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POLYMPT®

Dezinfekčné prípravky POLYMPT® predstavujú II. generáciu viacúčelovej polymérovej dezinfekcie. 
Vodou riediteľné polymérové čistiace a dezinfekčné prostriedky sú bez chlóru, alkoholu, fenolov 
a aldehydov, nie sú horľavé ani korozívne, nebielia a nepoškodzujú žiadne povrchy. Spoľahlivo 
ničia multirezistentné baktérie, vírusy, plesne a kvasinky, riasy a spóry.

Dvojnásobný dezinfekčný efekt
Prípravky POLYMPT® kombinujú  dezinfekčnú funkciu s ochrannou. Eliminujú existujúce 
mikroorganizmy  a zároveň vytvárajú nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt. Týmto efektívne 
chránia prostredie pred nákazami.

Dezinfekčné prípravky POLYMPT® vytvárajú na povrchoch mikroskopicky tenký, ale silný film, 
ktorý pôsobí antibakteriálne. Ochranná vrstva má potenciál vydržať na povrchu dni až mesiace.

Dezinfekcia šetriaca životné prostredie
Dezinfekcia POLYMPT® je ekologicky priateľská dezinfekcia. Nepoškodzuje žiadne povrchy na 
ktorých sa aplikuje. Je nekorozívna a nehorľavá, ľahko manipulovateľná. Správne uskladnená 
si zachováva svoju účinnosť až 5 rokov. Je jednoduchá na používanie a aplikáciu. Prácu s ňou 
zvládne a laik, nevyžaduje si náročné servisné riešenia a drahé technologické postupy.

Jemná k veľkým organizmom, smrteľná pre mikróby
Ničí baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy a zanecháva povrchy dlhodobo chránené proti 
mikroorganizmom. POLYMPT® však nepoškodzuje bunky vyšších organizmov (t.j. ľudské, 
zvieracie), pretože tie majú rozdielnu molekulovú štruktúru, biochemické vlastnosti (napr. naše 
bunky obsahujú cholesterol, ktorý napomáha stabilizovať membránu), cytoplazmu a jadro.



(a) (b)

3

Produktový katalóg  POLYMPT® 
MPT POOLTM  Starostlivosť o bazény a vírivky
    Polymérová dezinfekcia povchov
    Bezchlórové čistiace prostriedky
MPT CLEANTM Osviežovače vzduchu
    Hygiena rúk a pokožky
    Profesionálne dezinfekčné prostriedky
    Aplikátory 
MPT TECH TM Technické aerosóly
    Easy AIR System

Mechanizmus účinku  POLYMPT® 

  záporne nabité bunky mikróbov priťahuje kladne nabitý polymér POLYMPT® ako magnet
  prienik molekuly POLYMPT® bunkovou membránou mikróbu
  narušenie a zničenie cytoplazmatickej bunkovej membrány a dýchacieho systému
  obsah bunky uniká do medzibunkového priestoru cez destabilizovanú bunkovú membránu
  nastáva úplná bunková smrť bez ďalšej možnosti rozmnožovania

Pohľad na odolné bunky E. coli vystavené účinkom polyméru PHMG

(a)  normálne bunky – nevystavené účinkom polyméru PHMG
(b)  bunky vystavené účinkom PHMG – môžeme pozorovať zreteľnú deštrukciu membrány
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STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNY A VÍRIVKY
Tabuľka dávkovania
podľa objemu bazéna

Tabuľka dávkovania
podľa objemu vírivky

POOL
TM

POLY POOL STARTER PACK

POLY POOL SEASON PACK

POLY WHIRLPOOL COMPLETE PACK

POLY POOL

POLY POOL SHOCK

POLY WHIRLPOOL 

POLY SPA SANITIZER

MPT ANTIFOAM

MPT SPA AROMA THERAPY - Lemon

MPT OXI

MPT FLOCK

MPT HARD WATER FIX

MPT pH PLUS

MPT pH MINUS

MPT POLYMER + pH TEST

MPT HARD WATER TEST

MPT pH TESTER DIGITAL

DEZINFEKÈNÁ ZLOŽKA

  VÍRIVÉ VANE,

  JAKUZZI,

  DREVENÉ KADE,

  NAFUKOVACIE VÍRIVKY

  VONKAJŠIE BAZÉNY,

  VNÚTORNÉ BAZÉNY
1 m3 20 ml 20 ml 20 g 5 ml

2 m3 40 ml 40 ml 40 g 10 ml

5 m3 100 ml 100 ml 100 g 25 ml

10 m3 200 ml 200 ml 200 g 50 ml

12 m3 240 ml 240 ml 240 g 60 ml

15 m3 300 ml 300 ml 300 g 75 ml

18 m3 360 ml 360 ml 360 g 90 ml

20 m3 400 ml 400 ml 400 g 100 ml

22 m3 440 ml 440 ml 440 g 110 ml

25 m3 500 ml 500 ml 500 g 125 ml

28 m3 560 ml 560 ml 560 g 140 ml

30 m3 600 ml 600 ml 600 g 150 ml

35 m3 700 ml 700 ml 700 g 175 ml

40 m3 800 ml 800 ml 800 g 200 ml

MPT OXI
1x za 7 dní

MPT FLOCK 
1x za 7 dní

POLY POOL
1x za 7 dní

POLY
POOL SHOCK
pri uvedení

do prevádzky

1 m3 250 ml 100 ml 50 g 10 ml

2 m3 500 ml 200ml 100 g 20 ml

3 m3 750 ml 300 ml 150 g 30 ml

4 m3 1000 ml 400 ml 200 g 40 ml

5 m3 1250 ml 500 ml 250 g 50 ml

6 m3 1500 ml 600 ml 300 g 60 ml

8 m3 2000 ml 800 ml 400 g 80 ml

10 m3 2500 ml 1000 ml 500 g 100 ml

POLY SPA
SANITIZER

pri uvedení
do prevádzky

a èistení

POLY
WHIRLPOOL

1x za
7-14 dní

MPT OXI
1x za

7-14 dní

MPT
ANTIFOAM

pod¾a
potreby 
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BAZÉN

BAZÉN

VÍRIVKA

BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

POLY POOL STARTER PACK je kompletná sada na 
úpravu vody pri spustení bazéna. 

Sada obsahuje: 
1x POLY POOL SHOCK | 1x POLY POOL |  1x MPT 
FLOCK |  1x MPT OXI  |  1x MPT pH MINUS |  1x MPT 
HARD WATER FIX |  1x  MPT pH + POLYMER TEST |  1x 
MPT HARD WATER TEST

POLY WHIRPOOL COMPLETE PACK je kompletná 
sada na udržanie čistej vody vo vírivke. Sada vystačí na 
120 dní pre vírivku s objemom 1m3. Súčasťou sady je aj 
digitálny pH tester.
Sada obsahuje: 
2x POLY WHIRLPOOL | 1x MPT OXI  |  2x POLY SPA 
SANITIZER | 1x MPT pH MINUS |  1x MPT ANTIFOAM 
| 1x POLY SPORT & SPA |  1x DIGITÁLNY pH TESTER

POLY POOL SEASON PACK je sada na udržanie čistej 
vody v bazéne počas sezóny. Sada vystačí na 50 dní pre 
bazén s objemom 20m3

Sada obsahuje: 
2x POLY POOL |  2x MPT OXI  |   1x MPT pH MINUS |   
1x MPT FLOCK |  
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BAZÉN

BAZÉN

BAZÉN

MPT FLOCK je tekutý, koncentrovaný prípravok určený 
na vyvločkovanie drobných nečistôt a odstránenie 
zákalu bazénovej vody. Združí (vyvločkuje) i veľmi jemné 
rozptýlené nečistoty do väčších celkov a tieto je možné 
následne odfiltrovať alebo odsať bazénovým vysávačom. 
Zároveň dodá vode požadovanú „iskru “.

Balenia: 1 L  |  5 L 

POLY POOL je novodobý tekutý koncentrovaný prípravok 
na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo všetkých 
bazénoch (krytých aj nekrytých). Má silný a dlhodobý 
účinok proti mikroorganizmom a riasam. POLY POOL 
je tou najlepšou voľbou ekologického dezinfekčného 
prípravku pre zdravý životný štýl.

Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY POOL SHOCK je novodobý tekutý koncentrovaný 
prípravok na šokovú dezinfekciu vody vo všetkých typoch 
bazénov (s filtráciou aj bez filtrácie). Má silný a dlhodobý 
účinok proti mikroorganizmom a riasam pri uvedení bazéna 
do prevádzky po dlhšej odstávke . Je vhodný na rýchle – 
šokové vyčistenie vody pri extrémnych záťažiach bazénov 
(veľké množstvo kúpajúcich, vysoká teplota vody, výskyt 
rias a pod.) Je ideálny na zazimovanie bazéna na konci 
sezóny. 
Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNY A VÍRIVKY
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VÍRIVKA

VÍRIVKA

VÍRIVKA

POLY WHIRLPOOL je novodobý polymérový tekutý 
koncentrovaný prípravok na dezinfekciu a hygienické 
zabezpečenie vody vo všetkých druhoch víriviek. Má 
silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam. 
POLY WHIRLPOOL je tou najlepšou voľbou bezpečného 
dezinfekčného prípravku pre zdravý životný štýl.

Balenia: 1 L  |  5 L 

MPT ANTIFOAM je vysoko účinný odpeňovač určený 
do vírivých, masážnych a perličkových vaní. Efektívne 
a dlhodobo potláča tvorbu peny. Je rýchly a bez vedľajších 
účinkov.

Balenia: 250 mL | 1 L

POLY SPA SANITIZER Je revolučný koncentrovaný, 
intenzívne čistiaci nepenivý prostriedok určený najmä na 
čistenie vírivkových a perličkových vaní a aj na čistenie 
stien a prepadových žľabove wellness víriviek. Výborne 
čistí a odstraňuje nečistoty usadené v cirkulačnom potrubí. 
Na ošetrenom povrchu vytvára aktívnu vrstvu polyméru, 
ktorá výrazne spomaľuje následné usadzovanie nečistôt.
Balenia: 250 mL | 1 L  |  5 L 

STAROSTLIVOSŤ O BAZÉNY A VÍRIVKY
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VÍRIVKA

VÍRIVKA

BAZÉN

BAZÉN

VÍRIVKA

BAZÉN

MPT pH MINUS je prípravok na zníženie pH vody. 
Ideálna hodnota pH pri používaní bezchlórovej  a chlórovej 
dezinfekcie vody je 7,0. Pokiaľ pH opustí  túto vymedzenú 
oblasť, dochádza ku zníženiu účinnosti a zvýšeniu 
spotreby dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH 
< 6,8) korodujú kovové časti bazénu a rýchlejšie blednú 
farby plastov a fólií v bazéne. Pri vysokom pH (pH > 7,4) 
dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež dôjsť k 
podráždeniu očných spojiviek a pokožky.

Balenia: 1,6 kg  |  2,8 kg 

MPT pH PLUS je prípravok na zvýšenie pH vody. 
Ideálna hodnota pH pri používaní bezchlórovej a chlórovej 
dezinfekcie vody je 7,0. Pokiaľ pH opustí túto vymedzenú 
oblasť, dochádza k zníženiu účinnosti a zvýšeniu spotreby 
dezinfekčných prípravkov. Pri nízkom pH (pH < 6,8) 
korodujú kovové časti bazéna a rýchlejšie blednú farby 
plastov a fólií v bazéne. Pri vysokom pH (pH > 7,4) 
dochádza k zakaleniu vody a tvorbe rias. Môže tiež dôjsť k 
podráždeniu očných spojiviek a pokožky.

Balenia: 1 kg |   

MPT OXI je rýchlo rozpustný sypký oxidačný prípravok 
slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu 
vody v bazénoch. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíku vo 
vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. MPT OXI pôsobí 
vo vode kyslo a tým mierne znižuje hodnotu pH. 

Balenia: 1 kg  |  3 kg
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VÍRIVKA

BAZÉN

VÍRIVKA

VÍRIVKA

BAZÉN

MPT HARD WATER FIX je tekutý prípravok určený na 
ošetrenie tvrdej vody v bazénoch a vírivých vaniach. Silne 
mineralizovaná voda (napr. studňová) je príčinou červeného 
až hnedého zákalu (železo, mangán) vo vode a napomáha 
rýchlej tvorbe usadenín (vodný kameň), alebo spôsobuje 
zatvrdnutie pieskovej filtrácie. Prípravok zablokuje minerály 
spôsobujúce vysokú tvrdosť a taktiež rozpustené kovy 
spôsobujúce zákaly. Voda ošetrená s MPT HARD WATER 
FIX nevytvára usadeniny, zákal a šetrí tak technológiu 
bazéna a prispieva k nezávadnosti bazénovej vody.

Balenia: 1 L  |  5 L  

MPT SPA AROMA THERAPY - lemon je profesionálny 
citrónový parfum do vody vo vírivých vaniach. Výrobok 
neobsahuje GMO. Neobsahuje žiadne farbivá 
a konzervačné látky.

Balenia: 250 mL  |  

Digital pH test
Rýchle a spoľahlivé meranie pH vody v bazéne, vírivej vani 
alebo rybníku, či akváriu. Nameraná hodnota sa zobrazí 
okamžite na digitálnom displeji. Rozsah merania 0,0 - 14,0 
pH.
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VÍRIVKA

VÍRIVKA

BAZÉN

BAZÉN

MPT pH+POLYMER TEST
Kvapkový tester bazénovej vody 2 v 1. Je určený na 
stanovenie obsahu účinnej látky - polyméru vo vode a meria 
pH vody.

Balenie: 120 meraní |

MPT HARD WATER TEST
Kvapkový tester na stanovenie tvrdosti vody v bazéne 
alebo vírivke.

Balenie: 120 meraní |

Dávkovač dezinfekcie do bazéna PP60 PRG 
Automatický časový dávkovač, ktorý môžeme použiť na 
úpravu bazénovej vody, ale aj pre dávkovanie vonných 
esencií do sáun a parných kúpeľov (PP 60 PRG Sauna). 
Pre bazény a vírivky 1 - 250 m3.
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Váš sprievodca svetom profesionálnej hygieny a wellness



POLYMÉROVÁ DEZINFEKCIA POVRCHOV

POLYMPT® HOME

POLYMPT® SPORT & SPA

POLYMPT® VET & PET

POLYMPT® WASHER

POLYMPT® ANTI-CALC

POLYMPT® CLEANER SPRAY 2in1 

POLYMPT® CLEANER FOAMING forte

POLYMPT® CLEANER NONFOAMING forte

POLYMPT® UNIVERSAL

POLYMPT® AIR

POLYMPT® PROFI forte

POLYMPT® UNIVERSAL WIPES

MPT WINDOW CLEANER

MPT DISH CLEANER

MPT FLOOR CLEANER

MPT WC GEL

MPT HAND SANITIZER

DEZINFEKÈNÁ ZLOŽKA

PODLAHY A SCHODISKÁ,

MPT LIQUID SOAP antibacterial

SPOLOÈENSKÉ PRIESTORY,

AMBULANCIE, 

CHODBY A ÈAKÁRNE

POVRCHY A ZARIADENIA,

NÁBYTOK A VYBAVENIE,

K¼UÈKY A ZÁBRADLIA, 

PRACOVNÉ DOSKY

SANITA

WC A KÚPE¼ÒA

OBKLADY

PRÁÈKA A BIELIZEÒ

KUCHYÒA,

RIADY,

PRÍBORY,

OKNÁ,

RIADY,

SKLENENÉ PLOCHY,

SEKTOR
KUCHYÒA,

RIADY,

PRÍBORY,

ZDRAVOTNÍCTVO,

AMBULANCIE,

NEMOCNIÈNÁ HYGIENA,

ÈISTÉ PRIESTORY

FITNESS, REKREÁCIA, WELLNESS, 

SAUNY, SOLÁRIÁ, KOZMETIKA, 

BEAUTY SALÓNY, KADERNÍCTVA, 

MASÁŽNE SALÓNY, RELAX

VETERINÁRNA HYGIENA,

CHOVATELIA A FARMY,

PO¼NOHOSPODÁRSTVO,

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

VEREJNÁ HYGIENA, VEREJNÁ

DOPRAVA, GASTRO A FACILITY,

DOMÁCNOSTI A INŠTITÚCIE,

UPRATOVACIE FIRMY
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ČISTENIE A DEZINFEKCIA POVRCHOV

CLEAN
TM
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POVRCHY

POVRCHY

POVRCHY

VEREJNÁ
HYGIENA

VETERINÁRNA 
HYGIENA

FITNESS

POLYMÉROVÁ DEZINFEKCIA POVRCHOV

POLY SPORT & SPA je tekutý bezchlórový dezinfekčný 
prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných 
plôch, povrchov, predmetov, nástrojov a prístrojov. 
Bol vyvinutý špeciálne na dezinfekciu drevených sáun, 
masážnych lôžok, zariadení vo fitness a wellness (stroje 
na cvičenie, karimatky, žinenky, tatami, rukavice, chrániče, 
športová obuv a pod.) a zariadení v kozmetických & beauty 
salónoch. Je charakteristický silným antibakteriálnym, 
protikvasinkovým, protiplesňovým a virucidným účinkom. 
Balenia:  0,5 L  |  1 L  | 5 L  |  10 L  |  25 L

POLY HOME je tekutý bezchlórový dezinfekčný 
prostriedok určený na dezinfekciu v domácnostiach, 
v ubytovacích zariadeniach, vo verejnom stravovaní, 
v školstve a vo verejných inštitúciách. Je charakteristický 
silným antibakteriálnym, protikvasinkovým, protiplesňovým 
a virucidným účinkom. 

Balenia: 0,25 L  | 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY VET & PETS Tekutý dezinfekčný prostriedok určený 
na okamžité použitie na dezinfekciu všetkých povrchov, 
predmetov a plôch vo veterinárnych ambulanciách 
a verejných priestoroch, gazdovstvách, útulkoch 
a domácnostiach. Je určený na antibakteriálnu dezinfekciu 
vo veterinárnej oblasti a pre chovateľov. Je charakteristický 
silným antibakteriálnym ako aj protikvasinkovým, 
protiplesňovým a virucidným účinkom.
Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L
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POVRCHY

POVRCHY

PODLAHY

PODLAHY

PRÁČKA

ZDRAVOTNÍCTVO

ZDRAVOTNÍCTVO

ZDRAVOTNÍCTVO

VETERINÁRNA 
HYGIENA

VETERINÁRNA 
HYGIENA

VETERINÁRNA 
HYGIENA

VEREJNÁ
HYGIENA

VEREJNÁ
HYGIENA

VEREJNÁ
HYGIENA

FITNESS

FITNESS

FITNESS

POLY CLEANER FOAMING forte je koncentrovaný 
tekutý bezchlórový čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
určený na dezinfekciu a umývanie povrchov v  domácnosti, 
priemysle, ubytovacích zariadeniach, potravinárstve, 
škol- stve, sanitárnej oblasti, športových odvetviach a vo 
verejnom stravovaní. Prostriedok sa vyznačuje dobrou 
odmasťovacou schopnosťou. Penivý. 
Riedenie: 30 ml - 100 ml na 10 llitrov vody.
Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY WASHER je tekutý polymérový dezinfekčný 
prostriedok na okamžité použitie pre rýchlu dezinfekciu 
pračiek, bielizne v domácnostiach, zdravotníctve, školstve, 
hoteliérstve a reštauráciách, športového aj outdorového 
oblečenia, neoprénov a pod. Je možné ho použiť na ručné 
pranie aj pre pranie v práčke.

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY CLEANER non-foaming je koncentrovaný tekutý 
bezchlórový čistiaci a dezinfekčný prostriedok určený 
na dezinfekciu a umývanie  povrchov v domácnosti, 
priemysle, ubytovacích zariadeniach, potravinárstve, 
školstve, sanitárnej oblasti, športových odvetviach a vo 
verejnom stravovaní. Prostriedok sa vyznačuje dobrou 
odmasťovacou schopnosťou. Nepenivý.
Riedenie: 30 ml - 200 ml na 10 litrov vody.
Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L
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SANITA

KUCHYŇA

ZDRAVOTNÍCTVO

VETERINÁRNA 
HYGIENA

VEREJNÁ
HYGIENA

FITNESS

POVRCHY

POVRCHY

ZDRAVOTNÍCTVO

VETERINÁRNA 
HYGIENA

VEREJNÁ
HYGIENA

FITNESS

VETERINÁRNA 
HYGIENA

FITNESS

ZDRAVOTNÍCTVO

VEREJNÁ
HYGIENA

POLY ANTI-CALC je tekutý bezchlórový polymérový 
dezinfekčný a čistiaci prostriedok určený na dezinfekciu 
a umývanie kúpeľní, umývadiel, batérií, kachličiek, vaní, 
záchodových mís, nerezu, keramiky, kameniny, pálených 
tehál, WC a ostatných sanitárnych povrchov. Výborne 
odstraňuje vodný kameň a odolné usadeniny.  Na 
očistených povrchoch zanecháva lesk a sviežu vôňu. 

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY CLEANER 2 in 1 je tekutý bezchlórový čistiaci 
a dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu 
a umývanie povrchov v domácnosti, priemysle, ubytovacích 
zariadeniach, potravinárstve, školstve, sanitárnej oblasti, 
športových odvetviach  a  vo verejnom stravovaní. 
Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou 
schopnosťou. Odstraňuje zápach, nečistoty a masnotu. 

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY UNIVERSAL - VLHČENÉ UTIERKY sú 
polymérové dezinfekčné utierky určené na dôkladnú 
dezinfekciu umývateľných plôch a povrchov, predmetov. 
Nedráždivé. Na povrchu zanechávajú ochrannú polymérovú 
vrstvu.

Balenie: 60 ks utierok | 
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BEZCHLÓROVÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

MPT FLOOR CLEANER Univerzálny prípravok na 
umývanie podláh a iných nesavých povrchov ( napr. 
dlažba, PVC , linoleum, plast ). Jeho účinné zloženie 
s výťažkami citrónovej kôry ľahko odstráni všetky nečistoty 
z čistených plôch a zanechá ich dokonale čisté, lesklé a 
bez šmúh. Je vhodný tiež na umývanie podláh ošetrených 
polymerovými produktami a podlahovín s PU úpravou. Je 
šetrný k pokožke. 

Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

MPT WINDOW CLEANER je vysokoúčinný čistič 
okien, zrkadiel a sklenených plôch. Nezanecháva šmuhy. 
S prísadou na ľahšie odstraňovanie nečistôt od hmyzu. 
Zanecháva vysoký lesk a príjemnú vôňa.

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L
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MPT DISH CLEANER je vysoko koncentrovaný prípravok 
na umývanie riadu so sviežou vôňou limetky. Obsahuje 
glycerín a  d-panthenol na ochranu pokožky pred 
vysušením . Pohlcuje nepríjemný zápach kuchyne, riad 
zostáva perfektne čistý a žiarivo lesklý, bez šmúh a fľakov.

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

MPT WC GEL je kyslý čistiaci prostriedok na toaletné misy, 
pisoáre a daľšiu sanitárnu keramiku. Účinne odstastraňuje 
hrdzu, vodný a močový kameň, plesne a iné nečistoty. 
Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Toalety a pisoáre 
udržuje žiarivo biele a bez usadenín.

Balenia: 0,75 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L



OSVIEŽOVAČE VZDUCHU18

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU

MPT ODOR AWAY je moderný prípravok pre neutralizáciu 
zápachu s okamžitým účinkom. Molekuly zápachu rozloží 
a naviaže sa na ne. Tým dochádza ku zamedzeniu ich 
ďalšieho šírenia v priestore. Na univerzálne použitie.

Vône: EXOTIC |  LIME | ROSA

Balenia: 250 mL | 

MPT ODOR AWAY EXTRA STRONG s vôňou 
citrusového ovocia je je mimoriadne účinný odstraňovač 
pachov a osviežovač vzduchu. Inovatívny vysokotlakový 
systém so silnou koncentrovanou biologickou citrusovou 
vôňou  je zárukou dlhotrvajúceho príjemného osvieženia 
vzduchu. Priemyselné použitie

Balenia: 600 mL | 
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HYGIENA RÚK A POKOŽKY

MPT LIQUID SOAP s príjemnou vôňou aloe vera 
je tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou určené na 
každodenné umývanie rúk. Obsahuje glycerín a má 
vyrovnané pH. Je vhodné všade tam, kde je zvýšená 
potreba hygienického zabezpečenia rúk a pokožky. 
Obsahuje antiseptickú prísadu na likvidáciu baktérií.

Balenia: 0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

MPT  HAND SANITIZER   s príjemnou vôňou 
citrónovej trávy je antibakteriálny gél na hygienickú 
dezinfekciu rúk a pokožky s baktericídnou a protikvasinkovou 
účinnosťou. Obsahuje 60% alkoholov.

Balenia: 50 mL  | 200 mL |  0,5 L  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L
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PROFESIONÁLNE DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY:

POLY PIPE&WELL je tekutý koncentrovaný polymérový 
prostriedok určený na dôkladnú a profesionálnu 
dezinfekciu rozvodov pitnej vody,studní, nádrží, jazierok, 
vodojemov, retenčných nádrží, protipožiarnych nádrží, 
vrtov, konzerváciu vody v  podlahovom kúrení a radiátoroch,  
a pod.
Určený výhradne pre profesionálov.

Balenia: 250 mL | 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY AIR je tekutý bezchlórový dezinfekčný 
prostriedok. Je určený na dôkladnú dezinfekciu rozvodov 
vzduchu, klimatizačných a rekuperačných jednotiek, 
vzduchotechniky, filtrov a vnútorných priestorov. Je 
charakteristický silným antibakteriálnym, protikvasinkovým, 
protiplesňovým a virucidným účinkom.
Určený výhradne pre profesionálov.

Balenia: 500 mL  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

POLY UNIVERSAL je tekutý bezchlórový dezinfekčný 
prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných 
plôch, povrchov, predmetov, nástrojov a prístrojov. Používa 
sa na dezinfekciu v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, 
v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo 
vzduchotechnike, v športových odvetviach a v stravovaní.
Určený výhradne pre profesionálov.

Balenia: 500 mL  |  1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L
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POLY PROFI FORTE  je koncentrovaný tekutý bezchlórový 
dezinfekčný prostriedok určený na dôkladnú dezinfekciu, 
v priemysle, v ubytovacích zariadeniach , v potravinárstve, 
v školstve, v sanitárnej oblasti , vo vzduchotechnike, 
v športových odvetviach   a v stravovaní.

Riedenie: 0,5 -5 % ( 5 ml - 50 ml na 1 liter vody).

Balenia: 1 L  |  5 L  |  10 L  |  25 L

DEZINFEKČNÁ ZLOŽKA

Hygicult TPC je jednorazové kultivačné médium na 
stanovenie mikrobiologického znečistenia povrchov. 
Používa sa aj ako neleboratórny test účinnosti  
dezinfekčných prípravkov. 

DOPLNKOVÝ SORTIMENT
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APLIKÁTORY
Fogger VICTORY INNOVATIONS® VP200S 
je bezšnúrový elektrostatický ručný postrekovač. 
Napájaný lítiovou batériou s výdržou 4 hod. Veľkosť 
čiastočiek rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 
40 do 110 mikrónov. 

Dostrek: cca 1 m

Objem nádrže: 1 L

Fogger VICTORY INNOVATIONS® VP300S 
je bezšnúrový elektrostatický postrekovač - verzia 
backpack. Výdrž batérie 4 hod. Veľkosť čiastočiek 
rozprašovaného roztoku od 40 do 110 mikrónov. 

Dostrek: cca 2,5 m 

Objem nádrže: 8 L 

TECH
TM

TECHNICKÉ PRODUKTY 

APLIKÁTORY, TECHNICKÉ AEROSÓLY, EASY AIR SYSTEM
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Fogger ULV 260 je ultrazvukový prístroj tvoriaci 
studenú hmlu s dostrekom až 9 m. Veľkosť čiastočiek 
rozprašovaného roztoku je nastaviteľná od 10 do 30 
mikrónov. S flexibilnou hadicou pre dosiahnutie všetkých 
uhlov. 

Výkon fogovania: 250 mL roztoku / 1 min. Napájanie 
230V. 
Objem nádrže: 5 L

Fogger RSH05L je ultrazvukový prístroj tvoriaci studenú 
hmlu. Ideálny pre aplikáciu polymérovej dezinfekcie vo 
veľkých priestoroch. Veľkosť častíc je nastaviteľná od 10 
do 150 mikrónov. S flexibilnou hadicou na dosiahnutie 
všetkých uhlov. Dostrek 3 - 8 metrov.

Výkon fogovania: 470 mL roztoku / 1 min. Napájanie 
230V. 
Objem nádrže: 5 L

AKU hmlovač - chemický postrekovač RYOBI 
RY18FGA-0 18V je akumulátorový aplikátor - postrekovač 
na jednoduchú aplikáciu chemických postrekov 
(dezinfekčných a dezinsekčných prostriedkov).

Dostrek: cca 4,5 m 

Objem nádrže: 2 L  
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AKU postrekovač  RYOBI OWS1880 18V ONE+ 
Akumulátorový ručný postrekovač na jednoduchú aplikáciu 
chemických postrekov (dezinfekčných a dezinsekčných 
prostriedkov).

Objem nádrže: 3,5 L  

AKU postrekovač na chrbát RYOBI RY18BPSA-0 
18V je akumulátorový postrekovač na chrbát určený 
na jednoduchú aplikáciu chemických postrekov 
(dezinfekčných a dezinsekčných prostriedkov).

Objem nádrže: 15 L 

MPT TECH™ Univerzálna čistiaca pena  je aktívna 
čistiaca pena, ktorá vďaka svojmu zloženiu čistiacich 
a ošetrovacích komponentov rozpúšťa znečistenia 
zažraté do podkladov. Po vyčistení napomáha chrániť 
povrchy proti následnému znečisteniu.

Balenie: 400 mL | 

TECHNICKÉ AEROSÓLY



TECHNICKÉ PRODUKTY 25

MPT TECH™ Čistič klimatizácie je aktívna čistiaca 
pena, ktorá sa používa na čistenie klimatizácie, 
rozvodov vzduchu, rekuperácie, výparníkov, chladiacich 
zariadení a kúrenia. Vyčistí a odstráni mikrobiologické 
nánosy a plesne v systéme klimatizácie a zanecháva 
príjemnú sviežu vôňu. Odstraňuje nepríjemné zápachy 
vyvolané baktériami a plesňami.

Balenie: 400 mL | 

MPT TECH™ Vŕtací a rezací olej je univerzálne 
mazadlo a chladiaca látka na báze minerálnych olejov 
pre ľahké až stredné obrábanie kovov. Používa sa pri 
vŕtaní, rezaní, sústružení, frézovaní, pílení, tvarovaní 
a pod. Pri použití pomáha udržať nízku rezaciu teplotu 
a tým predlžuje životnosť nástrojov. 

Balenie: 400 mL | 

MPT TECH™  Zinkový opravný sprej je rýchlo 
schnúci lak, zabezpečujúci ochranu proti korózii čerstvo 
obrúsených alebo rezaných materiálov. Je vhodný na 
opravné práce pozinkovaných častí a dielov.  Vytvára 
hladký lesklý film bez pórov, odolávajúci teplote až 
300 °C. 

Balenie: 400 mL | 
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EASY AIR SYSTEM je systém vzduchom plnených 
rozprašovačov ideálny na plnenie čistiacich 
prostriedkov, vodou riediteľných dezinfekčných 
prostriedkov, prostriedkov na detekciu netesností, 
separačných a iných aerosolových prípravkov.

Aerosólové rozprašovače je možné ľahko a pohodlne 
plniť pomocou automatickej plniacej stanice MPT 
TECH™ EASY AIR REFILL STATION. Plniaca stanica 
naplní a natlakuje rozprašovač automaticky v jednom 
kroku.

EASY AIR SYSTEM

TECHNICKÉ AEROSÓLY / PRIPRAVUJEME...

MPT TECH™ Silikónový olej 400 mL |
MPT TECH™ Uvoľňovač skrutiek a hrdze s MoS2 400 mL | 
MPT TECH™ Zinková farba 95% 400 mL | 
MPT TECH™ Čistič bŕzd 500 mL | 
MPT TECH™ Hliníková metalická farba 400 mL | 
MPT TECH™ Vazelína biela 400 mL | 
MPT TECH™ Multifunkčný olej 5 v 1 400 mL |  
MPT TECH™ Odstraňovač nálepiek a lepidla 400 mL | 
MPT TECH™ Lepidlo v spreji 400 mL | 
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www.polympt.sk

POLYMPT s.r.o. 
Hornozelenická 8, 900 28 
Zálesie, Slovensko 
telefón: +421 905 610 997    
www.polympt.sk, info@polympt.sk

Váš dodávateľ:


