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DEZYNFEKCJA, USUWANIE GRZYBÓW, PLEŚNI  
I LIKWIDACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW 

 
 

 

 

PENETROX MS 
 

Środek o wysokiej skuteczności przeznaczony do dezynfekcji, odkażania,  

likwidacji nieprzyjemnych zapachów, usuwania grzybów i pleśni.  

Oparty na bazie nadtlenku wodoru, który w naturalnym i ekologicznym  

procesie działa bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo.  

Preparat aplikowany wyłącznie zamgławiaczami ULV Microjet 2680 oraz  

ULV Hurricane, które atomizują go do postaci mikro kropel o rozmiarach 5-50 

mikronów w postaci tzw. „zimnej mgły”, która pozwala szybko rozpylić środek  

w przestrzeni pomieszczeń oraz zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni  

i elementów znajdujących się w obiekcie. Preparat stosowany do codziennej  

i okresowej dezynfekcji. Może być używany w każdym typie obiektu, jak np. 

mieszkania, domy, biura, hale, instytucje, kościoły, szkoły, przedszkola,  

żłobki, sklepy, zakłady przetwórcze i przemysłowe, transport publiczny oraz 

na powierzchniach zewnętrznych. Po zakończonym procesie odkażania Penetrox  

nie pozostawia żadnych toksycznych, patogennych produktów ubocznych lecz  

tylko wodę i tlen. Jest neutralny dla większości materiałów występujących we 

wnętrzach i może być użyty na powierzchniach mających kontakt z żywnością.  

Naturalny charakter i niskie ryzyko stosowania powodują, że jest doskonałą 

alternatywą dla innych metod odkażania jak ozon lub chlor.  

W procesie neutralizacji współpracuje z innymi środkami Alron® Maxox DF MS, 

Odox, Bio Fresh oraz z całą grupą zapachów Odour Control.  
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów   

 

 

MAXOX-DF MS 
 

Środek o wysokiej skuteczności przeznaczony do dezynfekcji, odkażania,  

likwidacji nieprzyjemnych zapachów, usuwania grzybów i pleśni. 

Oparty na bazie nadtlenku wodoru, który w naturalnym i ekologicznym  

procesie działa bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo. 

Preparat jest aplikowany za pomocą zamgławiaczy TheromoFog III lub  

Patriot Pulsjet Fogger, które atomizują go do mikro kropel o rozmiarach 0,5-50 

mikronów w postaci tzw. „suchej mgły”, która dzięki lotnym właściwościom  

szybko wypełnia duże przestrzenie kubaturowe obiektów i zapewnia dokładne 

pokrycie wszystkich powierzchni elementów znajdujących się w obiekcie z  

każdej ich strony. Preparat stosowany do codziennej i okresowej dezynfekcji.  

Może być używany w każdym typie obiektu, jak np. mieszkania, domy, biura,  

hale, instytucje, kościoły, szkoły, przedszkola, żłobki, sklepy, zakłady przetwórcze  

i przemysłowe, transport publiczny. Po zakończonym procesie odkażania nie 

pozostawia żadnych toksycznych lub patogennych produktów ubocznych, lecz tylko 

wodę i tlen. Jest neutralny dla materiałów występujących we wnętrzach i może być 

stosowany na powierzchniach mających kontakt z żywnością itp. Naturalny charakter i 

niskie ryzyko stosowania powodują, że jest doskonałą alternatywą dla innych metod 

odkażania jak ozon czy chlor. W procesie odkażania współpracuje z innymi środkami 

Alron®, w tym: Penetrox, Odox, Bio Fresh i cała grupa zapachów Odour Control DF. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów   

 

 
 

 



DEZODORYZACJA – USUWANIE ZAPACHÓW 
 
 

ODOUR CONTROL 
 

Stężona mikroemulsja olejków eterycznych do usuwania nieprzyjemnego zapachu  

oraz zmiany i poprawy profilu zapachowego przy użyciu zamgławiacza do wytwarzania 

tzw. „mokrej mgły” (Microjet ULV, Hurricane ULV) lub za pomocą ręcznego atomizera. 

Doskonale nadaje się do powierzchni chłonnych i porowatych, takich jak np. beton, 

drewno. Środek może być również dodany jako środek kontrolujący zapach/ aromat do 

wszystkich innych płynnych środków czyszczących np. z serii TCS, BPS. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów   
 

JABŁKO - delikatny profil zapachowy przeznaczony do ogólnej poprawy zapachu i  

do wszystkich rodzajów mniejszych szkód zapachowych. 
 

ZIELONA MIĘTA - delikatny profil zapachowy przeznaczony do ogólnej poprawy 

zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych szkód zapachowych. 
 

CYTRYNA - profil zapachowy przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód 

zapachowych, szczególnie polecany jest do usuwania zapachu nikotyny oraz do 

szkód spowodowanych przez ogień i dym. 
 

SOSNA - profil zapachowy przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych, 

szczególnie polecany jest do usuwania zapachu po zwłokach, śmieciach oraz do  

szkód spowodowanych przez ogień i dym. 
 

B.O.C. Banan, Pomarańcza, Cynamon - profil zapachowy przeznaczony do 

wszystkich rodzajów szkód zapachowych, szczególnie polecany jest do usuwania 

nieprzyjemnych zapachów ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej gumy. 

 

ODOUR CONTROL-DF 
 

Gotowy roztwór olejków eterycznych do usuwania nieprzyjemnego zapachu oraz 

zmiany i poprawy profilu zapachowego w pomieszczeniach przy użyciu zamgławiacza 

do wytwarzania tzw. „suchej mgły” (Patriot Pulsjet Fogger lub Thermofog Typ III). 

Tylko do użytku w pomieszczeniach. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów   
 

JABŁKO - delikatny profil zapachowy przeznaczony do ogólnej poprawy zapachu i  

do wszystkich rodzajów mniejszych szkód zapachowych. 
 

ZIELONA MIĘTA - delikatny profil zapachowy przeznaczony do ogólnej poprawy 

zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych szkód zapachowych. 
 

CYTRYNA - profil zapachowy przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód 

zapachowych, szczególnie polecany jest do usuwania zapachu nikotyny oraz do 

szkód spowodowanych przez ogień i dym. 
 

SOSNA - profil zapachowy przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych, 

szczególnie polecany jest do usuwania zapachu po zwłokach, śmieciach oraz do  

szkód spowodowanych przez ogień i dym. 
 

B.O.C. Banan, Pomarańcza, Cynamon - profil zapachowy przeznaczony do 

wszystkich rodzajów szkód zapachowych, szczególnie polecany jest do usuwania 

nieprzyjemnych zapachów ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej gumy. 
  

SILNA MIĘTA - profil zapachowy przeznaczony do wszystkich rodzajów większych 

szkód zapachowych. Silna mięta to najsilniejszy środek z serii Odour Control-DF 

używany tylko jeśli inne środki z serii Odour Control-DF nie będą skuteczne. 
 

BEZZAPACHOWY - oparty o nadtlenek środek szczególnie polecany do mniejszych 

szkód zapachowych oraz do szkód spowodowanych przez ogień i dym w małych 

pomieszczeniach. Bezzapachowa formuła nadtlenku nie pozostawia żadnych 

szkodliwych pozostałości chemicznych. 



PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE 
 
 

BIO-A++ 
 

Produkt specjalnie stworzony do ścieków zawierających duże ilości odpadów 

organicznych (tłuszcz, włosy, białka, skrobia, cukier itp.) w gospodarstwach 

domowych, przemyśle, restauracjach, hotelach, kuchniach, snack barach, instytucjach, 

oczyszczalniach, itp. Usuwa wszelkie osady, zabezpiecza swobodny przepływ w 

kanalizacji i usuwa nieprzyjemne zapachy z systemów kanalizacyjnych, separatorów 

tłuszczu, rurociągów, itp. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów  |  25 litrów 

 

BIO SANER 
 

Naturalne rozwiązanie problemów związanych z nieprzyjemnymi zapachami z  

toalety i szamba. Środek jest mikrobiologicznym płynem do dekontaminacji toalet 

(usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwej) dla wszystkich rodzajów toalet 

biologicznych, chemicznych, latrynowych i szlamowych. Zawiera naturalnie 

występujące mikroorganizmy, które rozkładają się i zapobiegają rozprzestrzenianiu 

brzydko pachnących substancji zawartych w odchodach, a także przyspieszają i 

ułatwiają kompostowanie. Nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierząt. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 
BIO-FRESH 
 

Mikrobiologiczny środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów i czyszczenia  

toalet, kuchni, płytek ceramicznych, dywanów, tekstyliów, marmurów, powierzchni 

betonowych, kontenerów na śmieci i śmietników. Stosowany w gospodarstwach 

domowych, przemyśle i instytucjach. Zawiera zarodniki mikroorganizmów, które 

aktywowane są przy kontakcie z resztkami organicznymi i aktywnie je rozkładają 

(praktycznie „zjadają”). Nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, on eliminuje je.  

Bio-Fresh to naturalne i ekologiczne rozwiązanie problemu brzydko pachnących 

odpadów i rozlewów, m.in. takich jak mleko, krew, mocz, kał, wymioty, wino,  

tłuszcz i zapachy zwierząt domowych. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

BIO-FRESH TRIPLE ACTION 
 

Udoskonalona wersja Bio-Fresh z dodatkowym kompleksem aminokwasów, który 

sprawia, że proces jest szybszy i skuteczniejszy. Mikrobiologiczny środek do  

usuwania nieprzyjemnych zapachów i czyszczenia toalet, kuchni, płytek ceramicznych, 

dywanów, tekstyliów, marmurów, powierzchni betonowych, kontenerów na śmieci i 

śmietników. Stosowany w przemyśle, instytucjach i gospodarstwach domowych.  

Zawiera zarodniki mikroorganizmów, które aktywowane są przy kontakcie z  

resztkami organicznymi i aktywnie je rozkładają (praktycznie „zjadają”).  

Nie maskuje nieprzyjemnych zapachów, on eliminuje je. Bio-Fresh Triple Action to 

naturalne i ekologiczne rozwiązanie problemu brzydko pachnących odpadów i rozlewów, 

m.in. takich jak mleko, krew, mocz, kał, wymioty, wino, tłuszcz i zapachy zwierząt. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

BIO-O  Pakiet do usuwania olejów  
 

Gotowy pakiet do mikrobiologicznego usuwania rozlewów oleju z gleby, wody lub 

budynków. Do powierzchni zbudowanych z betonu komórkowego, cegieł, betonu 

lub innych podobnych, chłonnych materiałów ceramicznych zanieczyszczonych  

olejami. Bio-O trawi także asfalteny, smołę węglową, kreozot i fenole produkt idealnie 

nadaje się do usuwania ze środowiska zanieczyszczeń, które powstały w wyniku takich 

zdarzeń, jak awaria cysterny czy wyciek benzyny. Wystarcza na ok. 50m2. 



ŚRODKI SPECJALNE 
 
 

OIL DECONTAMINATION 
 

Środek emulgujący do olejów i benzyny. Wchłania wycieki paliwa płynnego  

w wodzie i eliminuje ryzyko wybuchu pożaru łatwopalnych wycieków. 

Skutecznie uwalnia również produkty olejowe ze wszystkich rodzajów powierzchni 

(asfalt, żwir, beton, ziemia, drewno itp.) i jest idealny do awaryjnego czyszczenia  

po wyciekach. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

DUCT SEALANT 
 

Uszczelniacz kanałowy stosowany do wiązania mniejszych ilości zanieczyszczeń,  

które przedostały się do np. systemów wentylacyjnych. Wiąże cząstki kurzu i  

sadzy oraz uszczelnia systemy wentylacyjne. Ekonomiczna alternatywa do drogiego, 

czasami niepraktycznego czyszczenia w systemach wentylacyjnych. Łatwo rozpylany  

jest w systemie wentylacyjnym za pomocą zamgławiacza Microjet ULV. 

Po aplikacji wewnątrz kanałów wentylacyjnych wysycha i tworzy film ognioochronny. 

Zapewnia gładką powierzchnię z dobrą przyczepnością do wszystkich metali,  

tworzyw sztucznych, materiałów włóknistych i izolacji oraz wiąże wszelkiego rodzaju 

zabrudzenia, kurz, pyłki i mikroorganizmy i ma działanie opóźniające płomień. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

ALUMINIUM CLEANER 
 

Środek do czyszczenia aluminium i usuwania rdzy. Specjalny środek o obojętnym 

odczynie pH do czyszczenia aluminium, lekkich metali, miedzi, mosiądzu, stali 

nierdzewnej itp. Bardzo skuteczny środek do usuwania rdzy, nie powoduje kruchości 

stali i metali. Czyści aluminium, miedź, mosiądz, metale lekkie, ocynkowaną blachę, 

stal nierdzewną, itp. Doskonały do czyszczenia felg samochodowych. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

PLAST SPECIAL 
 

Specjalny środek do plastiku i gumy. Czyści delikatnie i wydajnie. 

Odnawia pożółkłe tworzywa sztuczne i plastikowe powierzchnie malowane. 

Zmiękcza popękaną i zestaloną gumę.  

Przywraca pierwotny wygląd przebarwionych i  

starych tworzyw sztucznych oraz gumy. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 

ALRUST FOG 
 

Specjalny środek do ochrony przed korozją i pasywacji jonów chlorkowych 

powstających po pożarach PCV. Tworzy na powierzchniach cienką warstwę,  

która zapobiega mieszaniu się wody z jonami chloru, co w przeciwnym razie  

prowadzi do korozji. Środek stosowany przy użyciu zamgławiaczy termicznych. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 
TEST FOG 
 

Dym testowy do wyszukiwania nieszczelności, testowania i  

czyszczenia zamgławiaczy impulsowych i termicznych.  

Tworzy nietoksyczny i niedrażniący dym. 
 

Pojemności:   0,3 litra  |  1 litr  |  5 litrów 

 



ZAMGŁAWIACZE I ROZPYLACZE 
 

 
 

B&G HURRICANE ULV 

 
Elektryczne urządzenie do zamgławiania tzw. „zimną mgłą”. 

Zamgławianie mokre pozwala na rozdrobnienie wszelkiego  

rodzaju płynów. Należy jednak unikać cieczy łatwopalnych. 

Zakres dawkowania:  0 – 19 litrów na godzinę 
Rozmiary kropelek w dymie:  5 – 50 μm 

Pojemność zbiornika:  3,8 litrów 
Zasilanie:  220 V~, 3,5 A 

 
 
 

B&G MICROJET ULV z elastycznym wężem  

 
Elektryczne urządzenie do zamgławiania tzw. „zimną mgłą”  

z elastycznym wężem o długości 1,2m. Zamgławianie mokre  

pozwala na rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów.  

Należy jednak unikać cieczy łatwopalnych.  

Zakres dawkowania:  0 – 32 litrów na godzinę 
Rozmiary kropelek w dymie:  5 – 30 μm 
Pojemność zbiornika: 5,5 litrów 
Zasilanie:  220 V~, 5 A 

 
 
 

MICROJET 2680 ULV z elastycznym wężem  

 
Elektryczne urządzenie do zamgławiania tzw. „zimną mgłą”  

z elastycznym wężem. Zamgławianie mokre pozwala na  

rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów.  

Należy jednak unikać cieczy łatwopalnych.  

Zakres dawkowania:  0 – 30 litrów na godzinę 
Rozmiary kropelek w dymie:  5 – 30 μm 
Pojemność zbiornika: 6 litrów 
Moc: 800W, 220V AC / 50Hz 

 
 
 

THERMOFOG Typ III 
 
Elektryczne urządzenie do termicznego zamgławiania na sucho. 

Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji mniejszych pomieszczeń. 

Środki do stosowania z tym urządzeniem mają w nazwie DF (Dry Fog). 

Pojemność zbiornika: 6 l 
Maksymalna wydajność: 125 ml/minutę 
Moc: 1300 W 

 
 
 

PATRIOT PULSJET FOGGER 
 
Spalinowe urządzenie do termicznego zamgławiania na sucho. 

Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji dużych pomieszczeń. 

Środki do stosowania z tym urządzeniem mają w nazwie DF (Dry Fog). 

Zakres dawkowania:  0 – 19 litrów na godzinę 
Rozmiary kropelek w dymie:  0,5 – 50 μm, regulacja pokrętłem dozującym 
Pojemność zbiornika:  3,8 litrów, wyjmowany pojemnik 
Zużycie paliwa:  1,1 litrów na godzinę  Pojemność zbiornika paliwa: 0,8 litrów 
Uruchamianie ręczne:  8 baterii alkalicznych typu „D” lub 12 V np. gniazdo zapalniczki    

 
 



ZAMGŁAWIACZE I ROZPYLACZE 

 
 
 
 
 

APLIKATOR CHEMIKALIÓW 
 
Elektryczny rozpylacz montowany bezpośrednio na zbiorniku. 

Aplikator chemikaliów do dezodoryzacji, dezynfekcji i czyszczenia. 

Przyspiesza i ułatwia pracę podczas aplikacji preparatów. 

Daje ciśnienie 7 bar, 220 V, wąż 10 m. 
 

 

 

 
 

 

 

 

ROZPYLACZ ORION 
 
 

Ręczny rozpylacz z 3- lub 6- litrowym zbiornikiem do natryskowej aplikacji 

środków na dużych obszarach roboczych z teleskopową lancą (65-120 cm) 

i wbudowanym zaworem bezpieczeństwa. Filtr szeregowy i regulowana 

dysza rozpylająca. Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton. 

Ciśnienie 3 bar. 
 

 

 

 

 

 

 

ROZPYLACZ VENUS 
 
Ręczny rozpylacz ciśnieniowy o pojemności 1,5l z wbudowanym 

zaworem bezpieczeństwa do natryskowej aplikacji preparatów. 

Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton.  

Filtr szeregowy i regulowana dysza rozpylająca. 
 

 

 

 

 

 

 
ROZPYLACZ HALF JOB 

 
Rozpylacz o pojemności 0,5l do natryskowej aplikacji preparatów. 

Opatentowany spryskiwacz o podwójnym działaniu, który  

zmniejsza o połowę pracochłonność.  

Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton.  

Wydajność: 0,6ml na cykl pompy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Spółkę Alron Chemical Co AB założył w 1977 roku doktor Alvin Ronlan z  

zespołem profesorów z Uniwersytetu w Lund i Uniwersytetu Sztokholmskiego.  

 

Jako wiodący skandynawski producent oferuje wyjątkowy asortyment produktów oraz  

sprzętu dla branży remediacyjnej, odkażania, do degradacji odpadów i kontroli zapachów,  

które wykorzystują naturalne rozwiązania zamiast szkodliwych substancji chemicznych. 

 

Produkty te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przy zachowaniu 100% skuteczności  

zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska naturalnego. 

Środki Alron są w pełni biodegradowalne. 

 

 

 

„Środowisko i efektywność w harmonii” 

 

 

 

SZKOLENIA 
 

Organizujemy szkolenia i prezentacje z zakresu dezodoryzacji, usuwania wilgoci i pleśni,  

ogólnego odkażania i mikrobiologicznego usuwania olejów i produktów ropopochodnych. 

Istnieje również możliwość zorganizowania kursów przygotowanych dla potrzeb konkretnych firm. 

Prosimy o kontakt z nami w sprawie programów szkoleniowych i doradztwa. 

 

 

 

 

Dystrybutor na Polskę 43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156 

Tel. 33/816 80 80, 816 48 48  Kom. 692 676 403, 602 29 34 86, 602 33 40 70 

NIP: 9372481437 Regon: 240311346 Numer BDO: 000065092 

www.likwidacjazapachow.pl 


