
Popis produktu Santytol univerzální čistič: 

Vlastnosti 

Nový, Bez barviv, Dermatologicky testované, Bez chlóru, Zdravý životní styl, Neutralizuje 99% 
alergenů z roztočů, koček a pylů, Čistí a dezinfikuje 

Marketing produktu 

Sanytol antialergenní čistič bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním a virucidním - 
čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy a neutralizuje alergeny roztočů, koček a pylů s 99 
% účinností. Dezinfikuje plochy v celé domácností. Jeho jedinečné složení nepůsobuje skvrny a 
zanechává svěží vůni čistoty. 
 
Odstraňuje 99,9 %* bakterie, plísně a viry. 
* Trojí účinek: baktericidní podle normy EN 13697 (5 min), fungicidní podle normy EN 13697 (15 
min), virucidní na virus Herpes simplex a na virus Influeza A podle normy EN 14476 (5 min). 
 
Bakterie, plísně a viry jsou mikroskopické organismy na površích. Pokud nejsou zničeny, mohou 
být příčinou infekčních onemocnění. Domácí alergeny mohou vyvolat respirační nebo kožní 
alergie zejména atopiků.  
Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul praktický univerzální dezinfekční prostředek bez 
oplachování**, který čistí, dezinfikuje a neutralizuje alergeny z roztočů, koček a pylů s 99% 
účinností. Eliminuje bakterie, viry a plísně (zdroje alergií) ze všech druhů povrchů. Jeho jedinečné 
složení nezpůsobuje skvrny a zanechává svěží vůni čistoty.  
Odstraňuje kromě jiného: Herpes virus, chřipkový virus H1N1, Staphylococcus aureus, Candida 
albicans, Escherichia coli, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae. 

Marketing značky 

Značka SANYTOL představuje experta v dezinfekčních čisticích prostředcích BEZ CHLÓRU pro 
domácnost a osobní hygienu . Produkty jsou účinné v boji proti viditelné špíně (prach, mastnota, 
vodní kámen, nečistota…) i neviditelné špíně (viry, bakterie, plísně). Produkty jsou nejen velmi 
účinné, ale i šetrné k ošetřovaným povrchům a nezanechávají skvrny. 

Univerzální čistič 

Složení 

Biocidní účinná látka (TP2/AL) didecyldimethylamonium chlorid: 5000 mg/kg, Obsahuje: < 5% 
neiontové povrchově aktivní látky, < 5% kationtové povrchově aktivní látky, parfémy a dezinfekční 
prostředky 

Informace o produktu 

Loga třetí strany 

Zelený bod 

Skladování a použití 

Příprava a použití 

Návod na použití: Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit 5 minut. Pro důkladnou 
dezinfekci nechte působit po dobu 15 minut. Pravidelně čištění opakujte. 
Sprej uvolňuje 1,3 ml produktu. 

 


