
 

 
                                                                   

Specifikace ECOSHINE – Extra učinná  
ASOR - antivirová  DEZINFEKCE 

 
ECOSHINE -  ASOR ANTIVIROVÁ DEZINFEKCE je vysoce účinný 
antibakteriální a antivírusový dezinfekční prostředek. 
 

Akademie věd potvrdila 100% účinnost ASORU proti novému 
CORONAVIRU SARS-CoV-2 
Při použití koncentrovaného přípravku ASOR byl pozorován 100% virucidní 
účinek proti viru SARS-CoV-2 již po 5 minutách inkubace. 
Baktericidní účinnost ve smyslu EN 1276 a EN 13697. 
Virucidní účinnost ve smyslu EN 14476. 
 
 

VYUŽITÍ A APLIKACE 
 
Zdravotnictví ... 
Systémy úpravy vody, plavecké bazény ... 
Potravinářská výroba ... 
Zahradnictví, zemědělství ... 
Živočíšná výroba (chov prasat, drůběže a skotu) ... 
Veterinární oblast ... 
Gastronomické, hotelové a ubytovací služby, jídelny ... 
Firmy, kancelářské prostory, školní zařízení … 
 

Zdravotnictví 
• výroba sterilní vody 

• dezinfekce tkanin aplikovaná ve formě aditiva do praček 

• dezinfekce vzduchu a čištění prostor, čištění povrchů 

• osvědčená biocidní účinnost (zabíjí všechny bakterie) 
• odstranění a prevence legionelly 

• studená sterilizace lékařských nástrojů 

 

Je možné použít i do ultrazvukových zvlhčovačů vzduchu (fogace – zamlžování prostor).
Dobře snášenlivá pro alergiky a astmatiky. Je přívětivá ke zdraví a neohrožuje životní prostředí.

Extra účinná

bakterií (Salmonella, E. coli, Listeria...)   

 virů (Chřipka virus,Herpes, SARS-CoV-2 (způsobující onemocnění Covid -19)
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Systémy úpravy vody, plavecké bazény 
• odstraňuje biofilm na vodních zařízeních 

• nedráždí oči ani kůži 
• bez zápachu po chloru 

• snižuje nároky na údržbu 

• snižuje používání chemikálií v obdobných procesech 

• nevytváří toxické odpady 

• zvyšuje bezpečnost pracovníků 

• pH - neutrální a nekorozívní - nezpůsobuje korozi 
• odpovídá normám Světové zdravotnické organizace (WHO) a německým 

normám pro pitnou vodu (TVO) 

• zabíjí všechny mikroorganismy (bakterie, plísně, spory, ..) 

Potravinářská výroba 
• plošná, přístrojová dezinfekce potravinářských provozů 

• sterilizace obalů pro potravinářské výrobky 

• v aplikačních koncentracích bez zápachu 

• omytím v roztoku se zvýšení odolností proti plísním, hnilobě, bakteriální 
nákaze čerstvých produktů 

 

Zahradnictví, zemědělství 
• omytím v roztoku se prodlužuje životnost ovoce, zeleniny a květin při 

skladování 
• dezinfikuje setbu, stimuluje zrychlený růst rostlin a zvyšuje množství 

květů a plodů 

• dezinfikuje obilí 
 

Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu) 
• zvyšuje vitalitu, odolnost a zlepšuje plodnost 
• upravuje odstranění následků zánětu prsní žlázy, průjmu a infekce 

• zlepšuje utilizaci krmiva 

• zvyšuje růst a zlepšuje přírůstky 

• pro sprejování peří a hubení mikroorganismů 

• konzervuje siláž a snižuje škodlivé stoky do vodního systému 

• neutralizuje pachové látky 

• dezinfekce chovných objektů 

• údržba mléčných technologií 
 



Konkrétní pozitivní účinky v procesu produkce masa! 
• snížení úmrtnosti v celé šíři produkčního cyklu, zejména u selat a kuřat 
• snížení nákladů na užívání represivních i preventivních léčiv, především 

antibiotik 

• vyšší produktivita výkrmu – vyšší zhodnocení krmných dávek 

• v případě aerosolové aplikace významné snížení respiračních onemocnění 
 

Veterinární oblast 
• všeobecná dezinfekce 

• povrchové čištění a mlžení proti bakteriím ve vzduchu 

• asimilace krmiva 

• všeobecný podporovatel dobrého zdravotního stavu a ochránce zdraví při 
přidávání do pití (snižuje úmrtnost) 

• hubení mikroorganismů v peří 
• hubení aerobních a neaerobních bakterií prostřednictvím mlžení 
• čištění zařízení bez dalších přídavků 

 
 

Hotelové pokoje, konferenční místnosti, kanceláře, sociální zařízení, šatny, 
tělocvičny, školy, wellness, sauny, sklady, fitness centra, kuchyně, sklepy, 
vinařství, restaurace, pivnice, dopravní prostředky, výrobní prostory, řeznictví, 
čekárny, ordinace, vodní nádrže, klimatizace, vzduchotechnika, potrubí, odpady, 
bazény, matrace, závěsy, koberce, kliky, nábytek, vypínače, botníky, šatní skříně, 
lednice, pračky – buben, vysavače … 

 

Ve všech těchto výše uvedených odvětvích hospodářské činnosti má produkt 
vysoký dezinfekční účinek, během krátké expoziční doby. 
 

Dezinfekční roztok ECOSHINE - ASOR je netoxický, nesenzibilizující a 
nedráždivý. 
Je plně biologicky odbouratelný a není ekologicky nebezpečný. 
 
Dezinfekce jednoduchou aplikací zamlžením suchou studenou mlhou 

ultrazvukovým zvlhčovačem vzduchu PELO, která se dostane do všech míst 
( do tkanin, koberců, závěsů, postelových matrací, na zeď, pod a za nábytek, 
prostě všude, dokonce prochází z místnosti do místnosti při otevřených 
prostorách … ) -  ( nemá negativní vliv na žádné materiály, povrchy zůstávají 
čisté a suché, není zapotřebí přemísťovat elektroniku, rostliny, domácí zvířata 
ani osoby –  mlha je přívětivá ke zdraví a neohrožuje životní prostředí. Dále 



možno aplikovat běžným mytím ploch s použitím rozprašovače a láhve, 
průmyslovým strojem na podlahy atd.  Zamlžovaním ultrazvukovým 
zvlhčovačem docílíte odstranění 99,9 %  zápachu, bakterií, virů se silným 
antibakteriálním účinkem, kompletní dezinfekce veškerých ploch za zlomek 
času cca minuty a za minimální provozní náklady oproti ručnímu 
mechanickému dezinfikování rozprašovačem. Při cenách MOC – z 5l balení - 
1h zamlžení přístrojem na maximální výkon spotřeba jen 180 ml 
dezinfekce. Postačí na dostatečné zamlžení 400 - 1000 m³ (54 Kč s DPH). 
Ložnici před spaním postačí zamlžit 5 min. (4,5 Kč s DPH) na maximální 
výkon! 
 
V domácnostech aplikujte 1x týdně celý prostor (otevřete šatní skříně, 
botník, šuplíky …), ložnici před spaním KLIDNĚ DENNĚ 5-10 minut. V 
období chřipkových epidemií aplikujte každý den 15 – 20 minut jako 
prevenci! V případě plísní na zdech se plíseň uvolňuje i do ovzduší a vy ji 
dýcháte, zamlžovaním se plísně v ovzduší likvidují a poté tolik nezatěžují 
váš organizmus. 
 
 
ZÁRUČNÍ DOBA 12 měsíců 
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