
 
 

 

 

 ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ЗАСІБ 

 для гігієнічної дезінфекції шкіри рук та поверхонь 
 

 
Будучи представником заводу, ми пропонуємо якісний антисептик ТМ KOMPOZIT, 

для тих хто піклується про своє здоров'я: 

✓  Основна складова це ЕТИЛОВИЙ денатурований спирт з вмістом 75% - склад для  
 ідеального 

 антисептика 
 

✓  Безпечний з точки зору канцерогенного і тератогенного ефекту. 
 

✓  НЕ подразнює шкіру. 
 

✓  При зовнішньому застосуванні є практично безпечним, не шкідливим препаратом 
 

✓  Товар сертифікований 
 

 Купуючи даний антисептик - Ви, в першу чергу - бережете своє здоров'я і своїх близьких. 

 

 Зверніть увагу на нові надходження до асортименту! 
 

 
Санітарний антисептик W7 ТМ KOMPOZIT: 

 

✓  Не тільки вбиває віруси та бактерії, а й запобігає їх подальшому поширенню 

 

✓  Швидке знезараження поверхонь з деревини та інших матеріалів у побутових і  
 виробничих приміщеннях 

 

✓  Не змінює природний колір, структуру і механічні властивості оброблюваних поверхонь,  
 не є вибілюючим засобом 

 

✓  Розбавлення концентрату звичайною водою в пропорціях 1:4 

 

Дезінфекційний засіб (гель) GEL PRO А+: 



✓  Містить гліцирин, для турботи про Ваші руки - пом'якшує і зволожує шкіру 
 
 
 

•  Для наших зареєстрованих партнерів і клієнтів за спеціальною ціною 
 
 

         Ціни вказані в грн 
 

№ 

 
Артику 

л 

 
Найменування 

 
Тара 

 
Опт 

 
Роздрі 

б 

1 747 005  Дезінфекційний засіб А+  
 спрей 

50 мл 27 31 

2 746 992  Дезінфекційний засіб А+  
 кришка фліп-топ 

250 
мл 

40 45 

3 746 978  Дезінфекційний засіб А+  
 кришка фліп-топ 

1 л 114 129 

4 746 954  Дезінфекційний засіб А+  
 каністра 

5 л 519 590 

5 746 961  Дезінфекційний засіб А+  
 каністра 

10 л 1021 1160 

6 746 979  Дезінфекційний засіб А+  
 спрей «триггер» 

1 л 126 143 

7 746 980  Дезінфекційний засіб А+  
 дозатор «діспенсер» 

1 л 158 180 

8 747 980 Дезінфекційний засіб (гель) 1 л 172 195 
 GEL PRO А+ дозатор  

 «діспенсер» 

9 747 961 Дезінфекційний засіб (гель) 10 л 1100 1250 
 GEL PRO А+ каністра 

10 748 954  Санітарний антисептик W7  
 каністра (концентрат 1:4) 

5 л 415 472 

11 748 961  Санітарний антисептик W7  
 каністра (концентрат 1:4) 

10 л 818 930 

https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509713-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-50-ml-sprey
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509713-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-50-ml-sprey
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509713-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-50-ml-sprey
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509713-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-50-ml-sprey
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502642-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-250-ml
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502642-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-250-ml
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502644-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502644-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502645-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-5-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502645-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-5-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502646-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-10-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/502646-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-10-l
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509723-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-sprey-trigger
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509723-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-sprey-trigger
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509723-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-sprey-trigger
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509723-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-sprey-trigger
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509733-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509733-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509733-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509733-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-kompozit-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509753-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509753-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509753-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509753-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509753-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-1-l-dozator-dispenser
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509763-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-10-l-kanistra
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509763-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-10-l-kanistra
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509763-dezinfitsiruyushtee-sredstvo-gely-kompozit-gel-pro-a-10-l-kanistra
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509773-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-5-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509773-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-5-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509773-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-5-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509773-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-5-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509783-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-10-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509783-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-10-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509783-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-10-l-kanistra-kontsentrat-1-4
https://avtoduma.ua/catalog/oil/antiseptics/509783-sanitarniy-antiseptik-kompozit-w7-10-l-kanistra-kontsentrat-1-4


Опис антисептик W7 ТМ KOMPOZIT: Спеціальний антисептичний засіб для швидкого 

знезараження поверхні, діє на широкий спектр патогенних мікроорганізмів: вірусів, 

бактерій, грибів, водоростей, лишайників і ін. На поверхнях з дерева і інших матеріалів. 

Має пролонговану дію. 

 
Опис GEL PRO А+ Спеціальний гель-антисептик для швидкої дезінфекції та захисту шкіри 

рук, а також різних поверхонь від широкого спектра патогенних мікроорганізмів. Пом'якшує і 

зволожує шкіру. 

 
Склад GEL PRO А+ спирт етиловий денатурований (75%), гліцерин, загусник, 

ароматизатор, вода. 

 
Опис ТМ KOMPOZIT: спеціальний антисептичний засіб для швидкої дезінфекції і захисту 

шкіри рук, а також різноманітних поверхонь від широкого спектру патогенних 

мікроорганізмів. Пом'якшує та 

зволожує шкіру. 
 

Склад ТМ KOMPOZIT: спирт етиловий денатурований (75%), гліцерин, ароматизатор, вода. 
 

Призначення ТМ KOMPOZIT: для швидкого знищення і профілактики поширення 

вірусів (зокрема грипу, гепатиту B і C, ВІЛ, ентеровірусів, герпесу, вірусу папіломи 

та інших) грампозитивних та грамнегативних бактерій (включаючи сальмонел, 

стафілококів і збудників туберкульозу), грибкових інфекцій. 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Будьте здорові!!! 

 З повагою ТМ Автодума 


