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Acinetobacter baumannii
Bacillus anthracis
Botulinum toxin
Brucellosis
Campylobacter
Coliphages
Corynebacterium amycolatum
Entamoeba histolytica
Enterobacter aerogenes
Enterococcus faecalis
Escherichia coli (0157)
Enterococcus species (VRE)
General coliform bacteria
Glanders
Haemophilus influenza
Helicobacter pylori

Klebsiella pneumonia
Listeria monocytogenes
Legionella pneumophila
Mycobacterium
Mycobacterium aviumintracellulare
Mycobacterium bovis (TB)
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium terrae
Mycobacterium tuberculosis (TB)
Mycobacterium xenopi
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium luteus
Proteus (bacterium)
Proteus mirabilis
Pseudomonas fluorescens

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella cholerasius
Salmonella dublin
Salmonella enterica
Salmonella haemolyticus
Salmonella pullorum
Salmonella saprophyticus
Serratia marcescens
Staphylococcus
aureus (MRSA)
Streptococcus faecalis
Streptococcus pyogenes
Sulfate reducing bacteria
Thermo-tolerant coliform
Tularemia

Hepatitis A, B & C (HAV)
HIV-1
Herpes virus type 1
Avian influenza and H1N1
Swine influenza
Human and animal influenza
(incl. H5N1)
MS2 virus
Poliovirus

Adenovirus type 4
Bacteriophage MS2
Human norovirus (Norwalk)
Murine norovirus
Orthopoxvirus
Poliovirus type 1
Poliovirus type 2
Adenovirus

Candida albicans
Aspergillus niger
Trichophyton mentagrophytes
Botrytis cinerea
Dermatomycosis
Monolinia fructicola
Plague

Bacillus cereus
Bacillus anthracis
Bacillus subtilis
Clostridium difficile
Clostridium sporogenes

V LABORATORNÍCH TESTECH GENOX PŮSOBIL ZNIČENÍM NA TYTO MIKROORGANISMY BEZ REZISTENCE:

BAKTERIE

BAKTERIALNÍ
ENDOSPORY

VIRY

PLÍSNĚ
A

KVASINKY



Technologie Aquagen - přírodní síla vody
Technologie AQUAGEN využívá přirozené vlastnosti vody v kombinaci s fyzikálně-chemickými
zákony a mikromembránovou technologií. Umožňuje výrobu vysoce aktivních roztoků pro mytí a
dezinfekci bez použití škodlivých chemických sloučenin. Tyto roztoky jsou zcela biologicky
odbouratelné a bezpečné pro životní prostředí. Svými vlastnostmi patří mezi netoxické
produkty získané ekologickou technologií, které se používají bez oplachování a bez ochranných
prostředků. Pracují až 300krát silněji než podobné výrobky na trhu, a jejich použití zaručuje
hygienický účinek.

Vysoká účinnost vyráběných kapalin, GENOX – silný oxidační dezinfekční prostředek a GENOLL
– prací a odmašťovací prostředek na mytí a neutralizaci, je dána aktivovanými ionty, které dávají
specifické fyzikálně-chemické vlastnosti a v takovém aktivním stavu mají schopnost rychle
reagovat s oxidačním účinkem na životně důležité vitální funkce všech známých mikroorganismů
(včetně spór) a rozklad různých kontaminantů, tuků a neutralizace těžkých kovů a toxinů ve
vodných roztocích. Odstraňují i biofilm. V průběhu času si mikrobiální částice vyvinuly odolnost
vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům. Protože GENOX rychle a účinně odstraňuje
mikroorganismy rozkladem životně důležitých buněčných částí, nemohou vůči GENOXU vyvinout
odolnost. 

Dezinfekce nepoškozuje povrchy (stoly, pracovní desky, dřevěné lavice, lak). Účinně dezinfikuje
vzduch v podobě aerosolu (účinný i na Covid19). Při používání lidský organizmus neohrožují
toxické látky a nehrozí vdechování chloru, alkoholu nebo aromatických látek, a tím tedy ani
vznik alergií. Produkty Aquagen jsou tedy velmi vhodné do dětských kolektivů. Použití produktů
je ale neomezené ve všech oblastech, včetně: medicíny, veterinárního, potravinářského
průmyslu, dezinfekce pitné, bazénové, technologické a odpadní vody, čištění vody během
celého cyklu chovu zvířat na farmách, prevence a léčba různých nemocí, hygiena pracovníků,
vybavení, vozidel a zařízení.

Účinnost produktu byla prokázána četnými mezinárodními testy v mnoha vědeckých institucích a
laboratořích po celém světě.

Výroba EKOLOGICKY
CERTIFIKOVANÝCH a
mimořádně účinných
čisticích a dezinfekčních
prostředků ve všech
oblastech

Bez použití toxických a
agresivních chemikálií,
umělých barviv, vonných
látek, hormonů nebo
konzervačních látek

Dezinfekce a sterilizace v
jednom postupu

Vysoká účinnost ve všech
oblastech

Žádné škodlivé vedlejší
účinky

Zcela ekologická
technologie

Maximální efektivita
nákladů – úspory na všech
úrovních

Žádný výskyt odporu,
preventivní opatření ve
všech kritických bodech

Podle norem EU



Koncentrovaný nebo naředěný vodou do poměru 1:5 na ruce a pokožku celého těla,
průmyslové provozy, povrchy, nástroje, ventilační a klimatizační systémy, sanitární uzly
Naředěný vodou v poměru 1:20-1:30 - vozidla, obaly, sklady, vybavení, dezinfekční bariéry,
skleníky, chovy
Dezinfekce vody - pitná voda a voda v bazénu 1:800-1:1000, studniční voda a dešťová voda
1:500-1:800
Mlhování prostoru - 1,5-2L GENOX na 100m³ - dezinfekční účinnost je 8 - 12 hodin
100% koncentrace - k suché sterilizaci nástrojů a přístrojů

0,5 litru + trigger.......410,- 
1 litr........................................438,-
5 litrů....................................2 125,-
12 litrů..................................4 968,-

GENOX PROFESSIONAL
Firma TLK Ekologija již 13 let vyrábí inovativní netoxické, ekologické a 100% biorozložitelné
přípravky pro hygienu a dezinfekci ve všech oblastech se zvláštním důrazem na ochranu a
zachování zdraví lidí a osobní hygienu. Nabízíme účinné, bezpečné a výhodné řešení pro všechny  
hygienické potřeby, a zvláště pro častou dezinfekci rukou, prostoru, vzduchu a vody.

Genox je 100% biologicky rozložitelný dezinfekční prostředek, který neobsahuje alkohol,
jedovaté nebo agresivní látky, není hořlavý, není toxický, neleptá ruce a pokožku, je bezpečný
pro děti a pro časté používání všemi věkovými i zdravotními skupinami.

Genox prokazatelně do 30 vteřin ničí humánní koronavirus a ostatní viry, bakterie a houby, které
způsobují onemocnění lidí a zvířat. Hlavní účinnou látkou je bezpečná kyselina chlorná,
endogenní látka, kterou produkuje i lidské tělo v obraně před viry a jinými původci nemocí. 

Genox je schválený CHÚVZ a Ministerstvem zdravotnictví a je registrovaný pro všech 5 oblastí
použití dezinfekce (biocidního prostředku). Má veškerou dokumentaci kompetentních
chorvatských orgánů (CHÚVZ, Ministerstvo zdravotnictví), ISO9001, ISO14001 i ISO45001
standardy, Halal certifikát, je registrovaný jako biocidní přípravek, má testovanou účinnost proti
koronaviru, ekotoxikologické zkoušky a prokazatelnou biorozložitelnost.

Může přijít do kontaktu se sliznicí oka a nosu, nemá škodlivý účinek na zdraví, dýchací ani trávicí
systém nebo pokožku, není dráždivý, neobsahuje žádnou jedovatou látku ani varovné symboly,
informace o nebezpečí nebo piktogramy nebezpečnosti (jako je např. alkohol a chlor) dokonce i
když dojde k úmyslnému nebo neúmyslnému spolknutí! Díky tomu je použitelný absolutně na
všech kritických místech, kde je nutná dezinfekce. 

Použití a dávkování 
Nanáší se postřikem na povrch, ponořováním, otíráním. Není nutné oplachovat. Karence není
nutná.

Balení a e-shop ceny Genox professional:

ZDRAVOTNICTVÍ



Nanést na povrch stříkáním, otíráním nebo ponořením předmětu do ohřátého GENOLLU
naředěného teplou vodou v poměru až 1:20, v závislosti na stupni znečištění.
Silně znečištěný povrch očistit mechanicky, omýt nečistoty.
V CIP systémech není oplachování nutné, pokud se po mytí Genollem aplikuje Genox
dezinfekční prostředek.
Na praní oděvů: přímo na prádlo použít 2/3 koncentrátu GENOLL a zbývající 1/3 přidat s
obvyklým pracím prostředkem.

0,5 litru + trigger.......377,- 
1 litr........................................385,-
5 litrů....................................1 830,-
12 litrů..................................4 296,-

GENOLL 
GENOLL je vysoce efektivní čisticí prostředek a odmašťovač. Je to lehký koagulant a po aplikaci
umožňuje oddělení tuku od znečištěného povrchu. Může být zahříván nebo používán k
odmašťování horkých a nechlazených částí a zařízení. Používá se k ručnímu nebo strojnímu mytí
povrchů, vybavení, nástrojů, vozidel, objektů, obalů, prostorů a chovů. Nezanechává stopy,
nevypařuje se, neobsahuje umělá barviva nebo aromata, nezpůsobuje korozi. Je ekologický a
biologicky odbouratelný. Zároveň splňuje vysoké požadavky na čistotu a hygienu.

Používá se na všechny typy povrchů (asfalt, beton, keramika atd.), které lze omývat vodou nebo
pod tlakem a které lze velmi účinně odmašťovat pomocí GENOLLu, i když jsou čerstvě vyrobené.
Používá se také jako přísada k pracímu prostředku za účelem změkčení prádla a odstranění
mastných skvrn. GENOLL znásobuje působení a účinnost pracího prostředku (úspora pracího
prostředku až o 70%). Vstupem do odpadních vod neutralizuje negativní chemické vedlejší
produkty vytvořené předchozími úpravami a zlepšuje výstupní parametry odpadních vod: BSK,
COD, obsah různých toxinů, což bylo po aplikaci potvrzeno laboratorními testy.

Vyrábí se ve dvou verzích - bez pěny nebo s pěnou.

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Genoll: 
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GENOX AGRO

BRAMBORY: Ošetření brambor proti chorobě je třeba provést při výšce stonku 20-30 cm   
 2% roztokem GENOX AGRO, který zabrání výskytu choroby ve fázi malých lístků. Druhé
ošetření je třeba provést po 14 dnech nebo podle potřeby toutéž koncentrací.
DEZINFEKCE OSIVA a SEMEN: Osivo, cibuloviny a hlízy se ponoří do 1% roztoku GENOX AGRA
na 15 minut, aby došlo k odstranění všech patogenních původců chorob. Při použití kvasnic
(aktivních mikroorganizmů) je třeba provést dezinfekci 24 hodin předem.
OBILNINY: K potlačení chorob obilovin je třeba použít GENOX AGRO jako 2% roztok v prvním
ošetření ve fázi vzcházení proti chorobám listů, zatímco druhé ošetření by mělo být před
květem proti chorobám klasů.
CUKROVÁ ŘEPA: Skvrnitost listů cukrové řepy (Cercospora beticola) se může pravidelně
potlačovat použitím GENOXu AGRA jako 2% roztoku. Počet ošetření závisí na odolnosti sorty
a povětrnostních podmínkách. V průměru se provádějí 2 ošetření, v některých letech i tři.
ŘEPKA OLEJKA: Dvě podzimní a jedno jarní ošetření 2% roztokem GENOX AGRO proti
chorobám řepky olejky jako jsou bílá a šedá hniloba (Sclerotinia scleotiorum, Botrytis cinerea),
a koncentrická skvrnitost (Alternaria spp.)
SLUNEČNICE: U slunečnice je použití GENOX AGRA jako 2% roztoku zaměřeno na potlačení
šedé skvrnitosti stonku (Phomopsis helianti) a provádí se dvěma ošetřeními (počátek
vzcházení, odkvétání), přičemž se při druhém ošetření ničí také šedá plíseň (Botrytis cinerea).
TABÁK: K odstranění patogenů původců choroby, je třeba namočit osivo do 1% roztoku
GENOX AGRA na 15 minut. Během vegetace se musí první ošetření 2% roztokem GENOX
AGRO provést 45 dní po výsadbě a druhé 15 dní poté, nebo podle potřeby v závislosti na
teplotě a kondici rostlin. Vždy je lepší působit preventivně, ale pokud je choroba již přítomna,
GENOX AGRO, použitý jako 5% pracovní roztok, ji zastaví a zabrání jejímu dalšímu šíření.
PROBLÉM HLÍSTIC: Půdu je třeba dobře postříkat 10% roztokem Genox Agro v množství   
 300-350 L/ha. Aby byl účinek úplný, je vhodné po dezinfekci půdy přidat do půdy půdní
likvidátor.
DEZINFEKCE VODY: Pro lepší absorpci foliární výživy a fertigace se přidává 3% Genox Agro,
neboť dokonale dezinfikuje vodu a odstraňuje biofilm patogenních mikroorganizmů.
OCHRANA SKLIZENÉHO OVOCE A ZELENINY: Ponořením nebo postřikem sklizeného ovoce,
zeleniny a květin se prodlouží svěžest a trvanlivost. Ovoce a zelenina se hygienicky ošetří,
odstraní se patogenní organizmy a eventuální zbytky jiných chemických látek a nečistot.
Ovoce a zelenina si zachovají svůj přirozený vzhled a chuť, jakožto i všechny výživné látky.

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADY

GENOX AGRO je netoxická, přírodní a 100% rozložitelná ekologická dezinfekce se širokým
spektrem působení. Dokonale z rostlin odstraňuje bakterie, viry, kvasinky, řasy, hlístice, vodní
parazity a jiné patogenní mikroorganizmy. Neobsahuje jedovaté a agresivní chemické látky a po
době působení se rozkládá na vodu a kyslík. Je ideální k dezinfekci půdy, osiva, hlíz, cibulovin,
vody k postřiku, vybavení a nástrojů.
Díky vysokému oxidačnímu potenciálu způsobuje GENOX AGRO poškození buněčné membrány
mikroorganizmů a otevře si tak cestu do buňky. Výsledkem je puknutí buňky a její smrt. Takto
organizmy nemohou rozvinout odolnost vůči GENOX AGRO, jak je obvyklé při použití ostatních
chemických prostředků. Má prodloužené působení, které zabraňuje opětovnému rozvoji
mikroorganismů v půdě a na rostlinách.

Použití a dávkování 



0,5 litru + trigger.......276,- 
1 litr........................................330,-
5 litrů....................................1 603,-
12 litrů..................................3 775,-

Čistění věškerých prostor a předmětů ručním mytím nebo mytím tlakovou vodou. Dávkování 
 v poměru 1:3 až 1:5.
ODSTRANĚNÍ ŠKŮDCŮ: Rostliny napadené mšicemi, červi nebo molicemi opláchnout 5%
roztokem GENOLL AGRO.

0,5 litru + trigger.......276,- 
1 litr........................................330,-
5 litrů....................................1 603,-
12 litrů..................................3 775,-

Pro odstranění usazenin vodního kamene z rozstřikovačů přípravkem KAMENKO AGRO ve
formě 10% roztoku propláchnout všechny části stroje a rozstřikovače.

0,5 litru + trigger.......259,- 
1 litr........................................299,-
5 litrů....................................1 446,-
12 litrů..................................3 398,-

Balení a e-shop ceny Genox AGRO:

GENOLL AGRO
GENOLL AGRO je velmi silný odmašťovač a čistič. Je ekologický a 100% biologicky odbouratelný.
Kromě mastnoty a špíny odstraní také biofilm a bakteriální usazeniny, které mohou značně ztížit
proces čištění. GENOLL AGRO nezpůsobuje korozi, neleptá povrch a nerozpouští materiály.
Zároveň je též flokulantem, který odlepuje mastnotu z povrchu, nerozpouští ji. Ve svém složení
má přírodní látky, které neznečišťují životní prostředí, nejsou škodlivé pro rostliny, živočišný svět
ani pro člověka.   

Vyrábí se ve dvou verzích - s pěnou nebo bez pěny.

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Genoll AGRO:

KAMENKO AGRO
KAMENKO AGRO je přírodní produkt k odstranění vodního kamene. Je 100% biorozložitelný a
bez agresivních chemikálií. Je vhodný k častému používání. Při jeho používání nejsou nutné
ochranné prostředky. Používá se k odstranění vodního kamene ze všech povrchů, pracovních
strojů, nástrojů, vybavení a příslušenství.

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Kamenko AGRO:
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DOMÁCNOST

Kuchyně: Dezinfekce rukou, povrchů a nádobí s roztokem v poměru 1:10. Nádobí i příbory lze
dezinfikovat přímo během zpracovávání potravin postříkáním nebo opakovaném ponořením
do roztoku. Není potřeba oplachovat. 
Koncentrovaný nebo naředěný vodou do poměru 1:5 na ruce a pokožku celého těla,
ventilační a klimatizační systémy, sanitární uzly
Naředěný vodou v poměru 1:20-1:30 - pokoje, nábytek, vozidla, obaly
Pro dezinfekci a změkčení prádla přidejte do pračky 1 dcl na 5 kg prádla místo nebo po
aviváži. Zvláště doporučeno při praní dětského oblečení, spodního prádla, ručníků a
kuchyňských utěrek.
Dezinfekce vody - pitná voda a voda v bazénu 1:800-1:1000, studniční voda a dešťová voda
1:500-1:800
Mlhování prostoru - 1,5-2L GENOX na 100m³ - dezinfekční účinnost je 8 - 12 hodin

Balení a e-shop ceny Genox professional:
0,5 litru + trigger.......410,- 
1 litr........................................438,-
5 litrů....................................2 125,-
12 litrů..................................4 968,-

GENOX PROFESSIONAL
Genox je ekologický a 100% biorozložitelný dezinfekční prostředek, který neobsahuje alkohol,
jedovaté nebo agresivní látky, není hořlavý, není toxický, neleptá ruce a pokožku. Je bezpečný
pro děti a pro časté používání všemi věkovými i zdravotními skupinami. Může přijít do kontaktu
se sliznicí oka a nosu, nemá škodlivý účinek na zdraví, dýchací ani trávicí systém nebo pokožku.
Není dráždivý.

Genox prokazatelně do 30 vteřin ničí humánní koronavirus a ostatní viry, bakterie a houby,
které způsobují onemocnění lidí a zvířat. Osvěžuje prostor, obohacuje ho kyslíkem a odstraňuje
nepříjemné pachy. Hlavní účinnou látkou je bezpečná kyselina chlorná, endogenní látka, kterou
produkuje i lidské tělo v obraně před viry a jinými původci nemocí. Vyrábějí ji naše bílé krvinky.

Použití a dávkování
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Nanést na povrch stříkáním, houbičkou, otíráním, nebo ponořit předměty do GENOLLU        
 naředěného teplou vodou v poměru 1:20-1:50 v závislosti na stupni znečištění.
Silně znečištěné plochy očistit mechanicky, do přístrojů k čištění pěnou a vysokotlakých
čističů použít v koncentraci 1-5 % v závislosti na stupni znečištění.
Po nanesení nechat 15 minut působit a poté opláchnout povrch.

0,5 litru + trigger.......377,- 
1 litr........................................385,-
5 litrů....................................1 830,-
12 litrů..................................4 296,-

Použití a dávkování
Používá se na všechny typy povrchů (asfalt, beton, keramika atd.), které lze omývat vodou nebo
pod tlakem., také k mytí nádobí, koupelny, podlah atd. 

Balení a e-shop ceny Genoll:

GENOLL
GENOLL je silný a účinný odmašťovač k ručnímu nebo strojnímu mytí a čištění nečistot, mastnoty
a usazenin. Rychle a důkladně odstraňuje a váže na sebe veškeré nečistoty díky působení
aktivních ionů. Při mytí též jemně dezinfikuje povrch a jeho hustá pěna dobře přilne na hladké a
svislé plochy. 

Je netoxický a nezávadný pro životní prostředí. Vstupem do odpadních vod neutralizuje
negativní chemické vedlejší produkty vytvořené předchozími úpravami a zlepšuje výstupní
parametry odpadních vod.

Vyrábí se ve dvou verzích - s pěnou nebo bez pěny.



Nastříkat přímo na povrch, na kterém se usazuje nebo je usazen vodní kámen, ponořit
předměty do Kamenka nebo je přetřít houbičkou namočenou v Kamenku.
Nechat působit, dokud se veškerý vodní kámen nerozpustí.
Povrch opláchnout čistou vodou.

0,5 litru + trigger.......342,- 
1 litr........................................372,-
5 litrů....................................1 835,-
12 litrů..................................4 344,-

KAMENKO
KAMENKO je přírodní produkt určený k odstraňování a rozpouštění vodního
kamene z různých typů povrchů v profesionálním použití i v domácnostech. 
Rychle rozpouští i tvrdý vodní kámen a zanechává povrchy čisté a lesklé. V profesionálním
použití se používá pro každodenní čištění povrchů, strojů, přístrojů, zařízení a příslušenství, forem
a ohřívačů. V domácnostech se používá k odstraňování vodního kamene ze sanitárních povrchů,
domácích spotřebičů, nerezové oceli a dalších povrchů podle potřeby. Je vhodný pro časté
používání. Je použitelný na všechny typy povrchů bez rizika poškození. Zanechává povrchy čisté
a snižuje opětovnou akumulaci vodního kamene. Kamenko je zcela ekologický produkt, není
škodlivý pro životní prostředí, zdraví lidí a zvířat a je zcela biologicky odbouratelný.

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Kamenko:

Nastříkat na povrch a otřít čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou do zářivého lesku.

0,5 litru + trigger.......322,- 
1 litr........................................372,-
5 litrů....................................1 835,-
12 litrů..................................4 344,-

ZUZEX
ZUZEX je přípravek na čištění skla a hladkých povrchů. Je to extrémně silný
odmašťovač, důkladně odstraňuje nečistoty z povrchů a zanechává je čisté 
a lesklé. Zuzex neobsahuje alkohol, agresivní chemikálie, umělá barviva ani 
aromata. Je to přírodní, netoxický a zcela ekologický produkt. 

Použití a dávkování 

Balení a e-shop ceny Zuzex:



Přidává se do vody pomocí dávkovače nebo ručně v poměru 1 : 1 000 - 1 : 2 000

0,5 litru + trigger.......325,- 
1 litr........................................362,-
5 litrů....................................1 780,-
12 litrů..................................4 200,-

Nanáší se koncentrovaný pro silné znečištění nebo zředěný vodou v poměru 1:20 pro ruční
nebo strojové mytí 
Pokud je použita varianta GENOLL s pěnou, je nutné pěnu opláchnout vodou

1 litr........................................380,-
5 litrů....................................1 835,-
12 litrů..................................4 320,-

BAZÉNY A VODA
GENOX AQUAPOOL
GENOX AQUAPOOL je nejsilnější ekologický dezinfekční prostředek pro dezinfekci bazénové
vody vyráběný technologií Aquagen. Oxidační vlastnosti této vysoce aktivní iontové látky vyřeší
problémy související s ničením různých typů mikroorganismů. Dostaneme řešení s různými
dezinfekčními složkami, které působí synergicky a dezinfikují vodu v bazénu. Působí na všechny
mikroorganismy ve vodě a odstraňuje legionely, spory i biofilm z vody i potrubí. Oxidační
kapacita a síla působení na mikroorganismy v GENOXu jsou až 300krát silnější než chlornan
(NaOCl) nebo chlor (Cl2). Kyslík z GENOXu pomáhá pokožce dýchat, obnovuje povrchovou vrstvu
pokožky a napomáhá hojení povrchových ran a poškození.

GENOX AQUAPOOL je ekologický a 100% biologicky odbouratelný. Je šetrný k přírodě a zároveň
i k lidskému organizmu. Dezinfekce není nijak dráždivá. Nezpůsobuje pálení a podráždění
pokožky, očí ani sliznic. Při používání necítíte žádný chlorový zápach. Nezpůsobuje astma. Nehrozí
žádné výpary.

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Genox Aquapool: 

GENOLL AQUAPOOL
GENOLL AQUAPOOL se používá k čištění a údržbě bazénů, jejich vybavení a okolí. Protože je
vhodný pro citlivé povrchy a není korozivní, lze jej použít také v bazénech potažených gumou.
Je vhodný i pro dětské bazény. Je zcela biologicky odbouratelný a ekologický. Je šetrný k
přírodě i k lidskému organizmu. Po nanesení přípravku Genoll by měl být povrch dezinfikován
dezinfekčním prostředkem Genox Aquapool.

Vyrábí se ve dvou variantách - s pěnou nebo bez pěny.

Použití a dávkování 

Balení a e-shop ceny Genoll Aquapool:
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Koncentrovaný nebo zředěný vodou až do 1 : 5: povrchy, příslušenství, vybavení, kůže
Zředěný vodou 1: 10 - 1: 20: vozidla, farmy, ordinace
Mlhování prostoru - 1,5-2L GENOX na 100m³ - dezinfekční účinnost je 8 - 12 hodin

ZVÍŘATA
GENOX PET PROFESSIONAL
GENOX PET je ekologický dezinfekční prostředek pro pro ochranu zdraví a hygienu zvířat.
Účinně, rychle a úplně odstraňuje bakterie, viry, houby, plísně, řasy, spory a vodní parazity
Giardia a Cryptosporidium. Úplně odstraňuje biofilm. Osvěžuje a odstraňuje pachy. Je ideální pro
dezinfekci všech povrchů, předmětů a příslušenství používaných při chovu a péči o všechny
typy domácích zvířat na klinikách i soukromě. Dezinfikují se s ním i tlapky a povrchové poškození
kůže.

GENOX PET je ekologický a 100% biologicky odbouratelný. Obsahuje přírodní přísady, žádné
alergeny nebo chemikálie. Nezanechává žádné stopy, neodpařuje se, není korozivní. Je šetrný k
přírodě a zároveň i k lidskému a zvířecímu organizmu. Dezinfekce není nijak dráždivá. 

Použití a dávkování

Balení a e-shop ceny Genox PET: 
0,5 litru + trigger.......450,-
1 litr........................................566,-
5 litrů....................................2 120,-
 

 



Koncentrovaný nebo zředěný vodou do poměru 1 : 5 pro čištění povrchů, příslušenství,
vybavení a pokožky
Zředěný vodou do poměru 1 : 10 - 1 : 20 pro čištění vozidel, boxů, klecí, podlahy, prostorů
veterinárních ordinací a farem

GENOLL PET PROFESSIONAL
GENOLL PET je ekologický čistič a odmašťovač na mytí, čištění a hygienu domácích mazlíčků. Je
ideální pro čištění všech povrchů, předmětů a doplňků používaných při chovu a péči o veškeré
typy domácích mazlíčků, jako například nádoby na jídlo a vodu, boxy, klece, vozidla, prostory
farmy nebo veterinární ordinace. Osvěžuje a s nečistotami odstraňuje i pachy. Je přizpůsoben
vysokým požadavkům na čistotu a hygienu.

Je ekologický a 100% biologicky odbouratelný. Neobsahuje žádné toxické látky nebo aromata. Při
mytí tlapek se nemusíte bát agresivních chemikálií a škodlivých účinků. Nedráždí oči, pokožku ani
sliznici. Nezanechává žádné stopy, neodpařuje se, není korozivní. Je šetrný k přírodě a zároveň i
k lidskému a zvířecímu organizmu.

 
Použití a dávkování 
Nanáší se přímo stříkáním na povrchy nebo ponořením předmětu do pracovního roztoku. Umyjte
povrchy houbou nebo kartáčem (větší povrchy mopem) a poté opláchněte čistou vodou, dokud
nezmizí pěna. Po umytí naneste dezinfekční prostředek Pet Professional.

 
Balení a e-shop ceny Genoll PET:

0,5 litru + trigger.......428,-
1 litr........................................509,-
5 litrů....................................1 970,-
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