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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

Producent profesjonalnych środków czyszczących i dezynfekujących 
dla przemysłu rolno-spożywczego

Sprawdzony partner gwarantujący bezpieczeństwo Twojej produkcji

Od ponad 20 lat dostarczamy najwyższej jakości produkty czyszczące i dezynfekujące zakładom 

przetwórstwa żywności w Polsce i Europie. Zaufanie tak wielu klientów zdobyliśmy dzięki kompleksowej 

i wciąż poszerzanej ofercie, sprawdzonym technologiom oraz fachowej wiedzy naszych konsultantów. 

Nasze produkty wyróżniają się wysoką skutecznością mycia i dezynfekcji wymaganą w całym procesie 

produkcyjnym.

Receptury naszych środków czyszczących opracowujemy tak, aby przy jak najniższych stężeniach 

produktu gotowego osiągnąć maksymalną efektywność i wydajność oraz zminimalizować ryzyko ingerencji 

w środowisko naturalne. Dzięki intensywnej pracy naszego laboratorium w odpowiedzi na potrzeby klientów 

rocznie wprowadzamy na rynek kilka nowych produktów przeznaczonych dla branży spożywczej. 

Dla naszych klientów nie jesteśmy jedynie dostawcą chemii, ale sprawdzonym partnerem, któremu 

można zaufać. Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy wyborze odpowiedniego produktu oraz pomoc 

w sytuacjach awaryjnych i nietypowych. Dysponujemy dobrze zorganizowaną i rozbudowaną siecią 

dystrybucyjną na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych środków czyszczących i dezynfekujących dla przemysłu 

rolno-spożywczego.

Pełną ofertę produktów DRACO można znaleźć na stronie www.draco-bis.pl
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HIGIENA PRZEDUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

DR DIP-Clean
Pielęgnacyjne mycie i dezynfekcja strzyków przed udojem

• Skutecznie rozpuszcza zabrudzenia strzyków przed udojem
• Uelastycznia i dezynfekuje skórę strzyków przed udojem
• 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.

DOZOWANIE
Stężenie: 5 - 25%

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

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

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

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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

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

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%
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INSTRUKCJA MIESZANIA

Dodaj aktywator 
do bazy

Wstrząśnij kanistrem
kilka razy w celu

wstępnego połączenia się
bazy z aktywatorem

Odczekaj 10 minut

10 min.

Wstrząśnij kanistrem
do czasu całkowitego
połączenia się bazy 

z aktywatorem

Odczekaj około 
40 minut w celu 

ustabilizowania się pH

40 min.

Napełnij kubek 
dippingowy

12 DNI
DZIAŁANIA
po wymieszaniu

roztworu roboczego

9
kg1 L

HIGIENA PRZEDUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

DR FOAM-DUO B + A
Pielęgnacyjne mycie i dezynfekcja strzyków przed udojem

• Innowacyjny i wysoce skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
• Wymaga połączenia dwóch składników (DR FOAM-DUO A + DR FOAM-DUO B)
• Posiada właściwości zmiękczające i nawilżające skórę

ZASTOSOWANIE
Innowacyjna piana dwu-składnikowy na bazie dwutlenku chloru i kwasu mlekowego  
o działaniu myjąco-dezynfekującym do higieny strzyków przed udojem.

DOZOWANIE
DR FOAM-DUO B (9kg) + DR FOAM-DUO A (1L)

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: dwutlenek chloru aktywowany kwasem mlekowym

4
PH 1%
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DR IOD-DIP
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

• Wysoce skuteczna ochrona za pomocą (PVP) jodu
• Pozostawia trwałą i barwną powłokę chroniącą strzyk między dojami
• Działa pielęgnacyjnie i przeciwzapalnie

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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
• Działa pielęgnacyjnie i przeciwzapalnie

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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
• Działa pielęgnacyjnie i przeciwzapalnie

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

HIGIENA POUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%
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DR DIP-Sept
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

• Skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
• Posiada właściwości chłodzące i nawilżające skórę
• Skuteczny we wszystkich warunkach pogodowych

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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 salicylowego oraz nano-srebrze 
koloidalnym o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

HIGIENA POUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%
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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.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

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 właściwości zmiękczające i nawilżające skórę

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

HIGIENA POUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%

5,5
PH 1%
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INSTRUKCJA MIESZANIA

Dodaj aktywator 
do bazy

Wstrząśnij kanistrem
kilka razy w celu

wstępnego połączenia się
bazy z aktywatorem

Odczekaj 10 minut

10 min.

Wstrząśnij kanistrem
do czasu całkowitego
połączenia się bazy 

z aktywatorem

Odczekaj około 
40 minut w celu 

ustabilizowania się pH

40 min.

Napełnij kubek 
dippingowy

12 DNI
DZIAŁANIA
po wymieszaniu

roztworu roboczego

9
kg1 L

5
kg

10
kg

DR DIP-SEPT Winter
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

• Skuteczny w trudnych warunkach środowiskowych oraz dla krów wypasanych
• Pozostawia różową powłokę ochronną na strzykach
• Zapewnia wyjątkową ochronę skóry strzyków w niskich i wysokich temperaturach

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

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

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

5,5
PH 1%

DR DUO-MIX B + A
Pielęgnacja i dezynfekcja strzyków po udoju

• Innowacyjny i wysoce skuteczny wobec bakteriom wywołującym Mastitis
• Wymaga połączenia dwóch składników (DR DUO-MIX A + DR DUO-MIX B)
• Posiada właściwości zmiękczające i nawilżające skórę

ZASTOSOWANIE
Innowacyjny produkt dwu-składnikowy na bazie dwutlenku chloru i kwasu mlekowego  
o działaniu pielęgnacyjno-dezynfekującym do higieny strzyków po udoju. Pozostawia 
widoczny zielony marker na strzykach.

DOZOWANIE
DR DUO-MIX B (9kg) + DR DUO-MIX A (1L) 

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1656:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1657:2010
Substancja czynna: dwutlenek chloru aktywowany kwasem mlekowym

HIGIENA POUDOJOWA

HIGIENA UDOJU

4
PH 1%
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DR MILK A
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający

• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
• Nie zawiera chloru, nie działa hamująco na mleko
• Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt zasadowy do codziennego mycia i odtłuszczania maszyn i urządzeń dojarskich oraz 
schładzalników mleka.

DOZOWANIE
Stężenie: 0.5 - 0.8%
Temperatura: 40 - 70°C

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.

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

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

PRODUKT 
BEZCHLOROWY

MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

13
PH 1%

12
PH 1%

DR RoboMILK A
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający

• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
• Nie zawiera chloru, nie działa hamująco na mleko
• Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających i węży

ZASTOSOWANIE
Produkt zasadowy do codziennego mycia i odtłuszczania robotów udojowych wyposażonych 
w generator gorącej wody. Zapobiega w tworzeniu się osadów na powierzchniach urządzeniu 
pomiarowych, bloku MQC.

DOZOWANIE
Stężenie: 0.5%
Temperatura: >70°C

13
PH 1%
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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 na bazie mieszaniny kwasów azotowego i fosforowego do codziennego mycia  
i odkamieniania maszyn i urządzeń dojarskich oraz schładzalników mleka.

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

DR RoboMILK 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 robotów udojowych wyposażonych 
w generator gorącej wody. Zapobiega w tworzeniu się osadów na powierzchniach urządzeniu 
pomiarowych, bloku MQC.

DOZOWANIE
Stężenie: 0.5%
Temperatura: >70°C

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 na bazie kwasu fosforowego i nadtlenku wodoru do jednofazowego mycia, 
odkamieniania i dezynfekcji maszyn i urządzeń dojarskich oraz schładzalników mleka.

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

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

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

2
PH 1%

2
PH 1%

2
PH 1%
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6
kg

11
kg

22
kg

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.

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

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

DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

13
PH 1%

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.

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

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

3
PH 1%



5 L

5 L

5 L

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%

5,5
PH 1%

RĘCZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA

HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH

DR CLEANSteril DDA
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający-dezynfekujący

• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe i przypalenia
• Działa bakteriobójczo i grzybobójczo
• Bezpieczny dla metali lekkich, szkła i aluminium

ZASTOSOWANIE
Produkt lekkoalkaliczny o silnych właściwościach odtłuszczających do ręcznego oraz 
pianowego mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu, części urządzeń oraz wszystkich 
powierzchni zmywalnych.

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 0.5 - 2%
Mycie pianowe: 2 - 5%

DR CLEAN Degreasal
Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający

• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe i przypalenia
• Wydajnie spienia się, nie pozostawia zapachu
• Bezpieczny dla metali lekkich, szkła i aluminium

ZASTOSOWANIE
Produkt lekkoalkaliczny o silnych właściwościach odtłuszczających do ręcznego oraz pianowego 
mycia drobnego sprzętu, części urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych.

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 0.5 - 2%
Mycie pianowe: 2 - 5%

8
PH 1%

8
PH 1%

13
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HIGIENA ŚRODOWISKOWA

PIELĘGNACJA I PROFILAKTYKA CHORÓB RACIC

10
kg

20
kg

10
kg

20
kg

14

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.

DOZOWANIE
Stężenie: 5% - 20%

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

DERMAHoov SV
Produkt pielęgnacyjno-dezynfekujący

• Wzmacnia, dezynfekuje i utwardza puszkę racic
• Obniża ryzyko zachorowań i występowania kulawizn
• Przyspiesza gojenie się ran
• Wzmocniony zawartością siarczanów: cynku, glinu i miedzi

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

DOZOWANIE
Stężenie: 5% - 20%

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

5
PH 1%

4,5
PH 1%
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HIGIENA ŚRODOWISKOWA

ZAKWASZANIE WODY PITNEJ

LINIE KROPLUJĄCE

22
kg

23
kg

15

DR AGRO ACIDIZER
Zakwaszacz do wody pitnej

• Poprawia trawienie
• Nie blokuje smoczków
• Zwiększa wyniki produkcyjne

ZASTOSOWANIE
Produkt kwasowy silnie skoncentrowany do zakwaszania wody pitnej dla zwierząt 
hodowlanych w tym drobiu i trzody chlewnej.

DOZOWANIE
Stężenie: 0.05 - 0.1%

4
PH 1%

DR AGRO TAR.26
Kwaśny produkt myjący-odkamieniający

• Rozpuszcza i usuwa osady mineralne, kamień wodny
• Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających
• Działa skutecznie w niskim stężeniu

ZASTOSOWANIE
Produkt kwasowy do mycia i odkamieniania obiegów wodnych, poideł dla zwierząt, urządzeń 
i linii zakraplających, zraszaczy wodnych narażonych na odkładanie się osadów mineralnych.

DOZOWANIE
Stężenie: 2% - 5%

2
PH 1%
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1 L

500g 
lub  

0,5 kg

500g 
lub  

0,5 kg

TECTONIK
Produkt do ochrony bydła przed muchami

• Gotowy płyn do zastosowania bezpośrednio na skórę zwierząt
• Okres aktywności resztkowej od 7 do 11 tygodni od pierwszego użycia
• Skuteczny i trwały w działaniu

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do zwalczania much dwuskrzydłowych (much rogowych, much oborowych, 
świerzbowców, wszy) na bydle mięsnym i mlecznym (bydło mleczne niebędące i będące  
w okresie laktacji).

DOZOWANIE
10 ml na 100 kg masy ciała (przy maks. 25 ml na zwierzę)

UWAGA
Minimalny czas karencji na tkankę mięsną: 3 dni.

SHEILA
Produkt do zwalczania owadów latających

• Granulat gotowy do zastosowania
• Okres aktywności resztkowej do 6 tygodni
• Do zastosowania na sucho

ZASTOSOWANIE
Produkt owadobójczy w postaci granulatu przeznaczony do zwalczania owadów latających 
wewnątrz budynków, szczególnie budynków inwentarskich.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

TWENTY ONE
Produkt do zwalczania much oraz pleśniakowca

• Granulat gotowy do zastosowania
• Okres aktywności resztkowej do 8 tygodni
• Do zastosowania poprzez malowanie lub rozpylanie

ZASTOSOWANIE
Produkt owadobójczy w postaci granulatu, na bazie Azametifosu oraz innych składników 
pochodzenia naturalnego, które mają w sposób skuteczny przyciągać muchy  
w pomieszczeniach gospodarczych i inwentarskich.

DOZOWANIE
Rozcieńczać w wodzie zgodnie z etykietą

OWADY I GRYZONIE

HIGIENA ŚRODOWISKOWA
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2,5  
kg

NORA PASTA
Produkt do zwalczania szczurów i myszy

• Pasta w postaci saszetek gotowych do zastosowania
• Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
• Skuteczny w działaniu

ZASTOSOWANIE
Produkt specjalistyczny w postaci pasty, który zawiera substancje smakowe i jest bardzo 
atrakcyjny dla gryzoni nawet w przypadku występowania alternatywnych źródeł pożywienia.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

UWAGA
Chronić przed zwierzętami domowymi i stosować poprzez stacje deratyzacyjne.

FLY-In TRAP
Profesjonalna pułapka na muchy

• Zdolność wyłapywania owadów do 40 000 szt.
• Prosta w użyciu
• Atraktant dopuszczony do kontaktu z żywnością

ZASTOSOWANIE
Profesjonalna pułapka na muchy o wyjątkowo dużych możliwościach. W środku znajduje 
się niesamowicie skuteczna przynęta – atraktant, który jest dopuszczony do kontaktu  
z żywnością.

DOZOWANIE
Napełnić zbiornik wodą

OWADY I GRYZONIE

HIGIENA ŚRODOWISKOWA
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13
kg

26
kg

12
kg

23
kg

11
kg

22
kg

18

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

HIGIENA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

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%

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 pia-
nowego mycia hal udojowych,maszyn i urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych 
odpornych na działanie kwasów.

DOZOWANIE
Stężenie: 2 - 5%

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.

DOZOWANIE
Stężenie: 2 - 4%

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

13
PH 1%

3
PH 1%

12
PH 1%
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10
kg

22
kg

5 L
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MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

HIGIENA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

DR SURFASteril DX-20
Produkt dezynfekujący

• Skuteczny w niskim stężeniu i temperaturze
• Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, sporóbójczo oraz wirusobójczo (ASF i Ptasia grypa)
• Do zastosowania poprzez oprysk, pianowane lub zamgławianie metodą na zimno i gorąco

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji materiałów i powierzchni w miejscach hodowli 
zwierząt oraz środków transportu zwierząt.

DOZOWANIE
Stężenie: 1 - 25% (Nie stosować w obecności zwierząt)

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650+A1:2013:08
Działanie sporobójcze, wg. PN-EN 13704:2018; 
Działanie wirusobójcze, wg. PN-EN 14675:2015
Substancja czynna: glutaraldehyd, czwartorzędowe sole amoniowe

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.

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

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

12
PH 1%

3
PH 1%

ALU Fresh
Produkt kwasowy do mycia i odkamieniania

• Działa odkamieniająco na myte powierzchnie
• Łatwo spłukiwalny
• Usuwa ciężkie do rozpuszczenia osady mineralne i organiczne

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany do bezdotykowego mycia i odkamienia powierzchni 
zmywalnych.

DOZOWANIE
Mycie bieżące: 1:3 - 1:5
Mycie gruntowne: 1:1

3
PH 1%

20 L5 L
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20 L

TurboFOAM
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów

• Posiada właściwości zwilżające i myjące brud drogowy
• Tworzy trwałą i gęstą pianę o konsystencji śniegu
• Nie niszczy powłok ochronnych

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:7 - 1:10
Natrysk: 1:20 - 1:30
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

5 L1 L

5 L

20

TRANSPORT

HIGIENA BUDYNKÓW INWENTARSKICH

CZYSTY TRAKTOR
Mycie i doczyszczanie pojazdów i maszyn rolniczych

• Wyprodukowany w nanotechnologii
• Przyjazny dla środowiska
• Nie działa korozyjnie

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany do bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów oraz 
maszyn rolniczych.

DOZOWANIE
• Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
• Natrysk: 1:10 - 1:50

11
PH 1%

12
PH 1%
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DEZYNFEKCJA OBUWIA

5 L

750
ml

5 L1 L

5 L

HIGIENA PERSONELU

HIGIENICZNE MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

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.

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania

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

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.

DOZOWANIE
Stężenie: gotowy do zastosowania

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

5,5
PH

5,5
PH

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 po-
przez nasączanie mat i śluz higienicznych, natrysk.

DOZOWANIE
Stężenie: 0.1 - 2%

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

5,5
PH 1%
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KUBEK DIPPINGOWY - BEZZWROTNY

• kolor czerwony
• pojemność 250 ml

KUBEK DIPPINGOWY - PIANOTWÓRCZY ++

• kolor żółty
• pojemność 250 ml

KUBEK DIPPINGOWY - PIANOTWÓRCZY

• kolor pomarańczowy
• pojemność 250 ml

AKCESORIA
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RĘCZNE POMPKI DOZUJĄCE

• Konstrukcja z polipropylenu - odporna na uderzenia i chemikalia
• Poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy
• Doza od 10 do 30 ml

ZASTOSOWANIE
Pompy do dozowania produktów płynnych i chemikaliów. 
Do zastosowania na kanistrach od 5L do 30L.

OPRYSKIWACZ - MERCURY Super Pro+ 360

Opryskiwacz ręczny
• Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na produkty o odczynie kwaśnym i zasadowym
• Umożliwia aplikację cieczy niezależnie od położenia opryskiwacza

Dostępne pojemności: 0.5L, 1L, 1.5L

POMPY PRZETŁACZAJĄCE

• Konstrukcja z polipropylenu i polietylenu - odporna na chemikalia
• Innowacyjna i opatentowana technologia pompowania
• Zapewnia zarówno ruch w górę, jak i w dół – co daje ciągły i szybki przepływ
• Zanurzenie do podstawy pojemnika daje możliwość całkowitego opróżnienia beczki

ZASTOSOWANIE
Pompy tłokowe zaprojektowane do przetłaczania szerokiej gamy produktów płynnych  
i chemikaliów. 

OPAKOWANIE
Pompa do beczki 60L:    karton 75 szt.
Pompa do beczki 200L:  karton 50 szt.

AKCESORIA
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AKCESORIA

OPRYSKIWACZ - ORION Super Pro+ 360
Opryskiwacz ciśnieniowy
• Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na produkty o odczynie kwaśnym i zasa-

dowym
• Posiada uszczelnienia vitonowe, zawór bezpieczeństwa, rękojeść lancy z manometrem, 

końcówkę rozpylającą (regulującą ciecz od mgiełki do strumienia)

Dostępne pojemności: 3L, 6L, 9L, 12L

PIANOWNICA
Urządzenie montowane na wężu do ciśnieniowego wytwarzania piany



NOTATKI
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OBSŁUGA KLIENTA

 SERWIS TELEFONICZNY

+48 62 767 23 55

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 

oferty oraz aplikacji produktów nasze biuro handlowe 

jest do waszej dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00.

 SERWIS INTERNETOWY

www.draco-bis.pl

Pełna dokumentacja wszystkich produktów jest 

dostępna na naszej stronie internetowej i każdego dnia 

aktualizowana, dokumenty dostępne to:

 Karty charakterystyki

 Ulotki informacyjne

 Atesty PZH i Pozwolenia Ministra Zdrowia

 Instrukcje bezpiecznego magazynowania

 Katalogi

 NEWSLETTER

Wszystkie najświeższe informacje są dla Państwa 

dostępne w dziale DLA KLIENTA. 

Wejście znajduje się na dole strony internetowej. 

Dostępne informacje:

 Cennik produktów

 Informacje o zmianach

 Nowe produkty

 Wasze propozycje



OFERTA FIRMY

Firma nasza działa w sześciu działach oferując wysokiej jakości produkty 

do utrzymania profesjonalnej higieny w:

 Higiena w przemyśle spożywczym

 Higiena w rolnictwie i hodowli

 Higiena w gastronomii

 Higiena instytucjonalna

 Higiena w pralnictwie

 Profesjonalna chemia samochodowa



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, www.draco-bis.pl
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