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dezinfectant rapid pentru suprafețe
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dezinfectant vas toaletă
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dezinfectant aer condiționat
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dezinfectant microaerofloră RTU
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dezinfectant concentrat microaerofloră
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KLINOSEPT

KLINTENSIV DEZINFECTANT WC
KLINTENSIV ANTIFUNGIC

MICROAEROFLORĂ
ENVIROKLIN™
AMBIOCIDE

®

AEROKLIN™ C

MICROAEROFLORĂ

KLINWIPES™

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI

CLOR2KLIN™

dezinfectant clorigen (pe bază de clor) sub formă de tablete efervescente
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KLINPOOL™

dezinfectant clorigen (pe bază de clor) sub formă de tablete efervescente
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dezinfectant clorigen, cu spectru larg de acțiune
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®

SOLIKLOOR

APĂ

APĂ

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINNEX™

săpun lichid antimicrobian

5

KLINOWIPES™

șervețele dezinfectante pentru mâini

6

BACTERIOSEPT™

antiseptic hidroalcoolic pentru mâini

7

HYGENIC GEL™

gel dezinfectant fără clătire pentru mâini
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KLINNEX ™
Săpun lichid
antimicrobian

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea igienică a mâinilor, prin spălare.
Mod folosire: Se recomandă utilizarea repetată;

KLINNEX ™ este un săpun lichid antimicrobian care
curață eficient mâinile, fiind un produs care reduce
riscul de contaminare, infecții sau îmbolnăviri. Este
recomandat pentru utilizare frecventă, în special în
zonele de asistență medicală sau de prelucrare a
produselor alimentare.

acest săpun reduce puternic bacteriile datorită ingredientului activ (clorhexidină).
Pentru dezinfectarea
igienică a mâinilor, se aplică 10 ml (două apăsări de
pompiță pe mâinile ude) și se freacă mâinile timp de 60
secunde.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• elimină eficient germenii
• are efect rapid, în doar 60 de secunde
• parfumat, conține emolienți pentru protecția pielii
• are acțiune levuricidă și bactericidă certificată
• testat conform normelor UE în vigoare

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•
•

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Acid D-gluconic, compus cu N, N''- bis (4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidină (2:1) (CHDG), concentrație în unități metrice
2 %.

Cabinete medicale și spitale
Saloane cosmetice și centre SPA
Producători din Industria alimentară
Operatori din Industria HoReCa
Instituții publice
Utilizatori casnici
Utilizatori industriali

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4218BIO/01/12.24
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KLINOWIPES™
Șervețele
dezinfectante
pentru mâini
15 buc.

70 buc.

DESCRIERE
KLINOWIPES™ șervețele dezinfectante pentru mâini
acționează eficient și imediat împotriva multor microorganisme comune, distrugând peste 99% dintre bacterii. Se
pot utiliza în orice moment al zilei, având proprietăți
emoliente și hidratante. Aceste șervețele sunt sigure,
fiind impregnate cu o soluție dezinfectantă, gata de
utilizare. Produsul este ușor de transportat și utilizat,
curăță rapid mâinile atunci când nu sunt disponibile
apa și săpunul.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• testat dermatologic
• curăță, hidratează și protejează epiderma
• delicat cu pielea
• acțiune levuricidă și bactericidă certificată
• produs testat conform normelor UE în vigoare

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea igienică a mâinilor.
Mod folosire: Pentru o dezinfectare rapidă, se freacă

mâinile cu șervețele KLINOWIPES™ timp de 60 secunde.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•

Saloane de cosmetică și centre SPA
Operatori din Industria HoReCa
Instituții publice
Utilizatori casnici

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 5551BIO/01/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri (concentrație în unități metrice 1%);
Acid D-gluconic, compus cu N, N "-bis (4-clorfenil)-3,12diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidină
(concentrație în unități metrice 0,2%).
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BACTERIOSEPT ™
Antiseptic
hidroalcoolic
pentru mâini
250 ml, 500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
BACTERIOSEPT™ este un antiseptic hidroalcoolic pentru
mâini care se recomandă să fie utilizat pentru o igienizare de nivel ridicat. Se folosește frecvent în diverse
medii cu circulație intensă: școli, grădinițe, parcuri,
mijloace de transport și în zone publice unde este necesară o dezinfectare rapidă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• elimină rapid germenii (30 de secunde)
• este eficient împotriva E.coli, Staphylococcus aureus
(stafilococul auriu), Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Candida albicans etc. și pe toate
tipurile de virusuri

• conține emolienți pentru protecția pielii
• delicat cu pielea (PH 7 +/-0 ,5)
• acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă,
•

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea igienică a mâinilor.
Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a tegu-

mentelor: se aplică 3 ml (o apăsare de pulverizator) și se
freacă mâinile timp de 30 secunde. Pentru eficacitate
virucidă 2 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•

Instituții publice
Parcuri și zone de agrement
Utilizatori casnici
Utilizatori industriali
Hoteluri și restaurante
Mijloace de transport în comun și taxi

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4217BIO/01/12.24

micobactericidă și bactericidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.
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HYGENIC GEL ™
Gel dezinfectant
fără clătire
pentru mâini
500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
HYGENIC GEL™ este un gel dezinfectant pentru mâini,
care înlătură germenii în doar 30 de secunde. Se poate
utiliza în orice moment al zilei, ori de câte ori este
nevoie, atunci când apa și săpunul nu sunt la îndemână,
în special în caz de epidemii bacteriene și/ sau virale.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• elimină eficient germenii
• dezinfectează rapid (30 de secunde)
• oferă protecție împotriva varicelei, rujeolei, rubeolei

mâinilor: se aplică 3 ml (o apăsare de pompiță) și se
freacă mâinile timp de 30 secunde. Recomandăm ca,
înainte de utilizare, să se îndepărteze bijuteriile sau
accesoriile. Înainte de aplicare, pielea mâinilor trebuie
să fie uscată.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Saloane de cosmetică și centre SPA
• Instituții publice
• Operatori din industria HoReCa
• Retaileri de orice dimensiune
• Bănci și alte instituții cu trafic intens
• Parcuri și zone de agrement
• Taxi și mijloace de transport în comun
• Utilizatori casnici

și oreionului

• eficient pe toate tulpinile virale
• acțiune virucidă, fungicidă, levuricida
•

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea igienică a mâinilor, prin frecare.
Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a

micobactericidă și bactericidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2251BIO/01/12.24
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SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
KLINWIPES™

șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe

10

GYMWIPES™

șervețele umede dezinfectante

11

®

dezinfectant de nivel înalt gata, de utilizare

12

®

detergent dezinfectant concentrat

13

®

dezinfectant concentrat pentru suprafețele din
bucătăriile restaurantelor

14

dezinfectant gata de utilizare RTU

15

dezinfectant suprafețe mari

16

DAVERA INSTITUTIONAL

dezinfectant suprafețe mari RTU

17

KLINOL™HOME

dezinfectant gata de utilizare pentru suprafețe

18

DAVERA SCHOOL
DAVERA HOTELS PREMIUM
DAVERA F&B
®

DAVERA F&B
®

DAVERA INSTITUTIONAL
CONCENTRAT
®

®

dezinfectant rapid pentru suprafețe
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®

dezinfectant vas toaletă

20

®

soluție antimucegai
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KLINOSEPT

KLINTENSIV DEZINFECTANT WC
KLINTENSIV ANTIFUNGIC

KLINWIPES™
Șervețele umede
dezinfectante
pentru suprafețe
80 buc.

DESCRIERE
KLINWIPES™ șervețele umede dezinfectante pentru
suprafețe se utilizează pentru o eliminare eficientă a
microbilor de pe suprafețele din interiorul locuințelor
individuale, precum și din alte spații comune. Aceste
șervețele sunt practice, ușor de utilizat de către oricine.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• oferă dezinfectare de nivel ridicat
• elimină germenii rapid
• compatibil cu orice tip de suprafață
• acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă, sporicidă,

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectare suprafețe diverse.
Mod folosire: Curățare și igienizare a suprafețelor,
prin ștergere, pentru eliminarea virusurilor, bacteriilor și
fungilor.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•

Reședința personală (cămin)
Școli, grădinițe, creșe
Birouri și alte spații tip office
Aeroporturi, gări, autogări

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

micobactericidă și bactericidă certificată

• produs testat conform normelor UE în vigoare
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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GYMWIPES™
Șervețele umede
dezinfectante

80 buc.

DESCRIERE
GYMWIPES™ șervețele umede dezinfectante se
recomandă a fi utilizate frecvent în sălile de sport pentru
dezinfectarea eficientă a echipamentelor și a altor
obiecte utilizate în timpul orelor de antrenament individual sau de grup. Recomandat atât pentru utilizare de
către personalul administrativ, cât și pentru aplicare
direct de către persoana ce utilizează facilitățile sălii.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• este impregnat cu o soluție dezinfectantă de nivel

•
•
•
•
•

• eficient pe suprafețe intens utilizate
• conține detergent preamestecat
• potrivit pentru ștergerea echipamentelor înainte și

•

Scop: Dezinfectarea prin ștergere, a diverselor suprafețe
(plastic, metal, lemn, plexiglas și alte suprafețe
neporoase) din sălile de sport și de antrenament.
Mod folosire: Înainte și după antrenament, se
dezinfectează suprafeţele echipamentelor şi ale altor
obiecte folosite (cel puțin 5 minute).
UTILIZĂRI RECOMANDATE

înalt

•
•

Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

după fiecare antrenament
are efect dezinfectant imediat
acțiune virucidă, levuricidă, sporicidă, fungicidă,
micobactericidă și bactericidă certificată
produs testat conform normelor UE în vigoare

Săli de sport
Săli fitness
Săli de dans
Centre de antrenament
Piscine și centre sportive

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
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DAVERA®
SCHOOL
Dezinfectant
de nivel înalt,
gata de utilizare
500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA®SCHOOL soluție dezinfectantă, gata de
utilizare, potrivită pentru igienizarea suprafețelor din
unitățile de învățământ. Acest produs vine în
întâmpinarea nevoilor de igienizare din aceste instituții,
unde necesitatea dezinfectării suprafețelor și a
microaeroflorei este mai ridicată, dat fiind numărul
mare de persoane care frecventează spațiile
respective. Este un aliat de nădejde în lupta împotriva
epidemiilor, fiind eficient împotriva Escherichia coli,
Staphylococcus aureus (stafilococul auriu), Candida
albicans, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas
aeruginosa, adenovirus, poliovirus, rotavirus, hepatita,
HIV,
virusul
herpes-simplex
(HSV),
virusul
varicelo-zosterian.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant dezodorizant multi-suprafețe, de
•
•
•
•
•

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea, prin ștergere, a diverselor suprafețe din

interiorul și exteriorul instituțiilor de învățământ (scaune,
bănci, mese, dulapuri etc).
Mod folosire: Igienizare prin ștergere: se aplică substanța
timp de 5 minute pentru o dezinfectare de nivel mediu și
scăzut și 60 de minute pentru o dezinfectare de nivel
înalt. Dezinfectare prin nebulizare: se utilizează substanță
nediluată 10 ml/ m³, timp de 5 minute - pentru o dezinfectare de nivel mediu și scăzut, 60 de minute - pentru o
dezinfectare de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

nivel înalt
igienizează eficient
compatibil cu majoritatea suprafețelor
nu conține aldehide sau fenoli
acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă,
micobactericidă și sporicidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

•
•
•
•
•

Instituții de învățământ
Alte instituții publice
Clădiri de birouri
Săli de sport
Laboratoare și ateliere

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24
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DAVERA®
HOTELS
PREMIUM
Detergent
dezinfectant
concentrat
1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA®HOTELS PREMIUM, detergent dezinfectant
concentrat, curăță și igienizează eficient suprafețele
din zone cu aflux mare de persoane (HoReCa și instituții
publice), ajutând profesioniștii din domeniu să respecte
cu succes normele de siguranță sanitară și curățenie.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• curăță și dezinfectează într-o singură procedură
• elimină germenii într-un timp scurt
• dezinfectant concentrat, compatibil cu majoritatea
suprafețelor

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea prin ștergere, imersie sau nebuli-

zare a diverselor suprafețe (chei pentru ușă, mânere,
întrerupătoare de lumină, lămpi de noapte, telefoane,
telecomenzi TV, blaturi de baie, birouri etc) din instituții
publice și HoReCa.
Mod folosire: Igienizare prin ștergere: se aplică
soluția gata de utilizare timp de 5-60 minute pentru o
dezinfectare de nivel mediu și scăzut.
Dezinfectare prin nebulizare: se prepară soluția 2% și se
utilizează 10 ml/ m3, timp de 10 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

• acțiune virucidă, fungicidă, levuricidă
micobactericidă și bactericidă certificată

• testat conform normelor UE în vigoare
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice: 18%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice: 2,8%;
Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer, concentrație în
unități metrice: 1,3%.
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•
•
•
•
•

Hoteluri și pensiuni
Restaurante și baruri
Cămine și instituții sociale
Spații de birouri
Instituții publice

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

DAVERA®
F&B
Dezinfectant concentrat
pentru suprafețele din
bucătăriile restaurantelor
1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA® F&B este un detergent dezinfectant, pentru uz
profesional, care igienizează cu succes diverse
suprafețe și echipamente de procesare a alimentelor,
echipamente pentru băuturi, aparate pentru deserturi
congelate, ustensile alimentare, vase și veselă, sticlărie,
blaturi, mese (în restaurante, taverne, baruri, grădinițe,
hoteluri și alte instituții). Se utilizează cu succes și
pentru dezinfectarea generală a suprafețelor dure,
neporoase (pardoseli, pereți, mese, scaune, spații destinate băilor și toaletelor etc). Conferă siguranță în prepararea și transportarea alimentelor, sprijinind obținerea
unor rezultate consecvente, cu o eficiență îmbunătățită
și un cost total mai mic.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant dezodorizant multi-suprafețe (inclusiv
pentru cele care vin în contact cu alimentele)

• acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă,
•
•
•

micobactericidă și sporicidă certificată
ideal pentru echipamente de procesare a alimentelor
eficient inclusiv pe suprafețe dure, neporoase
nu conține aldehide sau fenoli

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Glutaral (Glutaraldehidă), concentraţie în unități metrice 10%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentraţie în unități metrice 15%.
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea suprafețelor, echipamentelor și

aparatelor de procesare a alimentelor, în domeniul
HoReCa.
Mod folosire: Igienizarea vaselor, veselei, sticlăriei și
a altor ustensile de bucătărie, prin scufundare în
soluție; Igienizarea, prin pulverizare și/sau ștergere, a
vaselor mari (care nu pot fi igienizate prin scufundare), a
echipamentelor de procesare a alimentelor, frigiderelor,
spațiilor de depozitare, chiuvetelor, blaturilor și a altor
articole și suprafețe dure și neporoase în contact cu
alimentele; Igienizarea aparatelor de procesare a
alimentelor și a băuturilor (recirculare soluție); Dezinfectarea suprafețelor dure neporoase în contact cu
alimentele, prin pulverizare și/ sau ștergere cu o lavetă
curată și moale. Pentru dezinfectarea de nivel mediu, se
diluează la 0,5%; iar pentru dezinfectarea de nivel înalt
(acțiune sporicidă), se diluează la 1%.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Operatori din industria Food & Beverage
• Operatori din industria HoReCa

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4181BIO/03-04/12.24

DAVERA®
F&B-RTU
Dezinfectant
gata de utilizare

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA® F&B-RTU este un dezinfectant ușor de utilizat,
igienizant și dezodorizant eficient, conceput pentru
diverse suprafețe.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel înalt
• eficient pe orice suprafețe
• nu conține aldehide sau fenoli
• garantează siguranța alimentară
• acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă,
micobactericidă și sporicidă certificată

• testat conform normelor UE în vigoare
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea diverselor suprafețe și ustensile
din unitățile de producție alimentară, de tip HoReCa
sau din instituții publice (ustensile, veselă, sticlărie,
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blaturi și echipamente din bucătării, restaurante,
cantine și alte locuri publice de servire a produselor
alimentare).

Mod folosire:

Variante: 1. aplicare și ștergere, 2. pulverizare, 3.
imersie. Este recomandat pentru utilizare ca un produs
universal de curățare și dezinfectare. Se pulverizează
produsul DAVERA® F&B RTU, nediluat, direct pe zona
care trebuie dezinfectată. Se lasă să acționeze, după
care se clătește cu apă curată (clătirea se impune
numai la obiectele de veselă ce intră în contact direct cu
alimentele). Se aplică substanța timp de 5 minute pentru o dezinfectare de nivel scăzut, 30 minute - pentru
o dezinfectare de nivel mediu și 60 de minute - pentru o
dezinfectare de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•

Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele
Producători din industria alimentară
Spații comerciale
Utilizatori casnici

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

DAVERA®
INSTITUŢIONAL
CONCENTRAT
Dezinfectant
pentru suprafețe
mari
1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA® INSTITUȚIONAL CONCENTRAT este un dezinfectant de nivel înalt, conceput pentru igienizarea
suprafețelor mari, caracteristice companiilor sau
instituțiilor publice, care administrează spații extinse.
Se utilizează în zone cu circulație intensă a populației,
pentru o dezinfectare corespunzătoare.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel înalt, pentru suprafețe mari
• superconcentrat (cu 1L se poate dezinfecta un întreg
aeroport)

• eficiență de nivel sanitar
• acțiune virucidă, levuricidă, sporicidă, bactericidă și
•

fungicidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Glutaral (Glutaraldehidă), concentrație în unități metrice
10%;
Clorură de alchil (C12-16) dimetilbenzil amoniu
(ADBAC/BKC (C12-C16)), concentrație în unități metrice 15%;
Acid D-gluconic, compus cu N, N''-bis (4-clorofenil)-3,
12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidină (2:1)
(CHDG), concentrație în unități metrice 0,35%;
Etanol, concentrație în unități metrice 0,5%.
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: dezinfectarea suprafețelor mari prin ștergere,
pulverizare.

Mod folosire:
Nivel scăzut dezinfectare: normă minimă de consum 50
ml/10 litri apă, dozaj soluție lucru - 0,5%, timpul de
acțiune-5 minute.
Nivel mediu și înalt dezinfectare: normă minimă de
consum 100 ml/10 litri apă, dozaj soluție lucru - 1%,
timpul de acțiune 30-60 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Aeroporturi, gări, autogări
• Mall-uri, piețe agroalimentare
• Biblioteci, tribunale și alte unități de administrație
publică
• Săli de cinema/ teatre
• Sedii bancare
• Spații comerciale
• Parcuri și zone de agrement

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4219BIO/02/12.24

DAVERA®
INSTITUŢIONAL
Dezinfectant
de nivel înalt,
multi-suprafețe
500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE

DAVERA® INSTITUȚIONAL RTU este un dezinfectant de
nivel înalt, dezodorizant, multi-suprafețe, cu performanțe fungicide, levuricide, sporicide, bactericide și
virucide dovedite. Este recomandat pentru utilizare ca
un produs universal de curățare și dezinfectare, în
programele de întreținere. Se utilizează în zone cu flux
mărit de populaţie.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel înalt, gata de utilizare
• acțiune virucidă, levuricidă, sporicidă,

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea suprafeţelor dure, neporoase,

care nu sunt în contact cu alimentele, prin pulverizare
şi/ sau ştergere cu o lavetă curată şi moale. Dezinfectarea
pardoselilor/ podelelor se realizează prin aplicarea
produsului nediluat, cu mopul sau cu ajutorul mașinilor
cu vacuumare umedă.
Mod folosire: Se pulverizează/ aplică produsul nediluat, direct pe zona care trebuie dezinfectată. Se lasă să
acţioneze minimum 5 minute. Nu necesită clătire.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

micobactericidă, bactericidă și fungicidă certificată

• nu pătează, nu decolorează, nu albește
• testat conform normelor UE în vigoare
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice: 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice: 0,09%.
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•
•
•
•
•

Aeroporturi, gări, autogări
Mall-uri, piețe agroalimentare
Săli de cinema/teatre
Sedii bancare
Spații comerciale

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

KLINOL™
HOME
Dezinfectant gata
de utilizare, pentru
diverse suprafețe
500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINOL™ HOME este un dezinfectant eficient, utilizat pe
diverse suprafețe, în orice cameră a casei, în autoturisme personale, precum și pe suprafețe predispuse să
creeze mucegai. Produsul nu conține clor, se poate
astfel utiliza inclusiv de către persoane sensibile la
mirosuri și substanțe puternice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel înalt, de ultimă generație
• are efect anti-mucegai
• nu pătează, nu albește și nu decolorează
• acțiune levuricidă, fungicidă, micobactericidă,

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea prin ștergere/pulverizare, a

diverselor suprafețe (mese, scaune, pardoseli, saltele,
perne, camere, toalete, holuri).
Mod folosire: Pentru dezinfectare de nivel mediu și
scăzut, se utilizează soluția de lucru nediluată, timp de 5
minute. Pentru dezinfectare de nivel înalt, se utilizează
soluția de lucru nediluată, timp de 60 minute. Pentru
procesul de nebulizare, este necesară o soluție de lucru
nediluată de 10 ml/ m³, timp de 5 minute, pentru dezinfectarea de nivel mediu și scăzut; 60 minute pentru
dezinfectarea de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE

bactericidă, sporicidă și virucidă certificată

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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•
•
•
•

Utilizatori casnici
Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele
Spații comerciale
Spații de birouri

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

KLINOSEPT®
Dezinfectant rapid
pentru suprafețe

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINOSEPT® dezinfectant rapid pentru suprafețe este
recomandat pentru dezinfectare rapidă. Soluția este
gata de utilizare pentru dezinfectarea eficientă a tuturor
tipurilor de suprafețe. Produsul se utilizează ușor și are
un efect blând asupra materialelor, suprafețelor de
orice tip, dar și asupra dispozitivelor de lucru.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• elimină rapid germenii (30 de secunde)
• este eficient inclusiv pentru curățarea dispozitivelor

pulverizează suprafața de la o distanță de aproximativ
30 cm și se lasă să acționeze, apoi se șterge. Produsul
poate fi folosit fără mănuși. Se utilizează numai pe
materiale compatibile cu alcoolul.

•
•
•
•
•
•

• este recomandat împotriva Escherichia coli,

•
•

tivelor de lucru.

Mod folosire: Se aplică nediluat pe suprafețe. Se

UTILIZĂRI RECOMANDATE

de lucru

•

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea suprafețelor diverse și a dispozi-

Staphilococus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae, Candida albicans etc.
are acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă,
micobactericidă și bactericidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare
non-toxic, conține etanol

Instituții publice
Cabinete medicale
Parcuri și zone de agrement
Utilizatori casnici
Hoteluri și restaurante
Mijloace de transport în comun și taxi

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4818BIO/02/12.24

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Etanol, concentrație în unități metrice 85%.
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KLINTENSIV®

DEZINFECTANT
WC
Dezinfectant
vas de toaletă

500 ml, 750 ml

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea, prin ștergere/ pulverizare, a

DESCRIERE
KLINTENSIV® DEZINFECTANT WC este conceput în
special pentru igienizarea rapidă a vasului de toaletă.
Se poate utiliza atât pentru vasul de toaletă de acasă,
cât și pentru toaletele publice sau pentru cele din
spațiile de birouri.

vaselor de toaletă.

Mod folosire: Pentru dezinfectarea de nivel mediu și

scăzut, se utilizează soluție de lucru nediluată, timp de 5
minute; pentru dezinfectarea de nivel înalt, timpul de
acțiune este de 60 minute. Se pulverizează produsul în
vasul de toaletă, acoperind toate zonele, capacul și
vasul de stocare apă (a nu se uita zonele care sunt
atinse cel mai des). Se lasă să acționeze un interval de
timp cuprins între 5-60 minute (în funcție de contaminarea microbiologică), apoi se clătește cu apă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• igienizează eficient vasul de toaletă
• elimină eficient germenii
• nu conține clor
• nu pătează și nu decolorează
• are acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă,
•

UTILIZĂRI RECOMANDATE

micobactericidă și bactericidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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•
•
•
•
•

Locuințe individuale
Spații de birouri
Spații comerciale
Sedii bancare
Parcuri și centre de agrement

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

KLINTENSIV®
ANTIFUNGIC
Soluție
antimucegai

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
KLINTENSIV® ANTIFUNGIC este un amestec de săruri
cuaternare de amoniu, pentru tratarea suprafețelor
contaminate cu fungi, bacterii, drojdii sau mucegaiuri
vizibile (în general sub formă de igrasie). Acesta se
utilizează înainte de aplicarea vopselurilor lavabile,
înainte de realizarea tencuielilor decorative sau înainte
de aplicarea unui produs a cărui calitate poate fi
influențată negativ de contaminanții microbieni și
oriunde este mucegai.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• elimină eficient mucegaiul, fără să conțină clor
• nu pătează, nu decolorează, nu albește
• are acțiune virucidă, levuricidă, fungicidă, sporicidă,
•
•

micobactericidă și bactericidă certificată
distruge cei mai rezistenți microbi (bacterii, ciuperci,
spori și virusuri)
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Eliminarea, prin ștergere sau pulverizare, a
igrasiei și a mucegaiului de pe diverse suprafețe.

Mod folosire: Se utilizează soluția de lucru nediluată

și se lasă să acționeze timp de 60 minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•

Instituții publice
Cabinete medicale
Utilizatori casnici
Hoteluri și restaurante
Spații comerciale
Spații de birouri

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

MICROAEROFLORĂ
ENVIROKLIN™

dezinfectant aer condiționat

23

AMBIOCIDE

dezinfectant microaerofloră RTU

24

dezinfectant concentrat microaerofloră

25

®

AEROKLIN™C

ENVIROKLIN™
Dezinfectant
aer condiționat

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
ENVIROKLIN™ dezinfectant de aer condiționat permite
curățarea unităților interioare ale aparatelor de aer
condiționat, acestea funcționând la capacitate maximă
doar atunci când au și filtrul curățat. Curățând filtrul în
mod regulat, se poate preveni pătrunderea toxinelor,
poluanților și a alergenilor în casă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• are efect rapid
• îndepărtează resturile care blochează fluxul de aer
• nu conține alcool, aldehide, fenoli
• are acțiune virucidă, fungicidă, micobactericidă,
•

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea aparatelor de aer condiționat.
Mod folosire: Scoateți ventilatorul și curățați

aripioarele interioare cu ENVIROKLIN™. Dezinfectarea
se realizează prin pulverizare. Timpul de acțiune:
5 minute – pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut;
60 minute – pentru o dezinfectare de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•

bactericidă și sporicidă certificată
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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Instituții publice
Cabinete medicale și spitale
Utilizatori casnici
Hoteluri și restaurante
Spații comerciale
Spații de birouri

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

AMBIOCIDE®
Dezinfectant
microaerofloră RTU

500 ml, 1 litru, 5 litri

DESCRIERE
AMBIOCIDE® este utilizat pentru dezinfectarea aerului
din încăperi. Pentru igienizarea adecvată, se introduce
în nebulizator o cantitate de produs calculată în funcție
de volumul încăperii. Un nebulizator igienizează și
transformă spațiile de lucru în medii sigure și
sănătoase. Se utilizează la finalul zilei de lucru - pentru
unitățile sanitare, școli, grădinițe, universități, încăperi
aglomerate, zone industriale, baruri, restaurante,
hoteluri.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel înalt, pentru aerul din încăperi
• are acțiune virucidă, fungicidă, micobactericidă,
bactericidă și sporicidă certificată

• nu conține alcool, aldehide sau fenoli
• este compatibil cu orice tip de material
• testat conform normelor UE în vigoare
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 0,34%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 0,09%.
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea prin nebulizare a microaeroflorei;
Mod folosire: Se realizează dezinfectarea printr-un

proces de nebulizare. Dozaj soluție de lucru: nediluat 10
ml/m³; timp de acțiune: 5 minute - pentru dezinfectare
de nivel mediu și scăzut; 60 minute - pentru dezinfectare
de nivel înalt.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•
•

Cabinete medicale și spitale
Spații comerciale
Instituții publice
Operatorii din industria HoReCa
Unități de învățământ
Utilizatori casnici
Utilizatori industriali

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

AEROKLIN™C
Dezinfectant
concentrat
microaerofloră
1 litru, 5 litri

DESCRIERE
AEROKLIN™ C, dezinfectant concentrat microaerofloră,
este special conceput pentru igienizarea aerului din
încăperi, în medii diverse: cabinete medicale, școli,
grădinițe, universități, incinte aglomerate (gări, aeroporturi, mall-uri, sedii bancare, supermarket-uri,
cinematografe), zone industriale, baruri, restaurante,
hoteluri.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant de nivel mediu, pentru aerul din încăperi
• are acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă
•
•
•

certificată
nu conține alcool, aldehide sau fenoli
este compatibil cu orice tip de material
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Clorură de didecildimetilamoniu, concentrație în unități
metrice 18%;
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri, concentrație în unități metrice 2,8%;
Poli (hexametilenbiguanidă), Polimer, concentrație în
unități metrice 1,3%.
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea prin nebulizare, a microaeroflorei
Mod folosire: Se utilizează soluția preparată 10 ml/m³,

cu un timp de acțiune de 10 minute - pentru dezinfectarea de nivel mediu. Se diluează la 2%, adică 20 ml
produs, peste care se adaugă apă până la 1L, pentru a
se obține soluția de lucru.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•
•

Cabinete medicale și spitale
Spații comerciale
Instituții de învățământ
Alte instituții publice
Operatori din industria HoReCa
Spații de birouri
Utilizatori industriali

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

APĂ
CLOR2KLIN™dezinfectant clorigen (pe bază de clor) sub formă de tablete efervescente

27

KLINPOOL™ dezinfectant clorigen (pe bază de clor) sub formă de tablete efervescente

28

SOLIKLOOR dezinfectant clorigen, cu spectru larg de acțiune

29

®

CLOR2KLIN™
Dezinfectant
pe bază de clor,
sub formă de tablete
efervescente

1Kg

DESCRIERE
CLOR2KLIN™ este un dezinfectant sub formă de tablete
efervescente, care eliberează clor activ, fiind eficace
împotriva unui spectru larg de microorganisme. Prin
dizolvare în apă, diclorizocianuratul de sodiu
hidrolizează rapid pentru a elibera 1,5 g CLOR ACTIV
(150 ppm la 10 l apă).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• este eficace împotriva unui spectru larg de microorganisme

• realizează rapid procesul de hidrolizare (eliberarea
•
•
•

clorului)
este ușor de utilizat, cu dozare precisă în pregătirea
soluțiilor de lucru
are acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă,
tuberculocidă, virucidă (0,2% cu acțiune în 5 minute)
și sporicidă certificată.
testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Diclorizocianurat de sodiu dihidrat, concentrație în
unități metrice: 90% (1 tabletă de 3,3 g eliberează 1,5 g
clor activ).

27

INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea, prin imersie sau ștergere, a

suprafețelor (pereți, pardoseli, mobilier, uși de acces,
obiecte sanitare), a echipamentelor (aparatură,
ustensile), inclusiv a lenjeriei.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•
•

Instituții publice
Cabinete medicale și spitale
Parcuri și centre de agrement
Hoteluri și restaurante
Spații comerciale
Spații de birouri

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4719BIO/02/12.24

KLINPOOL™
Dezinfectant
pe bază de clor,
sub formă de tablete
efervescente

1Kg

DESCRIERE
KLINPOOL™ este un dezinfectant clorigen (pe bază de
clor) sub formă de tablete efervescente, conceput pentru
dezinfectarea apei potabile, fântânilor, piscinelor,
conductelor de alimentare cu apă, conductelor de
canalizare, a rezervoarelor de apă potabilă, rezervoarelor de stocare a apei, dar și pentru dezinfectarea apei
din piscine și ștranduri.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• este eficace împotriva unui spectru larg de microor•

ganisme
realizează rapid procesul de hidrolizare (eliberarea
clorului)

• este ușor de utilizat, cu dozare precisă în pregătirea
soluțiilor de lucru
• are acțiune virucidă, fungicidă, bactericidă și
sporicidă certificată
• testat conform normelor UE în vigoare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Diclorizocianurat de sodiu dihidrat, concentrație în
unități metrice: 90% (1 tabletă de 3,3 g eliberează 1,5 g
clor activ).
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Dezinfectarea apei în piscine și ștranduri.
Mod folosire: Aria de aplicare: dezinfectarea apei din
piscine și ștranduri (Nr. tablete / m3: 3-6/m3; Timpul de
contact - Procedură: tabletele fiind efervescente, se
dizolvă rapid, după 30 minute apa devine utilizabilă).

UTILIZĂRI RECOMANDATE
•
•
•
•
•

Ștranduri
Piscine
Centre SPA
Parcuri acvatice
Instituții publice

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4719BIO/02/12.24

SOLIKLOOR®
Dezinfectant
clorigen, cu spectru
larg de acțiune
1Kg

DESCRIERE
SOLIKLOOR® este un dezinfectant și antiseptic clorigen,
cu spectru larg de acțiune și utilizări multiple, fiind folosit pentru dezinfectarea suprafețelor și echipamentelor
din industrie, din instituțiile medicale și din alte medii în
care este necesară dezinfectarea.
Produsul este disponibil sub formă de tablete
efervescente, fiind potrivit pentru dezinfectarea și
albirea rufelor, pentru clorinarea apei din piscine și
pentru igienizarea apei potabile.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• dezinfectant și antiseptic clorigen
• are acțiune levuricidă, sporicidă, fungicidă,
•
•
•

tuberculocidă, virucida (0,2% cu acțiune în 5 minute)
și bactericidă certificată
are eficiență crescută împotriva germenilor
patogeni
este puternic dezodorizant
se depozitează ușor, datorită formei de tip tablete

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ

Diclorizocianurat de sodiu dihidrat, concentrație în
unități metrice: 90% (1 tabletă de 3,3 g eliberează 1,5 g
clor activ).
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INDICAȚII DE UTILIZARE
Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea suprafețelor

(pardoseli, scări, uși de acces, hale de
preparare/tranșare, vestiare), a obiectelor sanitare,
echipamentelor, recipientelor, a instrumentarului
medical și chirurgical .
Mod folosire: Se recomandă folosirea mănușilor de
cauciuc pentru protecție sau spălarea foarte riguroasă
a mâinilor, după venirea în contact cu produsul, fie
preparat, fie ca atare. Se aplică numai pe suprafețe
confecționate din material compatibil cu soluția de
lucru (plastic, sticlă, ceramică, oțel inoxidabil, cauciuc).
Înainte de aplicarea soluției de dezinfectare, suprafața/
instrumentarul/ echipamentele trebuie să fie curățate
de resturile organice și de murdărie (ex. fluide, sânge,
puroi, alte categorii de resturi). După curățare, se aplică
soluția de lucru prin stropire/ pulverizare sau imersie, în
funcție de suportul tratat.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Cabinete medicale și spitale
• Producători din industrie
• Instituții publice

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru produse biocide:
Nr. 4719BIO/02/12.24

Fondată în anul 2011, cu capital integral
românesc, compania noastră are ca activitate
curentă producţia şi comercializarea a trei game
de produse: Klintensiv® – dezinfectanţi profesionali,
Davera – produse de curăţenie şi Klintensiv® Beauty
– produse de îngrĳire corporală.
Misiunea noastră este de a oferi produse de
înaltă calitate, bazate pe înţelegerea nevoilor clienţilor
şi a provocărilor epidemiologice curente, asigurând la
standarde de nivel medical menţinerea unui climat
corespunzător de siguranţă şi sănătate la locul de
muncă şi acasă.
Credem cu tărie în cercetare, inovare şi performanţă cu resurse autohtone, oferind clienţilor noştri
produse variate, complementare, caracterizate de
un standard de calitate superior, similar celor din
economiile dezvoltate din UE.
Toţi dezinfectanţii pe care îi comercializăm
sunt avizaţi de Ministerul Sănătăţii, iar procesul de
producţie este certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 şi
OHSAS 18001.
Fiecare lot de produse este testat de un laborator independent autorizat, Klintensiv® fiind singurul producător din România care realizează aceste
testări.
Klintensiv® este cel mai vândut brand în instituțiile și spitalele din România în 2020.

KLINTENSIV S.R.L.

Șoseaua Alexandriei 544,
Oraș Bragadiru, jud. Ilfov.
Tel: +4 0742 193 981
E-mail: office@klintensiv.ro
www.klintensiv.ro
www.klintensiv.com

/klintensiv

