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Szybki, skuteczny, nieporównywalny...
BORAMAX Medi Cleaner Silver to profesjonalna linia do dezynfekcji i odkażania, która powstała
z myślą o zapewnieniu skutecznej ochrony biologicznej na najwyższym poziomie. Jest to linia biobójcza, która jest
skuteczna przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom, drożdżom, zarodnikom, a nawet prątkom, dlatego nasze
produkty mogą być używane w wielu obszarach życia codziennego, np. do dezynfekcji skóry, wody, powierzchni,
przedmiotów, narzędzi, a nawet dużych powierzchni i przestrzeni poprzez zamgławianie. Znajdą również szerokie
zastosowanie w branży medycznej, kosmetycznej, przemyśle spożywczym, restauracjach, hotelach, basenach, SPA,
ﬁrmach zajmujących się profesjonalnym utrzymaniem czystości i dezynfekcją, rolnictwie, uzdatnieniu i ochronie
wodociągów, dezynfekcji osobistej, dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej (lotniska, szpitale, urzędy, szkoły
itp.) metodą bezpośrednią lub poprzez natryski, zamgławianie (oczyszczanie powietrza z wirusów i bakterii). Tworząc
tę linię preparatów dezynfekcyjnych zadbaliśmy, aby były one wszechstronne, bezpieczne i ekologiczne.
W produktach zostały użyte składniki aktywne naturalnego pochodzenia mające właściwości odkażające i ochronne.
Medi Cleaner Silver to środki o bardzo szerokim zastosowaniu, które zapewniają skuteczną metodę zwalczania
drobnoustrojów chorobotwórczych. Preparaty nie tylko eliminują zagrożenie, ale jednocześnie tworzą barierę
ochronną przed wszelkiego rodzaju patogenami. Gama produktów Medi Cleaner Silver przeznaczona jest zarówno do
zastosowań profesjonalnych jak i domowych. Stosowanie preparatów jest całkowicie bezpieczne dla ludzi
i zwierząt oraz nieszkodliwe dla środowiska ze względu na całkowitą eliminację szkodliwych środków chemicznych
w systemie dezynfekcji BORAMAX. Produkty nie zawierają chloru ani alkoholu. Nasze produkty posiadają wszelkie
potrzebne zezwolenia, badania skuteczności i są zgodne z normą dezynfekcji nr EN 14476. Posiadamy pozwolenie na
wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, badania
dermatologiczne oraz badania skuteczności działania.
Zapraszamy do zapoznania się z całą profesjonalną linią dezynfekcyjną
Medi Cleaner Silver oraz Virus Stop

100% skuteczności, 100% bezpieczeństwa, 100% satysfakcji ...
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PŁYN DO DEZYNFEKCJI I ODKAZANIA
Medi Cleaner Silver Classic+Ag – środek do ogólnej dezynfekcji z jonami srebra. Jest to uniwersalny środek
dezynfekujący zwalczający wirusy, bakterie oraz grzyby znajdujący bardzo szerokie spektrum zastosowań: zarówno
do powierzchni, obuwia, odzieży, wnętrza środków transportu oraz do stosowania na matach dezynfekujących.
Możemy używać go zarówno do zwalczania wirusów, bakterii oraz do zabezpieczania powierzchni przed inwazją
niechcianych patogenów. Dedykowany do dezynfekcji pomieszczeń używanych w przestrzeni medycznej, gabinetów
lekarskich, dentystycznych, rehabilitacyjnych, sprzętu medycznego oraz narzędzi medycznych, aparatury
diagnostycznej, unity medyczne. Skutecznie zwalcza wirusy otoczkowe ( coronavirusy). Dodatkowo oprócz substancji
czynnej środek zawiera aktywne cząstki srebra, które mają właściwości grzybobójcze, sterylizacyjne
i dezynfekcyjne uniemożliwiając rozwój mikrobów pozostawiają czyszczone miejsce wolne od bakterii na długi czas.
Zastosowanie: Do dezynfekcji ścian, podłóg, blatów, poręczy, pochwytów, klamek oraz innych powierzchni
w obiektach medycznych, prywatnych i przemysłowych jak również w obiektach użyteczności publicznej
wykorzystywanych w działalności zawodowej. Do dezynfekcji i odgrzybiania przedmiotów poprzez zanurzenie. Do
niszczenia pleśni na konstrukcjach drewnianych. Do dezynfekcji urządzeń, kontenerów i przyborów kuchennych,
powierzchni w kuchniach przemysłowych.
Sposób użycia:
Do dezynfekcji i odgrzybiania powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli: sporządzić roztwór, tj. 100-250 ml
preparatu rozcieńczyć z 5l wody, nanieść cienką warstwę preparatu. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać
powierzchnię bieżącą wodą.
Do dezynfekcji i odgrzybiania przedmiotów poprzez zanurzenie: sporządzić roztwór, tj. 100-250 ml preparatu
rozcieńczyć z 5l wody, zanurzyć dezynfekowane przedmioty. Po dezynfekcji opłukać przedmioty w wodzie
wodociągowej.
Niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych: sporządzić roztwór, tj. 1-5 l preparatu rozcieńczyć
z 5l wody. Spryskać dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść cienką warstwę preparatu.
Dostępne pojemności: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner Hands Sanitizer+CBD - bezalkoholowy środek do dezynfekcji rąk z dodatkiem olejku CBD. Jest to
jeden z najskuteczniejszych, profesjonalnych środków do dezynfekcji skóry dłoni wykazujący działanie wirusobójcze
(w tym na coronawirusy) grzybobójcze, jak również antybakteryjne. Zwalcza 99,9% wirusów i bakterii. Pozwala
zdezynfekować skórę bez użycia wody i mydła, sprawdzi się więc w każdym miejscu i w każdych warunkach.
Bezpieczny, skuteczny i niezastąpiony w walce z bytującymi na skórze drobnoustrojami. Płyn Medi Cleaner Hands
Sanitizer zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób i infekcji. Nie zawiera alkoholu, a jego specjalna formuła pozostawia
skórę czystą, nawilżoną bez podrażnień i uczucia wysuszenia. Produkt może być stosowany samodzielnie i nie musi
być spłukiwany. Ten najnowocześniejszy środek ochrony doskonale sprawdzi się nie tylko do odkażenia, ale również
odświeżenia i zabezpieczenia skóry dłoni. W swoim składzie zawiera CBD (kannabidiol), który ma właściwości
terapeutyczne, co sprawia że Medi Cleaner Hands Sanitizer wspomaga leczenie zapaleń, łagodzi i hamuje objawy
alergii, przyspiesza gojenie ran, odmładza naskórek, a także naturalnie pobudza naszą odporność.
`

• Natychmiastowe działanie
• Zwalcza 99,9% wirusów i bakterii
• Podwójne działanie: ochrona i pielęgnacja skóry dłoni, dzięki zawartości CBD
• Bez alkoholu
• Nie uczula, nie podrażnia
• Bez spłukiwania
• Szerokie działanie wirusobójcze i bakteriobójcze
• Bezpieczny dla dzieci

Zastosowanie: Preparat przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk dla użytku powszechnego jak
i profesjonalnego, np. dla pracowników przemysłu spożywczego, personelu kuchennego, w placówkach służby
zdrowia, restauracjach, barach, stołówkach, salonach fryzjerskich itp.
Sposób użycia: Niewielką ilość preparatu (około 5 ml) nanieść na powierzchnię rąk, rozetrzeć po całej powierzchni do
całkowitego wchłonięcia. Preparatu nie trzeba spłukiwać.
Dostępne pojemności: 100 ml atomizer, 250 ml atomizer, 500 ml atomizer, 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner Surfaces Sanitizer & Clean - środek do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni. Jest to produkt typu
2 w 1 czyszczący, a zarazem dezynfekujący, zwalczający wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie już po upływie kilku
minut. Usuwa zanieczyszczenia organiczne: tłuszcz, białko oraz nieprzyjemne zapachy jednocześnie dezynfekując
czyszczone powierzchnie. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia składników dzięki czemu dezynfekcja
i czyszczenie może odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, w obecności ludzi i zwierząt. Medi Cleaner Surfaces
Sanitizer & Clean jest bezalkoholowy, bezchlorowy, bezwonny, co sprawia, że w odróżnieniu od innych środków
dostępnych na rynku nie drażni błon śluzowych oczu, skóry i dróg oddechowych. Powierzchniowo czynne składniki
Medi Cleaner Surface Sanitizer & Clean nie wchodzą w reakcje ze składnikami żywności, przez co może być on
stosowany w każdym miejscu, gdzie przygotowywane i spożywane są posiłki. Po całkowitym wyschnięciu
powierzchnie są mniej podatne na zakażenie wirusami, patogenami czy bakteriami, ponieważ na czyszczonych
powierzchniach wytwarza się powłoka ochronna, która zapobiega ponownemu skażeniu nawet do kilku dni.
Zastosowanie: Medi Cleaner Surface Sanitizer & Clean przeznaczony jest do dezynfekcji: w obszarze medycznym
(unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna, podłogi, ściany), w gastronomii, domach
opieki, sanatoriach, hotelach, siłowniach, salonach ﬁtness i SPA, w salonach fryzjerskich (mycie i dezynfekcja
akcesoriów fryzjerskich), kosmetycznych, solariach (do dezynfekcji łóżek do opalania), gabinetach masażu i tatuażu,
w żłobkach, przedszkolach, szkołach, środkach transportu, lotniskach, dworcach. Preparat można stosować na
wszelkie powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (drzwi, blaty, szafki, stoły itd.). Produkt zalecany do
profesjonalnego użycia w maszynach i urządzeniach czyszczących.
• Czyści i odkaża
• Bezpieczny dla ludzi, zwierząt
• Może być stosowany w kontakcie z żywnością
• Idealny do każdego rodzaju nawierzchni
• Bez spłukiwania
• Niepalny
• Antybakteryjny
• Natychmiastowe działanie odkażające
• Nie pozostawia śladów
Sposób użycia: Medi Cleaner Surface Sanitizer & Clean należy rozcieńczyć z wodą, w zależności od stopnia
zabrudzenia. 100 – 240 ml preparatu na1l wody. W zależności od zastosowanego stężenia i czasu reakcji osiąga się
efekt od dekontaminacji aż po kompletną dezynfekcję.
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Medi Cleaner Silver Clean Air Protect - środek do dezynfekcji i oczyszczania powietrza metodą zamgławiania lub
aerozolową. Idealny do bramek i śluz dezynfekujących oraz systemów wentylacji, klimatyzacji. Produkt ten
dedykowany jest do dezynfekcji powietrza, oparty na naturalnych składnikach zwalczających wirusy, bakterie, grzyby
oraz wszelkie szkodliwe patogeny. To produkt do najlepszej, a zarazem najbardziej bezpiecznej dla ludzi i zwierząt
dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach metodą zamgławiania (rozpylania). Jest to najnowsza metoda dezynfekcji
polegająca na uwolnieniu środka dezynfekującego z silnym strumieniem powietrza. Zamgławianie możemy wykonać
wentylatorami i nawilżaczami ultradźwiękowymi, które zamieniają Medi Cleaner Silver Clean Air Protect w ultra drobną
mgiełkę, zawierającą setki milionów mikroskopijnych unoszących się w powietrzu nanometrycznych cząstek
czyszczących. Sucha mgła szybko rozprzestrzenia się po całym wnętrzu i dociera do każdej, nawet najmniejszej
szczeliny. W tej postaci Medi Cleaner Silver Clean Air Protect dezynfekuje i odświeża powietrze, sprzęty, powierzchnie
ściany oraz podłogi. Usuwa nieprzyjemny zapach, będący skutkiem rozwoju drobnoustrojów, zapobiega powstawaniu
alergii i chorób, łagodząc objawy astmy oraz innych schorzeń układu oddechowego. Nie zawiera szkodliwych
składników, a jego stosowanie jest całkowicie bezpieczne podczas obecności ludzi oraz zwierząt w dezynfekowanym
pomieszczeniu. Preparat można stosować również, jako spray tworzący powłokę antybakteryjną na powierzchniach
kontaktowych, takich jak klamki do drzwi, szafki, wykładziny, blaty, kierownice, krany, poręcze, sprzęt komputerowy,
biurowy itp. Produkt doskonale sprawdzi się w placówkach medycznych, szpitalach, karetkach, lokalach
gastronomicznych, szkołach, przedszkolach, samochodach, biurach, środkach transportu publicznego, hotelach oraz
wielu innych miejscach. Dodatkowo zawiera CBD (kannabidiol), który działa przeciwbólowo, przeciwgrzybicznie,
przeciwbakteryjnie, przeciwalergicznie, dermatologicznie, immunologicznie. Polecany jest do stosowania
w automatycznych bramkach dezynfekujących ze względu na to, iż nie powoduje podrażnień, nie niszczy i nie plami
ubrań.
• Skutecznie zwalcza wirusy, grzyby, bakterie, pleśń oraz wszelkie szkodliwe patogeny
• Ochrona przed gromadzeniem się wirusów, bakterii nawet do 10 dni!
• Łagodzi objawy astmy i alergii dzięki zawartości CBD
• Nie pozostawia smug i zacieków
• Bezproblemowo pokrywa powierzchnie, nawet te trudno dostępne
• Wysoce wydajny i skuteczny
• Nie podrażnia, nie uczula
• Biodegradowalny
• Bezpieczny dla ludzi i zwierząt
Sposób użycia: Preparat należy rozcieńczyć adekwatnie do przewidywanego sposobu użycia. Polecamy 3 różne
stężenia dezynfekcji poprzez zamgławianie:
1. odkażanie gabinetów lekarskich i pomieszczeń, o zwiększonym ryzyku występowania patogenów, które wymagają
wysokiej sterylności medycznej przed ich użytkowaniem - 1 l środka rozcieńczyć z 1 l wody.
2. dezynfekcji pomieszczeń w których przebywają ludzie: biura , szkoły, galerie handlowe, restauracje, itp. w trakcie ich
użytkowania, bramki dezynfekcyjne - 1 l środka rozcieńczyć z 5 l wody.
3. proﬁlaktyczna dezynfekcja pomieszczeń przed ich użytkowaniem - 1 l środka rozcieńczyć z 1 l wody. Zużycie
metodą zamgławiania: 150-260 ml/min przy zamgławianiu metodą generatora suchej pary ULV, dzięki czemu
uzyskamy zamgławienie 50m3 powietrza.
Do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych: należy sporządzić roztwór, tj. 500 - 2000 ml preparatu
rozrobić z 5l wody, następnie spryskać dezynfekowaną powierzchnię, nanieść cienką warstwę preparatu lub płukać
roztworem.
Do aerozolowej dezynfekcji i odgrzybiania powierzchni: sporządzić roztwór, tj. 100 - 250 ml preparatu rozrobić z 5l
wody, następnie spryskać dezynfekowaną powierzchnię.
Dostępne pojemności: 1 l, 5 l,10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner HoReCa - środek dezynfekujący dedykowany dla użytku profesjonalnego w branży hotelarsko gastronomicznej, całkowicie pozbawiony szkodliwych substancji chemicznych, przez co może być stosowany
wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie, zwierzęta jak i żywność. To innowacyjny produkt dezynfekujący o szerokim
spektrum działania. Jego potwierdzona skuteczność w zwalczaniu zarodników oraz różnych rodzajów wirusów,
grzybów, pleśni oraz bakterii sprawia, że można stosować go na wszystkie powierzchnie zmywalne. Dzięki temu staje
się on idealnym produktem do zastosowania w hotelach i obiektach oferujących noclegi, każdym miejscu publicznym
takim jak restauracje, sklepy, szkoły, siłownie. Jest jedną z najlepszych prewencyjnych metod do ograniczenia tempa
rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Preparat skutecznie walczy z patogenami znajdującymi się w pokojach
hotelowych, biurach, gabinetach. Sprawdzi się również w dezynfekcji bakterii na balustradach, w windach,
w hotelowej restauracji czy lobby, ﬁtness i wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko transferu zakażeń poprzez duże
natężenie ruchu.
Zastosowanie: Siłownie, kluby ﬁtness, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne oraz stomatologiczne to miejsca,
w których Medi Cleaner HoReCa znajdzie zastosowanie do odkażania każdego rodzaju sprzętu, powierzchni,
narzędzi. Dezynfekcja z pomocą preparatu zapewni niezawodną ochronę osobom korzystającym
z miejsc oraz usług w każdym miejscu publicznym, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu osób z powierzchnią
oraz przedmiotami.
• Ochrona miejsc publicznych przed koronawirusami
• Skuteczna i bezpieczna dezynfekcja
• Zmniejsza ryzyko zachorowań
• Zabija wszelkie zarazki
• Antyseptyczny
• Niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów
• Może mieć kontakt z żywnością
Sposób użycia:
Do dezynfekcji i odgrzybiania powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli: należy sporządzić roztwór, tj. 100250 ml rozrobić z 5 l wody, następnie nanieść cienką warstwę preparatu. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać
powierzchnię bieżącą wodą.
Do dezynfekcji i odgrzybiania przedmiotów poprzez zanurzenie: należy sporządzić roztwór, tj. 100- 250 ml rozrobić
z 5 l wody, następnie zanurzyć dezynfekowane przedmioty. Po dezynfekcji opłukać przedmioty w wodzie
wodociągowej.
Do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych: należy sporządzić roztwór, tj. 500 – 2000 ml rozrobić z 5 l
wody, następnie spryskać dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść cienką warstwę preparatu lub płukać roztworem.
Do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych
z procesem produkcji: należy sporządzić roztwór, tj: 100 - 1000 ml rozrobić z 5 l wody następnie spryskać
dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść cienką warstwę preparatu bądź płukać roztworem.
Dostępne pojemności: 500 ml atomizer, 1 l atomizer, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner Pool & SPA - środek do dezynfekcji i ochrony wody basenowej oraz wyposażenia SPA. Jest to
produkt do profesjonalnego oczyszczania i uzdatniania wody bez użycia chloru. Środek ten nie zawiera szkodliwych
i drażniących chemicznych substancji, dzięki czemu nie powoduje podrażnień skóry oraz nie oddziałuje negatywnie na
wszelkie elementy instalacji wodnych. Dzięki swojej wyjątkowej formule przedłuża żywotność pomp i nie powoduje
korozji, nie jest również agresywny wobec tworzyw sztucznych i metali. Umożliwia to zwalczanie wszystkich
niepożądanych procesów zachodzących w wodzie oraz eliminacje wirusów, grzybów i bakterii. Produkt zapewnia
komfortowe i w pełni bezpieczne rozwiązanie na drodze do uzyskania krystalicznie czystej, świeżej, pozbawionej
przykrego zapachu, a jednocześnie w pełni zdrowej wody. Wszystko to dzięki stosowaniu wyłącznie naturalnych
składników.
Zastosowanie: Ze względu na niezwykle bezpieczny, a także ekologiczny skład, produkt dedykowany jest do użytku
profesjonalnego w miejscach publicznych takich jak baseny, sauny, jacuzzi oraz strefy Spa, a także do użytku
domowego. Dzięki swojemu działaniu redukuje poziom pH wody w zbiorniku oraz przywraca jej klarowność.
• Dezynfekcja powierzchni podłóg, ścian wokół basenu
• Pełna ochrona przed bakteriami, wirusami, grzybami i algami
• 100% bez chloru
• Bezbarwny, bezwonny i niekorozyjny
• Długotrwała i kontrolowana wydajność
• Działa w szerokim zakresie temperatur i pH
• Brak podrażnień oczu, skóry i dróg oddechowych
• Krystalicznie czysta i jedwabista woda
• Odpowiedni również dla osób z astmą
• Łatwe do dozowania
• Nie jest szkodliwy dla środowiska
Sposób użycia: Aby dezynfekcja była skuteczna, należy pamiętać o użyciu odpowiedniej dawki preparatu od 100 do
2000 ml na 1 m3 (1000 l) wody, w zależności od stopnia jej zanieczyszczenia. Proces należy powtarzać co 5-7 dni.
Dostępne pojemności: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l.
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Hydro Cleaner
Medi Clenaer Hydro Cleaner - to profesjonalny środek do oczyszczania i dezynfekcji wszelkiego typu urządzeń
takich jak wanny z hydromasażem, jacuzzi, w których występują dysze wodne i powietrzne służące do masażu.
Z biegiem czasu na ściankach przewodów oraz w dyszach zbierają się zanieczyszczenia w postaci grzybów, pleśni,
glonów i bakterii. Są to bardzo uciążliwe zabrudzenia, które bardzo ciężko jest usunąć ze względu na brak dostępu do
wnętrza przewodów, dysz i turbin. Hydro Cleaner skutecznie usuwa osady brudu i warstwy bioﬁlmu
z podwodnych dysz masujących i węży wodno- powietrznych, a jego regularne stosowanie zapobiega wtórnemu ich
osadzaniu. Środek ten nie zawiera szkodliwych i drażniących chemicznych substancji, dzięki czemu nie powoduje
podrażnień skóry podczas ponownego użytku hydromasażu oraz nie oddziałuje negatywnie na wszelkie elementy
instalacji wodnych. Dzięki swojej wyjątkowej formule przedłuża żywotność pomp i nie powoduje korozji, nie jest
również agresywny wobec tworzyw sztucznych i metali. Hydro Cleaner dedykowany jest do użytku profesjonalnego
w miejscach publicznych takich jak baseny, sauny, jacuzzi, salony odnowy biologicznej oraz strefy Spa, a także
do użytku powszechnego w wannach z hydromasażem. Nie zawiera chloru ani innych agresywnych kwasów.
Sposób użycia: Dla optymalnego efektu czyszczenia i dezynfekcji, należy pamiętać o użyciu odpowiedniej dawki
preparatu oraz zalaniu wanny wodą do poziomu minimum 3 cm ponad najwyżej umieszczoną dysze. Wanna, jacuzzi
lub baseny powinny być napełnione tak, aby wszelkie, otwory i dysze zaciągające wodę jak i pobierające ją były
poniżej lustra wody. W zależności od stopnia zabrudzenia i częstotliwości używania należy dopasować dawkę
preparatu w stosunku do ilości wody. Im większe stężenie preparatu w wodzie tym szybsze i skuteczniejsze jest jego
działanie. Zalecana dawka przy pierwszym czyszczeniu to 5l środka Medi Cleaner Hydro Cleaner na 100 l-200 l wody
(najlepiej letniej). Przy większych wannach lub jacuzzi dawkę proporcjonalnie należy przeliczyć. Przy kolejnym użyciu
ilość środka można zmniejszyć do 2, 5 l na 100 l-200 l wody. Po dodaniu preparatu należy kilkukrotnie włączyć na kilka
minut wszystkie układy hydromasażu w urządzeniu tak, aby środek został równomiernie rozprowadzony
w wodzie i dostał się do wszelkich przewodów i pomp. Najlepszy efekt uzyskuje się pozostawiając tak zapełnioną
wannę na kilka godzin. Na koniec procesu czyszczenia załączamy ponownie kilkukrotnie wszystkie systemy
hydromasażu na kilkadziesiąt sekund. Czynność powtarzamy aż z dysz przestaną wydobywać się zanieczyszczenia.
Po przepłukaniu systemu dysz czystą wodą, wanna jest gotowa do użycia. Dla utrzymania efektu czystości proces
należy powtarzać przynajmniej raz w miesiącu. Do utrzymania czystości i klarowności wody w jacuzzi polecamy nasz
specjalistyczny środek Medi Cleaner Pool & SPA.
Dostępne pojemności: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l.
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Medi Cleaner Strong Industry - mocny środek dezynfekujący dla przemysłu spożywczego. To profesjonalny
środek do dezynfekcji o szerokim spektrum działania skuteczny przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżom
i zarodnikom pleśni dedykowany dla branży przemysłowej. Dzięki swym silnym właściwościom wirusobójczym,
grzybobójczym oraz bakteriobójczym jest wykorzystywany do odkażania miejsc najbardziej narażonych na
występowanie wszelkiego rodzaju patogenów oraz innych ognisk chorobowych. Stosowanie preparatu jest niegroźne
dla ludzi i zwierząt oraz przyjazne środowisku. Nie tylko silnie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty, ale również sprawdza
się w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych. Silnie reaguje z każdym rodzajem
zanieczyszczenia organicznego. Skutecznie usuwa niepożądane mikroorganizmy znajdujące się w cieczach, gazach
oraz na wszelkich powierzchniach. Ze względu na swoje właściwości doskonale nadaje się do odgrzybiania
powierzchni, do dezynfekcji i ochrony wody przemysłowej oraz niszczenia wszelkiego rodzaju organizmów
jednokomórkowych. Medi Clenaer Strong Industry przeznaczony jest również do dezynfekcji
i czyszczenia klimatyzacji oraz urządzeń chłodniczych. Środek ten wykorzystywany jest m.in. w branży medycznej,
przemyśle spożywczym, rolnictwie, branży kosmetycznej, budownictwie. Ponadto Medi Cleaner Strong Industry ma
właściwości wybielające. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów do dezynfekcji, nasze produkty są
bezpieczne, nie pozostawiają szkodliwych pozostałości oraz nie niszczą powierzchni. W ten sposób zapewniamy
eliminację patogenów, mikrobów oraz bezpieczną produkcję żywności. Dokładny proces dezynfekcji we wszystkich
gałęziach łańcucha żywnościowego (od „farmy” do „widelca”) powoduje znaczne ograniczenie negatywnych skutków
zdrowotnych, które są związane z przyjmowaniem i obróbką skażonej żywności. Ponadto zapewnia dłuższy okres
przydatności do spożycia żywności i ogromną redukcję odpadów! Podczas produkcji resztki produktów
spożywczych, które stykają się z częściami roboczymi zostają na ich powierzchni, co stanowi idealną pożywkę dla
rozwoju bakterii i pleśni. Dlatego w procesie produkcji tak ważna jest odpowiednia dezynfekcja. Odpowiednia dawka
Medi Cleaner Strong Industry niszczy wegetatywne mikroorganizmy, usuwa formy przetrwalnikowe, skutecznie
zabezpiecza proces produkcji i przechowywania oraz transportu żywności na etapie wytwarzania. Zagwarantowanie
pełnej czystości mikrobiologicznej wody pozwala na uzyskanie najwyższej czystości i jakości produktów, szczególnie
w takich dziedzinach przemysłu spożywczego jak: mleczarnie, rzeźnie, młyny, cukiernie, przetwórnie mięsne, rybne,
piekarnie, gorzelnie, browary, wytwórnie soków i przetworów owocowo-warzywnych, fabryki cukiernicze, przemysł
rolny itd. Doskonale nadaje się do odgrzybiania ścian, do wybielania drewna, zwalczania pleśni, niezawodnie
sprawdza się również w usuwaniu przykrych zapachów pozostawionych przez zwierzęta domowe.
• Usuwa bioﬁlm i zapobiega ponownemu wzrostowi
• Bez spłukiwania, bez pozostałości
• Rozszerzone ponowne wykorzystanie wody procesowej
• Brak oporu
• Różnego przeznaczenia
• Nie pozostawia szkodliwych pozostałości, które mogłyby zagrozić jakości produktu końcowego
• Nie ma wpływu na produkt końcowy: bezwonny, bezbarwny i bez smaku
• Przedłużenie trwałości: poprawia świeżość i datę
przydatności do spożycia
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Sposób użycia:
Do dezynfekcji i odgrzybiania przedmiotów poprzez zanurzenie: należy sporządzić roztwór, tj. 50-125 ml preparatu
rozrobić z 5 l wody, następnie zanurzyć dezynfekowane przedmioty. Po dezynfekcji opłukać przedmioty w wodzie
wodociągowej.
Do dezynfekcji i ochrony systemów wody przemysłowej: należy sporządzić roztwór, tj. 1,25 -2,5 l preparatu rozrobić
z 500 l wody, następnie dolać zalecaną dawkę do systemów wody przemysłowej. Po dezynfekcji należy przepłukać
rurociągi i urządzenia wodą .
Do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych
z procesem produkcji: należy sporządzić roztwór, tj. 50 – 500 ml preparatu rozrobić z 5 l wody, następnie spryskać
dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść cienką warstwę preparatu, lub płukać roztworem .
Dostępne pojemności: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner Agro Protect - dezynfekcja i ochrona w rolnictwie. Jest to profesjonalny, wysokiej jakości środek do
dezynfekcji w wielu dziedzinach rolnictwa, zarówno w hodowli zwierząt jak i uprawie roślin. Nasz preparat chroni
zwierzęta i rośliny przed chorobami i nieurodzajami. Działa wirusobójczo, bakteriobójczo oraz grzybobójczo.
Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i zapewnia ochronę paszy oraz zdrową natlenioną wodę. Ogranicza potrzebę
stosowania pestycydów i leków oraz obniża koszty weterynaryjne. Medi Cleaner Agro Protect zapobiega nowym
infekcjom i uzdatnia systemy pojenia zwierząt. Jest idealny do dezynfekcji kurników oraz innych pomieszczeń
przeznaczonych do hodowli zwierząt. Preparat intensywnie wnika w ściółkę zapobiegając przekształcaniu się
mocznika w amoniak i wydzielaniu się szkodliwych gazów oraz bakterii. Jest bezpieczny dla ludzi
i zwierząt nawet jeśli zostanie spożyty. Może być używany do dezynfekcji miejsc uboju i rozbiórki mięsa oraz środków
ich transportu. Do urządzeń przy produkcji pasz, a także uzdatniania wody pitnej przeznaczonej dla zwierząt
hodowlanych. Medi Cleaner Agro Protect skutecznie zabezpiecza uszkodzone rośliny oraz stymuluje wzrost i rozwój
roślin. Chroni płody rolne przed rozwojem pleśni i grzybów. Polecany do ekologicznych oprysków
przeciwgrzybicznych drzew i krzewów owocowych w miejsce klasycznych pestycydów.
Dobry program kontroli bezpieczeństwa biologicznego jest skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka wybuchu
choroby i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ze zwierząt na zwierzęta i ze zwierząt na ludzi. Zwalcza wszelkie
wirusy i patogeny oraz zwierzęce choroby z nich wynikające takie jak SARS, ASF, SVD, pryszczyca. Dodatkowo dzięki
naszemu środkowi systemy czyszczenia i odkażania, są łatwe i szybkie w zastosowaniu, mają kluczowe znaczenie dla
utrzymania niskiego poziomu infekcji, obniżenia wskaźnika śmiertelności zwierząt.
• Zapobiega zatykaniu się systemu nawadniania, niszcząc bioﬁlm
• Zapobiega nowym infekcjom
• Zmniejsza zapotrzebowanie na środki ochrony roślin
• Zapewnia optymalne zaopatrzenie w nawozy
• Tworzy wodę bogatą w tlen
• Optymalizuje zużycie wody (recyrkulacja, przepływ, drenaż, odzysk nawozów)
• Zapobiega rozwojowi glonów
• Usuwa bioﬁlm i zapobiega ponownemu wzrostowi
• Zapewnia optymalne dostarczanie suplementów diety z wodą (witaminy, kwasy…)
• Zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób
• Zwiększa współczynnik konwersji żywności i zmniejsza śmiertelność
• Może być ważnym ogniwem w ograniczaniu stosowania antybiotyków
• Bezwonny, bezbarwny, nie powoduje korozji na poziomach użytkowania
• Brak szkodliwych produktów ubocznych
• Brak wykrywalnych pozostałości w uprawie
• Aktywny przy ekstremalnych wartościach pH i wysokich temperaturach
• Lepsze warunki bytowe dla zwierząt
Sposób użycia: Aplikować za pomocą opryskiwacza ręcznego lub ciśnieniowego. W pomieszczeniach zamkniętych
zaleca się metodę zamgławiania z pomocą elektrycznego generatora pary UVL lub ultradźwiękowego wentylatora
nawilżającego powietrze.
Do aerozolowej dezynfekcji i odgrzybiania powierzchni: należy sporządzić roztwór, tj. 100 - 250 ml preparatu
rozrobić z 5 l wody, następnie spryskać dezynfekowaną powierzchnię.
Do dezynfekcji i ochrony systemów wody przemysłowej: należy sporządzić roztwór, tj. 2,5 – 5 l preparatu rozrobić
z 500 l wody, następnie dolać zalecaną dawkę do systemów wody przemysłowej. Po dezynfekcji należy przepłukać
rurociągi i urządzenia wodą.
Dostępne pojemności: 5 l,10 l, 200 l, 1000 l
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Medi Cleaner Intima - płyn przeznaczony do pielęgnacji i ochrony miejsc intymnych. Wyjątkowa formuła zapewnia
delikatne oczyszczenie i pielęgnację najbardziej wrażliwej sfery ciała. Infekcje intymne to bardzo częsta i uciążliwa
przypadłość, która może mieć podłoże bakteryjne, grzybicze lub mieszane. Większość infekcji ma charakter
przewlekły i niestety powracający, dlatego tak ważne jest, aby działać szybko i skutecznie. Płyn Medi Cleaner Intima
natychmiastowo łagodzi dolegliwości związane z podrażnieniami, grzybiczymi i bakteryjnymi infekcjami narządów
płciowych, działa łagodząco. W przypadku wszelkiego rodzaju podrażnień mechanicznych, przywraca prawidłowe
warunki ﬁzjologiczne, oraz właściwą ﬂorę bakteryjną, przez co redukuje poczucie dyskomfortu i hamuje rozwój
mikroorganizmów chorobotwórczych. Produkt zalecany również do dezynfekcji gadżetów i zabawek erotycznych.
Skutecznie zwalcza wszelkiego rodzaju wirusy i patogeny.
• Neutralny i naturalny dla skóry i błon śluzowych
• Bez składników powodujących alergie (bez konserwantów, mydła, SLES, SLS, sztucznych barwników)
• Zwalcza stany zapalne
• Hamuje rozwoju patogenów
• Do stosowania przez kobiety i mężczyzn
• Antybakteryjny
• Bez zapachowy
Sposób użycia: Przed użyciem zaleca się umycie okolic intymnych środkiem do tego przeznaczonym. Po umyciu oraz
osuszeniu, spryskać narządy płciowe. Nie spłukiwać. W przypadku dezynfekcji gadżetów erotycznych – obﬁcie
spryskać przyrządy, wytrzeć do sucha ręcznikiem jednorazowym.
Dostępne pojemności: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 200 l, 1000 l
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Mega
SUPER

Medi Cleaner Mega to bardzo silny środek dezynfekujący wyłącznie do użytku profesjonalnego. Bardzo wysoce
skoncentrowany płyn o dużej wydajności i natychmiastowym działaniu. Przed użyciem należy go rozcieńczyć
w zależności od przeznaczenia. Idealny do zwalczania wirusów i bakterii, uzdatniania wody pitnej, dezynfekcji
powierzchni, ochrony systemów wody przemysłowej, rurociągów, do odgrzybiania ścian i podłóg, odgrzybiania
pomieszczeń, dezynfekcji przedmiotów, niszczenia pleśni na konstrukcjach budowlanych i wielu innych. Produkt
występuje w formie koncentratu. Znajduje zastosowanie w każdej dziedzinie życia zwalczając wirusy i bakterie,
dezynfekując powierzchnie i przedmioty codziennego użytku. Uzdatniania i dezynfekuje wody przemysłowe, przybory
kuchenne, urządzenia, kontenery, powierzchnie i rurociągi związane z procesem produkcji. Służy również do
uzdatniania wody w basenach kąpielowych, dezynfekcji kurników, uprawy roślin i wielu innych.
W zależności od przeznaczenia i zastosowania produkty Medi Cleaner Silver są wzbogacane dodatkowymi
komponentami najwyższej jakości, między innymi jonami srebra, CBD, Vitaminami, gliceryną, środkami czynnymi
powierzchniowo, substancjami wybielającymi, zapachowymi itd. Wszystkie dodatkowe komponenty to substancje
pochodzenia naturalnego, mające na celu spotęgowanie jak najskuteczniejszego działania produktu.
• Bardzo wydajny
• Szerokie spektrum zastosowania
• Najsilniejsze działanie wirusobójcze, grzybobójcze i pleśniobójcze
• Nieszkodliwy dla środowiska
• Silnie skoncentrowany
• Bez chloru
Sposób użycia:

Czas
Zastosowanie Ilość preparatu Ilość wody stosowania

do dezynfekcji
i odgrzybiania
powierzchni, materiałów,
wyposażenia i mebli
do aerozolowej
dezynfekcji i odgrzybiania
powierzchni
do dezynfekcji
i odgrzybiania
przedmiotów poprzez
zanurzenie
do uzdatniania wody
w basenach kąpielowych
do dezynfekcji
i odgrzybiania systemów
klimatyzacyjnych

Sposób stosowania

50 - 200ml

10l

1-12h

Nanieść cienką warstwę preparatu. W razie potrzeby po dezynfekcji
spłukać powierzchnię bieżącą wodą.

50 - 200ml

10l

1-12h

Sporządzić roztwór roboczy. Spryskać dezynfekowaną powierzchnię.

50 - 100ml

10l

2-4h

Sporządzić roztwór roboczy. Zanurzyć dezynfekowane przedmioty.
Po dezynfekcji opłukać przedmioty w wodzie wodociągowej.

50 - 1000ml

1000l (1m3)

1-12h

Dolać zalecaną dawkę preparatu do wody basenowej.
Stosować co 3 do 5 dni.

200 - 1000ml

10l

12-24h

Sporządzić roztwór roboczy. Spryskać dezynfekowaną powierzchnię
lub nanieść cienką warstwę preparatu lub płukać roztworem.

niszczenie pleśni na
powierzchniach
konstrukcji budowlanych

500 - 2000ml

10l

12-72h

Spryskać dezynfekowaną powierzchnię
lub nanieść cienką warstwę preparatu.

do dezynfekcji i ochrony
systemów wody
przemysłowej

1000 - 2000ml

1000l (1m3)

1-4h

Dolać zalecaną dawkę do systemów wody przemysłowej.
Po dezynfekcji należy przepłukać rurociągi i urządzenia wodą.

50 - 500ml

10l

2-4h

Spryskać dezynfekowaną powierzchnię lub nanieść
cienką warstwę preparatu lub płukać roztworem.

100 - 200ml

1000l (1m3)

1-4h

Dolać zalecaną dawkę do systemów wody pitnej.
Po dezynfekcji należy przepłukać rurociągi i urządzenia wodą.

50ml

1000l (1m3)

1-2h

Dolać zalecaną dawkę preparatu do
systemu wodociągowego wody pitnej

do dezynfekcji urządzeń,
kontenerów, przyborów
kuchennych, powierzchni
i rurociągów związanych
z procesem produkcji
do dezynfekcji systemów
wody pitnej
do dezynfekcji wody
przeznaczonej do
spożycia dla ludzi
i zwierząt

Dostępne pojemności: 1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l
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VIRUS
,

STOP

SRODEK DO DEZYNFEKCJI RAK
,
Virus Stop CBD to profesjonalny preparat na bazie alkoholu do dezynfekcji, rąk, skóry i powierzchni. Posiada szerokie
spektrum działań m.in. wirusobójcze i bakteriobójcze. Virus Stop CBD skutecznie odkaża i redukuje ryzyko zarażenia
się patogenami. Dodatkowo dzięki zawartości gliceryny zapewnia prawidłową pielęgnację dłoni: nawilża, nie
powoduje podrażnień. Virus Stop CBD dezynfekuje i odkaża a CBD obecne w preparacie ma właściwości
terapeutyczne, wspomaga leczenie zapaleń, łagodzi i hamuje objawy alergii, przyspiesza gojenie ran, odmładza
naskórek, a także naturalnie pobudza naszą odporność.
Zastosowanie: Przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk dla użytku profesjonalnego jak
i prywatnego. Zalecany dla pracowników przemysłu spożywczego, personelu kuchennego, w placówkach służby
zdrowia, gabinetach lekarskich, restauracjach, marketach, hotelach ,salonach fryzjerskich i kosmetycznych,
siłowniach itp.
Sposób użycia: Niewielką ilość preparatu (około 5 ml) nanieść na powierzchnię rąk, rozetrzeć po całej powierzchni,
odczekać około 30 sekund do całkowitego wchłonięcia. Preparatu nie spłukiwać.
Dostępne pojemności: 100 ml atomizer, 250 ml atomizer, 500 ml atomizer,1 l atomizer,1 l, 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l .
Dostępne również w żelu w pojemnościach 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l.
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MEDI Cleaner
Ag

SILVER
środek dezynfekcyjny
z jonami srebra dedykowany
dla użytku medycznego

bezalkoholowy środek do dezynfekcji
skóry rąk z CBD (kannabidiol)

środek do dezynfekcji,
oczyszczania i ochrony powietrza

środek dezynfekujący
dedykowany dla hoteli i gastronomii

2in1
środek czyszcząco-dezynfekujący
do wszelkich dużych powierzchni

środek do dezynfekcji SPA,
basenów, uzdatniania wody, koncentrat

Hydro Cleaner
środek czyszcząco- dezynfekujący
do wanien z hydromasażem

środek dezynfekujący dla przemysłu

Mega
SUPER
dezynfekcja w intymnej higienie osobistej
oraz gadżetów erotycznych

SUPERKONCENTRAT środka dezynfekującego
o wszechstronnym zastosowaniu

dezynfekcja w hodowli zwierząt
i ochrony roślin oraz płodów rolnych

VIRUS
,

STOP

SRODEK DO DEZYNFEKCJI RAK
,
alkoholowy środek do dezynfekcji
skóry rąk z CBD (kannabidiol)

www.seven7.pl
www.boramax.pl
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Polska, 25-565 Kielce, ul. Magazynowa 6
+48 41-344-87-67, +48 41-344-73-92
biuro@seven7.pl
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Mocna Marka
Nagroda

