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Chinoseptan® 

Pudr ve spreji 

Mikro-pudrový sprej určený pro suchou desinfekci 

pro živočišnou výrobu a veterináře. Ideální pro 

suchou desinfekci a snížení hladin bakterií, virů a 

organizmů způsobujících mykózy. 
 

Chinoseptan® Pudr ve spreji je prověřený sprej pro suchou desinfekci 

efektivní proti bakteriím, kvasinkách, plísním a lipofilickým virům. 

Bakterie a ostatní mkroorganismy se mohou velmi rychle rozšířit ze 

zvířete na zvíře díky kontaminovanému povrchu, veterinárním nástro- 

jům a dalším používaným pomůckám (uťerky, kartáče, košťata apod.). 
 

Rychle působící desinfekce s Chinoseptan® Pudr ve spreji je efektivní 

preventivní metoda, jak zabránit nebezpečí rozšíření patogenních 

agens. Velmi rychle zasušuje těžce dostupná místa a chrání proti fakto- 

rům z prostředí. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte ozna- 

čení a informace o produktu. 

• Pro prevenci rizik rozšíření 

mikroorganismů způsobujících 

onemocnění 
 

• Velmi rychle zasušuje těžce 

dostupná místa 
 

• Chrání proti faktorům z prostředí 

Prodejní jednotka: 200 ml plechovka 

Kód produktu: SA00095 

Prodejní jednotka: 400 ml plechovka 

Kód produktu: SA00097 

Změny vyhrazeny. AC-CHP-CZ-08-14-A 
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Černý sprej s olejem tvořící ochranný film 

určený pro paznehty a další rohovité tkáně. 

Anthrolan®-N Spray tvoří na tkáních ochranný film, který se 

velmi rychle absorbuje do paznehtů. 

Chrání proti vlhkosti a dalším negativním faktorům (moč, 

výkaly, atp.). 

Sprej může být také použit po odrohování. 

Anthrolan®-N Spray neobsahuje žádné karcinogenní deh- 

tové látky. Obsahuje přírodní látky efektivní na růst a zdraví 

paznehtů a rohoviny. 

• Přírodní ochrana zaručuje 

kvalitní růst zdravé rohoviny a 

paznehtů 
 

• Chrání proti vlhkosti a dalším 

negativním faktorům (moč, 

výkaly, atp.) 

Prodejní jednotka: 200 ml plechovka 

Kód produktu: SA00082 

Změny vyhrazeny. AC-AN-CZ-08-14-A 

Anthrolan®-N 

Spray na kopyta 
a paznehty 
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