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Profesjonalne środki do dezynfekcji made in Germany  
 

dezynfekcja rąk      dezynfekcja powierzchni 
 
LERASEPT HD butelka 1 L  
 
Preparat alkoholowy do  
higienicznej dezynfekcji rąk o 
działaniu: 

 wirusobójczym 

 bakteriobójczy
m 

 grzybobójczym 
Skład 
etanol 64%, propanol 8%, substancja 
biobójcza, glicerol, kwas cytrynowy. 
 
Dawkowanie i zastosowanie 
Stosować nierozcieńczony bezpośrednio na ręce. 3ml płynu dokładnie 
rozprowadzić na suche i czyste dłonie, nadgarstki, między palcami, 
wokół paznokci, wcierać około 30 sekund. Preparat jest bardzo 
bezpieczny, częste używanie płynu nie ma wpływu negatywnego na 
skórę, wręcz przeciwnie - utrzymuje jej gładkość. Lerasept HD działa 
natychmiast - nie spłukiwać ! 
 

 

 

LERASEPT FP 408 butelka 750 ML 

 

Gotowy do użycia środek do dezynfekcji 
powierzchni o działaniu: 

 bakteriobójczym (czas 30 sekund) 

 grzybobójczym (czas 180 sekund) 

 drożdżakobójczym (czas 15 sekund) 
Skład 
etanol 25%, propanol 35%. 
 
Sposób użycia: 
Roztwór gotowy do użycia - 
nie wolno rozcieńczać ! 
Spryskać czyszczoną powierzchnię, odczekać aż 
odparuje, nie wymaga spłukiwania wodą. 
Lerasept FP 408 nadaje się  do dezynfekcji blatów 
stołów roboczych, lad sprzedaży, krajalnic, linii pakujących, taśm 
transportowych z tworzywa sztucznego, oraz szalek wagowych. 

 

 
LERASEPT HD kanister  1O L 

 
Preparat alkoholowy do higienicznej 
dezynfekcji rąk o działaniu: 

 wirusobójczym 

 bakteriobójczym 

 grzybobójczym 
Skład 
etanol 64%, propanol 8%, substancja 
biobójcza, glicerol, 
kwas cytrynowy. 
 
Dawkowanie i 
zastosowanie 
Stosować nierozcieńczony bezpośrednio na ręce. 3ml płynu dokładnie 
rozprowadzić na suche i czyste dłonie, nadgarstki, między palcami, 
wokół paznokci, wcierać około 30 sekund. Preparat jest bardzo 
bezpieczny, częste używanie płynu nie ma wpływu negatywnego na 
skórę, wręcz przeciwnie - utrzymuje jej gładkość. Lerasept HD działa 
natychmiast - nie spłukiwać ! 
 

 

LERASEPT FP 408  kanister 10 L  

Gotowy do użycia środek do 
dezynfekcji powierzchni o działaniu: 
bakteriobójczym (czas 30 sekund) 
grzybobójczym (czas 180 sekund) 
drożdżakobójczym (czas 15 sekund) 
 
Skład 
etanol 25%,  

propanol 35%.  
 
Sposób użycia: 
Roztwór gotowy do użycia - nie wolno rozcieńczać ! 
Spryskać czyszczoną powierzchnię, odczekać aż odparuje, nie wymaga 
spłukiwania wodą. 
Lerasept FP 408 nadaje się  do dezynfekcji blatów stołów roboczych, lad 
sprzedaży, krajalnic, linii pakujących, taśm transportowych z tworzywa 
sztucznego, oraz szalek wagowych. 
 

 

Cena nie zawiera podatku VAT (+8 %) oraz kosztów dostawy towaru 

Producent: STOCKMEIER Chemie GmbH & Co, Bielefeld (Germany) 
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Profesjonalne środki do dezynfekcji made in Germany  
 

Septasan 
 

Środki biobójcze stosuj bezpiecznie.  
 

OPIS PREPARATU S Septasan jest delikatnym mydłem antybakteryjnym do mycia rąk używanym 

w obszarach przemysłu spożywczego. 

S Septasan zawiera substancje ochronne i aktywne substancje myjące 

odpowiadające za higienę i pielęgnacyjne mycie dłoni. Dzięki pH  5,5 płaszcz 

ochronny skóry nie zostaje naruszony, a dzięki substancjom chroniącym przed 

odtłuszczeniem i wysuszeniem zostaje dodatkowo wzmocniony. 

PARAMETRY F  Forma: 

G Gęstość: 

P pH (roztwór 1%): 

K Kolor: 

Z Zapach: 

P płynna, mydlana 

O ok. 1,01 g/cm3 

O ok. 5,5 

B biały 

N neutralny 

WAŻNIEJSZE 

SKŁADNIKI 

Si Siarczan etero-laurynowy, betaina kokosowa, propanol, gliceryna, substancje 

chroniące skórę, kwas cytrynowy. 

 Mydło Antybakteryjne Septasan butelka 1L      

Mydło Antybakteryjne Septasan kanister 10 L*   

 
 
Cena nie zawiera podatku VAT (+23 %) oraz kosztów dostawy towaru 

*ceny obowiązują do wyczerpania zapasów 

Producent: STOCKMEIER Chemie GmbH & Co, Bielefeld (Germany) 
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   Cena netto   19.- PLN / opak. 10 sztuk  
                
   Cena netto  92.- PLN / opak.  50 sztuk        

 

Cena nie zawiera podatku VAT (+23 %) oraz kosztów dostawy towaru 
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Przyłbice – higieniczne osłony twarzy z tworzywa PET 

 

 

 

Osłona twarzy OTPET  
składająca się z szybki oraz paska (wersja zwykła) 

 szybka oraz pasek wykonane z tworzywa PET 
 wymiary szybki: wys. 255 mm, szer. 430 mm, 

grub. 0,3 mm 
 zapinana za pomocą paska, umożliwiającego 

dopasowanie rozmiaru 
 wymiary paska: dług. 680 mm, szer. 30 mm 
 osłania błony śluzowe ust, oczu i nosa przed 

kontaktem z zanieczyszczonymi dłońmi, 
przedmiotami oraz drobnymi urazami 
mechanicznymi 

Produkt polecany dla personelu sklepów, restauracji 
oraz personelu medycznego 
 
 
Cena netto:  6.- PLN / 1 sztuka 
 

Osłona twarzy OTV 
składająca się z szybki oraz taśmy opasującej głowę 

 szybka wykonana z tworzywa PET 
 wymiary szybki: wys. 250 mm, szer. 340 

mm, grub. 0,5 mm 
 zakładana na elastyczną gumkę, dzięki 

czemu doskonale się dopasowuje 
 gąbka w części czołowej zwiększająca 

komfort użytkowania 
 wymiary gąbki: wys. 40 mm, dług. 220 mm, 

szer. 15 mm 
 osłania błony śluzowe ust, oczu i nosa 

przed kontaktem z zanieczyszczonymi 
dłońmi, przedmiotami oraz drobnymi 
urazami mechanicznymi 

 
Cena netto:  19.- PLN / 1 sztuka 
 

 
Ceny nie zawiera podatku VAT (+23 %) oraz kosztów dostawy towaru 

 

 


