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FAUNA DESINF
Aromaterapeutický dezinfekční prostředek

Objednací číslo: F0050

INCI: Alcohol denat., Thymol, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil, Eugenia caryo-
phyllus Flower Oil, Lavandula angustifolia Oil, Thymus vulgaris Oil

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Bakterie, viry, parazité roztoči i mikroorganizmy způsobující plísňová poškození mají velice životaschopná 
zárodečná stadia – spory, přežívají v obuvi, ponožkách, oděvu, koberci, bytovém zařízení - v pelíšcích čtyř-
nohých miláčků i hračkách, vlhkých místech obydlí. Z toho důvodu je vhodné ošetřovat také tyto předměty 
dezinfekčním přípravkem tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření zárodečných stadií do okolí. Přípravek 
FAUNA DESINF je možno použít i jako dezinfekci drobných poranění. Přípravek je vhodný pro ošetřování 
podestýlky, vnitřků terárií, klecí drobných zvířat. FAUNA DESINF se osvědčil i při ošetřování klecí drobných 
i velkých opeřenců.

Vlastnosti: Zkušební testy prokázaly vynikající dezinfekční vlastnosti. Další předností tohoto přípravku je 
jeho schopnost zabránit dalšímu šíření a výsevu spor v okolním prostředí.

Spektrum dezinfekční účinnosti: Neředěný přípravek při době působení 5 minut nebo po zaschnutí má 
baktericidní, fungicidní a virucidní účinky s dostatečnou rezervou v dezinfekčním působení.

Dezinfekční účinek na mykobakterie: Přípravek v koncentrovaném stavu s dobou působení od 60 minut je 
vhodný k dezinfekci předmětů kontaminovaných mykobakteriemi (M. Tuberculosis, M. Avium)

Použití: Pomocí rozprašovače aplikujeme přiměřené množství přípravku na předměty. Pro lepší působení 
dezinfekce, doporučujeme po jeho aplikaci ošetřené předměty vložit do plastikového sáčku a uzavřít 
nebo folií přikrýt, aby nedošlo k odpaření přípravku. V tomto prostředí se vytvoří „desinfekční atmosféra“ 
a plísně, jakož i jiné patogenní mikroorganizmy, tak nemají šanci množit se a přežít.

Upozornění: Vzhledem k vysokému obsahu alkoholu, který zde má funkci nosiče éterických olejů, je nutno 
upozornit na vysokou hořlavost přípravku. Nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně! Při aplikaci nekouřit 
a nezacházet s otevřeným ohněm! Přípravek skladovat mimo dosah dětí.

Tip: Přípravek se osvědčil i v boji s alergií na roztoče. Ti se jak známo mohou v obrovském množství 
nacházet v čalounění nábytku, koberců, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem ošetříme celou 
plochu a zakryjeme přikrývkou. Provádíme 2× týdně. Nedojedená potrava v klecích papoušků, kočičí 
záchody jsou také častým útočištěm bakterií, virů.

Přípravek je bezpečný pro zvířata, ptáky, rostliny i lidi. Pročišťuje ovzduší, obsažené éterické oleje jsou 
známé svým dezinfekčním účinkem a pozitivním vlivem na imunitní systém.
Přípravek se po aplikaci neomývá!

Obal: PET

Standardní balení: 150 ml, 500 ml, 1000 ml


