
CARE BEYOND HYGIENE 

 

W czasie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami do walki z wirusami 

w środkach czystości dla gospodarstw domowych, przemysłu i instytucji.  

Produkty te stały się niezbędne w codziennym życiu konsumentów, ponieważ coraz więcej czasu spędzamy  

w domu.  

To dobra okazja, aby pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji w wyborze rozwiązań do 

zwlaczania wirusa, w oparciu o nowe narzędzia.  

Uważamy, że połączenie higieny i czyszczenia jest sposobem na przywrócenie normalności w pandemicznych 

czasach. Producenci mogą zająć pozycję wspierającą zdrowie  społeczności i planety. 

  Musimy być częścią tej strategii, dlatego oferujemy skuteczne i bezpieczne rozwiązania. 

Give your customers a cleanse they can make believe in.  

April 2021 



LONZAGARD HDS FOAM by LONZA 

Mydło do dezynfekcji rąk (Didecyl dimethyl ammonium chloride, 2-Phenoxyethanol) 

Wszyscy wiemy, że utrzymanie rąk w czystości jest jednym z najważniejszych kroków, jakie możemy podjąć, aby uniknąć 

zachorowań i przenoszenia zarazków na inne osoby. A dlaczego nie myć rąk mydłem przeciwbakteryjnym?  

Lonza proponuje nowy produkt  Lonzagard HDS Foam, mydło do dezynfekcji rąk o innowacyjnej formule. Idealny do 

częstego mycia rąk typowego dla profesjonalnych użytkowników. Lonza zamierza zgłosić i autoryzować produkt w osta-

tecznej formie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR, UE (nr) 528/2012) i krajowymi proce-

durami przejściowymi. 

Zapraszamy naszych klientów do skorzystania z szybkiej sprzedaży na rozwijającym się rynku, dzięki udostępnionemu 

LoA oraz możliwości rejestracji pod własną nazwą. 

Zalety: 

• Spełnia wymagania normy EN 1499 przy 30 sekundowym czasie kontaktu 

• Spełnia wymagania normy EN 14476 przy 30 sekundowym czasie kontaktu (wirusobójczy) 

• pH skóry 

• Nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z CLP (UE (nr) 1272/2008) 

• Nie zawiera substancji zapachowych i barwników 

• Wysoka wydajność w warunkach silnego zabrudzenia 

• Skuteczność przeciwbakteryjna o udowodnionym spektrum; bakterie, drożdże i wirusy otoczkowe 

• Patent Lonzy w toku 

PROPERTY VALUE 

Appearance Clear Liquid 

Solubility Completely miscible in water 

Odour Characteristic, Aromatic 

Density at 20ºC 1.01 g/cm3 

Viscosity <10 cP 

pH 5.5 

Shelf Life 2 years 



AUTOPOON 4019  ZSCHIMMER & 

SCHWARZ 

New Water-repellent  
 
Autopoon 4019 to najnowocześniejszy surowiec  
stosowany do wywoływania tymczasowego efektu  
hydrofobowego na powierzchniach. Dlatego ten surowiec 
jest idealnym wyborem do produkcji środków hydrofobo-
wych (nabłyszczaczy) do myjni samochodowych oraz środ-
ków czyszczących z efektem suszenia. 
 
Aby sprostać wymaganiom społecznym i środowiskowym 
Z&S, stara się unikać szkodliwych chemikaliów, gdy tylko 
jest to możliwe. Dlatego Autopoon 4019 został opracowany 
bez butyloglikolu. 
 
Firma Z&S opracowała prototypowe receptury zawierające 
ten składnik; sprawdź klikając na kod formuły: CT 04-05-15 
Środek nabłyszczający do myjni automatycznych  
i Szampon samochodowy CT 04-03-19 z efektem  
hydrofobowym. 
 
 

Właściwości: 

- Wysoka wydajność (prędkość suszenia) 

- Łatwy w formułowaniu 

- Wszystkie składniki łatwo ulegają biodegradacji 

- Wysoce skoncentrowany (bezwodny) 

- Nowość: nie zawiera glikolu butylowego 



DAMLES DAO BHT (2,6-Di-tert-Butyl-4-Methylphenol) 

BHT jest przeciwutleniaczem powszechnie znanym i stosowanym w różnych sektorach przemysłu, takich jak żywność, 
kosmetyki. 

NOWE DODATKI w ofercie C. Q. MASSO  

In-use information: 

• Zalecane dozowanie może wahać się w granicach 0,1-1% w zależności od zastosowania, funkcji. 

DAMLES ACI TT50S (aqueous solution of the sodium salt of tolyltriazole). 

ACI TT50S jest inhibitorem korozji miedzi i jej stopów. Tworzy fizyczną warstwę barierową na powierzchni miedzi  
i zapewnia galwaniczną ochronę przed korozją powodowaną przez inne metale. 

ACI TT50S może być stosowany w większości zastosowań, w których tolilotriazol i benzotriazol są skuteczne. 

In-use information: 

• ACI TT50S do roztworów wodnych dozowanie  od 0,23% do 4,6%. 

• Gdy ACI TT50S zastępuje stałe TTA lub BTA, zaleca się użycie współczynnika 2,3-krotności ilości ciała stałego 

DAMLES ACI TT100 (Tolyltriazole) 

ACI TT100 jest inhibitorem korozji miedzi i stopów na bazie miedzi, który tworzy warstwę barierową na powierzchni 
miedzi i wytrąca miedź z roztworu, zapewniając galwaniczną ochronę przed korozją innych metali. 

In-use information: 

• Dozowanie w roztworach wodnych 0.1% - 2.0%. 

DENATONIUM BENZOATE (Denatonium Benzoate 25% in Ethylene Glycol)  

Jest to środek o gorzkim smaku, który zapobiega przypadkowemu spożyciu różnych produktów chemicznych do użytku 
osobistego (takich jak szampony, płyny), a także do użytku przemysłowego lub domowego, takich jak środki 
czyszczące, detergenty, środki owadobójcze, gryzoniobójcze itp. Dostępne są dwie wersje: jedna na bazie na AL-
KOHOLU ETYLOWEGO (do denaturacji alkoholu) i inny oparty na MEG, dla sektora przemysłowego. 

In-use information: 

Minimalne zalecane dawki to: (określane jako 100% benzoesan denatonium): 

• Środek przeciw zamarzaniu 30 ppm 

• Detergenty - środki czyszczące od 35 do nawet 70 ppm. 

• Farby i kolory dla dzieci: 25 ppm 


