Neutralizujte pachy
u zdroje
www.likvidator-pachu.cz
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O NÁS
Společnost A.L.P. ecology, s.r.o. se sídlem v Ostravě se od roku 2000 specializuje na výrobu, aplikaci a distribuci unikátních
prostředků pro neutralizaci pachu s obchodním názvem Likvidátor pachu.
Naše produkty nacházejí uplatnění ve zdravotnictví, průmyslu a domácnostech, kde dokáží neutralizovat široké spektrum obtěžujících zápachů. Likvidátory pachu jsou testovány a schváleny Státním zdravotním ústavem Praha.
Od roku 2005 spolupracujeme s největšími distributory zdravotnických pomůcek v České republice, od roku 2007 jsou některé
naše produkty v plné úhradě zdravotních pojišťoven pro pacienty se stomií.
V současnosti vyvážíme naše neutralizéry do několika zemí EU.
Naším cílem je vyrábět a dodávat na trh ekologicky nezávadné, nealergenní a lidskému zdraví neškodící výrobky, proto jsou
veškeré naše produkty založeny na přírodní bázi.
V roce 2009 jsme otevřeli v Ostravě prodejnu, kde nabízíme kromě našich produktů také osvědčené eko-produkty předních
světových výrobců.
Těší se na Vás kvalifikovaný a profesionální tým pracovníků, který Vám pomůže při výběru toho nejvhodnějšího řešení k Vaší
maximální spokojenosti.
Tým A.L.P. ecology, s.r.o.

PACHY OVLIVŇUJÍ KVALITU ŽIVOTA, DRÁŽDÍ ČICH I NERVOVOU SOUSTAVU, JSOU
ČASTO ZPŮSOBENY CHEMICKÝMI SLOUČENINAMI A MOHOU BÝT ŠKODLIVÉ

ATEST Č. ŽPP 13-1414/01-742

PH NEUTRÁLNÍ, BEZ KVASINEK, VHODNÉ I PRO ALERGIKY, NEJSOU TESTOVÁNY
NA ZVÍŘATECH
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DOMÁCNOST
Neutralizuje pachy v domácnosti z vaření, spálenin, lednice,
hniloby, plísně, odpadkových košů a toalet. Spolehlivý na pachy
po kouření!
Jak používat?
Aplikujte přímo na zdroj! Rozprášit nebo nalít do toalety po
spláchnutí, na plasty do odpadkových košů, na dřevo, na omítky,
čalounění, závěsy aj.
Při vytírání podlah, plastů, lednic a praní (do 60 °C) min. 50 ml
náplně na 10 litrů.
Neředěný rozprášit do ovzduší shora dolů.
Balení – 100 ml a 215 ml s rozprašovačem
Doplňkové vůně – citron, australská borovice, len, květy
Potřebujete-li větší balení – doporučujeme řadu Professional.

TEXTIL A ODĚVY
Pro rychlou pomoc při snížení pachu z obleků, kabátů
a jiných oděvů z cigaretového kouře, jídla apod.
Jak používat?
Aplikujte přímo na zdroj! Silně rozprašte na celou plochu
textilie.
Při ručním praní lze přidat min. 30 ml na 10 litrů vody.
Do pračky na jednu várku praní do 60 °C min. 50 ml.
Balení – 100 ml a 215 ml s rozprašovačem
Doplňkové vůně – citron, len
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ZDRAVOTNICTVÍ
TVÍ
Ve zdravotnických zařízeních je efektivní při odstraňování silných
pachů při péči o pacienty, klienty.
Vhodné na pleny, WC, pytle s odpadem, kontaktní plochy
i ovzduší.
Ph neutrální, bez kvasinek, vhodný i pro alergiky.
Jak používat?
Silně rozprášit na celou plochu zdroje zápachu - použité pleny,
sběrné pytle, ložní prádlo, kontaktní plochy, WC apod. Molitany,
matrace, koberce nejlépe prolít roztokem ředěným 1:3 nebo
neředěným.
Pro vytírání podlah, povrchů, WC, nemocničního nábytku, praní
(do 60 °C) přidejte minimálně 50-100 ml na 10 litrů. Neředěný
rozprášit do ovzduší shora dolů přes celou místnost (např.
u páchnoucích ran), lze také použít naředěný 1:5 do misky na
odpařování. Prostupuje-li pach kolem dveří, rozprášit kolem
zárubní do omítky.
Balení – 500 ml s rozprašovačem
500 ml, 1000 ml, 5000 ml láhev s uzávěrem
Doplňkové vůně – citron, australská borovice, vanilka, len, talc,
květy, levandule
Doporučujeme prázdné rozprašovače – 100 ml, 215 ml, 500 ml

ZDRAVOTNICTVÍ –
OLEJOVÁ BÁZE
Na páchnoucích tekutinách vytváří nepropustný film na hladině,
promíchává se s obsahem a aktivně neutralizuje zápach.
Jak používat?
Aplikujte přímo na povrch obsahu. Do bažantů, toaletních křesel
před použitím minimálně 15-20 kapek, zalít vodou. Do stomického sáčku před nasazením min. 5-12 kapek. Sběrné nádoby
na moč min. 10 kapek.
Balení –

30 ml s kapátkem
100 ml a 250 ml láhev s uzávěrem
Doplňkové vůně – bez doplňkové vůně
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mií
Prostředky pro pacienty se stomií
- plně hrazeny zdravotními pojišťovnami
- bez doplatku
- v potřebném množství pro každého pacienta
- bez schválení revizním lékařem

POHLCOVAČ PACHU ALP
Spolehlivě odstraní nepříjemné pachy ze všech materiálů i ovzduší,
bez zdravotního rizika. Nezanechává skvrny, nelepí. Vhodný k ošetření místností, kde se manipuluje s hygienickými pomůckami.
Jak používat?
Aplikujte silným rozprášením na textilie nebo jakýkoli materiál
(např. keramika, dlažba). Do ovzduší rozprašujte shora dolů bez
ředění. Pro otírání, vytírání lze ředit vodou min. 30 ml na 10 litrů.
Kód VZP 00 86 854 – 200 ml s rozprašovačem
Kód VZP 00 89 000 – 50 ml cestovní balení

POHLCOVAČ
HLC
COVAČ P
PACHU
ACHU
ALP
P – OLEJ
Produkt je určen do stomických sáčků.
Vytváří na hladině nepropustný film, promíchává se
s obsahem sáčku a aktivně neutralizuje zápach. Efektivní
při výměně sáčku nebo při upouštění plynů.
Jak používat?
Aplikujte přímo do kolo, ileo a urostomických sáčků. Nakapejte podle velikosti sáčku 5-12 kapek před nasazením.
Kód VZP 00 86 855 – 30 ml s kapátkem
Distibuci zajišťuje:

Více informací u výrobce
nebo na:

www.pohlcovac-pachu.cz

alp_katalog_a5_uprava.indd 5

5

5.10.2011 15:20:59

OBUV
Neutralizuje pachy ve všech typech obuvi.
Jak používat?
Aplikujte přímo na zdroj! Silně rozprášit přímo do obuvi,
hlavně na stélku, při silném pachu polít celou stélku, aby
jí roztok celou prostoupil.
Při aplikaci doporučujeme držet obuv za patu, špičkou
k zemi, aby roztok stékal do špičky. Opakujte pravidelně.
Nepoškozuje obuv.
Balení – 100 ml a 215 ml s rozprašovačem

ZVÍŘATA
Vhodné do domácností se zvířaty, pro veterinární stanice
a profesionální chovatele. Osvědčený při stájovém chovu.
Do pelíšků, na čalounění, na podlahy, přepravky, molitany,
koberce, sedačky, čekárny, operační sály, kotce, kafilerní boxy.
Jak používat?
Aplikujte na zdroj zápachu! Neředěný Likvidátor rozprášit na zasažené místo, případně prolít nebo umýt neředěným či ředěným
roztokem 1:3.
Neředěný lze rovněž použít do ovzduší rozprášením shora dolů.
Pro vytírání velkých ploch min. 100 ml na 10 litrů roztoku. Při
praní lze přidat min. 50 ml na 10 litrů vody do 60 °C.
Balení – 100 ml, 215 ml a 500 ml s rozprašovačem
500 ml, 1000 ml, 5000 ml láhev s uzávěrem
Doplňkové vůně – citron, australská borovice, vanilka, len, talc
Doporučujeme prázdné rozprašovače – 100 ml, 215 ml, 500 ml
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PROFESSIONAL
Na silné pachy v gastronomii, domácnostech, hotelnictví,
kulturních a sportovních zařízeních. Vhodný pro odpadové hospodářství, mobilní toalety, DDD a úklidové činnosti. Spolehlivý
na pachy po kouření, vaření, z odpadů, chemických sloučenin.
Průmyslové využití po konzultaci.
Jak používat?
Aplikujte přímo na zdroje zápachu a do ovzduší – lednice, stoly,
podlahy, omítky, čalounění, závěsy, toalety, odpadkové koše aj.
Molitany, matrace, koberce nejlépe prolít roztokem ředěným 1:3
nebo neředěným.
Neředěný rozprášit do ovzduší shora dolů přes celou místnost
(např. u kouření), lze také použít ředěný 1:5 do misky na
odpařování.
Pro vytírání podlah, povrchů, WC, nábytku, praní (60 °C).
Přidejte minimálně 50-100 ml na 10 litrů vody. Na silně znečištěný povrch 100-200 ml na 10 litrů vody. Do vodních vysavačů
min. 100 ml na 10 litrů roztoku, přidávejte přímo do nádrže.
Produkt neškodí enzymům a bakteriím běžně používaným
v odpadech.
Balení – 500 ml s rozprašovačem
500 ml, 1000 ml, 5000 ml láhev s uzávěrem
(možné větší balení)
Doplňkové vůně – citron, australská borovice, vanilka, len, talc,
květy, levandule

PROFESSIONAL –
OLEJOVÁ BÁZE
Spolehlivý v odpadovém hospodářství – septiky, mobilní
toalety, sběrače tuku, laguny aj.
Na páchnoucích tekutinách vytváří nepropustný film na
hladině, promíchává se s obsahem a aktivně neutralizuje.
Jak používat?
Aplikujte přímo do jímky na povrch obsahu.
Silné pachy – min. 15-20 ml/m2 v intervalu 15 dnů
Běžné použití – min. 10-15 ml/m2 v intervalu 20 dnů
Balení – 100 ml a 250 ml láhev s uzávěrem (možné větší
balení)
Produkt neškodí enzymům a bakteriím běžně používaným
v odpadech.
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Produkt

Zdroj

Ovzduší

Pohlcovač pachu ALP
pro stomiky

Rozprášit neředěný roztok na textilie v místě stomie nebo
jakýkoli materiál, ředěné k vytírání min. 30 ml na 10 l vody.

Rozprášit neøedìný roztok shora dolù po
celé místnosti.

Pohlcovač pachu ALP
olej do stomického sáčku

Nakapejte do stomického sáčku před nasazením min. 5-12
kapek.

Není urèeno.

Zdravotnictví

Silně rozprášit na celou plochu zdroje zápachu – použité pleny,
sběrné pytle, ložní prádlo, kontaktní plochy, WC. Molitany,
matrace, koberce nejlépe prolít roztokem ředěným 1:3 nebo
neředěným. Pro vytírání podlah, povrchů, WC, nemocničního
nábytku, praní (do 60 °C) přidejte minimálně 50-100 ml na 10 l.

Neředěný rozprášit do ovzduší shora
dolů přes celou místnost (např. u páchnoucích ran), lze také použít naředěný
1:5 do misky na odpařování. Prostupujeli pach kolem dveří, rozprášit kolem
zárubní do omítky.

Zdravotnictví – olejová
báze

Aplikujte přímo na povrch obsahu. Do bažantů, toaletních
křesel před použitím minimálně 15-20 kapek, zalít vodou.
Do stomického sáčku před nasazením min. 5-12 kapek. Sběrné
nádoby na moč min. 10 kapek.

Není urèeno.

Professional

Důsledně rozprášit neředěný roztok do toalet, na podlahy,
omítky, čalounění, závěsy, odpadkové koše aj. Molitany,
matrace, koberce nejlépe prolít roztokem ředěným 1:3 nebo
neředěným. Pro vytírání podlah, povrchů, WC, nábytku, praní
(60 °C) přidejte minimálně 50-100 ml na 10 l vody. Na silně
znečištěný povrch přidat 100-200 ml na 10 l vody.

Neředěný rozprášit do ovzduší shora
dolů přes celou místnost (např. u kouření), lze také použít ředěný 1:5 do misky
na odpařování.

Professional – olejová
báze

Aplikujte přímo do jímky, na povrch obsahu. Silné pachy –
min. 15-20 ml/m2 v intervalu 15 dnů. Běžné použití – min.
10-15 ml/m2 v intervalu 20 dnů.

Není urèeno.

Obuv

Neøedìný roztok silnì rozprášit pøímo do obuvi,
hlavnì na stélku, pøi silném pachu polít celou stélku,
aby ji roztok celou prostoupil. Pøi aplikaci držet obuv
za patu, špièkou smìrem k zemi, aby roztok stékal
do špièky. Vhodné na jakoukoliv obuv.

Není urèeno.

Domácnost

Neředěný roztok silně rozprášit do toalety po spláchnutí, na
plasty do odpadkových košů, na dřevo, na omítky, čalounění,
závěsy aj. Při vytírání podlah, plastů, lednic a praní (do 60 °C)
přidejte min. 50 ml náplně na 10 l.

Rozprášit neředěný roztok shora dolů po
celé místnosti.

Zvířata

Neředěný Likvidátor rozprášit na zasažené místo, případně
prolít nebo umýt neředěným či ředěným roztokem 1:3
(čalounění, matrace, molitany, podlahy, přepravky, kotce,
kafil. boxy aj.) Pro vytírání velkých ploch min. 100 ml na 10 l
roztoku. Při praní lze přidat min. 50 ml na 10 l vody do 60 °C.
Při silném znečištění min. 100-200 ml na 10 l vody, v případě
potřeby opakujte.

Rozprášit neøedìný roztok shora dolù po
celé místnosti.

Textil a oděvy

Neředěný roztok silně rozprášit na celou plochu textilie. Při
ručním praní lze přidat min. 30 ml na 10 l vody. Do pračky na
jednu várku praní do 60 °C min. 50 ml.

Není urèeno.

A.L.P. ecology, s.r.o., Ostrava
Infolinka: 596 636 107, 775 715 477
Email: firma@alpcz.cz
Stránky výrobce: www.likvidator-pachu.cz
E-Shop: www.alpik.cz
Distributor
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