
    Laudamonium 
Přípravek pro dezinfekci ploch a pokožky 
 
Laudamonium je koncentrovaný přípravek na bázi kvarterních 
amonných sloučenin pro dezinfekci ploch i pokožky, vhodný zejména 
pro použití v oblasti bazénů, saun, a jiných sportovně-relaxačních 
zařízení. 
 

Laudamonium je určen pro dezinfekci veškerých ploch a podlah 
v koupelnách, saunách, u bazénů apod. 
Přípravek je velmi dobře snášen pokožkou. Je vhodný i pro dezinfekci 
kůže např. nohou – jako prevenci plísňových onemocnění kůže. 
Na podlahy ošetřené přípravkem je možno krátce po aplikaci vstoupit 
bosými chodidly. 
 
, 

� Čistota 
- účinně dezinfikuje a odstraňuje běžné znečištění 

� Bezpečnost 
- spolehlivá dezinfekční účinnost pro bezpečnost Vašich hostů 

� Efektivita 
- vysoká účinnost při nízkých provozních nákladech 

 

 
 
Aktivní účinné látky 
100 g kapaliny obsahuje 9,99 g alkyldimethylbenzylamonium chloridu 
 
Dezinfekční účinnost 

Spektrum účinnosti Koncentrace Doba působení 

Dezinfekce povrchů podle DGHM/VAH 
(baktericidní účinnost, fungicidní 
účinnost na kvasinky) 

2% 20 ml/l 30 minut (čisté podmínky) 
60 minut (nečisté podm.) 

Hygienická dezinfekce rukou  
a celého těla dle EN1499 

1% 10 ml/l 1 minuta 

Účinnost proti MRSA 0,25% 2,5 ml/l 1 minuta 
Účinnost proti Trichophyton 
mentagrophytes - původci plísňového 
onemocnění kůže 

1% 10 ml/l 1 minuta 

Účinnost proti obaleným virům podle 
doporučení RKI (vč. HIV, HBV, HCV) 

1% 10 ml/l 5 minut 

Účinnost proti Papova virům 1% 10 ml/l 30 minut 
 



 
Návod k použití 
Pouze pro profesionální použití. 
Pracovní roztok přípravku připravte pomocí dávkovacího zařízení Ecolab. 
Naneste/nastříkejte na podlahu či povrch. Pro mytí podlah doporučujeme systém plochých mopů Rasant. 
Povrchy vyčistěte hadříkem či houbičkou. Nechejte působit po předepsanou dobu. Případně opláchněte 
čistou vodou. 
 
Bezpečnostní upozornění 
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku. 
 

Nesměšujte s jinými přípravky. Nepoužívejte přípravek současně s přípravky obsahujícími aniontové 
povrchově aktivní látky nebo mýdlo, mohou inaktivovat účinnou látku. 

Při manipulaci s koncentrátem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.  
Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem – viz bezpečnostní list. 
 
Skladování 
Skladujte v originálních obalech při teplotách 0-25°C. 
 
Balení 
karton 2 x 2 l 
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