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Dezynfekcja i usuwanie grzybów - pleśni 

oraz likwidacja nieprzyjemnych zapachów 
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           MASTERS SERVICE M. Woźniak, J. Jakubiec S.C. – Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów ALRON® AGS® BPS® TCS® oraz wykonawca usług.   

           43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, Tel. 33 816 80 80, 816 48 48, Fax w. 9, e-mail: sklep@sklepms.pl , www.likwidacjazapachow.pl  
 

            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 

            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

  do dezynfekcji, usuwania grzybów, pleśni i zapachów 

 
TYPOWA METODA STOSOWANIA 
 

Przed użyciem środek należy wymieszać. Zaleca się też wykonać 
próbną aplikację na delikatnych podłożach w celu oceny reakcji!  
 

• Zasada działania – Penetrox MS stosuje się w koncentracie  

lub rozcieńczeniu z wodą 1-1 na delikatnych powierzchniach. 

Środek nanosi się wyłącznie przy użyciu agregatów z metodą 

natrysku ULV - ultra low volume (Microjet 2680 lub Hurricane) 

które atomizują go do postaci mikro-kropelek o rozmiarach  

5-50 mikronów, tworząc z nich tzw. „zimną mgłę”, której  

właściwości umożliwiają rozpylenie preparatu w przestrzeni 

pomieszczeń oraz dokładne i szybkie pokrycie powierzchni 

wszystkich elementów znajdujących się w danym obiekcie.   

Nadtlenek wodoru zawarty w Penetrox skutecznie neutralizuje 

skażenia biologiczne poprzez ich rozkład, a po zakończeniu 

całego procesu na powierzchni pozostaje tylko woda i tlen.  

Minimalny czas do uzyskania efektu odkażenia zajmuje około  

1 godziny, a pełny proces następuje po upływie 4 godzin. 
 

• Przygotowanie obiektu i powierzchni – przed rozpoczęciem 

aplikacji Penetrox MS wszystkie urządzenia wytwarzające 

otwarty ogień muszą zostać wyłączone i nie uruchamiane aż do 

zakończenia całego procesu odkażania tj. przez około 4 godz.!  

Ponadto, należy zamknąć okna, drzwi oraz wyłączyć wentylację  

i klimatyzację, zasłaniając w razie potrzeby kratki, które mogą 

powodować powstanie ruchu powietrza z wnętrza na zewnątrz.   

Powierzchnie użytkowe jak posadzki, blaty, lady itp. powinny 

zostać umyte wodą z detergentem i osuszone, a nieopakowane 

produkty spożywcze schowane lub szczelnie zasłonięte folią. 

Uwaga – przy wejściu/wejściach do obiektu należy umieścić 

wyraźną informację ostrzegawczą o prowadzonym odkażaniu  

i zakazie wejścia z określoną datą i godziną odwołania zakazu!  
 

• Aplikacja – Stosując Penetrox MS w rozcieńczeniu z wodą  

należy wlać do agregatu taką ilość roztworu, która wystarczy 

do wypełnienia przestrzeni lub pokrycia powierzchni obiektu.  

Lepiej wlać mniej, a w razie potrzeby uzupełnić brak, ponieważ 

resztek roztworu nie można zlać do pojemnika z koncentratem. 

W zależności od tego czy odkażana jest przestrzeń, czy też 

powierzchnie obiektu, należy na bieżąco dostosowywać stopień 

atomizacji środka na regulatorze agregatu natryskowego.  

Przy wypełnianiu przestrzeni regulator należy ustawić w pozycji 

minimum, co zapewni wytwarzanie mikro-kropelek unoszących 

się w powietrzu (zimna mgła) a przy odkażaniu powierzchni 

dozowanie jest uzależnione od porowatości i chłonności danego  

materiału, gdzie na gładkich i nienasiąkliwych powierzchniach 

regulator powinien być w pozycji minimum, a na porowatych 

oraz chłonnych w pozycji środkowej lub maksimum. 

Odkażanie obiektów z wieloma pomieszczeniami powinno się 

rozpocząć od tego, które znajduje się najdalej od głównego 

wyjścia, kontynuując aplikację przez kolejne w tym kierunku.  

Po zakończeniu prac obiekt należy zamknąć i nie użytkować 

przez min. 1 godzinę, gdyż jest to minimalny czas wstępnego 

zabiegu odkażania. Pełny proces przebiega w ciągu 4 godzin, 

dlatego zaleca się wydłużenie zamknięcia o ile to możliwe. 

Przed udostępnieniem obiektu do użytkowania należy go  

starannie przewietrzyć, poprzez wymuszenie przeciągu np. 

otwarcie okien, drzwi i/lub włączenie systemu wentylacji.   
 

 
ŚRODKI POMOCNICZE  
 

Efektem zakończonego procesu odkażania jest często „jałowy” 

zapach pomieszczeń, który można zmienić poprzez zastosowanie 

jednego z produktów Alron® Bio-Fresh, Bio-Fresh Triple Action  

lub wybranego profilu zapachu z grupy środków Odour Control.   
 

ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

• 1 litr = 10-12 m2 przy powierzchniach gładkich i nienasiąkliwych  

• 1 litr = 6-8 m2 przy powierzchniach porowatych i chłonnych  

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

• Postać: płyn. Wartość pH = 3-5 

• skład bazowy: stabilizowany nadtlenek wodoru 160g/litr  
 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze <25 0C,  

Trwałość użytkowa w zamkniętym opakowaniu wynosi 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać profesjonalnej odzieży ochronnej z oznakowaniem CE, w tym: 

aparatu oddechowego lub maski pełno-twarzowej z filtrem P3 i A2, 

kombinezonu ochronnego np. typu Tyvek oraz rękawic nitrylowych  

jak również gumowego obuwia. 
 

OZNAKOWANIE                                 PRODUCENT  
 

Produkt podlega  

regulacji przepisom                Alron Chemical Co AB 

transportowym ADR.               www.alron.se       
 

Działa żrąco/drażniąco w kontakcie ze skórą i oczami!  

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu oraz wdychania oparów środka!    
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-

gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             

i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 

produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 

• Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wewnętrzny nr. 9 

• GSM  692 676 403, 602 29 34 86, 602 33 40 70 
• e-mail sklep@sklepms.pl website www.likwidacjazapachow.pl 

Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu Alron®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 31.07.2020r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  
i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

 

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 agregatami ULV Microjet 2680 oraz 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. Produkt jest dedykowany do wnętrz i stosowany zazwyczaj do codziennej dezynfekcji.  

Może być wykorzystywany w każdym typie obiektu jak np. mieszkania, biura, szkoły, zakłady przetwórcze, instytucje, transport publiczny itp.  

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.  

mailto:sklep@sklepms.pl
http://www.likwidacjazapachow.pl/
http://www.alron.se/
mailto:sklep@sklepms.pl
http://www.likwidacjazapachow.pl/
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MICROJET 2680 ULV 
 

Microjet 2680 ULV to elektryczny atomizer do aplikacji niepalnych środków chemicznych Alron metodą 

ULV (ultra low volume) która umożliwia ich nanoszenie w postaci tzw. „zimnej mgły” lub natryskowo.  

Pozwala na rozpylanie preparatów do dezynfekcji, neutralizacji zapachów, produktów owadobójczych, 

pestycydów itp., poprzez ich atomizację do postaci niewielkich kropel o rozmiarach 5-50 μm (mikronów) 

Oprócz łatwości nanoszenia, ciekawą zaletą małej postaci kropel jest ich zwiększona efektywność 

działania i penetracji powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomii zużycia środków na 1m2/3.   
 

FUNKCJONALNOŚĆ 
 

Microjet 2680 ULV wyposażony jest w dyszę umieszczoną na elastycznym wężu umożliwiającym  

aplikację atomizowanego środka w dowolnie wybranym kierunku i na trudno dostępne powierzchnie.  

Zawór regulujący ilość podawanej cieczy roboczej umieszczony jest bezpośrednio na dyszy i pozwala 

na dostosowanie wielkości kropel atomizowanego środka, dając możliwość wyboru jednej z dwóch 

metod aplikacji: typowego natrysku lub „zimnej mgły” 

czyli zamgławiania obszarów przestrzeni obiektów. 

Możliwość regulacji wielkości kropel i wyboru jednej  

z w/w metod sprawia, że Microjet 2680 ULV może 

być wykorzystany do wielu różnych zastosowań. 

Minimalne i średnie ustawienie regulatora dyszy 

pozwala na uzyskanie kropel o rozmiarach 5-20 μm, 

które utrzymują się długo w powietrzu i nadają się  

do przestrzennej aplikacji środków chemicznych  

tj. zamgławiania tzw. „zimną mgłą”, którą można  

użyć do pokrywania urządzeń np. kas i terminali 

w procesie dezynfekcji, do dezodoryzacji oraz zwalczania owadów latających np. komarów, meszek itp. 

Drugą metodą jest typowa aplikacja natryskowa, którą uzyskuje się przez ustawienie zaworu dyszy  

do pozycji maksymalnej, co powoduje zwiększenie ilości cieczy roboczej i atomizację środków w postaci 

kropelek o rozmiarach ok. 50 μm, które szybko opadając, dokładnie pokrywają i wnikają w powierzchnię.  

Ten sposób pozwala na aplikację różnych preparatów chemicznych o działaniu powierzchniowym, w tym 

do dezynfekcji, dezodoryzacji, insektycydów, uszczelniaczy kanałów wentylacyjnych, inhibitorów korozji.  

Microjet 2680 ULV jest stosowany we wszystkich rodzajach obiektów i na większości typów powierzchni.  

 

http://www.alron.se/


Środki chemiczne Alron dedykowane do Microjet 2680 ULV 
 

Firma Alron opracowała szereg środków do stosowania z urządzeniem Microjet 2680 ULV,  

które są przeznaczone do dezynfekcji, dezodoryzacji i innych zastosowań, opisanych skrótowo poniżej. 
 

        Dezynfekcja, likwidacja zapachów,                     Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
   usuwanie pleśni, uszczelnianie kanałów                bieżąca kontrola profilu zapachowego 
 

 

PENETROX  -  dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów 

AEROBAC RTU (produkcji Asplant)       -         dezynfekcja 

ODOX                -  dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów 

DUCT SEALANT uszczelnianie kanałów wentylacyjnych  

 

 

BIO-FRESH  

BIO-FRESH TRIPLE ACTION  

Grupa środków „ ODOUR CONTROL” 

B.O.C – banan – pomarańcz – cynamon 

SOSNA 

JABŁKO 

CYTRYNA 

ZIELONA MIĘTA  

 

Więcej informacji na temat w/w środków chemicznych firmy Alron, ich przeznaczenia oraz sposobów 

zastosowań i dawkowania można znaleźć w oddzielnych kartach technicznych dla każdego produktu. 

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego, porad z zakresu BHP i ewentualnych 

zagrożeń znajdują się w kartach charakterystyki CLP dla poszczególnych środków chemicznych. 

 

UWAGA! Nigdy nie używaj łatwopalnych lub alkalicznych środków w agregacie Microjet 2680 ULV, 

ponieważ może to doprowadzić do wybuchu oraz stwarza realne ryzyko utraty zdrowia i życia !!! 

Podczas zamgławiania pomieszczeń oraz do czasu całkowitego zaniknięcia mgły, wszystkie źródła 

otwartego ognia muszą być wyłączone, z uwagi na ryzyko wybuchu zatomizowanych środków !!! 

  

DANE TECHNICZNE 
 

Zakres dawkowania:   0 – 30 litrów na godzinę 

Rozmiary kropelek:  5 – 50 μm  

Pojemność zbiornika:  6 litrów  

Moc, zasilanie:  800W 220V AC / 50 Hz 

 

Długość:  380 mm (bez węża)  

Wysokość:  300 mm 

Szerokość:  200 mm 

Waga:  4,2 kg z pustym zbiornikiem 

Zasięg w poziomie:                          ~ 8–14m (w zależności od środka) 

 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            Dystrybutor na Polskę - Harbutowice, ul. Wiślańska 156, 43-430 Skoczów tel. (33) 816 80 80 www.likwidacjazapachow.pl 
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HURRICANE ULV 
 

Hurricane ULV to elektryczny atomizer do aplikacji niepalnych środków chemicznych Alron metodą 

ULV (ultra low volume) która umożliwia ich nanoszenie w postaci tzw. „zimnej mgły” lub natryskowo.  

Pozwala na rozpylanie preparatów do dezynfekcji, neutralizacji zapachów, produktów owadobójczych, 

pestycydów itp., poprzez ich atomizację do postaci niewielkich kropel o rozmiarach 5-50 μm (mikronów) 

Oprócz łatwości nanoszenia, ciekawą zaletą małej postaci kropel jest ich zwiększona efektywność 

działania i penetracji powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu ekonomii zużycia środków na 1m2/3.  
 

FUNKCJONALNOŚĆ 
 

Hurricane ULV wyposażony jest w zawór regulujący ilość podawanej cieczy i pozwala na dostosowanie 

wielkości kropel atomizowanego środka, dając możliwość wyboru jednej z dwóch metod aplikacji: 

typowego natrysku powierzchni lub „zimnej mgły” czyli zamgławiania obszarów przestrzeni obiektów.  

Możliwość regulacji wielkości kropel i wyboru jednej z w/w metod sprawia, 

że Hurricane ULV może być wykorzystany do wielu różnych zastosowań. 

Minimalne i średnie ustawienie regulatora dyszy pozwala na uzyskanie 

kropel o rozmiarach 5-20 μm, które utrzymują się długo w powietrzu, 

przez co nadają się do przestrzennej aplikacji środków chemicznych tj. 

zamgławiania tzw. „zimną mgłą”, którą można też użyć do pokrywania 

urządzeń elektrycznych (np. kas i terminali) w procesie dezynfekcji.  

„Zimną mgłę” stosuje się też do dezodoryzacji (zmiany profilu zapachu) 

oraz zwalczania uciążliwych owadów latających (komarów, meszek itp.)  

Drugą metodą jest typowa aplikacja natryskowa, którą uzyskuje się przez 

ustawienie zaworu dyszy do pozycji maksymalnej, co powoduje 

zwiększenie ilości cieczy roboczej i atomizację środków w postaci kropelek o rozmiarach ok. 50 μm, 

które szybko opadając, dokładnie pokrywają i wnikają w powierzchnię. Ten sposób również pozwala na 

aplikację różnych preparatów chemicznych o działaniu powierzchniowym, w tym do typowej dezynfekcji, 

dezodoryzacji oraz aplikacji insektycydów, uszczelniaczy kanałów wentylacyjnych, inhibitorów korozji itp.  

W czasie rozprowadzania, urządzenie należy ustawić dyszą wylotową skierowaną pod kątem w górę,  

co zapewni równomierne zamgławianie pomieszczenia. Podczas zamgławiania w dużych przestrzeniach 

może być potrzebny dodatkowy wentylator, który przyspiesza rozprzestrzenianie środka w powietrzu. 

Hurricane ULV jest stosowany we wszystkich rodzajach obiektów i na większości typów powierzchni.  

 

 

http://www.alron.se/


Środki chemiczne Alron dedykowane do Hurricane ULV 
 

Firma Alron opracowała szereg środków do stosowania z urządzeniem Hurricane ULV, które są 

przeznaczone do dezynfekcji, dezodoryzacji i innych zastosowań, opisanych skrótowo poniżej. 
 

       Dezynfekcja, likwidacja zapachów,                     Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
   usuwanie pleśni, uszczelnianie kanałów                bieżąca kontrola profilu zapachowego 
 

 

PENETROX  -  dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów 

AEROBAC RTU (produkcji Asplant)       -         dezynfekcja 

ODOX                -  dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów 

DUCT SEALANT uszczelnianie kanałów wentylacyjnych  

 

 

BIO-FRESH  

BIO-FRESH TRIPLE ACTION  

Grupa środków „ ODOUR CONTROL” 

B.O.C – banan – pomarańcz – cynamon 

SOSNA 

JABŁKO 

CYTRYNA 

ZIELONA MIĘTA  

 

Więcej informacji na temat w/w środków chemicznych firmy Alron, ich przeznaczenia oraz sposobów 

zastosowań i dawkowania można znaleźć w oddzielnych kartach technicznych dla każdego produktu. 

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego, porad z zakresu BHP i ewentualnych 

zagrożeń znajdują się w kartach charakterystyki CLP dla poszczególnych środków chemicznych. 

 

UWAGA! Nigdy nie używaj łatwopalnych lub alkalicznych środków w agregacie Hurricane ULV, 

ponieważ może to doprowadzić do wybuchu oraz stwarza realne ryzyko utraty zdrowia i życia !!! 

Podczas zamgławiania pomieszczeń oraz do czasu całkowitego zaniknięcia mgły, wszystkie źródła 

otwartego ognia muszą być wyłączone, z uwagi na ryzyko wybuchu zatomizowanych środków !!! 

  

DANE TECHNICZNE 
 

Zakres dawkowania:   0 – 19 litrów na godzinę 

Rozmiary kropelek:  5 – 50 μm  

Pojemność zbiornika:  3,8 litrów  

Zasilanie:  220V, 3,5A 

 

Długość:  330 mm  

Wysokość:  356 mm 

Szerokość:  203 mm 

Waga:  3 kg z pustym zbiornikiem 
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Dezynfekcja i usuwanie grzybów - pleśni 
oraz likwidacja nieprzyjemnych zapachów 

 



                                    

                Maxox DF MS                                                                                                                                  

              

           MASTERS SERVICE M. Woźniak, J. Jakubiec S.C. – Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów ALRON® AGS® BPS® TCS® oraz wykonawca usług.   
           43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, Tel. 33 816 80 80, 816 48 48, Fax w. 9, e-mail: sklep@sklepms.pl , www.likwidacjazapachow.pl  

 

            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 
            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

  do dezynfekcji, usuwania zapachów, grzybów i pleśni 

 
TYPOWA METODA STOSOWANIA 
 

Przed użyciem środek należy wymieszać. Zaleca się też wykonać 
próbną aplikację na delikatnych podłożach w celu oceny reakcji!  
 

 Zasada działania – Maxox DF MS stosuje się w koncentracie  
i nie należy go rozcieńczać! Środek nanosi się wyłącznie przy 
użyciu agregatów termicznych TheromoFog III lub Patriot 
Pulsjet Fogger, które atomizują go metodą DF (dry fog) do 
postaci mikro-kropelek o rozmiarach od 0,5 do 50 mikronów, 
tworząc z nich tzw. „suchą mgłę”, której właściwości lotne 
umożliwiają dotarcie preparatu do wszystkich przestrzeni oraz 
powierzchni elementów znajdujących się w danym obiekcie.   
Zawarty w Maxox nadtlenek wodoru skutecznie neutralizuje 
skażenia biologiczne poprzez ich rozkład, a po zakończeniu 
całego procesu na powierzchni pozostaje tylko woda i tlen.  
Minimalny czas potrzebny do uzyskania efektu odkażenia trwa 
około 2 godzin, a pełny proces przebiega w czasie do 24 godz. 
 

 Przygotowanie obiektu i powierzchni – przed rozpoczęciem 
aplikacji Maxox DF MS wszystkie urządzenia wytwarzające 
otwarty ogień muszą zostać wyłączone i nie uruchamiane aż do 
zakończenia całego procesu odkażania tj. do zaniknięcia mgły!  
Ponadto, należy zamknąć okna, drzwi oraz wyłączyć wentylację  
i klimatyzację, zasłaniając w razie potrzeby kratki, które mogą 
powodować powstanie ruchu powietrza z wnętrza na zewnątrz.   
Powierzchnie użytkowe jak posadzki, blaty, lady itp. powinny 
zostać umyte wodą z detergentem i osuszone, a nieopakowane 
produkty spożywcze schowane lub szczelnie zasłonięte folią. 
Uwaga – przy wejściu/wejściach do obiektu należy umieścić 
wyraźną informację ostrzegawczą o prowadzonym odkażaniu  
i zakazie wejścia z określoną datą i godziną odwołania zakazu!  
 

 Aplikacja – Maxox DF MS należy wlać do zbiornika agregatu 
TheromoFog III lub Patriot Pulsjet Fogger w takiej ilości, która 
wystarczy do wypełnienia przestrzeni obiektu mierzonej w m3.  
Lepiej wlać mniej niż więcej i w miarę potrzeby uzupełnić brak, 
ponieważ po zakończeniu aplikacji, resztek niewykorzystanego 
środka nie można ponownie wlać do oryginalnego opakowania. 
W zależności od celu wykonywanego odkażania tzn. czy będzie 
to dezynfekcja, odgrzybianie lub dezodoryzacja, należy ustawić 
odpowiednią skalę atomizacji środka na regulatorze agregatu. 
Przy dezynfekcji i odgrzybianiu regulator ustawić do pozycji 
max, a przy dezodoryzacji do minimum, co zapewni właściwą 
ilość nanoszonego preparatu dla osiągniecia wybranego celu. 
Po uruchomieniu agregatu wytwarzającego suchą mgłę środka, 
należy nią wypełnić pomieszczenie od sufitu aż do ok. 2/3 jego 
wysokości, pozostawiając bez pokrycia około 1 m od podłogi, 
ponieważ opadająca mgła również zneutralizuje ten obszar. 
Zamgławianie obiektów z wieloma pomieszczeniami należy 
rozpocząć od tego, które znajduje się najdalej od głównego 
wyjścia i kontynuować przez kolejne w kierunku wyjścia.  
Po zakończeniu prac obiekt należy zamknąć i nie użytkować 
przez min. 2 godzin, gdyż jest to minimalny czas wstępnego 
procesu odkażania. Pełny proces przebiega w ciągu 24 godzin, 
dlatego zaleca się wydłużenie zamknięcia o ile to możliwe. 
Przed udostępnieniem obiektu do użytkowania należy go  
starannie przewietrzyć, poprzez wymuszenie przeciągu np. 
otwarcie okien i drzwi lub włączenie systemu wentylacji.   
 

 
ŚRODKI POMOCNICZE  
 

Efektem zakończonego procesu odkażania jest często „jałowy” 
zapach pomieszczeń, który można zmienić poprzez zastosowanie 
jednego z produktów Alron® Bio-Fresh, Bio-Fresh Triple Action  
lub wybranego profilu zapachu z grupy środków Odour Control DF.   

 

ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 1 litr = 200 m3 przy dezynfekcji, usuwaniu grzybów i pleśni 
 1 litr = 1000 m3 przy usuwaniu nieprzyjemnych zapachów 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe. 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: płyn. Wartość pH = 7 
 skład bazowy: stabilizowany nadtlenek wodoru 150g/litr  

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze <25 0C,  
Trwałość użytkowa w zamkniętym opakowaniu wynosi 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać profesjonalnej odzieży ochronnej z oznakowaniem CE, w tym: 
aparatu oddechowego lub maski pełno-twarzowej z filtrem P3 i A2, 
kombinezonu ochronnego np. typu Tyvek oraz rękawic nitrylowych  
w tym również gumowego obuwia. 
 

OZNAKOWANIE                                 PRODUCENT  
 

Produkt podlega  
regulacji przepisom                Alron Chemical Co AB 

transportowym ADR.               www.alron.se       
 

Działa żrąco/drażniąco w kontakcie ze skórą i oczami!  
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu oraz wdychania oparów środka!    
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych, toksykolo-
gicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu             
i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 
produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wewnętrzny nr. 9 
 GSM  692 676 403, 602 29 34 86, 602 33 40 70 
 e-mail sklep@sklepms.pl website www.likwidacjazapachow.pl 
Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu Alron®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 01.07.2020r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  
i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

 

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 agregatów 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. Produkt jest dedykowany  
do wnętrz i może być użyty w każdym typie obiektu jak np. mieszkania, biura, szkoły, zakłady przetwórcze, instytucje i 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.  



                          
                       

 
                                           Dystrybutor na Polskę i wykonawca usług 
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THERMOFOG TYP III 
 
ThermoFog Typ III firmy Alron to elektryczny zamgławiacz termiczny DF (dry fog) z regulacją dozowania.  
Specjalnie zaprojektowany do atomizacji środków chemicznych Alron do postaci mikro kropelek o rozmiarach 
5 - 30 μm (mikronów) i wytwarzania z nich tzw. „suchej mgły”. Jest przeznaczony do nanoszenia środków  
do dezynfekcji, dezodoryzacji, usuwania pleśni w każdym rodzaju obiektów i na większości powierzchni. 
Aplikacja środków w postaci „suchej mgły” jest najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą, ponieważ daje 
możliwość szybkiego rozprzestrzenienia preparatów i pokrycia nimi wszystkich powierzchni oraz elementów 
wyposażenia obiektu z każdej ich strony, co zdecydowanie zwiększa efektywność działania tych produktów. 
Stosowanie ThermoFog Typ III zapewnia również najmniejsze z możliwych zużycie środków chemicznych. 
 

FUNKCJONALNOŚĆ 
 

ThermoFog Typ III działa poprzez zasysanie środka chemicznego Alron ze zbiornika, który przepływając 
przez pompę ciepła rozszerza się i rozdrabnia na bardzo małe kropelki, zamieniając się w postać tzw. 
„suchej mgły”, która zawiera mikro cząsteczki o rozmiarach 5 - 30 μm (mikronów) działające jako nośnik 
rozprowadzający dany środek. Niezwykle mały rozmiar kropelek środka zapewnia nieosiągalne innymi 
metodami wyjątkowo szybkie rozprzestrzenianie  
w powietrzu oraz dokładną penetrację powierzchni,  
w tym szczególnie obszarów trudno dostępnych  
jak regały wysokiego składowania wraz z towarem, 
kanałów i wentylacji, poddaszy, pustek i szczelin,  
ale przede wszystkim przestrzennych elementów 
wyposażenia obiektów: mebli, maszyn, urządzeń itp. 
Za pomocą precyzyjnego sterownika można płynnie 
regulować wydajność i nasycenie mgły w przedziale 
od 1% do 99%. Rozmiar wytwarzanych mikro kropel  
jest też uzależniony od rodzaju i lepkości preparatu, 
ale zazwyczaj im wyższy przepływ środka przez pompę, tym większy będzie rozmiar kropel tj. ok. 30 μm, 
co działa analogicznie w przeciwną stronę, co oznacza, że mniejszy przepływ pozwala na zatomizowanie 
środka do rozmiarów kropel rzędu 5 μm. Stosując ThermoFog Typ III w zależności od potrzeb można 
osiągnąć każdy efekt, tj. od rzadkiej i lekkiej chmury rozproszonych środków, aż do gęstego i zupełnie nie 
przejrzystego zamgławienia, które dokładnie wypełni każdą przestrzeń kubaturową i wszelkie zakamarki. 
 



Środki chemiczne Alron dedykowane do ThermoFog Typ III 
 
Firma Alron opracowała szereg środków do stosowania z urządzeniem ThermoFog Typ III,  
które są przeznaczone do dezynfekcji, dezodoryzacji i innych zastosowań, opisanych skrótowo poniżej. 
 
Dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów               Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
        anty korozja i testy szczelności                        bieżąca kontrola profilu zapachowego 
                                                                             
                                                                                      Grupa środków „ ODOUR CONTROL”  
        MAXOX-DF MS                                                     DF - B.O.C. – banan – pomarańcz – cynamon   
        MAXOX-DF                                                      DF - SOSNA   
        ODOX-DF                                           DF - JABŁKO   
        ALRUST FOG    -   ochrona przed korozją                              DF - CYTRYNA    
        TEST FOG        -            testy szczelności                      DF - SILNA MIĘTA    
                                                                                    DF - ZIELONA MIĘTA  

                                                                                DF - BEZZAPACHOWY 
 
Więcej informacji na temat w/w środków chemicznych firmy Alron, ich przeznaczenia oraz sposobów 
zastosowań i dawkowania można znaleźć w oddzielnych kartach technicznych dla każdego produktu. 
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego, porad z zakresu BHP i ewentualnych 
zagrożeń znajdują się w kartach charakterystyki CLP dla poszczególnych środków chemicznych. 
 
UWAGA! Nigdy nie używaj i nie próbuj używać z urządzeniem ThermoFog Typ III innych środków 
niż opisane powyżej preparaty Alron, ponieważ nie są one dostosowane do termicznego zamgławiania 
i powodują realne ryzyko uszkodzenie urządzenia, a przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia !!!  
Podczas zamgławiania pomieszczeń oraz do czasu całkowitego zaniknięcia mgły, wszystkie źródła 
otwartego ognia muszą być wyłączone, z uwagi na ryzyko wybuchu zatomizowanych środków !!! 
 

DANE TECHNICZNE  
 
Zakres dawkowania: 0 – 7,2 litrów na godzinę 
Zakres regulacji: 0 – 99 (co 1%) 
Rozmiary kropelek w dymie: 5 – 30 μm, płynna regulacja 
Pojemność zbiornika: 5 litrów, wyjmowany pojemnik  
Czas uruchomienia: około 7 minut 
Zasilanie:        230 V /  50Hz 1300 Watt  
Długość:               530 mm 
Szerokość:               230 mm 
Wysokość:               240 mm 
Waga:              12 kg z pustym zbiornikiem 
Akcesoria:                        Kontroler do regulacji przepływu 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

 
    

 
 

 
 
 

                                            Dystrybutor na Polskę - Harbutowice, ul. Wiślańska 156, 43-430 Skoczów tel. (33) 816 80 80 www.likwidacjazapachow.pl 
 

dezynfekcja oraz 
usuwanie zapachów 
usuwanie pleśni 
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PATRIOT PULSJET FOGGER 
 
Patriot Pulsjet Fogger firmy Alron to zamgławiacz termiczny DF (dry fog) zasilany silnikiem spalinowym (Pb)  
Specjalnie zaprojektowany do atomizacji środków chemicznych Alron do postaci mikro kropelek o rozmiarach 
0,5 - 50 μm (mikronów) i wytwarzania z nich tzw. „suchej mgły”. Jest przeznaczony do nanoszenia środków  
do dezynfekcji, dezodoryzacji, usuwania pleśni – w miejscach z brakiem dostępu do zasilania elektrycznego.  
Aplikacja środków w postaci „suchej mgły” jest najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą, ponieważ daje 
możliwość szybkiego rozprzestrzenienia preparatów i pokrycia nimi wszystkich powierzchni oraz elementów 
wyposażenia obiektu z każdej ich strony, co zdecydowanie zwiększa efektywność działania tych produktów. 
Stosowanie Patriot Pulsjet Fogger zapewnia również najmniejsze z możliwych zużycie środków chemicznych.    

 

FUNKCJONALNOŚĆ 
 

Patriot Pulsjet Fogger atomizuje preparaty poprzez wstrzyknięcie środka pod ciśnieniem do strumienia 
spalin silnika odrzutowego przez cienką dyszę, który rozszerza się i rozdrabnia na bardzo małe kropelki, 
zamieniając w postać tzw. „suchej mgły”, która zawiera mikro cząsteczki o rozmiarach od 0,5 do 50 μm, 
działające jako nośnik rozprowadzający dany środek. Agregat pracuje przy nadmiarze tlenu, co zapewnia 
bardzo czyste spalanie bez emisji szkodliwych spalin.  
Niezwykle małe rozmiary kropelek środka zapewniają 
nieosiągalne innymi metodami, wyjątkowo szybkie  
i skuteczne rozprzestrzenianie w powietrzu oraz 
dokładną penetrację powierzchni, w tym szczególnie 
obszarów trudno dostępnych jak regały wysokiego 
składowania wraz z towarem, kanałów i wentylacji, 
poddaszy, ale również przestrzennych elementów 
wyposażenia obiektów, mebli, maszyn, urządzeń itp. 
Za pomocą sterownika można płynnie regulować 
wydajność i nasycenie ilości mgły od 1% do 99%.  
Rozmiar wytwarzanych kropel jest również uzależniony od rodzaju i lepkości preparatu, ale zazwyczaj,  
im wyższy przepływ środka, tym większy będzie rozmiar kropel tj. ok. 50 μm, co działa analogicznie  
w przeciwną stronę, co oznacza, że mniejszy przepływ atomizuje środek do rozmiarów rzędu 0,5 μm.  
W zależności od potrzeb można osiągnąć każdy efekt, tj. od rzadkiej i lekkiej chmury rozproszonych 
środków, aż do gęstego i nie przejrzystego zamgławienia, które wypełni każdą przestrzeń i zakamarki.  
 



Środki chemiczne Alron dedykowane do Patriot Pulsjet Fogger 
 
Firma Alron opracowała szereg środków do stosowania z urządzeniem Patriot Pulsjet Fogger,  
które są przeznaczone do dezynfekcji, dezodoryzacji i innych zastosowań, opisanych skrótowo poniżej. 
 

Dezynfekcja, usuwanie pleśni i zapachów               Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
        anty korozja i testy szczelności                        bieżąca kontrola profilu zapachowego 
                                                                             
                                                                                      Grupa środków „ ODOUR CONTROL”  
        MAXOX-DF MS                                                     DF - B.O.C. – banan – pomarańcz – cynamon   
        MAXOX-DF                                                      DF - SOSNA   
        ODOX-DF                                           DF - JABŁKO   
        ALRUST FOG    -   ochrona przed korozją                              DF - CYTRYNA    
        TEST FOG        -            testy szczelności                      DF - SILNA MIĘTA    
                                                                                    DF - ZIELONA MIĘTA  

                                                                                DF - BEZZAPACHOWY 
 

Więcej informacji na temat w/w środków chemicznych firmy Alron, ich przeznaczenia oraz sposobów 
zastosowań i dawkowania można znaleźć w oddzielnych kartach technicznych dla każdego produktu. 
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego, porad z zakresu BHP i ewentualnych 
zagrożeń znajdują się w kartach charakterystyki CLP dla poszczególnych środków chemicznych. 
 
UWAGA! Nigdy nie używaj i nie próbuj używać z urządzeniem Patriot Pulsjet Fogger innych środków 
niż opisane powyżej preparaty Alron, ponieważ nie są one dostosowane do termicznego zamgławiania 
i powodują realne ryzyko uszkodzenie urządzenia, a przede wszystkim zagrożenie zdrowia i życia !!!  
Podczas zamgławiania pomieszczeń oraz do czasu całkowitego zaniknięcia mgły, wszystkie źródła 
otwartego ognia muszą być wyłączone, z uwagi na ryzyko wybuchu zatomizowanych środków !!! 
 

DANE TECHNICZNE  
 
Zakres dawkowania: 0 – 19 litrów na godzinę 
Zakres regulacji: 0 – 99 (co 1%) 
Rozmiary kropelek w dymie: 0,5 – 50 μm, płynna regulacja  
Pojemność zbiornika: 3,8 litra, wyjmowany pojemnik  
Uruchamianie ręczne: 8 baterii alkalicznych typu „D”  
                                               lub przyłącze 12 V np. gniazdo 

zapalniczki w samochodzie 
Długość:               740 mm 
Szerokość:               254 mm 
Wysokość:               464 mm 
Waga:              11,3 kg z pustym zbiornikiem 
Akcesoria:                        Skrzynia do transportu + dodatkowy zbiornik 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

 
    

 
 
 
 

                                            Dystrybutor na Polskę - Harbutowice, ul. Wiślańska 156, 43-430 Skoczów tel. (33) 816 80 80 www.likwidacjazapachow.pl 
 

dezynfekcja oraz 
usuwanie zapachów 
usuwanie pleśni 



Dezynfekcja codzienna i okresowa 

Przedstawiamy ofertę na wykonanie usługi dezynfekcji codziennej i okresowej wszystkich obiektów  

 

Dezynfekcja codzienna - to metoda przeznaczona do bieżącej neutralizacji biologicznej powierzchni najbardziej 

narażonych i mających bezpośredni - ciągły kontakt z ludźmi, jak np. klamki, uchwyty, posadzki, wózki, kasy, 

lady sklepowe itp. Jest zalecana do stosowania na koniec dnia lub w przerwach technicznych. Zabieg polega na 

natryskowej aplikacji preparatu Penetrox MS lub Aerobac RTU, który atomizowany jest do postaci kropelek o 

rozmiarach 5-50 mikronów przy użyciu zamgławiacza ULV Microjet 2680. 

 

 

Oferta cenowa: 

• Jednorazowa usługa dezynfekcji codziennej w zależności od wielkości odkażanej powierzchni w m2.  
 

− 400.00 zł netto - do 100 m2 

− 600.00 zł netto - do 200 m2 

− 900.00 zł netto - do 300 m2 

− 1.500.00 zł netto - do 500 m2 
 

 
 

Dezynfekcja okresowa – służy do kompleksowej dezynfekcji wszystkich obszarów i elementów obiektu,  

w tym posadzek, ścian, sufitu, wyposażenia, towarów itp.. Metoda polega na aplikacji środka dezynfekcyjnego 

Maxox DF MS elektrycznym agregatem ThermoFog Typ III lub spalinowym Patriot Pulsjet Fogger,  

które atomizują w/w preparat do postaci mikroskopijnych kropel o rozmiarach od 0,5 do 50 mikronów.  

Tak małe krople środka tworzą tzw. „suchą mgłę” , która dociera do WSZYSTKICH obszarów i zakamarków 

przestrzennych danego obiektu, dezaktywując wszystkie powierzchnie. Zaleca się wykonywanie dezynfekcji 

okresowej cyklicznie np. co tydzień, w zależności od stopnia narażenia obiektu na skażenie mikro-biologiczne. 
       

 

 

Oferta cenowa:  

• Jednorazowa dezynfekcja okresowa w zależności od kubatury w m3.  
 

− 600.00 zł netto - do 500 m3 

− 900.00 zł netto - do 1000 m3 

− 1.350.00 zł netto - do 1500 m3 

− 1.800.00 zł netto - do 2000 m3. 
 

Ceny zawierają koszt dojazdu w odległości do 40 km od Skoczowa,  

a powyżej doliczany jest koszt transportu w wysokości 1.60 zł netto/km. 

Do cen netto doliczamy podatek Vat 23%. 

 

www.sklepms.pl 



Dezynfekcja codzienna i okresowa 

Przedstawiamy ofertę na zakup środków i agregatów do dezynfekcji codziennej i okresowej  

Dezynfekcja codzienna - to metoda przeznaczona do bieżącej neutralizacji biologicznej powierzchni najbardziej 

narażonych i mających bezpośredni - ciągły kontakt z ludźmi, jak np. klamki, uchwyty, posadzki, wózki, kasy, 

lady sklepowe itp. Jest zalecana do stosowania na koniec dnia lub w przerwach technicznych. Zabieg polega na 

natryskowej aplikacji preparatu Penetrox MS lub Aerobac RTU, który atomizowany jest do postaci kropelek o 

rozmiarach 5-50 mikronów przy użyciu zamgławiacza ULV Microjet 2680. 

 

             

Oferta cenowa: 

− Preparat dezynfekcyjny Penetrox MS = 49.00 zł netto za 1 litr 

− Preparat dezynfekcyjny Aerobac RTU = 19.16 zł netto za 1 litr 

− Zamgławiacz Microjet 2680 ULV = 3’200.00 zł netto za 1 szt 

 

 

 

Dezynfekcja okresowa – służy do kompleksowej dezynfekcji wszystkich obszarów i elementów obiektu,  

w tym posadzek, ścian, sufitu, wyposażenia, towarów itp. Metoda polega na aplikacji środka dezynfekcyjnego 

Maxox DF MS elektrycznym zamgławiaczem ThermoFog Typ III lub spalinowym Patriot Pulsjet Fogger,  

które atomizują w/w preparat do postaci mikroskopijnych kropel o rozmiarach od 0,5 do 50 mikronów.  

Tak małe krople środka tworzą tzw. „suchą mgłę” , która dociera do WSZYSTKICH obszarów i zakamarków 

przestrzennych danego obiektu, dezaktywując wszystkie powierzchnie. Zaleca się wykonywanie dezynfekcji 

okresowej cyklicznie np. co tydzień, w zależności od stopnia narażenia obiektu na skażenie mikrobiologiczne. 

       

 

Oferta cenowa:  

− Preparat dezynfekcyjny Maxox DF MS = 129.00 zł netto za 1 litr.   

− Zamgławiacz elektryczny ThermoFog Typ III = 6’950.00 zł netto za 1 szt. 

− Zamgławiacz spalinowy Patriot Pulsjet Fogger  = 10’800.00 zł netto za 1 szt. 

 
 
Do w/w cen doliczamy podatek Vat 
 

 
W celu przedstawienia zagadnienia polecamy obejrzenie filmu – link https://www.youtube.com/watch?v=xWZ5xMuheeQ   
 
 

www.sklepms.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=xWZ5xMuheeQ
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Grupa szwedzkich produktów firmy Alron Chemical AB – przeznaczonych 

do specjalistycznej dezynfekcji, dezodoryzacji oraz prac czyszczących  

na wszystkich typach powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, do użycia 

w budownictwie, transporcie, restauracjach, hotelach, biurach, domach, 

mieszkaniach, instytucjach, w ciągach technologicznych zakładów 

przemysłowych, na wysypiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków itp.   

 

 

www.likwidacjazapachow.pl  

Nazwa produktu 

Poniżej skrótowy opis przykładowych obszarów zastosowań, szczegółowe 

informacje dostępne u naszych doradców pod numerami telefonów:    

33/ 816 80 80, 33/ 816 48 48, 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403, 

e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

  sklep internetowy: www.sklepms.pl 

CENY PLN NETTO za 1 litr 
uzależnione od wielkości 
opakowania - zamówienia 

0,3 litr 1 litr 5 litr 25 litr 

 

MAXOX-DF MS 
 

PROMOCJA! 

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. 
Aplikowany przy użyciu zamgławiacza termicznego do wytwarzania tzw. 
„suchej mgły” (Patriot Pulsjet Fogger lub Thermofog Typ III). 

96’00 282’00 279’00 278’00 

46’00 132’00 129’00 128’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

PENETROX MS 
 

PROMOCJA! 

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. 
Aplikowany przy użyciu zamgławiacza ULV do wytwarzania tzw.  
„zimnej mgły” (Microjet ULV lub Hurricane ULV). 

29’00 82’00 79’00 78’00 

19’00 52’00 49’00 48’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

BIO-A++ 

Mikrobiologiczny środek do oczyszczania ścieków i kontroli zapachów. 
Przeznaczony do ścieków zawierających duże ilości odpadów organicznych 
(tłuszcz, włosy, białka, skrobia, cukier itp.) w gospodarstwach domowych, 
przemyśle, restauracjach, hotelach, kuchniach, barach, instytucjach, 
oczyszczalniach, itp. Usuwa wszelkie osady, zabezpiecza swobodny 
przepływ w kanalizacji i likwiduje nieprzyjemne zapachy z systemów 
kanalizacyjnych, separatorów tłuszczu, rurociągów, odpływów, itp.  
Dodatkowa moc do rozkładu trudnych kwasów tłuszczowych. 

17’00 45’00 42’00 41’00 

BIO SANER 

Mikrobiologiczny płyn do usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwej  
dla wszystkich rodzajów toalet biologicznych, chemicznych, latrynowych i 
szamb. Zawiera naturalnie występujące mikroorganizmy, które rozkładają 
się i zapobiegają rozprzestrzenianiu się brzydko pachnących substancji 
zawartych w odchodach, a także przyspieszają i ułatwiają kompostowanie. 

12’00 30’00 27’00 26’00 

BIO-FRESH 

Mikrobiologiczny środek do usuwania zapachów i czyszczenia.  
Zawiera zarodniki mikroorganizmów, które są aktywowane przy kontakcie  
z resztkami organicznymi i aktywnie je rozkładają. Naturalne i ekologiczne 
rozwiązanie problemu brzydko pachnących odpadów i rozlewów. 

15’00 39’00 36’00 35’00 

BIO-FRESH 

TRIPLE ACTION 

Mikrobiologiczny środek do usuwania zapachów i czyszczenia.  

Udoskonalona wersja Bio-Fresh z kompleksem aminokwasów, który 

sprawia, że proces jest szybszy i skuteczniejszy. Zawiera zarodniki 

mikroorganizmów, które są aktywowane przy kontakcie z resztkami 

organicznymi i aktywnie je rozkładają. Naturalne i ekologiczne rozwiązanie 

problemu brzydko pachnących odpadów i rozlewów. 

20’00 55’00 52’00 51’00 

DUCT SEALANT 

Impregnat do kanałów stosowany do wiązania mniejszych ilości 

zanieczyszczeń, które przedostały się do np. systemów wentylacyjnych. 

Uszczelniacz kanałowy należy rozpylać w kanałach wentylacyjnych za 

pomocą urządzenia Microjet ULV. 

41’00 117’00 114’00 112’00 

 

ODOUR CONTROL 
 

Stężona mikroemulsja 
olejków eterycznych do 

usuwania nieprzyjemnego 
zapachu oraz zmiany  

i poprawy profilu 
zapachowego przy użyciu 

zamgławiacza do 
wytwarzania tzw.  

„zimnej mgły”  
(Microjet ULV, Hurricane ULV) 

 

  Może być również dodany 
jako środek kontrolujący 

zapach / aromat do 
wszystkich innych płynnych 

środków czyszczących. 
 

JABŁKO 
Delikatne profile zapachowe przeznaczone do ogólnej poprawy 

zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych szkód 

zapachowych.  

20’00 56’00 53’00 52’00 
ZIELONA 

MIĘTA 

CYTRYNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu nikotyny oraz  

do szkód zapachowych spowodowanych przez ogień i dym. 

22’00 61’00 58’00 57’00 
SOSNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu po zwłokach, 

śmieciach oraz do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

B.O.C. 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania nieprzyjemnych zapachów 

ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej gumy. 

Połączenie zapachu banana, pomarańczy i cynamonu. 

http://www.likwidacjazapachow.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
http://www.sklepms.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
http://www.sklepms.pl/
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Grupa szwedzkich produktów firmy Alron Chemical AB – przeznaczonych 

do specjalistycznej dezynfekcji, dezodoryzacji oraz prac czyszczących  

na wszystkich typach powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, do użycia 

w budownictwie, transporcie, restauracjach, hotelach, biurach, domach, 

mieszkaniach, instytucjach, w ciągach technologicznych zakładów 

przemysłowych, na wysypiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków itp.   

 

 

www.likwidacjazapachow.pl  

Nazwa produktu 

Poniżej skrótowy opis przykładowych obszarów zastosowań, szczegółowe 

informacje dostępne u naszych doradców pod numerami telefonów:    

33/ 816 80 80, 33/ 816 48 48, 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403, 

e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

  sklep internetowy: www.sklepms.pl 

CENY PLN NETTO za 1 litr 
uzależnione od wielkości 
opakowania - zamówienia 

0,3 litr 1 litr 5 litr 25 litr 

 

ODOUR CONTROL-DF 

BEZZAPACHOWY 

Bezzapachowy środek do usuwania nieprzyjemnego zapachu przy użyciu 
zamgławiacza do wytwarzania tzw. „suchej mgły” (Patriot Pulsjet Fogger 
lub Thermofog Typ III). Środek oparty o nadtlenek wodoru szczególnie 
polecany do mniejszych szkód zapachowych oraz do szkód zapachowych  
spowodowanych przez ogień i dym w małych pomieszczeniach. 

65’00 189’00 186’00 184’00 

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 

Alron Thermofog Typ III). 

JABŁKO 
Delikatne profile zapachowe przeznaczone do ogólnej 

poprawy zapachu i do wszystkich rodzajów mniejszych 

szkód zapachowych.  

47’00 135’00 132’00 130’00 
ZIELONA 

MIĘTA 

CYTRYNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu nikotyny oraz  

do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

50’00 145’00 142’00 140’00 

SOSNA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania zapachu po zwłokach, 

śmieciach oraz do szkód spowodowanych przez ogień i dym. 

B.O.C. 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów szkód zapachowych. 

Szczególnie polecany do usuwania nieprzyjemnych 

zapachów ścieków, pleśni, przypalonych potraw i spalonej 

gumy. Połączenie zapachu banana, pomarańczy i cynamonu. 

SILNA 

MIĘTA 

Przeznaczony do wszystkich rodzajów większych szkód 

zapachowych. Najsilniejszy środek z serii Odour Control-DF 

używany tylko, jeśli inne środki z serii nie będą skuteczne. 

ALRUST FOG 

Środek o specjalnym składzie do usuwania rdzy oraz do ochrony przed 

korozją i pasywacją jonów chlorkowych powstających po pożarach PCV 

nakładany przy użyciu zamgławiaczy termicznych (Patriot Pulsjet Fogger 

lub Thermofog Typ III). 

33’00 92’00 89’00 88’00 

TEST FOG 

Dym testowy do wyszukiwania nieszczelności, testowania i czyszczenia 

zamgławiaczy impulsowych i termicznych (Patriot Pulsjet Fogger lub 

Thermofog Typ III). Tworzy nietoksyczny i niedrażniący dym. 

25’00 70’00 67’00 66’00 

ALUMINIUM CLEANER 

Bardzo skuteczny środek do usuwania rdzy i czyszczenia, nie powoduje 

kruchości stali i metali. Czyści aluminium, miedź, mosiądz, metale lekkie, 

blachę ocynkowaną, stal nierdzewną, doskonały do felg samochodowych.  

28’00 77’00 74’00 73’00 

PLAST SPECIAL 

Specjalny środek do plastiku i gumy. Przywraca pierwotny wygląd  

przebarwionych i starych tworzyw sztucznych oraz gumy.  
Zmiękcza popękaną i zestaloną gumę. Odnawia pożółkłe tworzywa  

sztuczne i plastikowe powierzchnie malowane.  

20’00 55’00 52’00 51’00 

OIL DECONTAMINATION  
Środek emulgujący do olejów i benzyny. Wchłania wycieki paliwa płynnego 

w wodzie i eliminuje ryzyko wybuchu pożaru łatwopalnych wycieków. 
24’00 67’00 64’00 63’00 

BIO–O ZESTAW 

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. Wystarcza na ok. 50m2. 

2 100’00 

http://www.likwidacjazapachow.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
http://www.sklepms.pl/
mailto:zamowienia@likwidacjazapachow.pl
http://www.sklepms.pl/
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• akcesoria 

• doradztwo 

• szkolenia 

Zestawienie podstawowych narządzi i urządzeń do prac z środkami ALRON   

Pełna oferta dostępna na życzenie lub na www.likwidacjazapachow.pl 
 

Sklep internetowy: www.sklepms.pl 

 

 

 
Nazwa produktu  CENY PLN NETTO za 1 szt 

 

Rozpylacz Half Job  
Pojemność 0,5l / 1l 

Rozpylacz o pojemności 0,5l lub 1l do natryskowej aplikacji preparatów. 
Opatentowany spryskiwacz o podwójnym działaniu, który zmniejsza o 
połowę pracochłonność. Odporne na chemikalia gumowe uszczelki Viton. 

33’00 / 36’00 

Rozpylacz Venus  
Pojemność 1,5l 

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. 

93’00 

Rozpylacz Orion  
Pojemność 3l / 6l 

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.  

190’00 / 230’00 

Aplikator chemikaliów          
Elektryczny rozpylacz montowany bezpośrednio na zbiorniku.  
Daje ciśnienie 7 bar, 220 V, wąż 10 m. 

1 430’00 

Hurricane ULV 
 

PROMOCJA! 

Elektryczne urządzenie do zamgławiania ULV na mokro tzw. „zimna mgła”. 
Zamgławianie mokre pozwala na rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów. 
Należy unikać cieczy łatwopalnych. Używany do dezodoryzacji i dezynfekcji. 

 3 450’00 

2 950’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Microjet ULV 
 

PROMOCJA! 

Elektryczne urządzenie z elastycznym wężem o długości 1,2m  
stosowane do zamgławiania ULV na mokro tzw. „zimna mgła”.  
Zamgławianie mokre pozwala na rozdrobnienie wszelkiego rodzaju płynów. 
Należy unikać cieczy łatwopalnych. Niezbędny do dezodoryzacji i dezynfekcji. 

 4 370’00 

3 200’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

ThermoFog Typ III 
 

PROMOCJA! 

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). 

 7 350’00 

6 950’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Patriot PulsJet Fogger 
 

PROMOCJA! 

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). 

 12 798’00 

10 800’00 

PROMOCJA! Do wyczerpania zapasów 

Prezentacje ALRON Praktyczna demonstracja technologii ALRON na miejscu u klienta bezpłatne 

Doradztwo techniczne 
Konsultacje: dobór środków i metod ich zastosowania, porady w trakcie prac bezpłatne 

Doradztwo technologa Ms na miejscu prowadzonych robót do uzgodnienia 

Szkolenie ALRON Jednodniowe, teoretyczno-praktyczne zajęcia z zakresu stosowania ALRON 200’00 / osobę 
 

CENY 

• Ceny określone są w wartości netto za 1 litr, do której doliczamy podatek VAT 23 %. 
 

OPAKOWANIA  

• Istnieje możliwość dostawy środków w większych pojemnikach (200 – 1000 litr) na specjalne zamówienie.  
 

TRANSPORT i KOSZTY 

• Dostawy realizujemy nieodpłatnie od 20 litrów (z wyjątkiem ADR) za pośrednictwem firm kurierskich na terenie całej Polski.  
 

TERMIN REALIZACJI 

• Standardowo towar dostarczany jest na drugi dzień roboczy, pod warunkiem złożenia zamówienia do godz. 1200. 

• W przypadku braków asortymentu, maksymalny czas dostawy wynosi od 7 do 14 dni roboczych. 
 

GWARANCJA DORADZTWA TECHNICZNEGO  

• Naszym podstawowym priorytetem jest dostarczanie produktu wraz z maksimum praktycznych informacji dotyczących 

     sprawdzonych metod jego stosowania w różnych przypadkach, dlatego gwarantujemy Państwu szeroko rozumiane  

     doradztwo, zarówno na etapie doboru produktów przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich wykonywania.                                           

     W tym celu jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonów: 602 293 486, 602 33 40 70, 692 676 403 
 

SZKOLENIA   

• Zajęcia teoretyczno-praktyczne odbywają się w Skoczowie w godzinach 900 do 1700.  

• Udział w szkoleniu na podstawie przesłanego formularza, ukończenie szkolenia potwierdzamy dyplomem.  
 

ZAMÓWIENIA  

Realizowane są na podstawie pisemnego zestawienia zapotrzebowania, przesłanego:  

• drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@likwidacjazapachow.pl 

Złożonego zamówienia przez sklep internetowy: www.sklepms.pl 

                                                                                                               __                    Zapraszamy do współpracy 
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http://www.likwidacjazapachow.pl/
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Z NAMI PROCES ODKAŻANIA JEST BEZPIECZNY 

Dezynfekcja pomieszczeń jest bezpieczna dzięki zastosowaniu 

naturalnych składników. Są one ekologiczne i skuteczne w 

zwalczaniu bakterii i wirusów. 

Zamgławianie jest najbardziej precyzyjną i skuteczną formą 

rozpylania środków dezynfekcyjnych, pozwala na równomierne 

pokrycie całego pomieszczenia i dotarcie do wszystkich trudno 

dostępnych miejsc. 

 

Produkty oparte o naturalny skład 

Skład produktu oparty jest o naturalny nadtlenek 

wodoru, co stanowi alternatywę dla innych metod 

dezynfekcji, jak np. ozonowanie. 

  

Wysoka skuteczność 

Dezynfekujemy metodą zamgławiania przy użyciu 

profesjonalnych szwedzkich preparatów o działaniu 

wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. 

 

Pozostaje jedynie woda i tlen 

Po wykonaniu zabiegu pozostaje jedynie woda i tlen, 

przez co proces pozytywnie wpływa na mikroklimat  

w pomieszczeniach. 

 

Zarejestrowane preparaty biobójcze 

Wszystkie preparaty do dezynfekcji posiadają 

pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.   
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