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Firma Triochem Sp. z o.o. powstała w 1997 roku. Działamy w branży chemicznej dostarczając naszym 
Klientom wyspecjalizowane,  nowoczesne środki chemiczne o szerokim zastosowaniu. W związku 
z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, postanowiliśmy wspomóc rynek dostawców 
preparatów dezynfekcyjnych bakterio i wirusobójczych.
Stan zagrożenia epidemiologicznego, z którym cały świat zmaga się od początku 2020 roku, sprawił,  
że środki dezynfekujące stały się produktem pierwszej potrzeby, a zatem powinny być i są stosowane 
niemal przez każdego. Większość dostępnych na rynku środków dezynfekujących produkowana jest  
na bazie alkoholu.
Środki dezynfekujące na bazie alkoholu, przy swojej niewątpliwej skuteczności, mogą powodować 
podrażnienia skóry. Również opary powstające podczas ich stosowania mogą niekorzystnie, drażniąco, 
wpływać na drogi oddechowe użytkowników. Ponadto, nie jest zalecane stosowanie tych środków  
przez dzieci.

Nasze produkty do dezynfekcji NIE ZAWIERAJĄ ALKOHOLU!

PRODUKCJA KONTRAKTOWABADANIA I ROZWÓJ AUTORSKIE PRODUKTY



alternatywne
bezpieczne rozwiązanie
Aktywnym składnikiem jest chlorek benzal-
koniowy. Działanie biobójcze tej substan-
cji (przeciw wirusom, bakteriom, grzybom)  
jest znane już od dziesiątków lat.  

Bardzo istotną zaletą stosowania środków  
do dezynfekcji na bazie chlorku benzalkonio-
wego jest wydłużony okres jego działania.  
Na skórze tworzy się niewidoczny dla oka film 
(warstwa) działający biobójczo. Alkohol działa 
natychmiastowo, lecz z chwilą wyparowania 
działanie biobójcze ustępuje. 
Inaczej jest w przypadku naszych produktów, 
których działanie jest wydłużone do 3h.
 
W przypadku preparatów służących do de-
zynfekcji jako aktywny składnik prym wiedzie 
alkohol; przede wszystkim z racji swej ogólnej 
dostępności, pewnej „tradycji” oraz zakorzenio-
nemu powszechnemu przekonaniu, iż jest naj-
lepszym środkiem dezynfekującym. Ten stan 
rzeczy nie budził wiele wątpliwości, póki dezyn-
fekcja nie stała się zjawiskiem powszechnym 
i powszednim.

Równocześnie wszelkie zagrożenia, które nie-
sie ze sobą nadużywanie preparatów na bazie  
alkoholu stały się aż nadto widoczne. Stosowa-
nie preparatów do dezynfekcji, które nie bazują 
na alkoholu ogranicza/eliminuje ryzyko powsta-
nia problemów skórnych (szczególnie w przy-
padku dezynfekcji skóry dłoni). Powodem jest 
fakt, iż alkohol używany jako czynny składnik 
prowadzi do zaburzenia funkcji skóry jako natu-
ralnej bariery ochronnej.

Zawartość gliceryny w składzie PANSEPTANU 
ogranicza ryzyko wystąpienia efektu nadmier-
nego wysuszenia skóry.

Agencje d/s zdrowia wielu krajów w swoich wy-
tycznych dotyczących rekomendowanych środ-
ków dezynfekujących zwalczających koronawi-
rusa SARS-CoV-2 wymieniają obok produktów 
na bazie alkoholu, także produkty na bazie amin 
czwartorzędowych jako substancji czynnej.



Dostępne pojemności:
•	 Praktyczna i poręczna butelka z atomizerem  

o pojemności 75 ml oraz 125 ml
•	 Butelka 250 ml, 1000 ml (z dozownikiem)
•	 Kanister 5000 ml

PANSEPTAN to gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat  
do dezynfekcji rąk, a także do dezynfekcji powierzchni mających  
i niemających kontaktu z żywnością. Zawarta w produkcie gliceryna 
zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry. 

DZIAŁA PRZECIWKO
•	 WIRUSOM
•	 BAKTERIOM
•	 GRZYBOM

Produkt skuteczny wobec KORONAWIRUSA. 
Skuteczny również do dezynfekcji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA
niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie po czym wcierać przez 
30 sekund.

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nr 4088/TP/2021.

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA RĄK



•	 substancja czynna rekomendowana wśród środków dezynfekujących 
      zwalczających koronawirusa SARS-CoV-2
•	 działa przeciwko wirusom (również koronawirusom),
      bakteriom, drożdżom, grzybom i sporom
•	 skuteczny również do dezynfekcji powierzchni
•	 bezpieczniejszy dla skóry dłoni
•	 wydłużone do 3h działanie
•	 bezpieczny dla dzieci
•	 nie zawiera alkoholu



Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nr 4087/TP/2021.

SEPTOTAL to gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do mycia  
i dezynfekcji wszystkich powierzchni. Rekomendowany również do 
powierzchni delikatnych i nieodpornych na działanie alkoholi. 
Działa w szerokim spektrum przeciwko wirusom, bakteriom, droż-
dżom, grzybom i sporom. Po odparowaniu wody na powierzchni 
pozostaje cienka warstwa zawierająca substancję aktywną, która 
przedłuża działanie środka biobójczego.

Powierzchnie mające kontakt z żywnością, 
po zdezynfekowaniu należy umyć wodą 
zdatną do spożycia. 

SKUTECZNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Dostępne pojemności:
•	  Butelka 1000 ml ze spryskiwaczem
•	  Kanister 5000 ml
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SEPTOTAL SPRAY to gotowy do użycia, bezalkoholowy pre-
parat do dezynfekcji wszystkich powierzchni, także ścian 
i podłóg przy pomocy opryskiwacza. Rekomendowany również do 
delikatnych i nieodpornych na działanie alkoholi powierzchni. 

Działa w szerokim spektrum przeciwko wirusom, bakteriom, droż-
dżom, grzybom i sporom. Po odparowaniu wody na powierzchni 
pozostaje cienka warstwa zawierająca substancję aktywną, która 
przedłuża działanie środka biobójczego.

Dostępne pojemności:
•	  Butelka ze spryskiwaczem 1000 ml
•	  Kanister 5000 ml
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Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nr 3847/TP/2021.

Powierzchnie mające kontakt z żywnością,
po zdezynfekowaniu należy umyć wodą 
zdatną do spożycia. 



SEPTISURF KONCENTRAT to bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich po-
wierzchni odpornych na działanie wody (mających i niemających kontaktu z żywnością). Za-
lecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu 
spożywczego, a także w placówkach gastronomicznych.

Działa w szerokim spektrum przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżom, grzybom  
i sporom. Po odparowaniu wody na powierzchni pozostaje cienka warstwa zawierająca sub-
stancję aktywną, która przedłuża działanie środka biobójczego.

Preparat rozcieńczać maksymalnie w proporcji 1:100.

Dostępne pojemności:
 - Kanister 2000 ml
 - Kanister 5000 ml

Produkt skuteczny 
wobec KORONAWIRUSA.

skuteczny
BEZ ALKOHOLU

KONCENTRAT

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych nr 4089/TP/2021.

SKONCENTROWANY ŚRODEK DO MYCIA I CZYSZCZENIA 
POWIERZCHNI O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKUJĄCYCH.
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Powierzchnie mające kontakt z żywnością, 
po zdezynfekowaniu należy umyć wodą 
zdatną do spożycia. 



skuteczny
BEZ ALKOHOLU

SEPTISURF to bezalkoholowy, uniwersalny preparat do czyszczenia i dezynfekcji różnego ro-
dzaju wodoodpornych powierzchni np. paneli, płytek ceramicznych, umywalek czy kuchenek. 
Działa w szerokim spektrum przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżom, grzybom i sporom.

Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych nr 3846/TP/2021.

Preparat rozcieńczać maksymalnie w proporcji 1:70.D

ŚRODEK DO MYCIA I CZYSZCZENIA  POWIERZCHNI 
O WŁAŚCIWOŚCIACH DEZYNFEKUJĄCYCH.

Produkt skuteczny 
wobec KORONAWIRUSA.

Powierzchnie mające kontakt z żywnością, po zdezynfekowaniu należy umyć wodą 
zdatną do spożycia. 
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Substancja czynna rekomendowana wśród środków dezynfekujących 
zwalczających koronawirusa SARS-CoV-2.

Działa przeciwko wirusom (również koronawirusom), bakteriom,  
drożdżom, grzybom i sporom.

Pozostawia cienką warstwę zawierającą substancję aktywną, 
która przedłuża działanie środka biobójczego.

Nie zawiera alkoholu, nie emituje przykrego, duszącego zapachu.

Bezpieczniejszy dla skóry sprzątającego.

SKUTECZNA 
DEZYNFEKCJA 
POWIERZCHNI



Od 1997
Triochem działa sukcesywnie w branży 

chemicznej.

Dostarczamy naszym Klientom i Partnerom 
nowoczesne środki o szerokim zastosowaniu.
W naszym firmowym laboratorium tworzymy 
nowoczesne produkty i rozwiązania. Ponadto 
technolodzy Triochem-u są w stanie poprzez 
kontrolowane modyfikacje oraz stałą modernizację 
procesów produkcji dostosować nasze środki 
do bieżących potrzeb rynku i wymagań naszych 
Partnerów.

TRIOCHEM Sp. z o.o.
41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie

Tel.: (+48 (32) 388 07 60
E-mail: biuro@triochem.pl

www.triochem.pl

PRODUKCJA KONTRAKTOWABADANIA I ROZWÓJ AUTORSKIE PRODUKTY


