KUTATÁS ÉS MINŐSÉG ELLENŐRZÉS
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A vállalatunk laboratóriumában végzett kémiai-és fizikai
vizsgálatok biztosítják az alapanyagok és a késztermékek
minőségét.

H.A.C.C.P.
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VÁSÁROK
REKLÁM: RALLY,
FOCIPÁLYÁK

EQUIPEMENTS D USINAGE AUTOMATIQUE - BERENDEZÉSEK AUTOMATIKUS FOLYAMATOKHOZ
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Automatikus berendezések a termékek flakonba vagy
kannába való töltéséhez. Alapanyag tároló tartályok.
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BERENDEZÉSEK AUTOMATIKUS FOLYAMATOKHOZ
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MODERN CSOMAGOLÓ GÉPSOROK
Automata töltőgépek aerosolok gyártására.
Késztermék raktár.
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TÖBBCÉLÚ ÖBLÍTÉS NÉLKÜLI TERMÉKEK

Aktív tisztító hab. Összetétele révén könnyen és gyorsan tisztítja
az üveg, ablak, tükör, festett és műanyag bevonatú felületeket,
stb. Portaszító hatású, sima-és fényes felületet képez. Eltávolítja
a bogár maradványokat a gépkocsik szélvédőjéről és a karosszériáról.
Kiszerelés: 200 ml-es és 400 ml-es aerosol.
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Aktív tisztító. Összetétele révén könnyen és gyorsan tisztítja az
üveg, ablak, tükör, festett és műanyag bevonatú felületeket, stb.
Portaszító hatású, sima-és fényes felületet képez. Eltávolítja a bogár maradványokat a gépkocsik szélvédőjéről és a karosszériáról.
Kiszerelés: 800 ml-es szórófejes flakon.

BELTÉR TISZTÍTÁS

Aktív tisztító koncentrátum. Összetétele révén könnyen és
gyorsan tisztítja az üveg, ablak, tükör, festett és műanyag
bevonatú felületeket, stb. Portaszító hatású, sima-és fényes
felületet képez. Eltávolítja a bogár maradványokat a gépkocsik
szélvédőjéről és a karosszériáról.
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Tinta-és festék eltávolító. Festékek, tinta és filctoll nyomok
eltávolítására lett kifejlesztve mosható felületekről. Mivel egy
vízbázisú termék, ezért könnyű a használata és a leöblítése is.

TISZTÍTÓK ÉS HIDRATÁLÓK BŐRHÖZ

Tápláló és hidratáló gél-krém mindenfajta bőrtípushoz.
Megtartja a bőr természetes elasztikusságát és puhaságát,
megakadályozza berepedeződést. Megőrzi a bőr eredeti
megjelenését és színét hosszú időn keresztül.
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Ez a termék egy revitalizáló, egy tisztító és egy felfrissítő
bármilyen fajtájú-és színű bőrhöz és műbőrhöz egyaránt.
Visszaállítja a bőr eredeti puhaságát és rugalmasságát,
valamint megelőzi annak berepedezését.

TISZTÍTÓK

Erőteljes többcélú tisztítószer, laminált felületek, konyhák,
kerámia, viaszos vászon, padlók, festett és krómozott felületek, WC ülőkék, szövet, sütők, fürdőszobák, mosdókagylók,
szerszámgépek, lakókocsik, stb. tisztítására. Fertőtlenítő
hatású.
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Többcélú portaszító tisztítószer, parfümizált és fertőtlenítő
hatású. Eltávolítja az árnyékfoltot, maszatot és szennyeződés
nyomokat, tisztán, megújítva és kellemesen illatosítva hagyva
a kezelt felületet, mindezt egy antibakteriális hatással.
Alkalmas fittness termekbe, irodákba, lakberendezési boltokba, élelmiszeriparba, kórházakba, éttermekbe, stb. Használat:
permetezze a felületre, majd törölje le egy ronggyal vagy
papírral.

NETTOYANTS - TISZTÍTÓK

Ideális nagy ablakfelületek és üveg homlokzatok, hűtőszekrények, rozsdamentes acél felületek tisztítására az élelmiszer
iparban. Köszönhetően gazdag habzásának, hosszú időre a
felületre tapad és könnyű leöblíteni. Nem hagy árnyéknyomot
maga után. Használat: hígítsa a 1:40-60 arányban vízzel.
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Szövet, bársony, padlószőnyeg-és szőnyegtisztító hab. Gyors
hatású bármilyen szennyeződéssel szemben, antisztatikus
hatású és visszaállítja a színek eredeti fényét. Használható
lakásokban (kanapékhoz, fotelekhez, szőnyegekhez).

BELTÉRI TISZTÍTÓK

Szövet, bársony, padlószőnyeg-és szőnyegtisztító szer. Gyors
hatású bármilyen szennyeződéssel szemben akár kézi vagy
gépi tisztítás esetén. Antisztatikus hatású és visszaállítja a
színek eredeti fényét. Használati utasítás: hígítsa 1:15-25
arányban vízzel.
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Szövet, bársony, padlószőnyeg-és szőnyegtisztító szer. Gyors
hatású bármilyen szennyeződéssel szemben akár kézi vagy
gépi tisztítás esetén. Antisztatikus hatású és visszaállítja a
színek eredeti fényét. A Kilav Drap Foam a szövet benedvesítése nélkül tisztít. Használati utasítás: hígítsa 1:15-25 arányban
vízzel.

LÚGOS PADLÓTISZTÍTÓ SZEREK

Erős padozat tisztítószer. Alkalmas kézi-és gépi tisztításra
egyaránt. Hígítsa 1:10-30 arányban vízzel a szennyezettség
mértékétől és a padozat típusától függően.
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Öblítés-mentes, parfümizált, fertőtlenítő hatású ammónia
tisztítószer gránit burkolatok, kerámia, tégla, gumi, linóleum,
fürdőszoba-és konyha burkolatokhoz. Használható kézi vagy
gépi tisztítással. Használat: hígítsa 1:30-100 arányban vízzel,
vigye fel a felületre egy rongy vagy szivacs segítségével, majd
hagyja megszáradni. Padozattisztító gépekhez:
hígítsa 1:15-40 arányban vízzel.

PADLÓ KARBANTARTÁS

Fényesítő hatású parfümizált, alkoholos tisztítószer, mely
alkalmas mindenféle polírozott felület tisztítására és fertőtlenítésére árnyék vagy csíkozás nyom nélkül. Alkalmas kerámiák,
mázas kőedények, márványok, csempék, konyhák, élelmiszeripari munkaasztalok, rozsdamentes acél, parketta, stb.
tisztításra. Használat: hígítson 1 liter terméket 20-50 liter
vízzel. Használható kézi vagy szóró-visszaszívó rendszerű gépi
tisztítással.
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Nem habzó univerzális tisztítószer, mely nem igényel öblítést.
Ideális: csempe, bármilyen típusú padló, még waxszal kezeltek
is, parketta, WC, laminált felületek, tapéta, festett-és műanyag
burkolatú bútor, telefonok, számítógépek, alumínium-és fa
ajtók és ablakkeretek, csillárok, stb., tisztítására. Hígítsa
1:20-50 arányban vízzel. Két fajta illatban elérhető: alma
(zöld) és levendula (rózsaszín).

WAX ELTÁVOLÍTÓ ÉS WAX PADLÓKHOZ

Wax eltávolító padlókhoz. Erős-és gyors hatású bármilyen
burkolaton, gyorsan feloldja a wax réteget, akár manuálisan
vagy padozat-tisztító géppel. Használat: hígítsa vízzel a terméket 30-50%-ig.
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Fényesítő tisztítószer vízzel oldható waxszal, bármilyen típusú
mosható padlófelülethez, mint parketta, laminált padló, linóleum vagy gumi. Kellemes illatú. Használat: hígítsa 0,5%-tól
2%-ig vízzel és hordja fel a padló felületére, nem szükséges
öblíteni. Használható padozattisztító géppel is.

PADLÓ WAXOK

Folyékony wax. Könnyű a felhordása bármilyen padlóra, még
egy előzőleg már lekezeltre is (kivéve fa padlókhoz), nagyon
ellenálló, csúszás-gátló és ön-polírozó. Használat: hordja fel a
waxot két rétegben.
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Folyékony fémes wax. Könnyű a felhordása bármilyen padlóra,
nagyon ellenálló, csúszás-gátló és ön-polírozó. Ez a fémes
változat nagy ellenálló képességgel rendelkezik a nagy forgalmú folyosókon. Használat: hordjon fel két réteg waxot
hosszanti-és kereszt irányban.

PADOZAT VÉDELEM

Víz-lepergető, olaj-lepergető hatású, nem festhető védő
bevonat, alkalmas márvány, tégla, kő, klinker védelméhez.
Ideális márvány fürdőszoba-és lépcső burkolatokhoz. Megakadályozza a gombák, moszatok, foltok és kivirágzások kialakulását, elkerülve a víz és olaj beszivárgását. Nem változtatja
meg a kezelt felület eredeti megjelenését. Használat: hordja fel
a tömény terméket egy hengerrel vagy szivaccsal,
majd várja meg a száradást.
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Ön-fényesítő gyanta önterülő tulajdonságokkal, beton padozatokhoz. Egy kemény filmréteget képez, behatol a betonba, így
védve a vegyi anyagoktól, karcolástól, stb. Nem porlik, és
elkerüli a targoncák kerekeinek súrlódását. Alkalmas még
téglákhoz, kő burkolatokhoz is. Alkalmazás: permetezze a
felületre egyenletesen.

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cement eltávolító padlókról, alkalmazható kőagyag cserép,
kerámia, tégla, kő burkolatokhoz, stb. Korrózió-gátló inhibitorokat és foszfátozó szereket tartalmaz. Használat: hígítsa
3-8%-ig vízzel.
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Speciális szintetikus szarvasbőr autókhoz, üvegekhez, műszerfalakhoz, wc-khez, csempékhez, padlókhoz, stb. A tökéletesen
száraz felülethez és a hosszan tartó csillogáshoz.
A SPEEDY PRO kapható: nagy és extra nagy méretben.

FERTŐTLENÍTŐK

Dezodoráló, fertőtlenítő tisztítószer. Használható kézzel vagy
arra alkalmas takarító géppel. Használati utasítás: hígítsa a
terméket 1:30-100 arányban vízzel.
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Szagmentes, fertőtlenítő tisztítószer. Használható kézzel vagy
arra alkalmas takarító géppel. Használati utasítás: hígítsa a
terméket 1:30-100 arányban vízzel.

VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÓK

Vízkőoldó és fertőtlenítő, fényesítő tisztítószer csaptelepekhez,
fittingekhez, zuhanyzókhoz, wc-khez és minden egyéb rozsdamentes felülethez. Ez egy nagyon hatásos fuga fehérítő
termék. Kellemes illatú. Használat: permetezze a tisztítandó
felületre, majd öblítse le egy szivacs vagy vízsugár segítségével.
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Savas vízkőoldó szer, illatosított, alkalmas vízkő, rozsda és
piszok eltávolítására WC-kről, rozsdamentes mosogatókról,
tésztafőzőkről, konyhai felszerelésekről, zuhanykabinokról,
kádakról, csempékről. Fertőtlenítő hatású és könnyen öblíthető. Használat: permetezze a felületre, majd kicsit később
öblítse le alaposan.

VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÓ ÉS LEFOLYÓ TISZTÍTÓ

Vízkőoldó tisztítószer WC-khez, zuhanyzókhoz, úszó medencékhez, stb. Egy új készítmény, azonnali hatással. Feloldja és
eltávolítja a rozsda lerakódásokat, vízkövet, baktériumokat,
stb. A speciális tenzidjeinek köszönhetően tökéletes fertőtlenítést biztosít. Használat: öntse a kirakódott felületre, majd 3-5
perccel később öblítse le. Amennyiben szükséges, ismételje
meg a kezelést.
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Folyékony mosogató-és lefolyó tisztító. Hatékonyan megszűnteti a bidék, kádak, mosdókagylók, zuhanyzók lefolyóiban
keletkező, a haj, zsír vagy egyéb lerakódások okozta dugulásokat anélkül, hogy tönkre tenné a csöveket. Megszűnteti a
kellemetlen szagokat. Használat: öntsön 200-300 gr terméket
a lefolyóba, majd 30-50 perccel később öblítse át alaposan.

HIGIÉNIA ÉS TISZTÍTÁS

Klór gél-tisztítószer, illatosított és fertőtlenítő hatású.
Alkalmas padlók, WC-k, konyhák, munkaasztalok, csempék,
stb. tisztítására. Ideális éttermek, bárok, ápolási otthonok,
élelmiszeripari létesítmények, kórházak, takarító vállalkozások, stb. számára. Használatra kész.

H

21

Illatosított zsírtalanító súroló krém. Tisztítja és eltávolítja az
olaj, zsír lerakódásokat az acél tárgyakról, csempékről,
főzőlapokról, grillezőkről. Használható éttermekben, konyhákon, étkezdékben, vendéglátásban, iparban.

KONYHA: HIGIÉNIA ÉS TISZTÍTÁS
KONYHA

H

Szuper koncentrált tisztítószer, mely alkalmas
rozsdamentes acél eszközök és mosható felületek
tisztításához és fertőtlenítéséhez az élelmiszer iparban
és ipari konyhákon. Eltávolítja a kellemetlen szagokat
és kellemes illatot hagy. Kvaterner ammónium sót
tartalmaz. Használat: zsírtalanításhoz hígítsa 1:20-40
arányban vízzel, permetezze vagy vigye fel egy
szivaccsal és öblítsen; fertőtlenítéshez hígítsa
1:100-200 arányban vízzel, permetezze a felületre,
majd törölje szárazra egy nedves bőrrel.

Erőteljes zsírtalanító szagelszívó kürtőkhöz, sütőkhöz,
főzőlapokhoz, grillezőkhöz. Erőteljesen dolgozik
fertőtlenített és tökéletesen tiszta felületet hagy
maga után. A termék nem tartalmaz foszfátokat.
Használat: öntse a tömény terméket a felületre, majd
5-10 perccel később törölje le szivaccsal, azután
öblítse le.
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Tisztító-és zsírtalanító szer sütőkhöz, grillezőkhöz, főző
felületekhez, olaj sütőkhöz, stb. Alkalmas kézi tisztításhoz vagy az új, professzionális sütőkhöz is, melyek
saját tisztító rendszerrel rendelkeznek. Használatra
kész termék.

VÍZKŐMENTESÍTŐ SZER ÉS MOSOGATÓ SZER

Feloldja és eltávolítja a vízkövet és kemény lerakódásokat
néhány perc alatt, fényesen és csillogón hagyva a tányérokat
és a mosogató gép belsejét. Használat: hígítson fel 1 résznyi
terméket 5-10 rész vízzel.
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Nagy teljesítményű szuper koncentrált tisztítószer. Alkalmas
tányérok, edények, poharak, stb. kézi mosogatására. Kis
mennyiség is elegendő a tisztaság és higiénia gyors eléréséhez.
Citrom illatú, eltávolítja a kellemetlen szagokat és nem irritálja
a kezet. Használat: adjon 2-4 gr terméket 1 liter vízhez.

ÖBLÍTŐSZER ÉS GÉPI MOSOGATÁS

Professzionális öblítő szer, a csillogó hatásért. Koncentrált
szárító adalék a professzionális mosogató gépekhez. Ragyogóvá teszi a tányérokat és poharakat, kellemetlen szag és folt
nélkül, még kemény víz esetén is. Használat: 1 gr termék 10
liter vízhez. Szintén használható, mint öblítő adalék, az öntisztító rendszerrel ellátott ipari sütőkhöz.
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Öblítő adalék és fertőtlenítő mosogatószer, szag-megszűntető
az ipari mosogató gépekhez és pohár mosogatókhoz, melyeket
automata adagoló pumpával szereltek. Ideális rúzsnyomok és
kávé lerakódások eltávolításához csészékről, evőeszközökről,
poharakról. Ez egy tökéletes szárító adalék is a kápráztató
hatásért. Használat: 4-7 gr/liter.

MOSOGATÓSZEREK MOSOGATÓ GÉPEKHEZ

Koncentrált mosogatószer automata mosogató gépekhez.
Alkalmas tányérokhoz, poharakhoz, csészékhez. Alaposan
tisztít és csillogó edényeket hagy, árnyékok nélkül. Kifejezetten
bárok számára fejlesztve, még kemény víz esetén is. Használat: Adjon 1-2 gr-ot literenként.
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Koncentrált mosogatószer automata mosogató gépekhez.
Alkalmas tányérokhoz, poharakhoz, csészékhez. Alaposan
tisztít és csillogó edényeket hagy, árnyékok nélkül. Kifejezetten
éttermek és pizzériák számára fejlesztve, még kemény víz
esetén is. Használat: Adjon 1-2 gr-ot literenként.

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ILLATOSÍTÓK

Megszűnteti a szagokat, gombákat és baktériumokat, sterilizálja a légkondicionálókat. Rápermetezve a hőcserélő bordáira, hatékonyan illatosít és fertőtlenít.
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Koncentrált légfrissítő autókhoz, lakásokhoz és irodákhoz.
Felfrissíti a levegőt, kellemes friss illatot hagyva. Csomagolás:
30 ml. Illatok: F1: Bouquet Noir, Anti-Tobacco, Air of the Forest
and Flowers. F2: Pine, Green Apple, Lavender and Lily of the
Valley.

SZAGTALANÍTÓK

Összetétele semlegesíti a kellemetlen szagokat és egyszerre illatosítja a zárt szobákat, WC-ket, fürdőket, autókat, konditermeket,
irodákat. Egy kis adagot permetezve a levegőbe vagy a kárpitra elegendő a kellemetlen szag eltávolításához és a szoba illatosításához.
Kiszerelés: 300 ml aerosol, 3 féle illat: Orient, Floreal and Bouquet. Kiszerelés: 800 ml szórófejes, 3 féle illat: Floreal, Fresh and Lavender.
Kiszerelés: 12 L kanna, 8 féle illat: Personal, Lemon, Pine, Bouquet Noir, Flowers, Vanilla, Apple, Air of the Forest.
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ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓSZEREK

Lúgos hab tisztítószer az élelmiszer ipar számára. Eltávolítja a
szerves és szervetlen lerakódásokat csempékről, padlókról,
gépekről és berendezésekről, habszóró berendezés vagy
permetező használatával. Ideális állati és növényi zsír eltávolítására a felületről. Fertőtlenítő hatású.
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Lúgos, habzás-mentes élelmiszeripari tisztítószer. Használható
vágóhidakon, farmokon, étolaj malmokban, tejiparban, stb. A
termék szintén alkalmazható borgyártó berendezések (prések,
tankok, stb.) vízkőtelenítésére is. A DETOSAN CLOR klór bázisú
termék, mely alkalmas tartályok-és bor szűrők, stb. fehérítésére és fertőtlenítésére.

FERTŐTLENÍTŐ ÉS ELELMISZERIPARI VÍZKŐOLDÓ

Antibakteriális élelmiszeripari hab tisztítószer. Eltávolítja a
kellemetlen szagokat, alkalmas berendezések, eszközöket,
hűtőszekrényeket, falakat, padozatokat és tartályokat zsírtalanítására és fertőtlenítésére. A felületre tapadó habja megnöveli
a behatási időt a felületen. Használat: Hígítsa 1:50-100 arányban vízzel.
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Vízkőoldó szer az élelmiszeripar számára. Különösen alkalmas
az élelmiszeripar, söripar (időszakos vízkőtelenítésre), borgyártó berendezések (szerves maradványokra), vágóhidak és
farmok (szervetlen vízkőmentesítésre), tejipar (tejkő eltávolítására), füst és korom film, cement eltávolítása (vasúti vagonok,
tégla, kőagyag cserép). Használat: hígítsa 1:1-20 arányban
vízzel, ellenőrizze a legmegfelelőbb arányt munka közben.

SPECIÁLIS TERMÉKEK

H

Speciális tisztítószer szemetes kukák és
konténerek tisztításához, fertőtlenítéséhez
és szagtalanításához. Használati utasítás:
hígítsa 1:20-50 arányban vízzel, permetezze a felületre és öblítse nagynyomású
mosóval. Az öblítés opcionális.

Védő, fényesítő és vízkőoldó szer.
Alkalmazható hőcserélők, csapok és
szerelvények, tartályok, rozsdamentes acél
felületek, vas és műanyag tartályok,
zuhanyzó kabinok, úszó medencék,
kannák, kazánok, stb. vízkőtelenítésére.
Egy korrózió-gátló védőfilm réteget hagy a
vas és öntöttvas felületeken. Használat:
öntse a terméket (töményen vagy 1:8-ig
hígítva) a vízkőteleníteni kívánt felületre
és öblítse le alaposan 10-15 után.
30

felújítja a gránit, égetett agyag és matt kő
padlókat. A tisztítószer alkalmas a padló
burkolatok és a használatnak kitett kő
felületek eredeti megjelenésének felújítására és helyreállítására. Eltávolítja a
vízkövet, rozsdát, lerakódásokat gránitról,
égetett agyagról, porfírról és klinkerről;
nem szükséges dörzsölni. Használat:
permetezze vagy hordja fel a terméket,
majd öblítse le alaposan. Hígítás 1:5-10
arányban vízzel.

Lanolin antibakteriális tisztítószer puha ruhákhoz. Alkalmas
gyapjúhoz, selyemhez, pamuthoz, és szintetikus anyagokhoz.
Megőrzi az eredeti színeket és megtartja a ruhák puhaságát.
Használat: adjon 5-10 gr-ot minden ruha kg-hoz.
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Illatos öblítő. Visszaállítja a ruhák eredeti puhaságát. A színek
élénkek maradnak. Megkönnyíti a vasalást. Használat: adjon
4-6 gr-ot minden ruha kg-hoz.

FERTŐTLENÍTŐK RUHÁKHOZ

Perecet sav bázisú fertőtlenítő, fehérítő szer. Ez egy nagyszerű
folteltávolító magas és alacsony hőmérsékleten is, megőrzi a
textíliák állagát és színét. Antibakteriális hatású. Alkalmas
ruhák tisztítására ipari mosodákban, szanatóriumokban és
kórházakban. Használat: öntsön 4-10 gr-ot minden ruha
kg-hoz.
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Fehérítő szer, fertőtlenítő, klór bázisú termék. Alkalmas fehérítésre és folt eltávolításra azokról az anyagokról, melyek
ellenállnak a klórnak alacsony hőmérsékleten. Használat:
automatikus adagoló rendszernél 3-10 gr a termékből minden
ruha kg-hoz.

FOLT ELTÁVOLÍTÓK

H

Aktív oxigén bázisú, fertőtlenítő, fehérítő
szer. Eltávolít mindenfajta foltot (különösen a szerves eredetűeket) még alacsony
hőmérsékleten is, megőrzi a textíliák
állagát és színét. Ne használja gyapjúhoz
és selyemhez. Használat: automata
üzemekben 5-20 gr-ig minden ruha
kg-hoz.

Savas fehérítő szer szövetekhez. Eltávolítja
a rozsda, alumínium, cement, ásványi és
rézoxid foltokat. Használat: öntsön néhány
cseppet a foltra, és tegye be a ruhát a
mosógépbe.
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Folteltávolító szer ruhákhoz. Eltávolítja a
fű, vér, szósz, kávé, bor, izzadság, tej,
fagylalt, gyümölcs-és zöldség foltokat.
Használat: öntsön néhány csepp terméket
közvetlenül a foltra, mielőtt betenné a
ruhát a mosógépbe, és adjon a mosószerhez 10-20 gr-ot a termékből minden 5 ruha
kg-hoz. Megőrzi a színeket és kiválóan
dolgozik még alacsony mosási hőmérsékleten is.

MOSÓPOROK

Perecet sav bázisú fertőtlenítő, fehérítő szer. Ez egy nagyszerű
folteltávolító magas és alacsony hőmérsékleten is, megőrzi a
textíliák állagát és színét. Antibakteriális hatású. Alkalmas
ruhák tisztítására ipari mosodákban, szanatóriumokban és
kórházakban. Használat: öntsön 4-10 gr-ot minden ruha
kg-hoz.
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Fehérítő szer, fertőtlenítő, klór bázisú termék. Alkalmas fehérítésre és folt eltávolításra azokról az anyagokról, melyek
ellenállnak a klórnak alacsony hőmérsékleten. Használat:
automatikus adagoló rendszernél 3-10 gr a termékből minden
ruha kg-hoz.

RUHA MOSÓSZEREK

Folyékony
mosószer
professzionális
mosógépekhez,
antibakteriális hatással. Koncentrált keveréke az aktív
hatóanyagoknak, erős tisztító hatással, még alacsony hőmérsékleten is. Megőrzi a színeket, puhaságot biztosít a ruháknak.
Vízkőoldó hatású. Használat: adjon 25-40 gr-ot minden ruha
kg-hoz.
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Erős, koncentrált antibakteriális folyékony mosószer. Alkalmas
kézi vagy gépi mosáshoz, ideális erős szennyeződés és zsír
eltávolításához a ruhákról. Használható ipari mosodákban,
mint adalékanyag, hozzáadva a Noval-hoz, nehezen tisztítható
ruháknál, még kemény víznél is. Használat: adjon 10-30 gr-ot
minden ruha kg-hoz.

SZENNYVÍZ KEZELÉS

Szag kiküszöbölő-csíraölő szer. Stabil,
nagy hatékonyságú termék fertőtlenítő és
antibakteriális hatással. Alkalmas szennyvíztisztító telepeknek, közösségi WC-khez,
vízvisszaforgató rendszerű tároló tartályokhoz.

Megelőzi a baktériumok kialakulását az Koncentrált habzás-gátló termék, mely
ipari vizekben. Egy viszonylag alacsony árú gyorsan megszűnteti bármilyen tisztítószer
antibakteriális termék. Formaldehid-men- habzását. EXTRA változat is elérhető.
tes.
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TECHNIKAI SPRAY-K

H

Felújít és fényesít bármilyen acél, alumínium,
felületet és krómozott fémeket, eltávolít mindenfajta
szennyeződést, egy védő filmréteget képezve, mely
könnyebbé teszi a következő tisztítást. Használható
bárokban, konyhákban, hűtő pultokon, ablakokon,
falakon, lakberendezésen, stb. Használat: permetezze a felületre, majd törölje át egy ruhával.

Egy fehér Vazelin, tiszta kenőolaj. Alkalmas görgős
szállítószalagok, csomagológépek és bármilyen
fogaskerék és szerszám kenéséhez. Használható az
élelmiszer iparban is. Egy jól fényesítet felületet ad
és szilikon-mentes.
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De oxidáló elektronikai és elektromos alkatrészekhez. Számítógépekhez, fénymásolókhoz, klaviatúrákhoz, Pot méterekhez, zseblámpákhoz, akkumulátor sarukhoz, kapcsolókhoz, transzformátorokhoz,
lámpákhoz, légkondicionáló egységekhez, riasztókhoz, antennák oxidálódott részeihez, stb.

KÉZFERTŐTLENÍTŐK

Kézfertőtlenítő gél. Fertőtlenítő gél hosszú hatóidejű
antibakteriális hatással, gyorsan szárad, öblítés-mentes.
Puhává és tisztává teszi a kezet öblítés nélkül. Konditermekbe,
éttermekbe, kórházakba, idős otthonokba, élelmiszer iparba,
stb.
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Koncentrált kézfertőtlenítő hab. Ez egy szappan, mely
alkalmas hab fali adagolók újratöltéséhez. Kellemes a bőrnek,
köszönhetően növényi proteinjeinek, biztosítja a bőr természetes egyensúlyát. Használatra kész.

KÉZTISZTÍTÓK

Folyékony szappan, természetes lágyító tenzidekkel, eltávolít bármilyen szennyeződést. Puhán tartja a kezet és védő,
antibakteriális hatással rendelkezik. Kétfajta illattal kapható: talco (fehér) és friss (zöld).
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TARTOZÉKOK

SZAPPAN ADAGOLÓK

SZAPPAN ADAGOLÓK

MOSOGATÓ GÉP ADAGOLÓ PUMPA

DÉTERGENT - MOSOGATÓSZER

HAB

TASAK

LIQUIDE DE RINÇAGE - ÖBLÍTŐSZER

ÚJRATÖLTHETŐ

ADAGOLÓ EGYSÉG AZ IPARI MOSÓGÉPEKHEZ

BEKEVERŐ EGYSÉG A TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUMOKHOZ

ÁLLVÁNY TÖRLŐPAPÍR TEKERCSHEZ

PERMETEZŐK
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MANUÁLIS ADAGOLÓ

