
Oficiální distributor 
profesionálních čisticích prostředků 
výrobců Kiehl a Stockmeier 
• Ekologie a účinnost 
• Čištění a dezinfekce 2v1 
• Koncentráty - levná mycí dávka 
• Sanitační plán zdarma
• Náhradní plnění

Postup čištění Leraseptem® L 420

1. Příprava k sanitaci - odklizení surovin a potravin.
2. Předčištění stroje - seškrábání, narušení hrubých nečistot, dle potřeby oplach teplou vodou.  

Podstatný krok pro kvalitní sanitaci a zamezení rezistence mikroorganismů.
3. Čištění a dezinfekce Leraseptem L 420 - doba působení 10 min. pro správnou účinnost.
4. Důkladný oplach pitnou vodou všech čištěných částí stroje.

+420 736 776 566, +420 604 233 435 
info@hilso.cz
www.hilso.cz

SANITACE ZMRZLINOVÉHO STROJE

PŘÍPRAVEK ZAMĚŘENÍ OBJEKT / OBLAST ŘEDĚNÍ APLIKACE A ČAS 
PŮSOBENÍ

LERASEPT® 
L 420

ČISTiCÍ  
& DEZINFEKČNÍ

VNITŘKY STOJE, VNITŘEK VÝDEJNÍKU, 
PRACOVNÍ PLOCHY

100ml / 10 l vody
10 MINUT,

 POTÉ 
OPLÁCHNOUT

LERASEPT®  
FP 408 DEZINFEKČNÍ PRACOVNÍ PLOCHY, VNĚJŠEK STROJE, 

VÝDEJNÍK ZMRZLINY VNĚ, PULT
NEŘEDĚNÝ

30 SEKUND,
NEOPLACHUJE

SE

 
DISOMAN

RUČNÍ MYTÍ RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ A POMŮCEK 2,5ml / 5 l vody OPLÁCHNOUT

 



DEZINFEKCE 

Mytí a dezinfekce v jednom kroku, rozpouští tuky  
a bílkoviny, schváleno pro potravinářství.

• dezinfekce a mytí 2v1
• také virucidní (HIV, HBV, HCV, chřipkové viry)  

při 1% koncentraci 5-15 min.
• bez chlóru a zápachu, šetrná k povrchům, 

 leští nerez
• certifikát NSF a IHO – šetrnější dezinfekce

Dezinfekce povrchů všeho druhu ve výrobních a pro-
dejních prostorách nejen v potravinářském průmyslu 
(na stroje, mlýnky, kráječe, pulty či podlahy). Myje a 
dezinfikuje jedním krokem, je bez chlóru a alkoholu, 
na bázi kvartérních sloučenin. Leští nerez a šetří povr-
chy. Rozpouští a emulguje tuky, bílkoviny i pigmenty. 
Nemá žádný zápach, používání k pravidelnému úklidu 
je příjemnější pro personál a zákazník místo chlórové-
ho zápachu má možnost cítit příjemnější vůni připra-
vovaného jídla. Výborný mikrobiocidní účinek, během 
5-15 min. při nízké 1-2,5% koncentraci (bakterie, viry, 
kvasinky). Vhodné ředění do spreje.

Obsah Kč bez DPH Kč za 0,5l roztok

10 kg 1390 0,7

1 l 150 0,75

Extra rychlá bezoplachová alkoholová dezinfekce 
s účinností do 15 sekund. Současně leští. 
Určena také do potravinářských provozů.

• jedinečná alkoholová dezinfekce
• dezinfekční efekt již během 15 sekund  

(proti HIV, HBV, HCV, chřipkové viry)
• neoplachuje se ani z povrchů určených 

pro potraviny, odpaří se
• ideální do míst s ekologickým zaměřením
• certifikát IHO – šetrnější dezinfekce

Okamžitá dezinfekce ve spreji bez nutnosti oplachu 
vodou. Dezinfekční účinek již během 15 sekund (bak-
tericidní, fungicidní, virucidní, levurocidní 180s.). Dez-
infikuje, myje, odmašťuje a leští bez vůně. Dezinfikova-
né plochy mohou ihned po uschnutí přijít do kontaktu 
s potravinami. Vhodná varianta dezinfekce pro místa 
s čističkami odpadních vod. Pro potravinářské podni-
ky, nápojový průmysl, sanitární zařízení a jiné veřejné 
prostory. Zamezuje rezistenci mikroorganismů. Vhod-
ný pro všechny materiály i plasty odolné vůči alkoho-
lu. Neředí se. Balení 750 ml se sprejem a kanystr 10 l  
pro opětovné doplnění.

Obsah Kč bez DPH

10 l 1735

0,75 l 195

Lerasept® L 420 Lerasept® FP 408

Účinný nástroj ke kontrole hygieny bez čekání na výsledky stěrů  
a dlouhé kultivace. 

• za 30 sekund zjistíte, zda je povrch bez patogenů, plísní a bakterií
• 500 ml = až 100 aplikací
Inovativní řešení pro zjištění biofilmů a kontaminace patogeny, bakteriemi, plísněmi na povrchu. BioFinder 
odhalí mikroorganismy, které jsou původci onemocnění z potravin jako Listeria monocytogenes, Salmo-
nella spp., Escherichia coli,Staphylococcus aureus a Cronobacter sakazakii nebo způsobující kažení potra-
vin - Pseudomonas spp.

Obsah Kč bez DPH Kč za 1 aplikaci

0,5 l 1312 13

BioFinder

Dezinfekce Rozdíl Ředění na 10 l 
vody

Balení – cena 
(dávek na 10 l)

Doba působení pro 
dezinfekční účinek

Cena za dávku  
na 10 l vody

Lerasept® L 420
Odmastí  

a vyleští. Rychlá 
proti virům i plísni.

100ml 1 l  
(10 dávek)

5 minut proti virům 
(HIV, žloutenka B, C) 15 Kč

Savo Original Neodmastí. 
Chlórový zápach. 1-2 litry 1 l – 32 Kč  

(1/2 -1 dávka) 30-60 min. 32 Kč – 64 Kč

Savo Prim Svěží 
vůně

Neodmastí. (viry 
zničí až po 60 

min.)

2 litry až 
neředit

1 l – 32 Kč  
(1/2 dávky)

Neředěné - 60 minut 
proti virům. 64 Kč – 320 Kč

Sanytol Dezinfekce 
čistič podlahy & 

plochy

Nutná vysoká  
koncentrace.

2,5 litru až 
neředit

1 l – 80 Kč  
(1/3 dávky)

Neředěné - 15 minut 
proti plísni. 200 Kč – 800 Kč

POZOR! Chlorové dezinfekce nemíchejte s jiným čističem (např. Jarem), uvolňuje se zdraví nebezpečný chlór, který je vdechován.
Srovnání dle volně dostupných informací na internetu a cen bez DPH na Heureka.cz 1.10.2018

Srovnání dezinfekcí

ZDARMA 

Dávkovací 

odměrka 

na 1l láhev



KUCHYNĚ - ČIŠTĚNÍ 

Přípravek k odstranění vodního 
kamene a tuků v kuchyni.

• na vodní kámen a mastnotu 
současně

• dřezy, pracovní nerezové plochy
• odvápnění strojů, automatů, 

myček, praček

Vysoce aktivní čisticí prostředek na ky-
selinové bázi s ochranou proti korozi. 
Neobsahuje vonné látky ani barviva, 
bere ohled k životnímu prostředí. Uvol-
ňuje vodní kámen, tuková a olejová 
znečištění, leští nerez. Určen do potra-
vinářství. (Nepoužívat na plochy citlivé 
na kyseliny.) 
Spotřeba na m2: Intenzivní čištění  
75–150 ml, čištění povrchů  5 ml.
Ředění pro vytírání: 0,5 l na 5 až 8 l 
vody. Do sprejové láhve 50 ml na 0,5 l 
vody. 

Obsah Kč bez DPH
Kč za 0,5l 

roztok
10 l 1632 8,2

1 l 203 10

Vinox-eco   
Uvolňuje bez mechanického čištění 
mastnotu a bílkoviny, zbytky smažení 
a připečenin.

• odstraní připečenou mastnotu 
či saze ze skla krbu

• konvektomat – jedno mytí 5 Kč
• je bez zápachu

Čisticí prostředek na grily, trouby, 
plotýnky, fritézy, konvektomaty, obklady 
a dlažby. (Nepoužívat na plochy citlivé 
na alkálie, př. hliník, eloxal, lak).
Neředěný na gril, trouby apod. na teplé 
plochy 40-60 °C.
Ředění na vytírání: 60 ml na 1 l teplé 
vody.
Spotřeba na m2: čištění povrchů 0,5-1 ml, 
vytírání 20ml.

Obsah Kč bez DPH

5 l 586

750 ml 198

Xon-forte  
Superkoncentrát pro ruční mytí 
nádobí. 

• vysoce koncentrovaný a účinný
• neobsahuje barviva ani vonné 

látky
• velmi šetrný k pokožce

Má vynikající schopnost rozpouštění 
tuků, ideální pro mytí ve vodní lázni. 
Optimalizovaná kombinace účinných 
látek neovlivňuje potraviny. Díky od-
mašťující síle je ideální také pro mytí 
povrchů či podlah v kuchyních.
Použití: 1 stříknutí (odpovídá cca 2,5 ml) 
do 5 litrů teplé vody.
Spotřeba 0,5-1 ml na 1 litr vody.

Obsah Kč bez DPH
Kč za 5l 
roztok

5 l 719 0,36

1 l 159 0,39

Disoman  

KÁVOVARY 

Odvápňovač kávovarů a varných konvic.
• velmi účinný 
• šetrný k plastům a těsnění
• bez vůně

Složení výrobku je šetrné k materiálu 
a neobsahuje barviva a vonné látky. Še-
trnost Coffexano k materiálům a těsně-
ním kávovarů ověřili s námi spolupracující 
servisní technici specializovaní na kávova-
ry a zmrzlinové stroje. Pravidelné použí-
vání zabraňuje dalšímu usazování vápníku. 
Vhodný pro všechny na trhu běžné kávo-
vary, espresa a kuchyňské přístroje, varné 
konvice.50–100 ml Coffexano-cit k 1 litru 
studené vody.

Obsah Kč bez DPH
Kč za mycí 

dávku
1 l 154 7,7

Čisticí tablety na kávovary.

Dbejte pokynů k čištění a jeho četnosti pod-
le doporučení výrobce kávovaru. Po čištění 
příslušné díly dobře opláchnout pitnou vo-
dou. Termosky naplnit horkou vodou, přidat 
jednu tabletu, nechat 30 minut působit a vy-
pláchnout pitnou vodou.
Pro automaty na kávu, kávovary se sítky,  
s filtry a espresa značek WMF, Saeco, De-
Longhi, AEG, Melita, Bosh, Franke, Jura, 
Krups, Miele, Siemens, Solis atd.

Obsah Kč bez DPH

100 ks 369

Coffexano-cit Coffexano-clean

Jemná hygienická utěrka Chicopee ze 
100% mikrovlákna důkladně čistí bez 
šmouh, vhodná pro čištění kávovarů, 
snese vysoké teploty páry. Je antibak-
teriální a s dlouhou životností - lze prát 
v pračce (360 cyklů). 

Obsah Kč bez DPH

10 ks 81

Utěrka 
Coffee Towel 
Hygienické čištění kávovarů
a horkých ploch. 

CERTIFIKÁTY VÝROBKŮ

Ekoznačka EU umožňuje 
snadno zjistit, že výrobek 
nebo služba jsou kvalitní  
a zároveň šetrné k životnímu 
prostředí. 

Mezinárodní organizace vyvíjející 
standardy v oblasti veřejného 
zdraví a certifikační programy, 
které pomáhají chránit potraviny, 
vodu, spotřební výrobky a životní 
prostředí ve světě.

Německá asociace pro zajištění 
hygieny, péče a ochrany osob, 
zvířat  a majetku. Dezinfekce 
je prováděna správně - 
dezinfekční prostředky jsou 
používány účinně.



DÁVKOVAČE a UTĚRKY  
Pro správné dávkování a úsporu financí

Jemná hygienická utěrka Microfibre Chicopee výborná na leš-
tění. Je ze 100% mikrovlákna, důkladně čistí beze šmouh, je 
antibakteriální a s dlouhou životností - lze prát v pračce (360 
cyklů). 

Obsah Kč bez DPH

5 ks 98

Rychleschnoucí utěrka pro optimální hygienu s minimem zápachů. 
Hrubší struktura pro větší nečistoty. Antibakteriální a s dlouhou ži-
votností  lze prát v pračce (360 cyklů). 

Obsah Kč bez DPH

10 ks 109

Výpustní ventil pro 5l nebo 10l kanystry.

Obsah Kč bez DPH

1 ks 169

Ruční pumpa pro 5l nebo 10l kanystry  
s výdejem 30 ml.

Obsah Kč bez DPH

1 ks 235

Doporučujeme k Lerasept® L 420

Obsah Kč bez DPH

0,5 l 44

Utěrka Microfibre 5 ks Utěrka Lavette Super 10 ks

Výpustní kohoutek Pumpa na kanystr Ředící láhev 
se zpěňovačem

Vinoxin
Čistič a leštič nerezu v potravinářství.

• čistí a leští nerez, odmašťuje
• neředí se, rychlé použití
Odstraní mastnotu i vodní kámen z nerezových povrchů a zane-
chá nerezovou plochu lesklou beze šmouh.
Nanést neředěný Vinoxin na čištěnou plochu nebo nerezové plo-
chy pro potraviny, vyčistit měkkým hadříkem nebo houbičkou 
a nakonec důkladně opláchnout pitnou vodou a dosušit. Spotřeba 
na m2: 5 ml.

Obsah Kč bez DPH

0,5 l 74

LEŠTĚNÍ 

PODLAHY

Optima
Odstraní běžné nečistoty a vyleští okna, vhodné na LCD 
monitory či TV. 

• univerzální jemný čistič a leštěnka
• speciálně vhodný na plasty - nábytek - sklo
• vhodný na TV a LCD monitory
Ke každodennímu čištění všech voděodolných povrchů a předmě-
tů. Ideální na umělé povrchy, plexiskla, monitory a skleněné plochy 
či dřevo. Čistí a zasychá bez šmouh. Neředí se. Spotřeba na m2: 
čištění povrchů 3 ml.

Obsah Kč bez DPH

10 l 632

500 ml 74

Stříkací pistole samostatná na 500 ml láhev 29
.(Při koupi balení 6 x 500 ml láhev je 1x stříkací pistole zdarma.)

Velmi účinný na zažranou špínu, nepění, také pro strojní 
čištění.

• velmi silný přesto ekologický
• bez tenzidů, enzymů, fosfátů a vůně
• ideální do strojů
• na podlahy i koberce
Generální čistič bez enzymů, fosfátů a tenzidů. Univerzálně 
použitelný, rychle rozpouští nečistoty z podlah i koberců. Je bez 
tenzidů a tím snižuje opětovné znečištění např. textilních krytin. 
Zvláště vhodný pro strojní použití. Výborný na mikroporézní 
slinutou dlažbu a koberce ze syntetických vláken.
Ředění: běžný úklid mopem 50 ml, intenzivní úklid 100-1000 ml k 
10 l studené vody. Spotřeba na m2²: 1 ml, intenzivní čištění: 10 ml

Obsah Kč bez DPH Kč za 10l roztok

10 l 1224 12

1 l 154 15

Univerzální čisticí prostředek na všechny povrchy a podlahy.

• jemně voní, pro každodenní i intenzivní úklid 
• netvoří pěnu, lze použít do strojů

Pro každodenní i intenzivní čištění. Na všechny povrchy, předměty 
a podlahy (podlahy, nábytek, koženka). Snášenlivý k mnoha 
dezinfekčním prostředkům. Je šetrný k životnímu prostředí, 
biologicky odbouratelný. Ředění: 25 ml na 8 l vody.

Obsah Kč bez DPH Kč za 8l roztok 

10 l 1640 4,1

1 l 210 5,3

Rivamat Torvan-koncentrát


