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1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKŮ 
 
DEZISAN a DEZISAN Spray 
 
Výrobky řady DEZISAN byly navrženy pro použití prakticky ve všech částech domácnosti od 

koupelny až po dětský pokoj. Pravidelným používáním našich dezinfekčních prostředků si výrazně 

ozdravíte prostředí kolem vás a snížíte rizika onemocnění, případně jejich přenosu. Všechny naše 

výrobky jsou vodou ředitelné roztoky na bázi polymeru PHMG bez obsahu chlóru, alkoholu, 

aldehydů a fenolů. Jejich aplikaci tedy neprovází nepříjemný pach agresivních chemikálií. 

Nepoškozují žádné ošetřované materiály (dřevo, plast, textilie atd.), jsou nehořlavé. 

 

Naše výrobky zabezpečí pravidelným používání bakteriální čistotu domácnosti a její dlouhodobou 
ochranu před mikroorganismy a plísněmi. Eliminuje pachy v pračkách, ledničkách, 

odpadkových koších a jiných. 

  
Jak DEZISAN funguje? 
Ošetřením vznikne na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době 

eliminuje biologické znečištění (bakterie, viry, plísně, houby) na ošetřovaném povrchu, navíc tento 

ochrání až několik dní a snižuje riziko jeho opětovné kontaminace. Polymerovou vrstvu je možno 

po předepsané době působení odstranit opláchnutím vodou. V některých případech je to však 

nežádoucí – zejména tam, kde je biologické zatížení prostor enormní (netýká se povrchů, které 

přicházejí do přímého kontaktu s potravinami).  

 
Jaké má DEZISAN účinky?  
Eliminuje široké spektrum mikroorganismů - bakterie, viry, plísně, houby (včetně TBC, BVDV virus, 

Vakcinie Virus, Adenovirus, Poliovirus). 



 

2. POUŽITÍ DEZISANU V DOMÁCNOSTI 
 
Domácnost by měla být zdravým, bezpečným a příjemným místem k životu. Pokud rodinu překvapí 

bakterie, viry nebo plísně, může se to projevit nepříjemnými zdravotními problémy. I když je rodina 

čistotná, bakterie pouze vodou a saponátem neodstraní. K tomu je určena řada našich 

dezinfekčních výrobků. Hlavně rodiny s malými dětmi by měly věnovat pozornost místům, kde se 

mohou ve zvýšené míře vyskytovat bakterie a viry.  

 
Kde se nejčastěji bakterie a viry vyskytují:          
 
Koupelny                                                                                                                                  
Kuchyně 
Toalety 
 

Neměli bychom také zapomínat na kliky, 

splachovače, vypínače apod. 

 
Koupelna 
 
Výrobky řady DEZISAN udrží dlouhodobě vaši 

koupelnu a toaletu hygienicky čistou a 

pravidelným používáním zamezí opakovanému 

vzniku plísní. 

• Dezinfekce umyvadla a vany 
Nastříkejte DEZISAN Spray na umyvadlo, vanu a prostory kolem a nechejte působit alespoň 

15 minut, nebo do zaschnutí. Následně opláchněte takto ošetřené povrchy vodou. 
• Dezinfekce WC sedátka 

Nastříkejte DEZISAN Spray na sedátko a nechejte působit 15 minut, nebo do zaschnutí. Tím 

bude zabezpečena dokonalá bakteriální čistota a v případě pravidelného používání i 

dlouhodobá ochrana. 
• Dezinfekce podlah 

DEZISAN přidejte do kbelíku s vodou v dávce uvedené na etiketě výrobku. Lze použít 
společně s běžnými saponátovými prostředky, ale nelze míchat s jinými dezinfekčními 

prostředky. 

• Předcházení a likvidace plísní v okolí umyvadla, vany a na stěnách 
DEZISAN šetrně zlikviduje plíseň v okolí vany, sprchového koutu a umyvadla. Na rozdíl 

od chlorových přípravků je DEZISAN zcela bez zápachu a v pracovních koncentracích šetrný 
k lidskému zdraví, dětem i zvířatům.  

Postup: Na postižená místa aplikujte (nastříkejte) DEZISAN Spray a nechejte působit po 
dobu minimálně 30 minut, nejlépe však až do zaschnutí přípravku. Poté tmavá místa 

postižená plísní odstraňte mechanicky. Vždy je nutno dbát, aby ošetřovaný povrch byl suchý 

(tímto se přípravek dostane až do sporů plísní). Pokud růst plísní pokračuje, tento postup 

znovu opakujte. 

 



 

Kuchyň 
 

• Dezinfekce podlah 
Zejména v rodinách s malými dětmi (batolaty) je dezinfekce podlah nezbytností. Pouhým 

omytím podlahy vodou se saponátem nedocílíte eliminace bakterií, které se na zemi 

vyskytují. DEZISAN přidejte do kbelíku s vodou v dávce uvedené na etiketě výrobku. Lze 
použít společně s běžnými saponátovými prostředky, ale nelze míchat s jinými dezinfekčními 

přípravky. 

• Dezinfekce a odstranění pachu odpadkového koše 
Prázdný odpadkový koš vymyjte vodou a následně vystříkejte přípravkem DEZISAN Spray 
(doba působení – nejméně 30 min., nebo do zaschnutí), nebo opláchněte pracovním 

roztokem DEZISANU v ředění uvedeném na etiketě výrobku (30 ml/1 l vody). 

• Odstranění pachu v myčce na nádobí 
DEZISAN Spray je vhodný k přímému nastříkání do myčky. Po asi 30 minutách působení lze 

do myčky naskládat nádobí určené k mytí a spustit mycí program.  

Předcházení vzniku zápachu z nádobí, které do myčky naskládáte, pomůže postřik špinavého 

nádobí DEZISANem Spray ihned po vložení do myčky. Zamezíte tak tvorbě plísní ze zbytků 

jídla na nádobí, které jsou zdrojem zápachu.  

• Odstranění pachu v odšťavňovači, mlýnku na maso, kávu aj. 
DEZISAN výborně odstraňuje pachy ze všech kuchyňských robotů a pomocníků 

v domácnosti. Naneste DEZISAN Spray, nechejte působit 30 minut a poté dobře opláchněte 

pitnou vodou. 

• Dezinfekce linky a dřezu 
Výlevka je ideálním prostředím pro množení bakterií. Odborníci upozorňují, že například 

zeleninu by měli lidé mýt ve zvláštní nádobě a nepokládat ji přímo do dřezu. Použití 

DEZISANu škodlivé bakterie zcela eliminuje. Výlevku postříkejte DEZISANem Spray a 
nechejte působit 30 minut. V případě, že se zápach šíří ze sifonu výlevky, nalijte do sifonu 50 

ml DEZISANu a nechejte působit po dobu cca 30 minut. 

• Dezinfekce desky na krájení 
Výborně se hodí k dezinfekci umělohmotných, 

skleněných, nerezových i dřevěných desek 

na krájení. Při porcování syrového masa dochází ke 

kontaminaci desky bakteriemi. Salmonella, E. coli a 

Campylobacter jsou jen některé z bakterií, kterým se 

na krájecích deskách mimořádně daří 

(mimochodem, podle statistik dojde k více než 

polovině otrav jídlem doma). Naneste DEZISAN 
Spray na desku a nechejte působit asi 15 minut. 

Poté dobře opláchněte pitnou vodou. 

 



 

Praní 
 
• Odstranění pachu z pračky 

V zásobníku na prací prostředky se po čase tvoří nepříjemný povlak, který můžete 

odstraňovat i za pomoci DEZISANu. Ten zajistí bakteriální čistotu a dokonalé odstranění 
pachů. Nejprve vystříkejte vnitřek pračky včetně zásobníku na prací prostředky DEZISANem 
Spray a nechejte působit alespoň 30 minut. Poté dávkujte 200 ml DEZISANu do dávkovače 
máchání a zapněte pračku.  

• Odstranění těžko odstranitelných pachů z látkových potahů (např. dětské 
autosedačky, pracovní oděvy, zavazadla apod.) 
Lze použít pro ruční praní i pro praní v automatické pračce.  

1. Aplikujte DEZISAN Spray nástřikem na látku a nechejte působit cca 30 minut. Poté 

vyperte běžným způsobem, nebo  

2. aplikujte DEZISAN (20 ml/1 l vody) do prací vody a nechejte působit 30 minut, poté 

vyperte obvyklým způsobem (ruční praní).  

3. V případě praní v pračce přidejte 200 ml DEZISANu do zásobníku pračky určeného 
pro první praní (předepírka) a perte běžným způsobem za použití pracích prostředků. 

DEZISAN nijak nepoškozuje prádlo (jakékoli materiály), nenarušuje barvy ani kvalitu materiálu. 

 

Hobby 
 
• Dezinfekce klecí, akvárií a jiných příbytků pro zvířata 

V případě, že Váš čtyřnohý přítel znečistí přepravku nebo pelech, je dobré ji před samotným 

praním nastříkat DEZISANem Spray a nechat působit alespoň 15 minut. Tím si zajistíte 100% 

čistotu bez zápachu. DEZISAN Spray je šetrný i k malým živočichům, proto jej můžete bez 

obav použít i na dezinfekci jejich příbytků. Po krátkém působení přípravek z ošetřovaného 

povrchu otřete, případně opláchněte a poté jej můžete ihned nechat přijít do styku se 

zvířetem. 

 

Cestování 
 
Lidé, kteří cestují, přijdou obvykle do prostor s velkým bakteriálním zatížením. Pomocí našich 

prostředků se mohou účinně chránit a zamezit nepříjemným a někdy i dlouhodobým problémům. 

DEZISAN Mini Spray je vynikajícím prostředkem k rychlé dezinfekci na cestách. Lze použít na kliky, 

WC sedátka, interiéry aut a hotelových pokojů apod. Naneste nástřikem DEZISAN Mini Spray a 
po krátkém působení bude zajištěna bakteriální čistota ošetřené plochy. 

 

Dezinfekce a odstranění pachu z obuvi, předcházení tvorbě 
kožních plísní 
 
DEZISAN je šetrný ke všem materiálům včetně jemné kůže, textilu a gumy. Jeho aplikací 

předejdete vzniku zápachu popřípadě již vzniklý zápach zcela odstraníte a zabezpečíte tím 

mikrobiální čistotu, která je dobrou prevencí před vznikem kožních plísní. Většina zápachů je 

způsobena biologickým životem (bakterie, plísně), kterému lze předcházet pravidelným 

používáním našich přípravků. Aplikujte DEZISAN Spray přímo nástřikem na ošetřovaná místa. 

 



 

Dezinfekce matrací 
 

Dezinfekcí matrací vytvoříte prostředí nepřátelské k roztočům, bakteriím a plísním. Doporučujeme 

potah nebo krycí podložku matrace postříkat DEZISANem Spray a nechat řádně vyschnout. 
Následně můžete ošetřené matrace opět používat. 

 

Odstranění plísní ze stěn a předcházení jejich dalšímu výskytu 
 
DEZISAN je díky svým silným biocidním vlastnostem schopen předcházet vzniku a množení ložisek 

plísní a spórů patogenních bakterií. Je ideální prevencí ve formě přísad do všech vodou ředitelných 

barev. Můžete jej použít také přímým nástřikem na stěny místností i za přítomnosti osob a zvířat. 

Postup: 
• Plíseň mechanicky odstraňte ze stěny (škrabkou, kartáčem) 

• Pomocí průmyslového fénu nebo plynového sušáku povrch, v případě nutnosti, vysušte 

• Na suchý povrch naneste DEZISAN Spray (spotřeba 200-250 ml/m2) 

• Po vyschnutí povrch zarovnejte pomocí následující kompozice: 

Suchá omítková směs + malé množství vody (dle návodu na balení) + přípravek DEZISAN 
(10% z množství doplněné vody) 

• Preventivní opatření proti plísni: DEZISAN doporučujeme aplikovat tam, kde je nebezpečí 

vzniku plísní. Při stavebních pracích nebo rekonstrukci tento přípravek aplikujeme 

do omítkových směsí těsně před použitím  

 

Dezinfekce hraček 
 

Lze jen stěží zabránit tomu, aby hračky nikdy nepřišly do styku s podlahou. Malé děti je ovšem velmi 

rády strkají do úst a „ochutnávají“, a proto je nutné tyto pravidelně omývat a dezinfikovat. K tomu se 

výborně hodí DEZISAN. Gumové, dřevěné a plastové hračky ošetřujte nástřikem DEZISANu Spray 
(po předchozím omytí hračky vodou), nechejte působit cca 15 minut a následně dobře omyjte 

pod tekoucí pitnou vodou. Plyšové a textilní hračky dezinfikujte přidáním DEZISANu do prací vody. 

Dávkování dodržujte dle návodu na etiketě výrobku.  

 



 

3. ZPŮSOBY APLIKACE A DOPORUČENÁ DOBA PŮSOBENÍ 
 

Použití Prostředek / způsob aplikace Doba působení 
 

Dezinfekce umyvadla DEZISAN Spray – přímý postřik 15 minut nebo do zaschnutí 

Dezinfekce WC sedátka DEZISAN Spray – přímý postřik min. 15 min. nebo do zaschnutí 

Dezinfekce podlah kuchyní a 

koupelen 

30 ml DEZISANU na 1 litr vody (3% 

roztok) 

neoplachuje se 

Předcházení a likvidace plísní v 

koupelně 

DEZISAN Spray – přímý postřik 30 min., nebo do zaschnutí 

Dezinfekce a odstranění pachu 

odpadkového koše 

DEZISAN Spray – přímý postřik 30 min., nebo do zaschnutí 

Odstranění pachu v myčce  DEZISAN Spray – přímý postřik 30 minut 

Odstranění pachu 

v odšťavňovači, mlýnku na 

maso, kávu aj. 

DEZISAN Spray – přímý postřik 30 minut 

Dezinfekce linky a dřezu DEZISAN Spray – přímý postřik 

nebo 30 ml DEZISANU na 1 litr 

vody (3% roztok) 

30 minut 

Dezinfekce desky na krájení DEZISAN Spray – přímý postřik Nejméně 30 minut, při větším 

znečištění především dřevených 

desek je dobré nechat působit přes 

noc 

Odstranění pachu z pračky DEZISAN Spray – přímý postřik,  

DEZISAN 

30 minut 

Odstranění těžko 

odstranitelných pachů 

z látkových potahů a materiálů 

(např. dětské sedačky, pracovní 

oděvy, zavazadla apod.) 

DEZISAN Spray – přímý postřik 

nebo přidáme k praní 20 ml 

DEZISANU na 1 litr vody, nebo 

dávkujeme 200 ml do automatické 

pračky  

min. 30 minut podle míry znečištění  

Dezinfekce klecí, akvárií a jiných 

příbytků pro zvířata 

DEZISAN Spray – přímý postřik 15 minut  

Dezinfekce a odstranění pachu 

v botách, předcházení tvoření 

plísní 

DEZISAN Spray – přímý postřik neoplachuje se 

Dezinfekce matrací DEZISAN Spray – přímý postřik neoplachuje se, po zaschnutí lze 

matraci použít 

Odstranění plísní ze stěn a 

předcházení jejich dalšímu 

výskytu 

DEZISAN Spray – přímý postřik 

(200-250 ml/m2), DEZISAN 100 ml  

na 1 litr doplněné vody 

neoplachuje se 

Dezinfekce hraček DEZISAN a DEZISAN Spray 15 minut, poté opláchnout pitnou 

vodou 

 


