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Solutie pentru curatarea si lustruirea lemnului cu efect 

antistatic


Soluție suprafețe 500ML pentru curatat si intretinut mobila 

ANTISTATIC e destinat ingrijirii si curatarii mobilierului din 

lemn sau alți înlocuitori, atât a celui mat cat si a celui lucios.



Curățarea si protejarea lemnului:


Acesta este indicat pentru toate esentele din lemn, la 

exterior. Suprafetele pot include si mobilier de gradina, 

terase, etc

 curăț

 protejeaz

 confera stralucire


Proclar Antistatic

Ambalaj: Flacon 500ML

Curățarea si protejarea rapidă a 
suprafețelor de lemn cu efect antistatic



Sfaturi de utilizare: produsul este destinat 

curatarii si lustruirii mobilierului din orice tip de 

lemn sau prefabricat. Mixul de surfactanti cu 

efect statizant previne depunerea prafului și a 

scamelor facilitand astfel curatarea periodica a 

suprafețelor. Se aplica prin pulverizare de la o 

distanța 10-15 cm și se șterge cu o laveta sau o 

carpa moale, uscata. Pentru suprafețele puternic 

murdare se recomanda curatarea in prealabil 

cu detergent și apa. A se verifica mai intai 

lavabilitatea suprafeței.

Solutie pentru curatarea si lustruirea lemnului


Soluție suprafețe 500ML pentru curatat si intretinut mobila 

destinat ingrijirii si curatarii mobilierului din lemn sau alți 

înlocuitori, atât a celui mat cat si a celui lucios.



Curățarea si protejarea lemnului:


Acesta este indicat pentru toate esentele din lemn, la 

exterior. Suprafetele pot include si mobilier de gradina, 

terase, etc

 curăț

 protejeaz

 confera stralucire


Proclar

Curățarea si protejarea rapidă a 
suprafețelor de lemn cu efect de stralucire



Sfaturi de utilizare: produsul este destinat 

curatarii si lustruirii mobilierului din orice tip de 

lemn sau prefabricat. Mixul de surfactanti cu 

efect statizant previne depunerea prafului și a 

scamelor facilitand astfel curatarea periodica a 

suprafețelor. Se aplica prin pulverizare de la o 

distanța 10-15 cm și se șterge cu o laveta sau o 

carpa moale, uscata. Pentru suprafețele puternic 

murdare se recomanda curatarea in prealabil 

cu detergent și apa. A se verifica mai intai 

lavabilitatea suprafeței.

Ambalaj: 500ML

Detergent lichid universal





Indicat pentru curățarea suprafețelor : ciment, faianță, 

gresie, linoleum, veselă, obiecte sanitare, etc.


Performant

Mod de utilizare: Cu numai 40ml de Performant 

la 5L de apă, realizați o excelentă curățare a 

suprafețelor. Produsul este neiritant și conferă un 

miros proaspat suprafețelor curățate.


Detergent concentrat curăță și 
igienizează suprafețe multiple

Compozitie: Tensioactiv anionic < 5%, 

tensioactiv nonionic < 5%, conservant, colorant 

alimentar, clorura de sodium, parfum, apa

Ambalaj: Flacon 1L, Bidon 5L

Igienizează și curătă toaletele



Perfodez WC este un gel pentru toaletă, ideal pentru 

curățarea și intreținerea curățeniei zilnice a vasului WC. Se 

toarnă lichidul sub marginea interioară a WC-ului, se lasă 

să acționeze câteva minute după care se clătește bine 

suprafață tratată.


Perfodez WC


Mod de utilizare: Se aplică sub marginea 

interioară a vasului de WC, se lasă să acționeze 

câteva minute în funcție de grosimea stratului 

de calcar sau murdărie, apoi se clătește cu apă.


Dezinfecția rapidă și igienizarea vasului 
de toaletă

Compozitie: Tensioactiv anionic < 5%, acid 

anorganic, inalbitor pe baza de clor, clorura de 

sodiu, parfum, apa

Ambalaj: Flacon 1L

Curătă și lustruiește suprafețele cromate și de inox



Indepărtează depunerile de calcar, grăsime și murdărie. 

Elimină urmele lăsate de picăturile de apă și săpun și 

lustruiește.


Inoxnet

Compozitie: Tensioactiv nonionic < 5%, 

tensioactiv anionic < 5%, acid organic, apa



Mod de utilizare: Produsul se aplică prin 

pulverizare pe suprafețele de curățat după care 

se clătește și se șterge cu o lavetă moale și 

absorbantă.


Curătare rapidă, igienizare și lustruire


Ambalaj: Flacon spray 500ml, Flacon 1L, Bidon 5L

Enzioclean este un detergent enzimatic indicat pentru 

inlăturarea resturilor organice prin curățare și spălare de pe 

instrumentarul chirurgical, dentar și de diagnostic.


Enzioclean

Compoziție: Alcool, enzimă 1%, tensioactivi 

nonionici 5-15%, tensioactiv amfoler 5-15%, apă



Mod de utilizare: Se recomandă o soluție de 

lucru obținută din 50ml produs la 5L apă. Se 

curăță instrumentarul cu ajutorul unei perii după 

care se clătește cu apă.


Concentrația soluției de lucru poate fi marită in 

funcție de gradul de murdărie al 

instrumentarului.


Detergent enzimatic pentru 
instrumentar


Detergent enzimatic








Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Curățare rapidă și in profunzime a instrumentarulu
 Complexul enzimatic special formulat înlătură resturile 

organice, ce contribuie la protejarea instrumentelor în 
timp si imbunătățește rezultatele dezinfecției finale

 Soluția de lucru respectă instrumentarul și utilajul 
medical.

Pre-
Dezinfectant 

enzimatic 
pentru 

instrumentar si 
dispozitive 
medicale

10% (100mL/1L 
apa) pentru 

predezinfectia 
si curatarea 

resturilor 
organice

Bactericid, 
Fungicid, si 
levuricid


Detergent contra depunerilor de calcar



Îndepărtează depunerile de calcar de pe suprafețele din 

faianță, gresie, inox etc. Se aplica produsul pe suprafața 

murdara, se așteapta câteva minute după care se clătește.


Antitart


Îndepărtează depunerile de calcar de 
pe toate tipurile de suprafețe

Compoziție: Apa purificata, acid anorganic intre 

5-15%, tensioactiv anionic < 5%, clorura de 

sodium, parfum 


Mod de utilizare: Se aplică produsul pe 

suprafață murdară, se așteaptă câteva minute 

după care se clătește, lăsând suprafața curată, 

igienizată, lucioasă.


Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

Produse chimice profesionale 
de curățenie pentru afacerea ta

PRODUSE DE CURĂȚENIE

Cele mai populare produse 
de curățenie & detergenți
GM 2000 a dezvoltat produsele cele mai eficiente de curățenie, 

adaptate tuturor nevoilor tale, indiferent că este vorba de o 

clinica medicala, un laborator de patiserie, o scoală sau o clădire 

de birouri.



Produsele noastre sunt sigure, respecta cele mai stricte norme 

europene și includ produse de curățat suprafețe, instrumentar, 

spălatul mâinilor etc. Acestea vin cu instrucțiuni clare de folosire, 

astfel încât să poată fi folosite de oricine. Consultanții noștri te pot 

ajuta să iei cele mai bune decizii când vine vorba de curățenie.


Detergent contra depunerilor de calcar



Detergent spray anti-calcar ce indepărtează cu usurintă 

pana la 100% din depunerile de calcar și sapun întărit de pe 

suprafețele din faianță, gresie, inox etc, lasand baia curată 

și fără urme.



Antitart Spray

Îndepărtează depunerile de calcar de 
pe toate tipurile de suprafețe

Compoziție: Apa purificata, acid anorganic intre 

5-15%, tensioactiv anionic < 5%, clorura de 

sodium, parfum 


Mod de utilizare: Se aplică produsul pe 

suprafață murdară, se așteaptă câteva minute 

după care se clătește, lăsând suprafața curată, 

igienizată, lucioasă.


Ambalaj: Flacon 1L


Produsul SUPERTOX este un concentrat de șoc și de 

remanentă sporită deosebit de eficient în combaterea 

gândacilor de bucătărie, viespilor și furnicilor, muștelor, 

puricilor, ploșnițelor, moliilor, etc. Substanțele active de 

ultimă generație asigură un tratament deosebit de eficient 

cu puțin produs și o remanență foarte importantă. Acțiune 

foarte eficientă asupra larvelor de insecte.


Supertox


Mod de utilizare:Se igienizează spațiul respectiv 

înainte de orice operație. Soluția de lucru se 

folosește imediat după ce se prepara. Purtarea 

echipamentului de protecție pe durata diluției și 

operatunii este obligatorie. Se diluează produsul 

în apa obișnuită , se respecta dozajul și rata de 

aplicare : 100mL-200mL de produs se adaugă la 

10L apa (1-2%), și se folosește soluția de lucru 

pentru tratarea a 200mp de suprafețe prin 

pulverizare sau nebulizare. 

Insecticid emulsionabil cu efect larvicid și 
adulticid


Compoziție: Cypermethrin 3,2%, Tetramethrin 5 

%, Butoxid de piperonyl 21,2 %, coformulanti.

Insecticid emulsionabil de șoc și remanență


Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Insecticid de șo
 Ingrediente de ultimă generație, produs foarte 

concentra
 Remanență sporit
 Distruge insectele, ouale și larvele de insecte

Produsul GETOX CT+ este un concentrat de șoc eficient în 

combaterea gândacilor de bucătărie, viespilor și furnicilor, 

muștelor, puricilor, ploșnițelor, moliilor etc.


Getox CT+

Mod de utilizare:Se igienizeaza spatiul respectiv 

inainte de orice operatie. Solutia de lucru se 

foloseste imediat dupa ce se prepara.


Purtarea echipamentului de protectie pe durata 

dilutiei si operatunii este obligatorie.


Se dilueaza produsul in apa obisnuita , se 

respecta dozajul si rata de aplicare :


500mL de produs se adauga la 10L apa (5%), si 

se foloseste solutia de lucru pentru tratarea a 

200mp de suprafete prin pulverizare sau 

nebulizare.




Produs concentrat cu miros redus ideal pentru 
tratamentelor in interior
Compoziție: Cypermethrin 2%, Tetramethrin 2 %, 

Butoxid de piperonyl 10,6%, coformulanti, apa 

demineralizata.


Concentrat insecticid emulsionabil

Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Insecticid de șo
 Concentra
 Recomandat pentru o infestare de nivel mediu

Forttox GP este un insecticid gata de utilizare, insecticid de 

soc si remanenta. Este ambalat in flacon de 500 ml cu 

pulverizator. Compozitie: Cypermethrine , permethrine, 

esbiothrine, co-formulanti. Forttox GP este avizat de 

Comisia Nationala a Biocidelor din cadrul Ministerului 

Sanatatii cu numarul: 722/BIO/18/12.24.





Forttox GP

Moduri de aplicare:
1. Pentru insecte zburătoare: Se pulverizează spre 

plafon pereți, pe tocurile de la uși și geamuri atat 

pe interior cat și pe exterior. Se poate pulveriză și 

pe perdele sau draperii sau chiar și in dulapurile de 

haine, Forttox GP fiind un produs fără parfum și 

care nu patează.


2. Pentru insecte tărâtoare: Se pulverizează direct 

pe insecte sau pe locurile frecventate de acestea, 

se pulverizează sub mobilă din bucătărie sau in 

zonele ferite unde insectele se adăpostesc.


Forttox GP nu se pulverizează direct pe alimente și 

nu se lasă la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție 

eticheta înainte de utilizare!


Combate în mod eficient și durabil toate insectele


Ambalaj: Flacon 500ml

 Pentru insecte zburătoare, târâtoar
 Soc și remanent
 Ideal pentru uz caznic și HoReCa

Produsul FORTTOX CPE este un concentrat de soc și de 

remanență sporită deosebit de eficient în combaterea 

gândacilor de bucătărie, viespilor și furnicilor, muștelor, 

puricilor, ploșnițelor, moliilor, etc. Produsul prezinta un miros 

redus și plăcut, ce îl recomandă în special pentru 

tratamentelor în interior : apartamente, hoteluri, locații 

comerciale etc.


Forttox CPE

Mod de utilizare:Se igienizează spațiul respectiv 

înainte de orice operație. Soluția de lucru se 

folosește imediat după ce se prepară.


Purtarea echipamentului de protecție pe durată 

diluției și operațiunii de dezinsecție este 

obligatorie.


Se dilueaza produsul in apa obișnuită, nu se 

amestecă cu alte substanțe, se respectă dozajul 

și rata de aplicare :


100 mL de produs se adaugă la 7L apa și se 

folosește soluția de lucru pentru tratarea prin 

pulverizare sau nebulizare.

Produs concentrat cu miros redus, ideal 
pentru tratamentelor în interior

Compoziție: Cypermethrin 6%, Permethrin 6 %, 

Esbiothrin 2%, Butoxid de piperonyl 4%, 

coformulanti,

Insecticid emulsionabil de șoc și remanență fără miros


Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Insecticid de șoc, foarte eficien
 Produs concentrat cu miros redus, ideal pentru 

tratamentelor în interio
 Remanență sporită

Produsul EXTRATOX ECO+ este un concentrat de șoc și de 

remanentă sporită deosebit de eficient în combaterea 

gândacilor de bucătărie, viespilor și furnicilor, muștelor, 

puricilor, ploșnițelor, moliilor, etc. Substanțele active de 

ultimă generație asigură un tratament deosebit de eficient 

cu puțin produs și o remanență foarte importantă.

Extratox Eco Plus

Mod de utilizare: Se igienizează spațiul respectiv 

înainte de orice operație. Soluția de lucru se 

folosește imediat după ce se prepară.


Purtarea echipamentului de protecție pe durată 

diluției și operațiunii de dezinsecție este 

obligatorie.


Se dilueaza produsul in apa obișnuită, nu se 

amestecă cu alte substanțe, se respectă dozajul 

și rata de aplicare :


100 mL de produs se adaugă la 10L apa (1%), și se 

folosește soluția de lucru pentru tratarea a 200 

mp de suprafețe prin pulverizare sau nebulizare.






Substanțele active de ultimă generație


Compoziție: Deltamethrin 1.4%, Esbiothrin 0.6 %, 

Butoxid de piperonil 4%, coformulanți.


Insecticid emulsionabil de șoc și remanență


Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Insecticid de șo
 Ingrediente de ultimă generație, produs foarte 

concentra
 Remanență sporit
 Atacă sistemul nervos al insectelor și distruge larvele 

impiedicând în mod rapid și eficient răspândirea lor.

Produse insecticide inovatoare, 
durabile și accesibile

INSECTICIDE-RATICIDE

Protecție universală, 
rentabilă și accesibilă
Insecticidele noastre se disting prin eficiență maximă, persistență 

până la trei luni și ușurință în aplicare. Produsele noastre sunt 

concentrate, sigure pentru oameni și mediu, cu miros neutru sau 

plăcut, dar cu eficacitate 100% împotrivă insectelor zburătoare și/
sau tărâtoare.



Poți alege oricare dintre produsele noastre concentrate cu miros 

redus, ideal pentru tratamente de interior cu efect de soc, pentru 

zone cu infestare puternica, produse de întreținere, cu efect 

îndelungat.


Perfoclean este un detergent indicat pentru dezinfecția, 

curățarea, degresarea și spălarea suprafețelor: pavimente, 

mese, blocuri operatorii, material medical, lenjerie murdara, 

spații de producție, instalații care trebuiesc dezinfectate 

prin ștergere. 



Produsul este avizat TP2 pentru dezinfecția suprafețelor în 

spațile de sănătate publica, medicale și laboratoare de 

analize, spațiilor private și publice. Este un detergent care a 

fost creat special pentru nevoile din domeniul spitalicesc.



Perfoclean

Produsul Presticlean este un dezinfectant pe bază de săruri 

cuaternare care se folosește pentru dezinfecția igienică și 

chirurgicală a mâinilor prin spălare. Se folosește in 

domeniul medical, igiena din saloane de frizerie, cosmetică 

și coafură, domeniul medical, alimentatiei publice, a 

industriei alimentare și in general in domeniile de activitate 

in care se impun reguli stricte de igienă. Bun emolient, 

Presticlean este recomandat persoanelor cu piele sensibilă.


Presticlean

Compoziție:Digluconat de Clorhexidina 4%, 

tensioactivi non-ionicii tensioactivi amphoteri, 

glicerina, alcooli.





Mod de utilizare: Pentru dezinfecția igienică a 

mâinilor, se recomandă 3 ml de produs cu care 

se masează mâinile timp de 30 secunde apoi se 

clăteste cu apă.


Pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor, se 

recomandă 6 ml de produs cu care se masează 

mâinile timp de 90 de secunde apoi se clăteste 

cu apă.


Săpun dezinfectant

Săpun dezinfectant




Ambalaj: Flacon Spray 500ml, Flacon Spray 1L, Bidon rezerva 5L

 Distruge germenii patogeni in proportie de 99.99
 Formulă cu glicerina si un pH equilibrat asigură 

hidratarea a pielei de alungul zile
 Testat în condiții clinice

Dezinfecția 
igienică și 

chirurgicală a 
mâini pielii

Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobactericid, 
Tuberculocid și 

Virucid

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 13624, EN 14476+A1 HIV 
HBV HCV Herpesviridae, 
Coronavirus, Viruși 
anvelopați


EN 1499, EN 12791TEST SPECIFIC 
ANTISEPTICE




FUNGICID

BACTERICID, 
LEVURICID, VIRUCID

EN 13727+A1

Produsul PRESTISEPT este indicat pentru spălarea și 

dezinfectarea mâinilor. Se folosește in domeniul medical, 

igiena din saloane de frizerie, cosmetică și coafură, 

domeniul medical, alimentatiei publice, a industriei 

alimentare și in general in domeniile de activitate in care se 

impun reguli stricte de igienă. Bun emolient, Prestisept este 

recomandat persoanelor cu piele sensibilă.


Prestisept

Compoziție:Digluconat de Clorhexidina 4%, 

tensioactivi non-ionicii tensioactivi amphoteri, 

glicerina, alcooli.



Mod de utilizare: Pentru dezinfecția igienică a 

mâinilor, se recomandă 3 ml de produs cu care 

se masează mâinile timp de 30 secunde apoi se 

clăteste cu apă. Pentru dezinfecția chirurgicală a 

mâinilor, se recomandă 6 ml de produs cu care 

se masează mâinile timp de 90 de secunde apoi 

se clăteste cu apă.


Săpun dezinfectant

Săpun dezinfectant




Ambalaj: Flacon Spray 500ml, Flacon Spray 1L, Bidon rezerva 5L

 Spală și dezinfecteaz
 Formulă cu glicerina si un pH equilibrat asigură 

hidratarea a pielei de alungul zile
 Testat în condiții clinic


Dezinfecția 
igienică și 

chirurgicală a 
mâini pielii

Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobactericid, 
Tuberculocid și 

Virucid

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 13624, EN 14476+A1 HIV 
HBV HCV


EN 1499, EN 12791TEST SPECIFIC 
ANTISEPTICE




FUNGICID

BACTERICID, 
LEVURICID, VIRUCID

EN 13727+A1

Produsul antiseptic IODINE T se folosește ca atare pe piele 

pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală prin ștergere 

sau pansamente.

Iodinet T

Mod de utilizare: Pentru o dezinfecție igienică se 

aplică produsul (approx 2ml) pe piele direct sau 

cu ajutorul unui tampon de vată. Se lasă cel 

puțin 1min. Pentru o dezinfecție de nivel 

chirurgical se recomandă aplicarea 2x 5mL, timp 

de acțiune 2x1.5minute. Nu este necesară 

clătirea. Colorarea datorită iodului este 

temporară și dispare prin spălare cu apa și 

săpun.

Dezinfectant cu Iod pentru tegumente

Compoziție: PVP Iodine 10 %, emulgator, 

regulatori pH, glicerină, stabilizator, apă 

purificată.


Dezinfectant cu Iod pentru tegumente

Ambalaj: Flacon 500mL, Flacon 1, Bidon rezerva 5L

 Dezinfectează rapid tegumentel
 Nu necesită apă sau clătir
 Distruge germenii patogeni în proporție de 99.99%

Dezinfecția 
igienică și 

chirurgicală a 
mâini pielii

Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobactericid, 
Tuberculocid și 

Virucid.

Dezinfectant pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor și a 

echipamentelor din domeniul medical prin pulverizare, în 

saloane, cabinetele dentare, săli de consultație, săli de 

așteptare, cabinete cosmetice, frizerii, etc…


Hexy Spray

Compoziție:Etanol 36%, Isopropanol 24 %, 

Clorhexidina 0,5%, Apa demineralizata.

Mod de utilizare: Hexy Spray se pulverizează 

direct pe suprafețele de dezinfectat, se lasă apoi 

să se usuce câteva minute. Nu necesită clatire.

Dezinfectant rapid și gata preparat 
pentru suprafețe

Dezinfectant rapid pentru suprafețe




Ambalaj: Flacon Spray 500ml, Flacon Spray 1L, Bidon rezerva 5L

 Elimină 99.99% din bacteri, viruși, fungi și levuri
 Pentru dezinfectia rapidă de rutină a locurilor publice și 

din domeniul medical.

Dezinfectant 
rapid pentru 

suprafețe

Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 
Levuricid, 

Tuberculocid, 
Virucid.

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 1276, EN 13727

EN 14476 + A1 (+HIV, 
HBV, HCV)

VIRULICID



FUNGICID

BACTERICID

EN 1275, EN13624

MICOBACTERICID
 EN 14348

Dezinfectant antiseptic gel pentru tegumente chirurgical și 

igienic destinat utilizării în unitățile sanitare.


Hexy Gel

Compoziție:Alcooli 70% v/v, emolienti, etc.

Mod de utilizare: Recomandat pentru 

dezinfecția rapidă a tegumentelor înainte de 

injectare, transfuzii, operații chirurgicale minore, 

pentru dezinfecția igienică (3ml-30 SEC) și 

chirurgicală (6ml – 90 secunde) a mâinilor la 

nevoie se repeta operația.


Dezinfectant antiseptic gel pentru 
tegumente chirurgical și igienic


Dezinfecție chirurgicală conform EN 12791, 2 x 

3ml nediluat timp de 90 secunde.

Lichid limpede, incolor




Ambalaj: Flacon 500mL, Flacon 1, Bidon rezerva 5L

 Dezinfectează rapid tegumentel
 Nu necesită apă sau clătir
 Distruge germenii patogeni în proporție de 99.99%


Dezinfecția 
igienică și 

chirurgicală a 
mâini pielii


Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobactericid, 
Tuberculocid și 

Virucid.


ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 1500, 3ml nediluat 
timp de 30 secunde si EN 
13727 + A2 nediluat timp 
de 30 de secunde.

EN 14348 nediliuat timp 
de 30 secunde si 1 min.

MICOBACTERICID, 
TUBERCULOCID


LEVURICID


BACTERICID

EN 13624 nediluat timp 
de 30 si 60 de secunde.

VIRUCID EN 14476 Vaccina virus 
nediluat timp de 1 min.

Produsul HEXID se folosește pentru dezinfecția igienică și 

chirurgicală a mâinilor prin frecare. Este indicat pentru 

dezinfectia mainilor personalului din saloane de frizerie, 

cosmetică și coafură, spitale, din industria farmaceutică și 

cosmetică, a mainilor elevilor și salariaților, a mainilor 

persoanelor aflate in deplasare, etc.



Hexid

Compoziție:Digluconat de Clorhexidina 0,5%, 

Etanol 36%, Isopropanol 24 %, Glicerină, Apă 

demineralizată.

Mod de utilizare: Se folosește ca atare, nediluat. 

Pentru dezinfecția igienică a mâinilor, se 

recomandă 3 ml de produs cu care se masează 

mâinile timp de 30 secunde; procedura se 

repetă de două ori. Pentru dezinfecția 

chirurgicală a mâinilor se recomandă 3 ml de 

produs cu care se masează mâinile timp de 90 

secunde.


Dezinfectant rapid pentru tegumente

Dezinfectant rapid pentru tegumente








Ambalaj: Flacon 500mL, Flacon 1, Bidon rezerva 5L

 Dezinfectează rapid tegumentel
 Nu necesită apă sau clatir
 Distruge germenii patogeni in proportie de 99.99% .

Dezinfecția 
igienică și 

chirurgicală a 
mâini pielii


Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobactericid, 
Tuberculocid și 

Virucid.


ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 1275, EN 13624

EN 14348, EN 14563
MICOBACTERICID

VIRULICID


FUNGICID

EN 14476+A1 
(+HIV, HBV, HCV)


TEST SPECIFIC ANTISEPTICE

BACTERICID


EN 1500, EN 12791, EN 
1276, EN 13727, EN 13697

Enzioclean este un detergent enzimatic indicat pentru 

înlăturarea resturilor organice prin curățare și spălare de pe 

instrumentarul chirurgical, dentar și de diagnostic.

Enzioclean

Compoziție: Alcool, enzimă 1%, tensioactivi 

nonionici 5-15%, tensioactiv amfoler 5-15%, apă



Mod de utilizare: Se recomandă o soluție de 

lucru obținută din 50ml produs la 5L apă. Se 

curăță instrumentarul cu ajutorul unei perii după 

care se clătește cu apă.


Concentrația soluției de lucru poate fi marită in 

funcție de gradul de murdărie al 

instrumentarului.


Eliminare rapidă și eficientă a 
rezidurilor organice


Detergent enzimatic








Ambalaj: Flacon 1L, Bidon rezerva 5L

 Curățare rapidă și in profunzime a instrumentarulu
 Complexul enzimatic special formulat înlătură resturile 

organice, ce contribuie la protejarea instrumentelor în 
timp si imbunătățește rezultatele dezinfecției finale

 Soluția de lucru respectă instrumentarul și utilajul 
medical.

Pre-
Dezinfectant 

enzimatic 
pentru 

instrumentar și 
dispozitive 
medicale

10% (100mL/1L 
apă) pentru 

predezinfecția 
și curățarea 

resturilor 
organice

Bactericid, 
Fungicid, și 
levuricid


Tabletele de CLOROM sunt dezinfectante clorigene de uz 

general pentru suprafețe și obiecte contaminate: 

pavimente, material medical, bureți, lenjerii, veselă, 

ustensile de laborator, toalete, fântâni, piscine, etc. Produsul 

este de asemenea avizat TP2 pentru domeniul medical și 

TP4 pentru utilizare în industria alimentară.


Clorom

Compoziție: Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 

77.14%, factori de efervescentă.O tabletă 

eliberează 1.5 grame clor activ.



Mod de utilizare: Se dizolvă un comprimat la 3 

sau 5 litri de apă și se aplică pe suprafețele/

obiectele de tratat.


Pentru dezinfecția piscinelor se dizolvă 4-5 

tablete la 1m³ apă. 


Pentru dezinfecția fântânelor se dizolvă 6-7 

tablete la 1m³ apă.

Pastile de clor efervescente

Pastile de clor efervescente








Ambalaj: Cutie 50 tablete, Cutie 200 tablete

 Elimină 99.99% din bacteri, virusi, fungi, mucegai, 
micobacteri și spor

 Tabletă oferă un dozaj sigur și ușo
 Dezinfectează, curăță, albește și inlătură mirosurile 

neplăcute

Dezinfectant 
general pentru 

suprafete

0.25%-2% 
(25-200mL/10L 
apa) in functie 
de spectrul de 

activitate 
cautat

Bactericid, 
Fungicid, 

Micobacteric
id, Tuberculicid 

si Virucid

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 1040, EN 1276, 
EN13727, EN13697


EN 14476
VIRUCID

FUNGICID, LEVURICID

BACTERICID


EN 1275, EN1650, 
EN 13624, EN13697

MICOBACTERICID, 
TUBERCULICID


EN 14348


SPORICID EN 13704, EN 14347


Dezinfectant gata de utilizat destinat pentru dezinfecția 

suprafețelor mici prin pulverizare. Este indicat pentru 

dezinfecția suprafețelor și a materialului după fiecare 

persoană în cabinetele de consultație, săli de așteptare, 

cabinete cosmetice, frizerii, etc…

Bionet SP Sanidor


Compoziție: Didecyldimethylammonium chloride 

0.5%, Quaternary ammonium compounds 

benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 2 %, 

Monohydro chloride Polyhexamethylene 

biguanide 0,2%, alcooli, excipienti.




Mod de utilizare: Bionet SP Sanidor se 

pulverizează direct pe suprafețele de 

dezinfectant, se lasă apoi să se usuce câteva 

minute. Nu este necesară clătirea.





Un dezinfectant ideal pentru o 
dezinfecție rapidă și eficientă

Dezinfectant gata preparat pentru suprafețe

Ambalaj: Flacon Spray 500ml, Flacon Spray 1L, Bidon 5L




 Elimină 99.99% din bacterii, fungi și levur
 Pentru dezinfecția de rutina rapidă a locurilor public
 Dezinfectează, și înlătură mirosurile neplăcute

Dezinfectant 
rapid pentru 

suprafete


Gata de 
utilizat


Bactericid, 
Fungicid, 

Micobacteric
id, Tuberculicid 

si Virucid

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

 EN 1276


FUNGICID 

BACTERICID


EN1650

Bionet A15 este indicat pentru dezinfecția și spălarea 

suprafețelor: pavimente, mese, blocuri operatorii, material 

medical, lenjerie murdară, spații de producție și vânzare 

alimente, zone industriale, spații de birou, școlii, instalații și 

zone care trebuiesc dezinfectate prin ștergere, nebulizare 

sau pulverizare. Bionet A15 are dublu efect: curăță și 

dezinfectează simultan.


Bionet A15

Compozitie: Didecyldimethylammonium chloride 

2,5% , Saruri cuaternare de amoniu benzyl-

C8-18-alkyldimethyl,chlorides 6,25 %, Monohydro 

chloride Polyhexamethylene biguanide 0,3%, 

Alcooli,excipienti, parfum.

Mod de utilizare: Prin ștergere, spălare sau 

pulverizare, norma de aplicare prin pulverizare 

sau nebulizare recomandată este de 40 ml 

soluție de lucru pe m².

Dezinfectează, curăță, și înlătură 
mirosurile neplăcute

Dezinfectant concentrat pentru suprafete

Ambalaj: Flacon 1L, Bidon 5L

 Produs concentrat de uz general pentru utilizatori 
profesionali

 Un spectru de activitate larg, fara glutaraldehida sau 
formaldehidă.

 Dezinfectează, curăță și înlătură mirosurile neplăcute
 Soluția de lucru respectă suprafețele și utilajul medical.


Dezinfectant 
general pentru 

suprafețe

0.25%-2% 
(25-200mL/10L 
apa) în funcție 
de spectrul de 

activitate 
căutat

Bactericid, 
Fungicid, 
Levuricid, 

Micobacteric
id, 

Tuberculocid și 
Virucid

ACTIVITATE BIOCIDA STANDARDE

EN 1040, EN 1276, 
EN13727, EN13697


EN 14476
VIRUCID

FUNGICID, LEVURICID

BACTERICID


EN 14348


EN 1275, EN1650, 
EN 13624, EN13697

MICOBACTERICID, 
TUBERCULICID


Se foloseste ca atare, pentru stergerea suprafetelor. 

Șervetelele umede BIONET S se pot folosi pentru dezinfectia 

rapida a suprafetelor din saloane de frizerie, cosmetica si 

coafura, mediul medical, spitalicesc sau industrial. Se 

aplica direct pe suprafata de lucru, scaune, mese, mobilier 

sau aparatura medicala etc.


Bionet S

Compozitie: Etanol 36%, Isopropanol 24 %, 

Digluconat de Clorhexidina 0,5%, Apa 

demineralizata.

Mod de utilizare: Se aplică direct pe mobilierul 

medical, suprafață de lucru, mese, scaune sau 

orice suprafață care necesită o dezinfecție.


Se folosește prin ștergere directă și nu necesită 

clătire.

Servetele dezinfectante pentru 
suprafete

Servetele dezinfectante pentru suprafete

Ambalaj: Cutie 150 servetele

 Elimină 99.99% din bacterii, fungi, levuri, viruși si 
micobacter

 Pentru dezinfectia rapida de rutina a suprafetelor mici

Dezinfectie rapida 
pentru suprafetele mici


Bactericid, Fungicid, 
Levuricid Micobactericid, 

Tuberculocid, Virucid

Produse dezinfectante, 
antibacteriene și antivirale

DEZINFECTANȚI

Dezinfectanți pentru sectorul 

public și privat
O gamă largă de produse dezinfectante utilizate pentru 

dezinfecția la nivel înalt a mediului, dispozitivelor medicale și a 

suprafețelor. 



Testată și certificată pentru a îndeplini cele mai riguroase 

standarde europene, această gamă nou-nouță a fost dezvoltată 

pentru a oferi dezinfecție totală și protecție împotrivă virușilor și 

bacteriilor, fiind în același timp ideală pentru utilizarea frecventă, 

zilnică.


Dat fiind profilul activității societății, atenția la calitate este un imperativ prezent de-a lungul 

procesului de formulare și fabricație a produselor. Pentru a ne asigura de realizarea acestui 

deziderat au fost implementate standardul de calitate ISO-9001:2008, standardul de mediu 

ISO-14001:2005 si standardul de protectie a personalului OHSAS 18001:2007.



Produsele noastre sunt testate conform celor mai noi și exigente norme europene.


Pentru elaborarea de produse noi și urmărirea calității, G&M 2000 dispune de un laborator de 

control care ne permite să îndeplinim cerințele clienților.



Datorită atenţiei pe care o acordăm calităţii, peste 3000 de profesionişti din domeniile sănătăţii 

şi controlul dăunătoarelor folosesc produsele noastre în condiţiile cele mai exigente în două 

locaţii de peste 2500 mp, în Ilfov şi Bucureşti.

Calitate la preț de producător

Creată în 1993, G&M 2000, societate romano-franceză cu sediul în București, și-a propus de la 

început ca obiect de activitate: concepția, producția și distribuția de produse pentru profilaxia 

sanitar-umana. Produsele noastre au ca scop protecția populației contra agenților patogeni, 

insectelor și rozătoarelor.
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