
PronTech
ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI 

 

 RĄK POWIERZCHNI

ZASTOSOWANIE

Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. 
Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym
oraz sektorze publicznym (do dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i wyposażenia
w hotelach, kinach, dworcach, restauracjach oraz innych placówkach użyteczności publicznej). 
Do higienicznej dezynfekcji rąk
Przeznaczony jest także do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach  hodowli,
przetrzymywania i transportu zwierząt. 
Może być stosowany na  czystych powierzchniach mających jak i nie mających
bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

 

DZIAŁANIE

Prontech jest unikalnym produktem biobójczym, skutecznie zabijającym mikroorganizmy poprzez
fizyczne i chemiczne zakłócanie ich metabolizmu. Nie pozwala mikroorganizmom na budowanie
oporności. Powoduje nieodwracalne uszkodzenie otoczki kapsydowej poprzez denaturację białek.
Nieodwracalnie uszkadza mikroorganizmy chorobotwórcze i nie pozwala wirusowi tworzyć
odporności. Prontech jest bardzo stabilny z trwałym działaniem resztkowym nawet w obecności
materii organicznej. Prontech rozbija napięcie powierzchniowe wody, umożliwiając jej
penetrację do małych porów i szczelin powierzchni w celu dokładnej i całkowitej dezynfekcji.
 



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

PRONTECH A COVID-19
 
Prontech został przetestowany na surogacie świńskiego koronawirusa powodującego
COVID-19, wykazując skuteczność w stosunku przy dawce praktycznej 500 ppm. 
 
Test potwierdził skuteczność Prontechu w zabiciu ponad 99% koronawirusa 
w ciągu 60 sekund.
 

SPOSÓB UŻYCIA

Dedykowane urządzenia: wszystkie rodzaje opakowań i urządzeń rozpryskujących
nie mieszać z detergentami
możliwość mieszania z alkoholem
Stabilność: 1 rok

Preparat do rąk:
Zanurzyć dłonie w roztworze o stężeniu 1g/l. Płyn wcierać w skórę przez 30 s. Czynność tę należy
powtórzyć po czym opłukać ręce ciepłą wodą i osuszyć. (W praktyce zaleca się nanieść roztwór na
ręce, wcierać 2x przez 30 sekund. Badaniem potwierdzono wysoką skuteczność oraz
bezpieczeństwo takiego zabiegu.)
 
Preparat do powierzchni- do stosowania w miejscach prywatnych i publicznych
 
1) Przed procesem dezynfekcji powierzchnię należy umyć i dokładnie spłukać czystą wodą.
2) Przygotować roztwór zgodnie z zalecanym stężeniem.
3) Nanieść roztwór na powierzchnię z użyciem czystej szmatki, gąbki, mopa albo poprzez natrysk.
Mniejsze przedmioty można zanurzyć w roztworze.
4) Pozostawić do przereagowania na podany czas, a następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do
wyschnięcia. 
Do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia należy:
a) dla działania bakteriobójczego stosować roztwór o stężeniu 2g/l i czas kontaktu 5 minut.
b) przeciwko grzybom drożdżopodobnym stosować roztwór o stężeniu 2g/l i czas kontaktu 15
minut.
5) Powierzchnie: stykające się bezpośrednio z żywnością i środkami żywienia zwierząt spłukiwać
wodą zdatną do picia.
 

 

Preparat do rąk:
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Nieużywane opakowanie trzymać szczelnie
zamknięte. Stosować środki ochrony indywidualnej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Ochrona oczu nie jest wymagana. Ochrona dróg oddechowych w przypadku
odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego
nasłonecznienia..



Preparat do powierzchni:
Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Przed przerwą i po zakończeniu pracy
umyć ręce. Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą. Nieużywane opakowanie trzymać
szczelnie zamknięte. Stosować środki ochrony indywidualnej. Stosować wyłącznie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Ochrona oczu nie jest wymagana. Ochrona dróg oddechowych w
przypadku odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego
nasłonecznienia..

Preparat do rąk:
Opakowanie zawierające 5 L roztworu wodnego roboczego o stężeniu 1g/1L (400ppm)
Preparat do powierzchni: 
Opakowanie zawierające 5 L roztworu wodnego roboczego o stężeniu 2g/1L (800ppm)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym Prontech:
3994/10 z dnia 19.01.2010
Postać produktu: 
Roztwór roboczy wodny zwierający 1g/L (preparat do rąk) 2g/L  (preparat do powierzchni)
Substancje czynne:
Alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu <1% nośnik: woda
Przebadany dermatologicznie na grupie alergików.
Bezzapachowy

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

INFORMACJE O PRODUKCIE:

KARTA CHARAKTERYSTKI

http://www.pk-smartgroup.pl/assets/karta-charakterystyki.pdf

Dostępna pod adresem:

INFORMACJE ODNOŚNIE ZAMÓWIENIA

UWAGA:  przy zamówieniu 50 sztuk można dokonać
zamówienia preparatów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni w dowolnej konfiguracji

Dystrybutor: 
Multidental-Med.

W. Kieroński, B, Szóstak sp.j
61-432 Poznań

ul. Jesionowa 25

Zamówienia:
Tel. 61 813 34 33

Kom. 509 631 310
e-mail: poznan@multidental.com.pl

 

http://www.pk-smartgroup.pl/assets/karta-charakterystyki.pdf
http://multidental.com.pl/

