanister:  20 kg kod: 2010020

MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

DR ALFA-Chlor
Alkaliczny produkt myjący-dezynfekujący

•	 Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
•	 Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt zasadowy z aktywnym chlorem do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych oraz 
maszyn i urządzeń udojowych, konwii, zbiorników do przechowywania mleka.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Substancja czynna: podchloryn sodu

DOZOWANIE
Stężenie:   0.5 - 0.8%
Temperatura:  20 - 50°C

OPAKOWANIE
Kanister:  6 kg kod: 10220005
Kanister:  12 kg kod: 10220010

DR OXY-Steril FORTE
Kwaśny produkt dezynfekujący

•	 Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
•	 Łatwo i szybko się wypłukuje ulegając całkowitej biodegradacji
•	 Zawartość kwasu nadoctowego: 5%

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny kwasowy na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni oraz maszyn 
i urządzeń w obiegach zamkniętych, półotwartych, poprzez natrysk oraz metodą zanurzeniową.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2000
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650:2002
Działanie sporobójcze, wg. PN-EN 13704:2004
Substancja czynna: kwas nadoctowy

DOZOWANIE
Stężenie:   0.08 - 2%
Temperatura:  5 - 20°C

OPAKOWANIE
Kanister:  11 kg kod: 1100010
Kanister:  30 kg kod: 1100030
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HIGIENA POUDOJOWAHIGIENA PRZEDUDOJOWA

HIGIENA WYMION I STRZYKÓWHIGIENA WYMION I STRZYKÓW

DR FOAM-Clean GC
Pielęgnacyjne mycie i higiena strzyków przed udojem

•	 Skutecznie rozpuszcza zabrudzenia strzyków przed udojem
•	 Uelastycznia i dezynfekuje skórę strzyków
•	 Posiada przyjemny zapach tymianku

ZASTOSOWANIE
Produkt pienny gotowy do zastosowania w postaci aktywnej pianki, do pielęgnacyjnego mycia 
i dezynfekcji strzyków przed udojem. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: glukonian chloroheksydyny

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  10 kg kod: 10190010
Kanister:  20 kg kod: 10190020

DR FOAM-Clean LSA
Pielęgnacyjne mycie i higiena strzyków przed udojem

•	 Skutecznie rozpuszcza zabrudzenia strzyków przed udojem
•	 Uelastycznia i dezynfekuje skórę strzyków
•	 Posiada przyjemny cytrusowy zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt pienny gotowy do zastosowania w postaci aktywnej pianki, do pielęgnacyjnego mycia 
i dezynfekcji strzyków przed udojem. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  10 kg kod: 10200010
Kanister:  20 kg kod: 10200020

DR DIP-Clean
Pielęgnacyjne mycie i higiena strzyków przed udojem

•	 Skutecznie rozpuszcza zabrudzenia strzyków przed dojem
•	 Uelastycznia i dezynfekuje skórę strzyków
•	 Wysoce wydajny o przyjemnym cytrusowym zapachu 

ZASTOSOWANIE
Produkt skoncentrowany pienny do pielęgnacyjnego mycia i dezynfekcji strzyków przed 
udojem z użyciem ściereczek lub ręczników papierowych jednorazowych.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy

DOZOWANIE
Stężenie:   5 - 25%
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10080005
Kanister:  10 kg kod: 10080010
Kanister:  20 kg kod: 10080020
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DR IOD-DIP Spray
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Wysoce skuteczna ochrona za pomocą (PVP) jodu
•	 Do stosowania w opryskiwaczach, urządzeniach sprayingowych oraz robotach udojowych

ZASTOSOWANIE
Produkt jodowy rzadki o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do ochrony i higieny strzyków 
po udoju po przez oprysk

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: jod (PVP) 3000 ppm

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia

OPAKOWANIE
Kanister:  20 kg kod: 10180020

HIGIENA POUDOJOWAHIGIENA PRZEDUDOJOWA

HIGIENA WYMION I STRZYKÓWHIGIENA WYMION I STRZYKÓW

DR IOD-DIP Film
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Wysoce skuteczna ochrona za pomocą (PVP) jodu
•	 Tworzy na strzykach trwałą i barwną powłokę polimerową chroniącą strzyk między dojami

ZASTOSOWANIE
Produkt jodowy błonotwórczy o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do ochrony i higieny 
strzyków po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: jod (PVP) 3000 ppm

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10150005
Kanister:  20 kg kod: 10150020

DR IOD-DIP
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Wysoce skuteczna ochrona za pomocą (PVP) jodu
•	 Tworzy na strzykach trwałą i barwną powłokę

ZASTOSOWANIE
Produkt jodowy gęsty o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do ochrony i higieny strzyków 
po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: jod (PVP) 5000 ppm

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
  
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10210005
Kanister:  10 kg kod: 10210010
Kanister:  20 kg kod: 10210020
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HIGIENA WYMION I STRZYKÓW

DR DIP-SEPT Lacid
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Możliwe stosowanie przez cały rok, również zimą
•	 Umożliwia kontrolę stosowania poprzez pomarańczowy marker
•	 Posiada naturalny repelent odstraszający owady

ZASTOSOWANIE
Produkt gęsty na bazie kwasu mlekowego oraz kwasu salicylowego o działaniu pielęgnacyjno-
dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia

OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod:10230005
Kanister:  10 kg kod:10230010
Kanister:  20 kg kod:10230020

DR DIP-SEPT Strong
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Skuteczny w trudnych warunkach środowiskowych oraz dla krów wypasanych 
•	 Pozostawia białą powłokę ochronną na strzykach
•	 Posiada naturalny repelent odstraszający owady

ZASTOSOWANIE
Produkt oparty na kompleksie kwasu mlekowego i kwasie salicylowego oraz nano-srebrze 
koloidalnym o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10250005
Kanister:  10 kg kod: 10250010
Kanister:  20 kg kod: 10250020

DR DIP-SEPT Plus
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Skuteczny w trudnych warunkach środowiskowych oraz dla krów wypasanych 
•	 Umożliwia kontrolę stosowania poprzez zielony marker
•	 Posiada naturalny repelent odstraszający owady

ZASTOSOWANIE
Produkt gęsty na bazie kwasu mlekowego oraz kwasu salicylowego o działaniu pielęgnacyjno-
dezynfekującym do higieny strzyków po udoju. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia

OPAKOWANIE
Kanister:  10 kg kod: 10140010
Kanister:  20 kg kod: 10140020

DR DIP-Sept
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
•	 Skuteczny we wszystkich warunkach pogodowych 
•	 Działa odstraszająco na owady
 
ZASTOSOWANIE
Produkt gęsty na bazie kwasu mlekowego oraz glukonianie chloroheksydyny o działaniu 
pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: glukonian chloroheksydyny, kwas mlekowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10100005
Kanister:  10 kg kod: 10100010
Kanister:  20 kg kod: 10100020

HIGIENA WYMION I STRZYKÓW
HIGIENA POUDOJOWAHIGIENA POUDOJOWA
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HIGIENA WYMION I STRZYKÓW HIGIENA WYMION I STRZYKÓW

DR DIP-SEPT Film
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Skuteczny w trudnych warunkach środowiskowych oraz dla krów wypasanych
•	 Tworzy na strzykach barwną powłokę polimerową chroniącą strzyk między dojami 
•	 Posiada naturalny repelent odstraszający owady

ZASTOSOWANIE
Produkt błonotwórczy na bazie kwasu mlekowego oraz kwasu salicylowego o działaniu 
pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  5 kg kod: 10160005
Kanister:  10 kg kod: 10160010
Kanister:  20 kg kod: 10160020

HIGIENA POUDOJOWAHIGIENA POUDOJOWA

DR DIP-MIX Base & Activ
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Innowacyjny i wysoce skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
•	 Działa ochronnie, zmiękczająco i nawilżająco na skórę strzyków
•	 Skuteczny we wszystkich warunkach pogodowych
 
ZASTOSOWANIE
Produkt dwu-składnikowy na bazie dwutlenku chloru i kwasu mlekowego o działaniu 
pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: dwutlenek chloru, kwas mlekowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania po 
połączeniu 1:1 przed każdym dojem
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
DR DIP-MIX Base 
Kanister: 10 kg kod: 10120010 
Kanister: 20 kg kod: 10120020 
DR DIP-MIX Activ 
Kanister: 10 kg kod: 10130010
Kanister: 20 kg kod: 10130020

DR DIP-SEPT Spray
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

•	 Skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
•	 Do stosowania w opryskiwaczach, urządzeniach sprayingowych oraz robotach udojowych
•	 Posiada naturalny repelent odstraszający owady

ZASTOSOWANIE
Produkt rzadki na bazie kwasu mlekowego oraz kwasu salicylowego o działaniu pielęgnacyjno-
dezynfekującym do higieny strzyków po udoju poprzez oprysk.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: kwas mlekowy, kwas salicylowy

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania
Temperatura: otoczenia
 
OPAKOWANIE
Kanister:  20 kg kod: 10180020
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PIELĘGNACJA I PROFILAKTYKA CHORÓB RACIC

DERMAHoov D 
Produkt pielęgnacyjno-dezynfekujący 

•	 Wzmacnia, dezynfekuje i utwardza puszkę racic 
•	 Obniża ryzyko zachorowań i występowania kulawizn 
•	 Przyspiesza gojenie się ran 

ZASTOSOWANIE 
Produkt skoncentrowany do codziennej oraz doraźnej profilaktyki i zwalczania chorób racic 
bydła, owiec i kóz. Może być stosowany również podczas korekcji racic. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE 
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010 
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010 
Substancja czynna: glutaraldehyd, czwartorzędowe sole amoniowe

DOZOWANIE 
Stężenie:   5% - 15%
Temperatura: otoczenia 

OPAKOWANIE 
Kanister:  10 kg kod: 10110010
Kanister:  20 kg kod: 10110020

MYCIE I DEZYNFEKCJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH
 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
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DR SURFASteril DX-15 
Produkt dezynfekujący

•	 Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze
•	 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego, grzybobójczego i sporóbójczego
•	 Nadaje się do zastosowania poprzez oprysk lub zamgławianie metodą na zimno i gorąco

ZASTOSOWANIE
Produkt neutralny do dezynfekcji powietrza oraz powierzchni zmywalnych poprzez oprysk, 
zamgławianie lub pianowanie.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2010; PN-EN 13697:2002 
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650:2008; PN-EN 13697:2002
Działanie sporobójcze, wg. PN-EN 13704:2004
Substancja czynna: glutaraldehyd, czwartorzędowe sole amoniowe

DOZOWANIE
Stężenie:   0.2 - 2%
Temperatura:  4 - 95°C

OPAKOWANIE
Kanister:  10 kg kod: 1410010
Kanister:  20 kg kod: 1410020

PIELĘGNACJA I PROFILAKTYKA CHORÓB RACIC

DR ACID FOAM 
Kwaśny produkt myjący-odkamieniający-nabłyszczający 

•	 Rozpuszcza i usuwa osady mineralne, kamień kotłowy oraz mleczny 
•	 Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających 
•	 Do zastosowania w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego 

ZASTOSOWANIE 
Produkt kwasowy o właściwościach myjących, odkamieniających i nabłyszczających do 
pianowego mycia hal udojowych,maszyn i urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych 
odpornych na działanie kwasów.

DOZOWANIE 
Stężenie:   2 - 5%
Temperatura:  20 - 60°C

OPAKOWANIE 
Kanister:  22 kg kod: 1330020

MYCIE I DEZYNFEKCJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

DR FOAM FLUX 
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający-dezynfekujący 

•	 Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe 
•	 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego 
•	 Do zastosowania w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego 

ZASTOSOWANIE 
Produkt alkaliczny z chlorem o właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia i 
dezynfekcji hal udojowych, budek cielęcych, maszyn i urządzeń oraz wszystkich powierzchni 
zmywalnych odpornych na działanie chloru. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE 
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 13697:2002 (Listeria monocytogenes >2%) 
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 13697:2002
Substancja czynna: podchloryn sodu

DOZOWANIE 
Stężenie:   2 - 4%
Temperatura:  20 - 60°C

OPAKOWANIE 
Kanister:  23 kg kod: 1280020

DR FOAM D.30 
Wysoko-alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający 

•	 Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe i przypalenia 
•	 Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej 
•	 Do zastosowania w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego 
 

ZASTOSOWANIE 
Produkt wysoko-alkaliczny o silnych właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia 
hal udojowych, maszyn i urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na 
działanie wody i detergentów.

DOZOWANIE 
Stężenie:   3 - 5%
Temperatura:  20 - 95°C

OPAKOWANIE 
Kanister:  26 kg kod: 1310020

 MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
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MYCIE I DEZYNFEKCJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

TRUCK 4000 
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów 

•	 Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające 
•	 Wydajny w niskich stężeniach 
•	 Usuwa silne zabrudzenia drogowe 

ZASTOSOWANIE 
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia pojazdów osobowych, 
rolniczych i ciężarowych oraz maszyn i urządzeń.

DOZOWANIE 
Lanca pianowa:  1:1 - 1:5
Natrysk:   1:10 - 1:50
Mycie ręczne:  1:100 - 1:200

OPAKOWANIE 
Kanister:  22 kg kod: 9120020

TRANSPORT

HIGIENA PERSONELU
HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK
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MYCIE I DEZYNFEKCJA BUDYNKÓW INWENTARSKICH
TRANSPORT

DR SURFASteril DA 
Produkt dezynfekujący

•	 Działa skutecznie w niskim stężeniu i temperaturze 
•	 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego 
•	 Stabilny w roztworach myjących produktów alkalicznych i kwaśnych 

ZASTOSOWANIE
Produkt neutralny do dezynfekcji maszyn i urządzeń, powierzchni zmywalnych oraz powietrza
poprzez oprysk, zamgławianie lub pianowanie. Nadaje się także do dezynfekcji obuwia poprzez 
nasączanie mat i śluz higienicznych, natrysk.

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2000; 13697:2002
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650:2002; 13697:2002
Substancja czynna: trzeciorzędowe sole amoniowe

DOZOWANIE 
Stężenie:   0.1 - 2%
Temperatura:  5 - 80°C

OPAKOWANIE 
Kanister:  10 kg kod: 1370010
Kanister:  20 kg kod: 1370020

HIGIENA PERSONELU

DR MANUSteril 
Alkoholowy produkt dezynfekujący 

•	 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego 
•	 Nie wymaga spłukiwania wodą 
•	 Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach 

ZASTOSOWANIE 
Produkt neutralny na bazie alkoholu do higienicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni maszyn i 
urządzeń. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE 
Higieniczna dezynfekcja rąk, wg. PN-EN 12054:1995, PN-EN 1500:2002 
Działanie bakeriobójcze i grzybobójcze, wg. PN-EN 13697:2002 
Substancja czynna: alkohol izopropylowy, nadtlenek wodoru

DOZOWANIE 
Stężenie: gotowy do zastosowania 
Temperatura: 5 - 20°C 

OPAKOWANIE 
Butelka (Gel): 15 x 1 L kod: 1440001
Rozpylacz:  13 x 750 ml kod: 14400007
Kanister: 4 x 5 L kod: 1440005

DR MANUDerm 
Produkt do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk 

•	 Rozpuszcza i dysperguje zabrudzenia białkowe i tłuszczowe 
•	 Nie pozostawia zapachu 
•	 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego 

ZASTOSOWANIE 
Produkt neutralny do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk mających kontakt z żywnością. 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE 
Higieniczna dezynfekcja rąk, wg. PN-EN 12054:1995, PN-EN 1499:2000 
Substancja czynna: chlorek didecylodimetyloamoniowy, biguanid poliheksametylenowy 

DOZOWANIE 
Stężenie: gotowy do zastosowania.
Temperatura:  5 - 40°C

OPAKOWANIE 
Kanister:  4 x 5 L kod: 1430005
Kanister:  20 kg kod: 1430020

HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

DEZYNFEKCJA OBUWIA
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