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Tuchoměřice, 14. května 2020 

Praktické řešení pro dezinfikování povrchů: 

Impregnované dezinfekční utěrky Gekatex Acusat 

Počáteční hektické období poptávek po jakékoliv dezinfekci máme doufejme za námi a 

přichází čas se zaměřit na praktičtější a ekonomičtější řešení pro dezinfikování pracovišť 

v průmyslových výrobách, předávaných vozů v autoopravárenství, úklidu ve zdravotnictví, 

v kancelářích, veřejných ubytovacích prostorách nebo v potravinářském průmyslu a 

pohostinství. 

Použití samotné dezinfekce je náročné na aplikaci a na některé povrchy může dokonce působit 

agresivně, s tím v některých případech hrozí i riziko jejich poškození. Francouzská společnost Gekatex 

se specializuje na čisticí utěrky a další příslušenství související s čištěním a odmašťováním povrchů. 

V České a Slovenské republice je výhradně zastoupena společností Servind, která na domácí trh 

přináší právě v těchto dnech její zajímavé a praktické řešení pro dezinfikování povrchů. 

Měkké impregnované utěrky jsou již ve výrobě napuštěny roztokem isopropylalkoholu a 

demineralizované vody v poměru, který zajišťuje bezpečné použití. To vše při zachování optimální 

účinnosti. Jedinečná formulace účinných látek je ideální pro dezinfekci a odmašťování různých 

povrchů, kdy je díky obsahu demineralizované vody dosaženo rychlejšího průniku ochrannou 

membránou virů a bakterií a tím i jejich efektivnější likvidace. Utěrky jsou uloženy do opakovatelně 

uzavíratelného obalu, který je chrání před znečištěním a před vysycháním dezinfekčního prostředku. 

Na trhu existují další řešení, kdy je utěrka dodávána v kyblíku nebo ochranném obal. Tyto utěrky je 

ale před jejich použitím potřeba zalít dezinfekčním či odmašťovacím roztokem. U řešení společnosti 

Gekatex je napuštění utěrek provedeno již přímo na výrobní lince. Operátorům, kteří ji používají 

následně na svých pracovištích, tak odpadá její příprava, kdy jsou nuceni zbytečně dýchat výpary 

z dezinfekčních a odmašťovacích roztoků, a ještě k tomu je zdržuje od jejich prvořadé činnosti na 

jejich pracovišti. V samotné výrobě je utěrka napuštěna prostředkem mnohem rovnoměrněji, tím je 

zabráněno nadměrnému plýtvání chemickými materiály. Díky stejnoměrné impregnaci je fungování 

utěrky při její samotné aplikaci mnohem efektivnější. 

Jak již bylo zmíněno, utěrky jsou nabízeny v opakovatelně uzavíratelném obalu nebo kyblíku, které 

obsahují jednu roli utěrek o 120 útržcích. Jednotlivé útržky měkké utěrky měří 16 x 24 cm. Pro jejich 

lepší odtrhávání je utěrka perforována. V brzké době se počítá i s příručním balením o ca 20 kusech.  

Při výrobě utěrek je používáno nejkvalitnějších materiálů, aby byly co nejšetrnější k ošetřovanému 

povrchu. Kromě použití na dezinfekci povrchů se tyto utěrky dají využít jako prostředek na mytí a 

dezinfekci rukou. Utěrka po svém použití nezanechává žádné stopy ani lepkavý pocit. 



 

Více informací o fungování produktů můžete shlédnout zde: 

Použití při dezinfikování vozu před vydáním ze servisu: https://youtu.be/HYVDyTfEMvs 

Použití při dezinfikování firemních kuchyněk a gastro: https://youtu.be/13qy91w2MqQ 

Použití při dezinfikování pracoviště – lakovny: https://youtu.be/uUGJwAh1y9w 

O vzorky si můžete zažádat na telefonním čísle 602 769 420 nebo na e-mailové adrese: 

mpatlevic@servind.com. 

 

Kontakt: 
Tomáš Cafourek 
vedoucí marketingu a produktového managementu 
tel: 724 877 588, e-mail: tcafourek@servind.com 
 
 
O společnosti SERVIND s.r.o. 
 
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských laků, 
příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti SERVIND SLOVAKIA 
s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu. 
 
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost Servind 
spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí nejnovější technologie. 
Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky německé společnosti Standox, finského 
výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a 
sušicích kabin Wolf, Blowtherm a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním 
principu katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se 
opírá o zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí 
systémy a obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii 
a jejich následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k 
největším distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Drester, profesionální 
chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších. 

Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo také do oblasti prvovýroby automobilů a subdodavatelského 
odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových laků jsou nedílnou součástí 
struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových vozidel, strojírenství a nábytkářského 
průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří polovinu obratu společnosti. 

Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb na vysoké 
profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a poskytování služeb 
uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním lakařském a karosářském tréninkovém centru 
jsou organizovány pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických postupech a 
nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků. Poskytovaný poradenský 
servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a postupů, technického vybavení a 
hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu, pomoc při řešení ekologických otázek, 

https://youtu.be/HYVDyTfEMvs
https://youtu.be/13qy91w2MqQ
https://youtu.be/uUGJwAh1y9w
mailto:tcafourek@servind.com


 

bezpečnosti práce a jiné. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. Nedílnou součástí 
služeb je odborný záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti. 

V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této příležitosti 
otevřena nová centrála v Tuchoměřicích nedaleko Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího 
tréninkového centra ve střední a východní Evropě. 

V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu 
autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol. 

V současné době pracuje ve společnosti 160 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 30 spolupracovníků 
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a 
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001. 


