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КИСЕЛИНЕН
ХЛОРОСЪДЪРЖАЩ

НЕУТРАЛЕН
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН

АЛКАЛЕН

ЦВЕТОВО КОДИРАНЕ
Фирма "Албис" ЕООД предлага своите почистващи и дезинфекционни
продукти в съответствие със схемата вдясно. По този начин, ние се
грижим нашите клиенти да могат бързо и лесно да идентифицират даден
продукт. Тези цветове се използват също така и в хигиенните планове, за
да се улесни персонала, зает в почистването и правилното използване на
продуктите Calprof.

ДЕЗИНФЕКТАНТИ
КАТАЛОГ

РАЗДЕЛ I ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
РЪЦЕ И КОЖА

СТР.3

РАЗДЕЛ II ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПОВЪРХНОСТИ И ОБОРУДВАНЕ

СТР.4
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РАЗДЕЛ I

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
РЪЦЕ И КОЖА

Calprof Hands-Des е готов за употреба биоцид за ръце. Личната хигиена е от първостепенно
значение в ежедневието. Продукта е предназначен за лична ежедневна употреба или в
професионалната сфера ( ХВП, ХоРеКа ). Calprof Hands-Des въздейства бързо и ефикасно
върху микроорганизмите. Продукта има ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка),
бактерицидно, фунгицидно и алгицидно действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ 5L

Полиалкохолен дезинфектант за ръце с бактерицидно, фунгицидно и
ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка ( COVID-19 ) действие.

Calprof Hands-Des

Calprof Hands-Disinfection е готов за употреба биоцид за ръце. Личната хигиена е от
първостепенно значение в ежедневието. Продукта е предназначен за лична ежедневна
употреба или в професионалната сфера ( ХВП, ХоРеКа ). Calprof Hands-Disinfection въздейства
бързо и ефикасно върху микроорганизмите. Продукта има ограничено вирусоцидно (вируси
с обвивка), бактерицидно, фунгицидно и алгицидно действие. Не съдържа продукти от
животински произход и питеен етанол, с което отговаря на изискванитя на Halal и Kosher.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ 5L

Полиалкохолен дезинфектант за ръце с бактерицидно, фунгицидно и
вирусоцидно (Аdenovirus Type 5, Norovirus, COVID-19) действие.

Calprof Hands-Disinfection

 Цена:  63,00 лв. с  ДДС 

 Цена:  63,00 лв. с  ДДС 

https://www.albis.bg
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Calprof Sur-Des е готов за употреба биоцид за повърхности, предназначен за ежедневна
лична употреба или в професионалната сфера ( ХВП, ХоРеКа ). Особено е подходящ за
дезинфекция на места, където е невъзможно да се употребяват водни разтвори. Calprof Sur-
Des въздейства бързо и ефикасно върху микроорганизмите. Особено е подходящ за бърза
дезинфекия на чувствителни уреди. Трябва да се използва начесто в обществените места за
дезинфекция на дръжки на врати, перила, тоалетни и др. Продукта има ограничено
вирусоцидно (вируси с обвивка), бактерицидно, фунгицидно и алгицидно действие.
Подходящ за употреба с кърпички за почистване и дезинфекция.

ПРИЛОЖЕНИЕ

10L5LОПАКОВКИ

Полиалкохолен дезинфектант за повърхности с бактерицидно, фунгицидно и
ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка ( COVID-19 ) действие.

Calprof Sur-Des

Calprof Fresh Floor е неутрален, концентриран препарат със свеж и приятен аромат, за
почистване и дезинфекция на подове и всички устойчиви на алкохол повърхности.
Препарата е приятно ароматизиран и благодарение на съдържащия се в него алкохол, след
употреба, повърхностите изсъхват бързо и не оставя никакви следи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ 3L 10L

Комбиниран почистващ и дезинфекциращ препарат със свеж и приятен
аромат, с бактерицидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно действие.

Calprof Fresh Floor-Des

РАЗДЕЛ II

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПОВЪРХНОСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Цена за 5 л. туба:          65,00 лв. с  ДДС 

Цена за 10 л. туба:     120,00 лв. с  ДДС 

Цена за 3 л. туба:        27,00 лв. с  ДДС  

Цена за 10 л. туба:      73,00 лв. с  ДДС 
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Calprof ADC e повърхностно активен биоцид на базата на микробиологични ензими,
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост, професионалната кухня
и селското стопанство. Продукта има широкоспектърно дезинфекционно действие срещу
грам(-) и грам(+) бактерии, вируси, дрожди и плесени. Ефективността на Calprof ADC се
повлиява слабо от наличието на протеин, добре разтваря мазнини, почти няма аромат и не
е корозивен. Използва се за дезинфекция на работни повърхности чрез потапяне,
напръскване, забърсване или фумигация на повърхности, оборудване, машини, стени и
подове. Подходящ за дезинфекция на МПС на дезинфекционни площадки, за дезинфекция
на гумите във ваните за дезинфекция, както и на подметките на персонала в проходните
филтри.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
20
KG

210
KG

1000
KG

Дезинфектант от ново поколение на база алкиламин с бактерицидно,
фунгицидно и частично вирусоцидно действие.

Calprof ADC

Calprof GLQ е ефективно биоцидно средство за борба и контрол на епидемиите.
Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост, професионалната кухня
и селското стопанство. Продукта е високоефективен, има широкоспектърно антимикробно
действие и е ефективен при ниски температури. Calprof GLQ може да се използва за
дезинфекция чрез потапяне, напръскване, забърсване на повърхности, оборудване,
машини, стени и подове в хранително-вкусовата промишленост, дезинфекция на МПС на
дезинфекционни площадки, за дезинфекция на гумите във ваните за дезинфекция и на
подметките на персонала в проходните филтри, както и чрез фумигация на помещения.
Подходящ за дезинфекция на тоалетни, тоалетни чинии, писоари, бани и душ кабини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
20
KG3L1L

200
KG

1000
KG

Дезинфектант на база глутаралдехид и четвъртични амониеви съединения с
бактерицидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно (Enterovirus type 1,
COVID-19) действие.

Calprof GLQ

Цена за 20 кг. туба:   180,00 лв. с  ДДС 

Цена за 210 кг. варел:   при запитване! 

Цена за 1000 кг. контейнер:   при запитване!

Цена за 1 л. бутилка:   14,90 лв. с ДДС

Цена за 3 л. туба:          33,60 лв. с  ДДС

Цена за 20 кг. туба:    190,00 лв. с  ДДС

Цена за 200 кг. варел:   при запитване!

Цена за 1000 кг. контейнер:   при запитване! 

https://www.albis.bg
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Calprof Perstiril 15 е течен биоцид на база пероцетна киселина и водороден пероксид,
предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.
Продукта е непенлив и е ефективен срещу бактерии, плесени и дрожди, вируси дори и при
ниски температури. Calprof Perstiril 15 се използва за обща дезинфекция на повърхности, за
ЦИС дезинфекция на резервоари, тръбни пътища и оборудване.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
30
KG

220
KG

Дезинфектант на база пероцетна киселина и водороден пероксид с
бактерицидно, фунгицидно и пълно вирусоцидно действие.

Calprof Persteril 15

Calprof CF 312 е концентрирано алкално пенообразуващо средство с дезинфектант активен
хлор, предназначено за употреба в хранително-вкусовата промишленост, професионалната
кухня и селското стопанство. Той е ефективен при различна твърдост на водата, образува
стабилна пяна и лесно се изплаква. Използва се за почистване и дезинфекция на подове,
стени, машини, оборудване и каросерии отвътре на МПС, превозващи хранителни
продукти, като ефективно отстранява протеини, мазнини както и други упорити органични
замърсявания. Може да се използва за ръчна дезинфекция с моп на коридори, санитарни
помещения и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
24
KG3L

235
KG

1000
KG

Комбиниран алкален пенообразуващ препарат с дезинфектант активен хлор. С
бактерицидно (Listeria), дрождецидно (Candida albicans) и ограничено
вирусоцидно действие.

Calprof CF 312

Calprof 6010 е концентриран, течен, алкален почистващ и дезинфекциращ препарат с
активен хлор, предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост,
професионалната кухня и селското стопанство. Продукта не се пени и е подходящ за
почистване на подове, стени и работно оборудване, където не е възможно измиване с пяна.
Ефективно отстранява органични замърсявания като протеини, мазнини, кръв, скорбяла и
други, като оставя измитите повърхности в отлично хигиенно състояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
24
KG

240
KG

1000
KG

Комбиниран алкален почистващ препарат с дезинфектант активен хлор, с
бактерицидно (Listeria), дрождецидно (Candida albicans) и ограничено
вирусоцидно действие.

Calprof 6010

Цена за 30 кг. туба:      239,00 лв. с  ДДС 

Цена за 220 кг. варел:  п   ри запитване! 

Цена за 3 л. туба:        21,60 лв. с  ДДС  

Цена за 24 кг. туба:  130,00 лв. с  ДДС

Цена за 235 кг. варел:  при запитване! 

Цена за 1000 кг. контейнер:  при запитване! 

Цена за 24 кг. туба:    120,00 лв. с  ДДС 

Цена за 240 кг. варел:   п   ри запитване! 

Цена за 1000 кг. контейнер:   п ри запитване! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Calprof Killococ е специален течен биоцид, предназначен за употреба в селското стопанство 
за контрол на ендопаразитите и техните яйца. Заразяването с ендопаразити, особено с 
Coccidia и кръгли червеи, води до значителни икономически загуби в животновъдството. 
Инфектираните животни отделят с екскрементите си кокцидии, ооцисти и др., което води до 
висок риск от зараза на здравите животни. При наличие на кокцидиоза, например Isospora 
suis (причиняваща диария при птиците) е необходимо да се вземат спешни мерки за бърза 
и ефикасна дезинфекция. При птицефермите също е широко разпространена Eimeria tenella 
oocysts. Сградата трябва да бъде добре дезинфекцирана преди зареждането на новите 
птици. Да се има предвид, че ендопаразитите имат способността да оцеляват и размножават 
бързо и продължително с месеци. Calprof Killococ ефективно гарантира техния контрол, като 
също така е ефективен и срещу бактерии, плесени, дрожди и вируси. Подходящ за употреба 
в: птицеферми, свинеферми, обори за едър рогат добитък, клетки за телета и станции за 
изкуствено осеменяване.

ОПАКОВКИ
20
KG

Широкоспектърен дезинфектант ефективен срещу: Coccidia, Cryptosporidia,
Giardia, яйца от кръгли червеи, бактерии, микобактерии (вкл. ТВ патогени),
вируси и фунги.

Calprof Killococ

Calprof AD 860 е слабоалкален препарат на база активен хлор, предназначен за употреба в
хранително-вкусовата промишленост, професионалната кухня и селското стопанство.
Изключително ефективен за общо почистване и избелване на подове и повърхности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ
24
KG3L

240
KG

1000
KG

Концентрирано избелващо и дезинфекциращо средство на база активен хлор,
с бактерицидно (Listeria), дрождецидно (Candida albicans) и ограничено
вирусоцидно действие.

Calprof AD 860

Еднократните кърпички Temdex са оптимално решение за почистване и дезинфекция на
деликатни повърхности и оборудване, където не трябва да има достъп на вода. Кофичката е
изработена от антимикробна пластмаса с плътно затварящ се диспенсърен отвор.
Кърпичките могат да се напояват с дезинфектант по избор на клиента, според конкретната
необходимост. Изключително удобни за почистване и дезинфекция на чувствителни
повърхности и уреди.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПАКОВКИ

Еднократни кърпички за почистване и/или дезинфекция

Temdex - хигиенни кърпички

КЪРПИЧКИ + ДИСПЕНСЪРНА КОФА

Цена за 3 л. туба:          17,40 лв. с ДДС

Цена за 24 кг. туба:   115,00 лв. с  ДДС 

Цена за 240 кг. варел:   п ри запитване! 

Цена за 1000 кг. контейнер:   п ри запитване! 

 Цена: 570,00 лв. с  ДДС 

● FP40 – еднопластови кърпички; размер на къс: 28/32, 100 % полиестер - 90 къса - цена: 17,80 лв. с ДДС
● Диспенсърна кофа ( 5,5 л. ) с отвор за издърпване на кърпички - цена: 26,50 лв. с ДДС 

https://www.albis.bg
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ЗАГОРА

ЛУКОВИТ

Доставяме до всяка точка от страната.

ХАРМАНЛИ

ВАРНА

КОНТАКТИКОНТАКТИ

УПРАВИТЕЛ
ВИКТОР ПОРВА

08888 000 21
v.porva@albis.bg

office@albis.bg
052 64 1111
0879 888 825

ГР. ВАРНА
УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 20

www.albis.bg

Описаните препарати в каталога са основните, които
се използват за дезинфекция, но при специфична
необходимост, фирма "Албис" ЕООД може да предложи
съответни продукти и решения.

mailto:v.porva@albis.bg
mailto:office@albis.bg

