
Uz veterinar

mâini şi tegumente
dezinfectanți de uz veterinar
pe bază de acid hipocloros
suprafețe și pardoseli
microaerofloră



MICROAEROFLORĂ

MÂINI ȘI TEGUMENTE

DEZINFECTANTI DE UZ VETERINAR

KLINTENSIV® Dezinfectant suprafețe, gata de utilizare 15

KLINTENSIV® Detergent dezinfectant concentrat 16

DESOGEN®  Dezinfectant concentrat pentru suprafețe și instrumentar          17

KHLORVET® Tablete efervescente clorigene 18

KLINTENSIV®  Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe 19

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI

M
ÂI

NI
 Ș

I T
EG

UM
EN

TE
DE

ZI
NF

EC
TA

NT
I 

DE
 U

Z 
VE

TE
RI

NA
R

M
IC

RO
AE

RO
FL

O
RĂ

DAVERA® SOAP Săpun lichid antimicrobian 4

KLINTENSIV® Gel dezinfectant pentru mâini 5

ALCHOSEPT® Dezinfectant pentru mâini și tegumente 6

KLINTENSIV® Șervețele umede dezinfectante pentru mâini 7

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
ANIMALS                                                  

Klintensiv 
DEZINFECTANT PENTRU 
UGERE ŞI MAMELOANE                     Dezinfectant pentru ugere şi mameloane 10

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
VET 4WATER                                          Sterilizant pentru apă 11

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
4EGGS                                                     Soluție pentru igienizarea ouălor 12

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
4FRUITS & VEGETABLE                        Soluție pentru igienizarea fructelor și legumelor 13

Dezinfectant de uz veterinar pentru 
suprafețe și pielea animalelor. Non-toxic                                         9

DESOGEN® Aero  

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
4INDUSTRY                                          

ECHIPAMENTE 
DE DECONTAMINARE                         

Dezinfectant de uz veterinar pentru 
suprafețe și pielea animalelor. Non-toxic                                       22

Dezinfectant pentru suprafeţe prin nebulizare 
sau pulverizare electrostatică                                                            21

Nebulizator CUBE, Nebulizator 
cu ultrasunete, Atomizor                                                                      23

SU
PR

AF
EȚ

E 
ȘI

 P
AR

DO
SE

LI



MÂINI ȘI 
TEGUMENTE
DAVERA® SOAP Săpun lichid antimicrobian 4

KLINTENSIV® Gel dezinfectant pentru mâini 5

ALCHOSEPT® Dezinfectant pentru mâini și tegumente 6

KLINTENSIV® Șervețele umede dezinfectante pentru mâini 7



4

500ml, 1L, 5L

DAVERA® SOAP
Săpun lichid
antimicrobian

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Se utilizează pentru dezinfectarea igienică a 
mâinilor, prin spălare. 
Mod folosire: Înainte de a începe procedura de spălare 
a mâinilor, bijuteriile și accesoriile trebuie îndepărtate. 
Apoi, se vor respecta toți pașii de spălare 
corespunzătoare a mâinilor, conform OMS.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În spațiile administrative ale fermelor, instituții publice;
• În grupuri sanitare, cabine de duș, toalete publice, 

magazine;
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu;
• În industrie și laboratoare.

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 4218BIO/01/12.24

DESCRIERE
DAVERA®SOAP săpun lichid antimicrobian este un 
produs utilizat pentru dezinfecţia igienică a mâinilor.  
Este des utilizat în domenii profesionale, în care igiena 
frecventă a mâinilor este esențială pentru desfășurarea 
activității.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Recomandat pentru utilizare regulată; 
• Prezintă efect emolient, protejează piela; 
• Potrivit pentru dezinfectare igienică;
• Acține antibacteriană cu efect de remanență de 6 ore;
• Activitate biocidă pe tulpini virale: Herpesviridae, 

Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), 
Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency 
virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), 
Coronavirus, Influenza virus, Paramyxoviridae, 
Rubella virus, Measles virus, Rabies virus, Poxviridae;

• Testat dermatologic.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
 2% Clorhexidină digluconat.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1499, SR EN 13727; SR EN 13624; SR EN 14348
 SR EN 14476 (anvelopați) 

Timp acţiune
1 minut

   2 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă, Levuricidă, Micobactericid

Virucidă

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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KLINTENSIV®

Gel dezinfectant
pentru mâini

40 ml, 500 ml, 1L

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea  
igienică și chirurgicală a mâinilor. 
Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor: 
se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde.  
Recomandăm ca, înainte de utilizare, să îndepărtați 
bijuteriile sau accesoriile aflate pe mâini. De asemenea, 
este important ca, înainte de aplicarea produsului, pielea 
mâinilor să fie curată și uscată.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În cabinete medicale și veterinare, clinici, direcții de 

sănătate publică, zone de triaj pentru pacienți;
• Populație;
• În laboratoare, cabinete medicale si veterinare, 

ambulanțe;
• În spații administrative cu risc de contaminare ridicat 

și cantine.

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide:
Nr. 2251BIO/01/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV® gel dezinfectant asigură igienizarea 
mâinilor în orice moment al zilei, fiind disponibil și în 
varianta mini (pentru confort și mai multă ușurință în 
utilizare). Dezinfectează eficient și acționează rapid. 
Hidratează fără a lăsa senzația de piele uscată sau 
crăpată.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Gel hidroalcoolic parfumat și nelipicios;
• Dezinfectare rapidă cu efect remanent până la 3 ore;
• Toleranță excelentă a epidermei la utilizare 

îndelungată;
• Se usucă rapid și nu necesită clătire;
• Activitate biocidă pe tulpini virale: Herpesviridae, 

Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), 
Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency 
virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), 
Coronavirus, Influenza virus, Paramyxoviridae, 
Rubella virus, Measles virus, Rabies virus, Poxviridae;

• Testat dermatologic.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Etanol 85% v/v

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1500, SR EN 13727, SR EN 1276, SR EN 12791
SR EN 13624, SR EN 1650

SR EN 14348
SR EN 14476 (Coronavirus)

Timp acţiune
30-90 secunde 

1 minut
1 minut

30 secunde -1 minut

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă

Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă

Virucidă

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

MÂINI ȘI TEGUMENTE
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INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Se utilizează ca atare pentru dezinfectarea 
igienică și chirurgicală a mâinilor.
Mod folosire: Pentru dezinfectarea igienică a mâinilor: 
se aplică 3 ml și se freacă mâinile timp de 30 secunde. 
Pentru dezinfectarea chirurgicală a mâinilor: se aplică 3 
ml, se freacă mâinile timp de 90 secunde. Recomandăm 
ca, înainte de utilizare, să îndepărtați bijuteriile sau 
accesoriile aflate pe mâini. De asemenea, este important 
ca, înainte de aplicarea produsului, pielea mâinilor să fie 
curată și uscată. 
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În cabinete medicale și veterinare, clinici, direcții de 

sănătate publică, zone de triaj pentru pacienți;
• Populație;
• În laboratoare, cabinete medicale si veterinare, 

ambulanțe;
• În spații administrative cu risc de contaminare ridicat 

și cantine.

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 4217BIO/01/12.24

DESCRIERE
ALCHOSEPT® este o soluție hidroalcoolică destinată 
dezinfectării igienice și chirurgicale a mâinilor și 
tegumentelor, cu acțiune rapidă. Recomandat pentru 
utilizare frecventă în cabinetele medicale în vederea 
dezinfectării înainte și după fiecare contact cu pacienții. 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Dezinfectare rapidă cu efect remanent până la 3 ore;
• Toleranță excelentă a epidermei la utilizare 

îndelungată;
• Recomandat pentru dezinfectare igienică sau 

chirurgicală a mâinilor;
• Se usucă rapid și nu necesită clătire;
• Nu lasă o senzație lipicioasă pe piele, după aplicare;
• Activitate biocidă pe tulpini virale: Herpesviridae, 

Hepatitis B virus (HBV), Hepatitis C virus (HCV), 
Hepatitis Delta virus (HDV), Human Immunodeficiency 
virus (HIV), Human T-cell lymphotropic virus (HTLV), 
Coronavirus, Influenza virus, Paramyxoviridae, 
Rubella virus, Measles virus, Rabies virus, Poxviridae;

• Testat dermatologic.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Etanol 85% v/v

40 ml, 250 ml, 500 ml, 1L

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1500, SR EN 13727, SR EN 1276,SR EN 12791
SR EN 1650

SR EN 1650, SR EN 13624
SR EN 14348

SR EN 14476 (Coronavirus)

Timp acţiune
30-90 secunde

30 secunde
1 minut
1 minut

30 secunde - 1 minut

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Levuricidă

Fungicidă, Levuricidă
Micobactericidă, Tuberculocidă

Virucidă

ALCHOSEPT®

Dezinfectant pentru
mâini și tegumente

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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KLINTENSIV®

Șervețele umede
dezinfectante
pentru mâini

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Igienizare mâini.
Mod folosire: Pentru o dezinfectare rapidă, se freacă 
mâinile cu șervețele KLINTENSIV, timp de 60 secunde.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Adecvat pentru îngrijirea la domiciliu cât și la serviciu;
• În urma contactului direct cu suprafețele atinse și de 

alte persoane;
• În spații administrative;
• În industrie și laboratoare.

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 5551BIO/01/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV® șervețele dezinfectante pentru mâini sunt ideale 
pentru îmbunătățirea curățării mâinilor. Cu o formulă puternică, 
șervețelele anti- microbiene pentru mâini sunt adecvate pentru 
utilizare frecventă. Acţionând în decurs de 60 secunde, pentru a 
inactiva 99,99% din germeni, acestea reduc riscul de infecție și 
ajută la menținerea sănătății pielii.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Efect dezinfectant rapid (timp de acțiune 60 secunde);
• Eficiență ridicată (distruge peste 99% dintre bacterii); 
• Adecvat pentru utilizare zilnică și frecventă;
• Conține substanțe dezinfectante cu acțiune levuricidă, 

și bactericidă;
• Nu necesită clătire
• Testat dermatologic.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Compuși cuaternari de amoniu clorurați 1% și CHDG ( 2:1) 0,2%

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1499, SR EN 1500, SR EN 13727
SR EN 1276

SR EN 13624

Timp acţiune
1 minut

5 minute
1 minut

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Bactericidă
Levuricidă

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

MÂINI ȘI TEGUMENTE

15, 70 buc./pachet,
cutie cu capac 70 și 200 șervețele umede
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KLINTENSIV PURE 
HYPOCHLOUROUS
ANIMALS
Dezinfectant de uz veterinar 
pentru suprafețe și pielea 
animalelor. Non-toxic

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectant de uz veterinar pentru 
suprafețe și pielea animalelor.

Mod folosire: Aplicați uniform soluția pe suprafețele 
deja curățate folosind un pulverizator cu presiune 
scăzută sau un alt mecanism de pulverizare (pompa de 
stropit) care să asigure acoperirea în întregime a 
acestora. Timp de acțiune: 30 min pentru acțiune 
bactericidă și virucidă;  60 de min. pentru acțiune 
levuricidă.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
Dezinfecția suprafețelor dure din: complexele zootehnice, 
grajduri, adăposturi pentru animale și mijloace de 
transport animale, abatoare, acvacultură, incubatoare, 
grădini zoologice, cabinete și clinici veterinare etc; 
dezinfecția suprafețelor se poate realiza și cu prezența 
animalelor în incintă, produsul pretându-se și pentru 
dezinfectarea pielii acestora
• Dezinfecția suprafețelor din piețe și târguri de animale
• Dezinfectarea echipamentelor și ustensilelor prin imersie
• Dezinfectarea pielii animalelor 

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 6065BIO/03/06.23

DESCRIERE
KLINTENSIV PURE HYPOCHLOUROUS ANIMALS este un 
produs biocid, gata de utilizare, cu proprietăți 
bactericide, levuricide și virucide (Enterovirus bovin, 
virusul pestei porcine africane, virusul gripei aviare A 
(H1N1)) destinat igienei veterinare. 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Produs gata de utilizare, pulverizabil
• Hipoalergenic - nu provoacă iritații - testat dermatologic
• Dezinfecția se poate realiza cu animalele în incintă
• Fără coloranți. Fără alcooli. Fără substanțe toxice
   Inofensiv pentru oameni, animale (inclusiv albine) și mediu
• Distruge 99,99% din bacterii și virusuri
• Nu pătează. Nu decolorează. Nu prezintă efect coroziv 
• Nu necesită clătire după aplicare

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
0,04-0,044 % clor activ eliberat din acidul hipocloros.

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1656 , SR EN 14349
SR EN 1657, SR EN 16438

SR EN 14675

Timp acţiune
1-30 minute
1-30 minute
30 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Levuricidă
Virucidă

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

500 ml, 1L, 5L
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KLINTENSIV 
DEZINFECTANT PENTRU
UGERE ŞI MAMELOANE
Non-toxic

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectant pentru ugere și mameloane.
Mod folosire: Produs gata de utilizare indicat înainte si 
după muls. Se aplică soluția prin pulverizare (direct pe 
piela animalelor de la o distanță de 20-30 cm) sau prin 
imersiune. Mameloanele trebuie să fie complet acoperite 
de soluție și să rămână umede (în cazul pulverizării) sau 
complet scufundate în cazul imersiunii în pahare de 
dezinfecție pe tot parcursul timpului de acțiune de 60 sec.
Țineți animalele în picioare 30 de minute după muls pentru 
a permite canalelor din tetine să se închidă.
Păstrați podelele sălii de muls curate, fără bălegar și apă 
murdară pentru a evita contaminarea.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În ferme de bovine, complexele zootehnice, mediu 
industrial, profesional și populație 
• Grajduri, adăposturi pentru animale
• Cabinete veterinare

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 6065BIO/03/06.23

DESCRIERE
KLINTENSIV DEZINFECTANT PENTRU UGERE ȘI MAMELOANE 
este destinat pentru dezinfectarea și îngrijirea mameloanelor 
înainte și după muls. Pe lângă efectul dezinfectant (bactericid 
și levuricid) produsul împiedică infectările, catifelează pielea 
având și un efect cicatrizant. Nu este iritantă.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Produs gata de utilizare, ușor de aplicat 
• Fără coloranți. Fără parfum. Fără iod
• Hidratează pielea fină a ugerului
• Reduce incidența mastitei
• Inofensiv pentru oameni, animale și mediu 
• Nu necesită clătire după aplicare 
• Hipoalergenic - nu provoacă iritații - testat dermatologic

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
0,04-0,044 % clor activ eliberat din acidul hipocloros.

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1656 
SR EN 1657

Timp acţiune
După muls 5 minute, înainte de muls 1 minut
După muls 5 minute, înainte de muls 1 minut

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Levuricidă

500 ml, 1L, 5L
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KLINTENSIV PURE 
HYPOCHLOUROUS 
VET 4WATER 
Sterilizant pentru apă

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Acid hipocloros 0,05 - 0,055%, clorură de sodiu 
0,015-0,022%, apă purificată

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Sterilizant pentru apa de băut a animalelor

Mod folosire: Hrănire continuă/preventivă: 20-30 ml/L 
apă. Acțiune asupra afecțiunilor gastrointestinale : 1 zi pe 
săptămână, sau zilnic când apar simptome de diaree: 
50 ml/L. Asigură puritatea microbiologică a apei pentru 
adăparea animalelor și reduce apariția și proliferarea 
agenților patogeni 

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Ferme de animale: păsări, suine, bovine, cabaline, ovine

DESCRIERE
Klintensiv Pure Hypochlourous VET 4Water este o soluție 
pură și naturală recomandată pentru utilizare zilnică în 
apa de băut a animalelor, în vederea menținerii purității 
microbiologice a apei. Este un produs complet natural, 
fără substanțe chimice agresive fiind complet sigur și 
nontoxic, fără riscuri pentru animale. Adăugarea 
Klintensiv Pure Hypochlourous VET 4Water în apa 
animalelor conduce la limitarea dezvoltării bacteriilor, 
reducând încărcătura microbiană
Acest produs este un exemplu al științei Biomimetismului 
bazându-se pe același agent activ, acidul hipocloros, 
produs de celulele albe din sânge (neutrofile) atunci când 
organismul animalelor este atacat de agenți patogeni.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•  Scade rata mortalității
• Digestie mai bună, consum mai mic de hrană 
    și greutate mai mare
•  Stimulează dezvoltarea animalelor, sporind imunitatea 
•  Administrarea regulată reduce consumul de antibiotice și       
   medicamente
•  Tolerabilitate foarte bună: pH neutru
• Produs clasificat ca nepericulos*

*conform Reg. (CE) nr. 1272/2008 

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

500 ml, 1L, 5L
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KLINTENSIV PURE 
HYPOCHLOUROUS 
4FRUITS&VEGETABLE
Soluție pentru igienizarea 
fructelor și legumelor

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Pentru igienizarea fructelor și legumelor se 
recomandă spălarea acestora în soluția preparată 

Mod folosire:
•  Se pregătește soluția de clătire 20% (200 ml/1L apă). In  
   cazul unei încărcături organice mai mari, această doză  
   poate fi crescută până la max. 400ml/1 L apă
•  Se verifică soluția din baia de clătire cu benzi de testare  
   clor (tester tip strip pentru clor)
•  Scufundați fructele și legumele în soluția pregătită, timp  
   de 5 minute după care pot fi scoase din baia de spălare
• Nu necesită clătire ulterioară 
•  Apa rezultată în urma spălării se poate deversa la  
   sistemul de canalizare.

 UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Industria alimentară, horticultura
• Igienizarea merelor si a altor fructe in ziua recoltarii si in  
   timpul depozitarii acestora in vederea reducerii   
   pierderilor datorita alterarii microbiene
•  Se utilizează pentru fructe și legume:  după culegere,  
   înainte de depozitare, din depozite sau chiar   
   înainte de procesare.

DESCRIERE
Klintensiv Pure Hypochlourous 4fruits&vegetable este o 
soluție pe bază de acid hipocloros destinată utilizării în 
apa de clătire igienică a fructelor, legumelor și a salatei, 
fără a afecta gustul și parametrii nutriţionali ai acestora. 
Fructele și legumele crude pot fi contaminate cu 
microorganisme, inclusiv E.coli patogene, Salmonella și 
Listeria monocytogenes. Se recomanda ca toate fructele 
si legumele sa fie spalate cu apa curata, apoi igienizate 
prin scufundare (imersie) pulverizare cu solutie Klintensiv 
Pure Hypochlourous 4fruits&vegetable

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
•  100% ingrediente naturale
•  Asigură igienizarea fără a implica substanţe chimice
• Fără efecte adverse
• Fără clătire
• Pastreaza gustul si parametrii nutritionali ai alimentelor
• NU este necesara clatirea ulterioara a fructelor & legumelor 
• NU lasa reziduuri sau miros
•  Se aplica fructelor si legumelor prin metode de scufundare,     
    pulverizare sau nebulizare
• Previne contaminarea pe lantul de alimentare, marind   
    termenul de valabiliate al produselor

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Acid hipocloros  0,05- ≤ 0,07%, clorură de sodiu 
0,02-0,03 %, apă purificată

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

500 ml, 1L, 5L
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KLINTENSIV PURE 
HYPOCHLOUROUS 
4EGGS
Soluție pentru 
igienizarea ouălor

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Soluție pentru igienizarea ouălor.
Mod folosire: Pentru dezinfecția eficientă a ouălor pentru 
incubație, se recomandă nebulizarea camerelor/incubatoarelor 
cu ouă cu o soluție de HOCl - 400 ppm (concentrație 100% 
Klintensiv Pure Hypochlourous 4Eggs). Se administrează 20 ml 
(de soluție 400 ppm) / 1 m3 de volum. După încheierea procesului 
de nebulizare camera se va închide pentru cel puțin 60 de minute.

UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În ferme avicole, 
• În procesul de incubație 

DESCRIERE
Klintensiv Pure Hypochlourous 4Eggs este un produs complet 
natural fără substanțe chimice agresive, destinat igienizării 
ouălor îninte de incubație prin nebulizare (ceață uscată). S-a 
demonstrat practic, prin studii în ferme, la nebulizarea 
camerelor cu ouă înainte de incubație că utilizarea soluțiilor pe 
bază de acid hipocloros (soluție 100% de Klintensiv Pure 
Hypochlourous 4Eggs) contribuie la reducerea mortalității 
embrionilor implicit la creșterea ratei de eclozabilitate.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Imbunătățește eclozabilitatea ouălor ( >96%)
• Reduce rata mortalității embrionilor în prima săptămână       
  de eclozare
• Efect embriotoxic semnificativ mai mic 

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Acid hipocloros 0,04-0,044%, clorură de sodiu 
0,01-0,04%, apă purificată

MÂINI ȘI TEGUMENTE
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

500 ml, 1L, 5L
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500 ml, 1L, 5L

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Se pulverizează direct pe zona care 
necesită curățare sau dezinfectare. Se distribuie uniform 
soluția pe întreaga suprafață și pe obiectele care 
necesită dezinfectare (se poate utiliza o bucată de 
material textil nețesut). Se lasă să acționeze minimum 5 
minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și scăzut; 60 
de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu necesită 
clătire.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În cabinete medicale veterinare și unități de primiri 

urgențe;
• În instituții de spitalizare, săli de operații, secții de 

terapie intensivă și de boli infecțioase;
• Pe suprafețe murdare (inclusiv cu produse biologice), 

deoarece curăță eficient, în profunzime necontribuind 
la fixarea murdăriei pe suprafețe;

• În laboratoare;

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2266BIO/02/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV® dezinfectant suprafețe elimină germenii și 
microbii de pe diverse tipuri de suprafețe intens utilizate, 
dar și de pe suprafețele delicate și opacizante, sensibile 
la atacul chimic al soluțiilor pe bază de alcool. 
Igienizează eficient scaunele de tratament, suprafețele 
din cabinetele medicale, din saloanele pentru 
nou-nascuti și alte unități medicale, spațiile 
farmaceutice.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Dezinfectant profesional, gata de utilizare;
• Efect virucid (5 minute) și bactericid certificat;
• Pretabil pentru orice tip de material;
• Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează, 
    nu albește
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, 0,34% m/m
Compuși de amoniu cuaternar, 
benzil-C12-18 -alchildimetil, cloruri, 0,09% mm

KLINTENSIV®

Dezinfectant suprafețe

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 1276, SR EN 17387
SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 1650, SR EN 16615, SR EN 17387

SR EN 14476 (pe Coronavirus 229E), SR EN 16777
SR EN 14348, SR EN  14563
SR EN 13704, SR EN 17126

SR EN 14476 (în condiții de curățenie)
SR EN 14561
SR EN14562

Timp acţiune
5 minute
5 minute
5 minute

60 minute
60 minute

30-60 minute
15 minute

10-60 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă

Fungicidă, Levuricidă
Virucidă

Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă
Virucidă

Bactericidă
Fungicidă, Levuricidă

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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1L, 5L

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectare suprafețe.
Mod folosire: Se prepară soluția gata de lucru (20 ml/ 1 
litru de apă) conform etichetă, apoi se folosește ca atare. 
Pentru dezinfectarea suprafețelor, ștergeți-le cu o lavetă / 
mop sau pulverizați soluția peste suprafața contaminată, 
apoi ștergeți cu o lavetă umedă.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În cabinete medicale, veterinare;
• Zone industriale, spații administrative, spații; 

farmaceutice și pentru spatii destinate alimentelor;
• În laboratoare.

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2267BIO/02/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV® detergent dezinfectant concentrat este 
soluția ideală pentru dezinfectarea și curățarea 
suprafețelor de toate tipurile. Este recomandat pentru 
dezinfectarea suprafețelor mari, respectiv pavimentelor  
din cabinetele medicale, veterinare, unitățile sanitare și 
farmaceutice.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Detergent dezinfectant concentrat, profesional;  
• Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
• Performanță excelentă de curățare;
• Proprietăți dezodorizante;
• Nu conține coloranți, nu pătează, nu decolorează, 
    nu albește.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer 1,3% m/m
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18- 
alchildimetil, cloruri 2,8% m/m
Clorură de didecildimetilamoniu 18%. m/m

KLINTENSIV®

Detergent
dezinfectant
concentrat

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 1276, SR EN 14561
SR EN 13697, SR EN 13624, SR EN 1650, SR EN 14562

SR EN 14476
SR EN 13697, SR EN 1650

Timp acţiune
5 minute
5 minute
5 minute

60 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Levuricidă
Virucidă

Fungicidă

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro
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INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectarea suprafețelor și a instrumentarului 
sanitar-veterinar,  prin  ștergere/ imersie/ pulverizare.   
Mod folosire: Produsul se diluează 0,5% ÷ 10% pentru 
soluția gata de lucru (5-10ml / 1 litru apă), în funcție de 
spectrul de activitate dorit. Produsul se poate utiliza pe 
suprafețe curate / murdare. Produsul se aplică prin 
pulverizare, ștergere cu o lavetă sau prin imersie ( pentru 
echipamente și instrumentar). 
Pentru dezinfectarea diferitelor suprafețe din: complexele 
zootehnice, adăposturi pentru animale și mijloace de 
transport, clinici veterinare, laboratoare și secții de 
reproducere și creștere a animalelor se utilizează soluția 
40%, timp de contact 30 minute.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Cabinete veterinare; 
• Spații de găzduire sau transportul animalelor;
• Instituții sanitar-veterinar;
• Hale de producție zootehnică.

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide:
Nr. 4181BIO/03/10.23

DESCRIERE 
DESOGEN® Concentrat este o soluție pentru dezinfectarea 
materialelor și a suprafețelor asociate cu găzduirea sau 
cu transportul animalelor (cuști, grajduri, adăposturi 
pentru animale, echipamente, vehicule de transport, 
complexe zootehnice, abatoare, clinici veterinare, 
laboratoare de testare veterinare); dezinfectarea 
instrumentarului medical din domeniul sanitar-veterinar; 
dezinfecția terminală (ciclică) a halelor de producție 
zootehnică și în focarele epizootologice, înainte de 
instituirea măsurilor de curățenie, dezinfecția copitelor si 
picioarelor animalelor, dezinfecția pielii animalelor.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Peste 90% ingrediente biodegradabile
• Nu decolorează după aplicare pe suprafețe netede și  
   solide
• Eficiență demonstrată, inclusiv în condiții de murdărie
•  Conține agenți tensioactivi cu capacitate bună de  
    curățare și spumare redusă
• Previne iritarea pielii animalelor
• Nu conține: fenoli, clor, peroxiz
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Glutaraldehida  10% m/m; Clorură cuatemară de amoniu, 
benzil - C12-16- alchidimetil 15 % m/m

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1656, SR EN 14349, SR EN 16437  
SR EN 1657, SR EN 16438

SR EN 14675

Timp acţiune
5-30 minute

30-60 minute
30minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă

Fungicidă, Levuricidă
Virucidă

500 ml, 1L, 5L

DESOGEN®

Dezinfectant concentrat 
pentru suprafețe 
și instrumentar 
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recipient cu 40, 75, 150, 280 tablete efervescente 

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectare suprafețe prin ștergere, pulverizare 
direct pe suprafețe sau imersarea obiectelor în soluția 
preparată cu tablete KHLORVET.
Mod folosire: Tabletele clorigene se dizolvă în cantitatea 
de apă necesară pentru activitatea biocidă dorită (vezi pe 
ambalaj).  Doza recomandată pentru dezinfecția în domeniul 
sanitar-veterinar este de: - 0,45% (3 tablete/ 1L apă) pentru 
suprafețe dure, timp de contact: 30 minute; 1,5%  (10 tablete/ 
1L apă) pentru suprafețe dure, timp de contact: 30 minute (10 
tablete la 1L apă). Se recomandă curățenia suprafețelor (de 
furaje sau resturi gunoi, etc) înainte de dezinfectare cu soluția 
preparată.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Ferme, cuști, grajduri, adăposturi pentru animale,  
   echipamente, vehicule de transport animale, complexe  
   zootehnice, abatoare
• Piețe agroalimentare și târguri de animale 
•  Clinici veterinare, laboratoare de testare veterinare 
• Pentru dezinfectarea instrumentarului medical din  
   domeniul sanitar-veterinar 
• Hale de producție zootehnică 

Avizat de Ministerul Sănătății sub
Nr. 6170BIO/03/12.24

DESCRIERE
KHLORVET, tablete efervescente clorigene sunt destinate  
dezinfectării materialelor și a suprafețelor asociate cu 
găzduirea sau cu transportul animalelor. KHLORVET în 
apă eliberează acidul hipocloros, un ingredient activ, cu 
activitate biocidă împotriva bacteriilor Gram pozitive și 
Gram negative, sporilor, ciupercilor, virusurilor, etc. fiind de 
asemenea eficient în eliminarea bolilor comune precum 
tifoidul, holera, diareea.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Produsul se prezintă sub formă de tablete de culoare 

albă;
• Produsul este stabil din punct de vedere chimic, în 

condiţiile specificate de depozitare, manipulare şi 
utilizare;

• Eliberează clorul numai la dizolvarea în apă; 
• Uşor de folosit.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
80 g Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat  
(1,5 g Clor activ este eliberat de o tabletă) 

KHLORVET ®
Tablete efervescente
clorigene

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1656, SR EN 14349, SR EN 16437
SR EN 1657, SR EN 16438

SR EN 14675
SR EN 14204

Timp acţiune
30 minute
30 minute
30 minute
30 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Fungicidă
Virucidă

Micobactericidă

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI
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pachet cu 80 șervețele umede,
cutie cu capac 70 și 200 șervețele umede

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectare suprafețe, echipamente.
Mod folosire: Se utilizează direct pe zona care necesită 
curățare sau dezinfectare. Produsul se utilizează prin tehnica 
ștergerii suprafețelor: 2 șervețele/ 1 m2. Se lasă să acționeze 
minimum 5 minute, pentru dezinfectare de nivel mediu și 
scăzut; 60 de minute - pentru dezinfectare de nivel înalt. Nu 
necesită clătire.
UTILIZĂRI RECOMANDATE
• În instituții medical, sanitar-veterinare, ambulanțe sau 

zone de triaj (săli de așteptare);
• În pații administrative, birouri;
• În laboratoare;
• În cabinete veterinare;
• La domiciliu.

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide:
Nr. 2394BIO/02/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV® șervețele umede dezinfectante pentru 
suprafețe sunt special create pentru spații delicate și 
opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor pe bază 
de alcool. Cu ajutorul acestor șervețele umede, puteți 
dezinfecta eficient suprafețele, echipamentele și obiectele 
din: cabinetele veterinare, spațiile administrative, birouri, 
industria farmaceutică, cosmetică sau uz casnic. cabinete 
medicale, ambulanțe, unități UPU, spații private.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Utilizare ușoară cu eficiență ridicată în dezinfectare 
• Șervețele cu proprietăți detergente și dezinfectante;
• Spectru larg de acțiune biocidă certificată;
• Dizolvă rapid reziduurile proteice; 
• Nu conțin aldehide; 
• Nu este necesară clătirea după utilizare;
• Prezintă capacitate bună de curățare și degresare.
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Clorură de didecildimetilamoniu, 0,34% m/m
Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18- 
alchildimetil, cloruri,  0,09% m/m

KLINTENSIV®

Șervețele umede
dezinfectante 
pentru suprafețe

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 16615, SR EN 1276 SR, EN 17387
SR EN 14561

SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 1650, SR EN 14562, SR EN 16615, SR EN 17387
SR EN 14476 pe Coronavirus 229E, SR EN 16777 

SR EN 14348
SR EN 17126

Timp acţiune
5 minute
15 minute

5-60 minute
5 minute

60 minute
60 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă
Bactericidă

Fungicidă, Levuricidă
Virucidă

Micobactericidă, Tuberculocidă
Sporicidă

KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro

SUPRAFEȚE ȘI PARDOSELI



MICROAEROFLORĂ
DESOGEN® Aero  

Klintensiv 
PURE HYPOCHLOUROUS 
4INDUSTRY                                          

ECHIPAMENTE 
DE DECONTAMINARE                         

Dezinfectant de uz veterinar pentru 
suprafețe și pielea animalelor. Non-toxic                                       22

Dezinfectant pentru suprafeţe prin nebulizare 
sau pulverizare electrostatică                                                            21

Nebulizator CUBE, Nebulizator cu ultrasunete, Atomizor            23



DESOGEN®AERO
Dezinfectant pentru 
suprafeţe prin nebulizare 
sau electrostatică

MICROAEROFLORĂ
KLINTENSIV S.R.L.
Șoseaua Alexandriei 544, Oraș Bragadiru, Jud.  Ilfov.
E-mail: o�ce@klintensiv.ro / www.klintensiv.ro 21

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectarea suprafețelor dure prin ștergere/ 
pulverizare; Dezinfectia suprafețelor camerelor pe cale 
aeriană prin tehnica nebulizării.
Mod folosire: DESOGEN® AERO se utilizează gata de 
lucru pentru dezinfectarea suprafețelor de orice tip, 
instalațiilor din domeniu medical și a instrumentarului 
medical. Se nebulizează 10 ml / 1 m³ volum încăpere sau prin 
pulverizare: 20-50 ml/ m³ pe suprafețe.Pentru nebulizare se 
alimentează recipientul nebulizatorului cu produsul 
Desogen Aero, se setează parametrii de lucru (volum și 30 
minute timp de contact), se pornește aparatul. Aparatul 
trebuie amplasat cât mai central în cameră. Dezinfectarea 
prin nebulizare se face numai în camere cutățate înaintea 
dezinfectării. Pentru dezinfectarea suprafețelor, produsul se 
aplică uniform pe întreaga suprafață, se lasă sa acționeze 
minim 30 minute
UTILIZĂRI RECOMANDATE
•  Cabinete medicale veterinare;
•  Spații de găzduire a animalelor;
• Hale de producie zootehnica; 
• Instituții publice și instituții sanitar-veterinar;
• Utilizatori industriali.

Aviz emis de Comisia Naţională
pentru Produse Biocide:
Nr. 5634BIO/02/12.24

DESCRIERE
DESOGEN® AERO este recomandat pentru dezinfectarea 
suprafețelor prin nebulizare din diverse medii profesio-
nale. Produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea 
diverselor suprafețe (pereți, pardoseli, mobilier de spital, 
mese de operații, paturi, cărucioare, containere, ambu-
lanțe, obiecte sanitare), pentru confecții de cauciuc și 
materiale textile, instrumentare medicale, sticlărie de 
laborator. 
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Dezinfectant concentrat de nivel înalt;
• Activ pe Clostridium di�cile; 
• Nu conține: aldehide, fenoli, clor, conservanți;
• Are acțiune biocidă certificată;
• 99,9% biodegradabil;
• Nu este clasificat drept coroziv;
• Neutralizează mirosurile neplăcute. 
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
Peroxid de hidrogen, 6% m/m

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 17272

Timp acţiune

30 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă, 

Levuricidă, Fungicidă, Micobactericidă, 
Tuberculocidă, Virucidă, Sporicidă.

500 ml, 1L, 5L



MICROAEROFLORĂ
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Dezinfectarea suprafețelor conductelor de transport apă 
potabilă și a suprafețelor interioare a echipamentelor/ustensilelor. 
Mențineți soluția în conducte/echipamente timp de 5 ore prin 
metoda cu circularea produsului biocid (CIP) sau prin metoda 
umplerii fără circulare.
Dezinfectarea microaeroflorei și a suprafețelor prin 
aerosolizare/nebulizare. Turnați soluția biocidă în 
aparatul pentru aerosoli/nebulizator. Utilizați aparatul 
conform instrucțiunilor menționate de producător.
Nu rămâneți în incintă în timp ce se efectuează dezinfectarea. 
După încheierea nebulizării, se lasă produsul biocid să acționeze 
60 de minute, după care încăperea se va aerisi.     

 UTILIZĂRI RECOMANDATE
• Industria alimentară
• În spațiile de preparare a hranei pentru animale
• Pentru conductele de transport apă potabila și a   
   suprafețelor interioare a echipametelor/ ustensilelor

Aviz emis de Comisia Naţională 
pentru Produse Biocide
Nr. 5980BIO/04/12.24

DESCRIERE
KLINTENSIV PURE HYPOCHLOUROUS 4INDUSTRY este 
un lichid gata de utilizare din categoria dezinfectantelor 
utilizate în industria alimentară și în cea de preparare a 
hranei pentru animale.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
• Dezinfectant și dezodorizant 
• Fără coloranți. Fără alcooli. Fără substanțe toxice
• Nu necesită clătire după aplicare
• Nu pătează. Nu decolorează. Nu prezintă efect coroziv
• Distruge virusurile în 60 de secunde 

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ
0,031-0,034 %  clor activ eliberat din acidul hipocloros

INDICAȚII DE UTILIZARE 
Scop: Dezinfectarea suprafețelor prin ștergere sau 
pulverizare; dezinfectarea suprafețelor conductelor de 
transport apă potabilă și a suprafețelor interioare a 
echipamentelor/ustensilelor; dezinfectarea microaeroflorei 
și a suprafețelor prin aerosolizare/nebulizare

Mod folosire:
Dezinfectarea suprafețelor prin ștergere sau pulverizare: timp de 
acțiune: 60 sec. pentru efect virucid, 5 min. pentru efect bactericid, 
micobactericid, levuricid și 30 min. pentru efect fungicid. Nu 
necesită clătire. 

KLINTENSIV PURE 
HYPOCHLOUROUS 
4INDUSTRY
Dezinfectant suprafețe, 
microaerofloră, conducte 
transport apă potabilă 

STANDARDE EFICACITATE BIOCIDĂ
Standard testare

SR EN 1276, SR EN 13697, EN17272
SR EN 13697, SR EN 1650, EN17272

SR EN 14476
EN 14348

Timp acţiune
5-60 minute
5-60 minute

1 minut
5 minute

Eficacitate biocidă certificată 
Bactericidă

Fungicidă, Levuricidă
Virucidă

Micobactericidă

500 ml, 1L, 5L
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MICROAEROFLORĂ

NEBULIZATOR CUBE
CUBE S, CUBE M, CUBE M/T 12, CUBE M/T 25, CUBE L, CUBE XL

Nebulizatorul CUBE este un atomizator conceput pentru a 
decontamina spații de până la 12.500 de metri cubi. Este 
recomandat pentru dezinfecție în orice tip de încăpere, cabinete 
medicale, spații administrative, școli, restaurante, fabrici și alte 
instituții. Sistemul inovator al CUBE M transformă biocidul în 
microparticule care rămân în aer mult timp, asigurând 
decontaminarea totală a volumului tratat.
Practic, eficient, usor de instalat și folosit. 

Soluția recomandată pentru nebulizare este  Desogen Aero 

NEBULIZATOR CU ULTRASUNETE
32L/450W, 18L/750W, 25L/800W, 40L/2400W, 16L/135W, 18L/260W

ATOMIZOR
Atomizor de pulverizare de înaltă presiune + dezinfectie Blu-ray. Cu 
tehnologie de atomizare pentru o dezinfecție rapidă inovatoare prin 
particule atomizate, ideală pentru curățarea, dezinfectarea și igienizarea 
aerului și a suprafețelor de orice tip. Nu este necesară ștergerea după 
aplicare și este sigur pentru suprafețele care intră în contact cu alimentele.

Soluția recomandată pentru pulverizare este Klintensiv Pure 
Hypochlourous 4Industry și Klintensiv Pure Hypochlourous Animals.
Soluția noastră pe bază de acid hipocloros (HOCl), ucide 99,9% dintre 
germeni, viruși și bacterii prin valorificarea puterii naturii. Perfect pentru 
spații administrative, ferme, unități sanitare, acasă, birou, HoReCa și multe 
altele!

Generatoarele de ceață uscată cu ultrasunete asigură o eficiență 
ridicată de decontaminare cu un consum minim de dezinfectanți pe bază de 
Acid Hipocloros.
Aceste echipamente inovative, folosesc o tehnică de ultimă generație, 
oscilația cu ultrasunete la supra-frecvență (frecvența de oscilație este de 1,7 
MHz, care depășește intervalul de auz uman și nu dăunează oamenilor și 
animalelor), prin rezonanța foilor ceramice piezoelectrice și a curentului de 
rezonanță de înaltă frecvență, lichidul este transformat în particule de ceață 
saturată de 1-10μ fără încălzire și reacție chimică, care sunt împrăștiate din 
camera de nebulizare  cu un ventilator și acționează direct pe suprafața 
obiectului prin duză pentru a acoperi aerul sau suprafața obiectului de 
dezinfectat și sterilizat.

https://klintensiv.ro/?s=atomizor
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