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ŚRODKI DO ZMYWAREK
maszynowe mycie naczyń
PRESTAN CF
Art. Nr 600.032 (12 kg kanister)
Art. Nr 600.033 (25 kg kanister)
Właściwości produktu:
Wysoko alkaliczny, bardzo skuteczny płyn do mycia w zmywarkach.
Usuwa silne zabrudzenia oraz zaschnięte resztki jedzenia, skrobię
i barwniki. Nadaje się do mycia porcelany glazurowanej, wyrobów
ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Optymalne efekty osiąga
w wodzie o stopniu twardości do 20 st.d. Zapewnia higieniczną
czystość. Nie zawiera fosforanów, nie nadaje się do aluminium
i jego stopów. Idealny w kombinacji z płynami nabłyszczającymi linii
PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:
Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek z systemem
dozującym. Do ochronnego mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków
i patelni.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1280 g/l
Wartość pH w koncentracie: 14
Rozcieńczenie: 0,15-0,25%

PRESTAN INTENSIVE
Art. Nr 600.012 (12 kg kanister)
Art. Nr 600.019 (25 kg kanister)
Właściwości produktu:
Wysoko alkaliczny i bardzo skuteczny płyn do zmywarek. Usuwa
silne zabrudzenia jak również zaschnięte resztki jedzenia, skrobi,
barwników. Nadaje się do mycia porcelany glazurowanej, wyrobów
ze stali szlachetnej oraz tworzyw sztucznych. Skuteczny niezależnie
od stopnia twardości wody. Gwarantuje nieskazitelną czystość
dzięki zawartości aktywnego chloru. Nie zawiera fosforanów. Nie
nadaje się do czyszczenia aluminium ani jego stopów. Idealny
w kombinacji z wszystkimi płynami nabłyszczającymi serii
PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:
Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek z systemem
dozującym.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: chloru
Gęstość: 1200 g/l
Wartość pH w koncentracie: 13
Rozcieńczenie: 0,15-0,3%

PRESTAN AL
Art. Nr 600.029 (25 kg kanister)
Właściwości produktu:
Wysoce alkaliczny i bardzo wydajny środek do mycia naczyń.
Usuwa silne zanieczyszczenia jak również zaschnięte resztki
jedzenia, pozostałości skrobi i garbników. Zalecany do porcelany
podszkliwianej lub z wypalanym dekoracyjnym szkliwem oraz
naczyń ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Sprawdza się
w twardej wodzie. Zapewnia higieniczną czystości dzięki zawartości
aktywnego chloru. Chroni aluminium. Idealny do stosowania razem
z środkiem do płukania PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:
Produkt do stosowania w różnego rodzaju zmywarkach
przemysłowych z urządzeniami do dozowania. Przeznaczony do mycia
naczyń, szklanek, sztućców, garnków i patelni. Szczególnie zalecany
do stosowania w zmywarkach tunelowych i jednozbiornikowych
zmywarkach do szybkiego mycia. Dozowanie odbywa się za pomocą
urządzenia dozującego. Ilośd stosowanego produktu uzależniona jest
od poziomu twardości wody i wielkości zanieczyszczeń.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Wygląd: klarowna żółtawa ciecz
Zapach: charakterystyczny dla chloru
Gęstość: 1340 g/l
Wartość pH w koncentracie: 14
Rozcieńczenie: 0,15-0,25%

GLASS WASHING DETERGENT
Art. Nr 203.682 (11 kg kanister)
Właściwości produktu:
Odznacza się efektywną siłą czyszczenia i daje się łatwo spłukać
z mytych przedmiotów. Posiada właściwości ochronne dzięki
odpowiedniemu połączeniu składników, nie pieni się. Produkt
opracowany specjalnie do mycia szkła i porcelany w zmywarkach
do mycia szkła. Przyjazny dla środowiska.
Zastosowanie:
Zalecany do stosowania we wszystkich typach zmywarek. Do
ochronnego mycia szkła i porcelany w zmywarkach do szkła. Nie
nadaje się do mycia przedmiotów z aluminium.

Sposób użycia:
W zależności od typu maszyny:
a) mycie zimnowodne: 3-5ml płynu na 1 litr roztworu myjącego
b) mycie gorącowodne: 2-4ml płynu na 1 litr roztworu myjącego
Dozowanie w zależności od stopnia twardości wody: w zależności
od stopnia zabrudzenia, doświadczenia oraz zaleceń producenta
zmywarki dodać ręcznie lub za pomocą systemu dozującego od 2,0 do
5,0 ml płynu na 1L roztworu myjącego.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Gęstość: 1130 g/l
Wartość pH w koncentracie: 14
Rozcieńczenie: 0,2-0,5% roztwór

PRESTAN HH
Art. Nr 600.142 (10 kg wiaderko)
Właściwości produktu:
Środek do użycia we wszystkich typach jednozbiornikowych
zmywarek przemysłowych oraz w zmywarkach domowych, czas
programu, min. 5 minut. Nadaje się również do czyszczenia
metodą zanurzeniową naczyń do kawy i herbaty. Sprawdza się
w twardej wodzie i jest prosty w użyciu. Zapobiega wytrącaniu się
skrobi i zapewnia nieskazitelną czystość. Nie nadaje się do mycia
aluminium i jego stopów.

Zastosowanie i sposób użycia:
Przeznaczony do wszystkich zmywarek jednozbiornikowych oraz
zmywarek domowych, które posiadają program mycia trwający
przynajmniej 5 min. Zalecany do mycia naczyń, szklanek, sztućców,
garnków i patelni oraz serwisów do kawy i herbaty. Sposób użycia
Zgodnie z instrukcją dozowania oraz zaleceniami producenta
zmywarki umieścić proszek w dozowniku lub zbiorniku myjącym.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: chloru
Gęstość: 1200 g/L
Wartość pH w koncentracie: 13
Rozcieńczenie: 0,1-0,4%

ŚRODKI DO ZMYWAREK
środki do nabłyszczania naczyń
PRESTAN CLEAR
Art. Nr 600.052 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Idealny nabłyszczacz do wszystkich typów zmywarek. Wysycha
samoczynnie i nadaje naczyniom szklisty połysk. Ekonomiczny
w użyciu. Idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN.

Zastosowanie i sposób użycia:
Nabłyszczacz stosowany poprzez system dozujący. Ilość dozowanego
środka zależna od twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1002 g/l
Wartość pH w koncentracie: 7
Rozcieńczenie: 0,03-0,1%

PRESTAN CLEAR FORTE
Art. Nr 600.042 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Perfekcyjny płyn nabłyszczający o kwaśnym odczynie
przeznaczony do wszystkich typów zmywarek przemysłowych.
Wysycha samoczynnie i zapobiega powstawaniu białych plam.
Posiada właściwości ochronne dzięki odpowiedniemu połączeniu
składników, ekonomiczny w użytkowaniu.

Zastosowanie i sposób użycia:
Nabłyszczacz stosowany w systemie ręcznym jak też poprzez system
dozujący w zmywarkach przemysłowych, w gospodarstwie domowym,
w zmywarkach do szkła. Ilość dozowanego środka zależna od twardości
wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1022 g/l
Wartość pH w koncentracie: 2
Rozcieńczenie: 0,03-0,07%

ŚRODKI DO ZMYWAREK DOMOWYCH
DISHWASHER TABS „3IN1” / 3-FAZOWE TABLETKI DO ZMYWAREK
Art. Nr 203.909 (karton 68 szt. x 21g)
Właściwości produktu:
Koncentrat do zmywania naczyń w formie tabletek
z zoptymalizowaną kombinacją środka czyszczącego, nabłyszczacza
i blokera kamienia. Pozwala na całkowite usunięcie uporczywych
i problematycznych zabrudzeń, m.in. z kawy czy herbaty.
Stopniowe uwalnianie się zintegrowanego nabłyszczacza podczas
cyklu zmywania, zapewnia nieskazitelny efekt połysku. Zawarty
w tabletce bloker wapnia zapobiega skutecznie przed tworzeniem
się plam i osadów wapiennych na zmywanych naczyniach.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Wygląd: tabletki o barwie niebiesko-żółto-białej
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Wartość pH (1% roztwór): 10,5

Zastosowanie i sposób użycia:
Tabletki można stosować w zmywarkach przemysłowych oraz w
gospodarstwie domowym. W przypadku twardości wody 0-21 st.dH
nie jest konieczne dodatkowe zastosowanie soli do zmywarek lub
nabłyszczacza. Od stopnia twardości powyżej 21 odH zalecane jest
zastosowanie nabłyszczacza oraz soli. W normalnym cyklu stosować
1 tabletkę na mycie. W tym celu należy włożyć ją do dozownika lub luźno
do zmywarki. Uwaga! Wiedzę na temat twardości wody w danym
gospodarstwie można uzyskać w lokalnej stacji wodociągowej.

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ
MODULAN
Art. Nr 600.683 (1L)
Art. Nr 800.033 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Skoncentrowany, uniwersalny środek czyszczący, o szerokim
zastosowaniu. Działa dezodorująco i ma odświeżający zapach.
Neutralne pH, mocno się pieni.

Zastosowanie i sposób użycia:
Przeznaczony do mycia i czyszczenia przedmiotów wodoodpornych,
takich jak naczynia, szkło, sztućce, porcelana. Zależnie od stopnia
zabrudzenia dodać 20-100 ml na 10 litrów wody. Nie trzeba spłukiwać.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: świeży, zapach cytryny
Gęstość: 1040 g/l
Wartość pH w koncentracie: 5-6
Rozcieńczenie: 0,2-1% roztwór

CZYSZCZENIE METODĄ ZANURZENIOWĄ
PRESTAN BTR
Art. Nr 600.082 (12 kg kanister)
Właściwości produktu:
Przeznaczony głównie do namaczania wstępnego sztućców
zabrudzonych białkiem i zaschniętymi resztkami jedzenia. Usuwa
uporczywe i zaschnięte resztki jedzenia. Zawiera substancje
chroniące metal, dzięki czemu, nie następuje uszkodzenie
powierzchni ani korozja. Nie nadaje się do aluminium.

Zastosowanie i sposób użycia:
Umieścić sztućce w koszyku uchwytami do dołu, zanurzyć w roztworze
PRESTAN BTR i pozostawić na ok. 5 min. Następnie wstawić do
zmywarki nastawiając program na mycie. W zależności od twardości
wody dodać 10–20 ml/ na 1 litr wody. Temperatura wody 40-50°C.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: neutralny
Gęstość: 1375 g/l
Wartość pH w koncentracie: 14
Rozcieńczenie: 1-2% roztwór

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I ODKAMIENIANIA
URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH
PRESTAN EKF
Art. Nr 600.072 (12 kg kanister)
Właściwości produktu:
Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych na ciepłe posiłki,
zmywarkach i pralkach. Zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu
części mechanicznych urządzeń, a także utracie ciepła, środek
usuwający kamień i osady.

Zastosowanie i sposób użycia:
Do regularnego stosowania w wózkach kuchennych na ciepłe posiłki,
zmywarkach i pralkach. Dozowanie: 20–30 ml na 1 litr wody. Dozownik
odłączyć. Wlać do zbiornika urządzenia PRESTAN EKF. Włączyć
urządzenie na ok. 20 minut, ustawiając temperaturę na 60°C.
Następnie opróżnić i spłukać obficie czysta wodą.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1330 g/l
Zapach: ostry
Wartość pH (1% roztwór): 0
Rozcieńczenie: 2-3% roztwór

PARA DECALCIFIER
Art. Nr 203.693 (1L butelka)
Właściwości produktu:
Skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania. Usuwa
kamień, plamy z wody, i inne osady. Do zastosowania na wszystkich
powierzchniach odpornych na kwasy, jak automaty do kawy, bojlery,
czajniki itp Przestrzegać zaleceń producentów mytych urządzeń.
Rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę.
Nie pieni się, nie posiada zapachu. Nie zawiera kwasu solnego, ani
wypełniaczy. Nie nadaje się do powierzchni emaliowanych.
Zastosowanie:
Zalecany do usuwania kamienia ze wszystkich przedmiotów
i powierzchni odpornych na kwasy. Przede wszystkim przedmiotów
wielkogabarytowych, automatów do kawy, bojlerów, czajników,
basenów, armatur, powierzchni ze stali szlachetnej, kafelków
i innych.

Sposób użycia:
Odkamienianie urządzeń: dodać 100 ml preparatu na 1 litr wody.
Zbiornik urządzenia napełnić roztworem do 2/3 wysokości. Podgrzać.
Przy bardzo grubej warstwie kamienia czynność powtórzyć. Ważne!
Po każdym użyciu preparatu urządzenie wypłukać kilkakrotnie
czystą wodą. Odkamienianie powierzchni i przedmiotów: zwilżyć
powierzchnię roztworem (zastosować stężenie jak wyżej) i odczekać
ok. 5 minut. Następnie spłukać obficie czystą wodą. Nie stosować do
powierzchni emaliowanych.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1310 g/l
Wygląd: czerwony płyn
Zapach: neutralny
Wartość pH w koncentracie: 1
Rozcieńczenie: 10% roztwór

DECALCIFIER TABS
Art. Nr 203.919 (karton 12 szt. x 15 g)
Właściwości produktu:
Tabletki usuwające kamień we wszystkich rodzajach sprzętu
profesjonalnego o raz w gospodarstwie domowym. Przeznaczone
do pojemników na wodę, automatów do kawy i herbaty oraz
innych drobnych urządzeń. Środek usuwa zbyteczne pokłady
nagromadzonego kamienia, poprawia wygląd urządzenia i przedłuża
jego żywotność. Regularne stosowanie tabletek przyczynia się
do oszczędności energii podczas procesu podgrzewania. Tabletki
nie nadają się do zastosowania w urządzeniach ocynkowanych
i emaliowanych.

Sposób użycia:
Przy normalnym poziomie nagromadzonego kamienia, rozpuścić
jedną tabletkę w ok. 0,5 litra wody, a roztwór przelać do urządzenia,
w którym przeprowadzany jest proces odkamieniania. Urządzenie
zamknąć, a roztwór podgrzać, w przypadku automatów do kawy
i herbaty przepuścić przez automat. W przypadku pojemników, których
nie można podgrzewać, roztwór należy podgrzać w innym naczyniu
do momentu osiągnięcia punktu wrzenia (nie gotować) i przelać do
pojemnika. Po 10–15 minutach działania roztwór wylać i przepłukać
pojemnik kilka razy czysta wodą.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Wygląd: biała tabletka
Zapach: neutralny
Wartość pH w 1% roztworze: 1

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA GRILLÓW, PIECÓW
I KOMÓR WĘDZALNICZYCH
GRANIT S
Art. Nr 600.782 (10 l kanister)
Art. Nr 600.789 (2x1 L butelka łącznie z rozpylaczem)
Właściwości produktu:
Środek do czyszczenia grilów z systemem ochrony metalu
silnie alkaliczny środek czyszczący do spryskiwania, rozpuszcza
przypalone resztki organiczne takie jak tłuszcz i zwęglenia,
przywiera również do prostopadłych powierzchni, działa zarówno
na zimnych jak i gorących powierzchniach. Zapewnia higieniczną
czystość dzięki zawartości aktywnego chloru. Nanoszenie produktu
przy pomocy rozpylacza. Przy regularnym stosowaniu ułatwia
usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń. Obszar zastosowania.
Produkt przeznaczony do czyszczenia grilów, pieców i pieców
konwekcyjnych. Usuwa samoczynnie zaschnięte, przypalone
i zwęglone pozostałości po grillowaniu, pieczeniu i smażeniu .

Sposób użycia:
Za pomocą rozpylacza nanieść produkt na zimną lub ciepłą
powierzchnię. Po oczyszczeniu dokładnie przemyć powierzchnię
wodą. Nie podgrzewać powierzchni do grillowania i pieczenia, na które
naniesiony jest produkt.
Dane techniczne:
Gęstość: 1150 g/l
Wartość pH w koncentracie: 14
Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne spełniają
wymagania biodegradowalności zgodnie z rozporządzeniem WE
648/2004.
Numer UN: 1814
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia

SMOKE RESIGN REMOVER / ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOMÓR WĘDZARNICZYCH
Art. Nr 203.882 (12 kg kanister)
Właściwości produktu:
Wysoce alkaliczny, silnie pieniący się środek czyszczący.
Intensywnie rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne
takie, jak: resztki skrobi, zwęglenia, żywiczne osady z dymu. Dzięki
zawartości specjalnej kombinacji substancji aktywnych tworzy
stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą. Nie nadaje się
do czyszczenia kolorowych, wykonanych z metali lekkich i innych
wrażliwych na alkalia powierzchni.

Obszar zastosowania i sposób użycia:
Produkt przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia pieców
grillowych, pieców do pieczenia, komór i wózków wędzarniczych,
blach stalowych, wózków do piekarni i wózków do tac. Do stosowania
w postaci rozcieńczonej z użyciem urządzenia do wytwarzania piany.
W przypadku silnych zabrudzeń należy wybrać dłuższy czas działania
produktu. Stosować tylko na odporne na alkalia powierzchnie. Nie
czyścić produktem powierzchni kolorowych, wykonanych z metali
lekkich i wrażliwych na alkalia.

Dane techniczne:
Wygląd: żółtawa ciecz
Zapach: charakterystyczny
Wartość pH w koncentracie: 14
Numer UN: 1824
Rozcieńczenie: 1:5 do 1:20 - do czyszczenia komór wędzarniczych
1:20 do 1:40 - do czyszczenia sprzętu wędzarniczego, wózków
wędzarniczych, blach stalowych
1:40 do 1:60 - do lekko zanieczyszczonych wózków wędzarniczych
i blach stalowych

GRANIT
Art. Nr 203.649 (2 x 5L kanister ze spryskiwaczem)
Właściwości produktu:
Płyn do czyszczenia grilla i piekarników. Silnie alkaliczny środek
czyszczący, do zastosowania metodą natryskową. Posiada
właściwości intensywnie rozpuszczające przypalone resztki
organiczne, takie jak tłuszcz i zwęglenia Tak samo skuteczny na
powierzchniach zimnych jak i ciepłych; produkt utrzymuje się
również na powierzchniach pionowych.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Gęstość: 1220 g/l
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Wartość pH w koncentracie: 14
Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia

Zastosowanie i sposób użycia:
Do czyszczenia grilla, piekarników i pieców na gorące powietrze.
Usuwa samoczynnie zaschnięte, przypalone i zwęglone resztki
po pieczeniu mięs, ciast. Przy silnym zabrudzeniu pozostawić na
dłużej do zadziałania. Nanieść skoncentrowany środek przy pomocy
pistoletu na zimną lu ciepłą powierzchnię Pozostawić do zadziałania,
następnie obficie spłukać wodą. W razie potrzeby proces powtórzyć.
Nie podgrzewać dodatkowo płyty ani rusztu z naniesionym środkiem.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA WSZELKICH
POWIERZCHNI W KUCHNI
MODULAN
Art. Nr 600.683 (1L)
Art. Nr 800.033 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Skoncentrowany, uniwersalny środek czyszczący, o szerokim
zastosowaniu. Oczyszcza gruntownie bez uszkodzenia czyszczonej
powierzchni lub skóry. Działa dezodorująco i ma odświeżający
zapach. Neutralne pH, mocno się pieni. Posiada przyjemny zapach,
oszczędny w użyciu.

Zastosowanie i sposób użycia:
Przeznaczony do mycia i czyszczenia przedmiotów wodoodpornych,
takich jak naczynia, szkło, sztućce, porcelana. Zależnie od stopnia
zabrudzenia dodać 20-100 ml na 10 litrów wody. Nie trzeba spłukiwać.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: świeży, zapach cytryny
Gęstość: 1040 g/l
Wartość pH w koncentracie: 5-6
Rozcieńczenie: 0,2-1% roztwór

TOP OFF
Art. Nr 600.683 (1L butelka z rozpylaczem)
Art. Nr 600.692 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Neutralny płyn rozpuszczający tłuszcze, idealny do zastosowania
w kuchniach przemysłowych, piekarniach, zakładach mięsnych,
ubojniach itp. Z łatwością usuwa tłuszcze i białko. Przystosowany
do użycia w środowisku produkcji i przetwórstwa spożywczego.
Nie zawiera żadnych toksycznych substancji i ulega w 100%
biodegradacji.
Zastosowanie:
Przeznaczony
do
czyszczenia
wszystkich
powierzchni
i przedmiotów wymagających odtłuszczenia w zakładach
przetwórstwa spożywczego oraz obiektach mających styczność z
żywnością, takich jak kuchnie, stołówki, zakłady mięsne, mleczarnie
itp. Szczególnie zalecany do mocno zatłuszczonych podłóg
i powierzchni roboczych.

Sposób użycia:
Mycie ręczne: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować
roztwór 20–50 ml na 8 litrów wody. Przy silniejszym zabrudzeniu
podwyższyć dawkę środka.
Mycie maszynowe: według zaleceń producenta maszyny lub
zastosować roztwór maksymalnie 6% (= 60 ml na litr wody).
Znacznie lepsze efekty czyszczenia można osiągnąć poprzez użycie
odpowiednich padów.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Konsystencja: rzadki
Zapach: cytrusowy
Gęstość: 1030 g/l
Wartość pH w koncentracie: 8
Rozcieńczenie: 0,2-1,5% roztwór

PURINA
Art. Nr 203.707 (1L butelka z rozpylaczem)
Art. Nr 203.702 (10L kanister)
Właściwości produktu:
Skuteczny preparat do stosowania w kuchniach, nadaje się do myjek
wysokociśnieniowych. Czyści skutecznie wszystkie powierzchnie
zabrudzone zanieczyszczeniami pochodzenia tłuszczowego
i białkowego. Nie tworzy piany, dlatego nadaje się do stosowania
maszynowego. Stosować tylko na powierzchnie odporne na
działanie zasad.
Zastosowanie:
Do usuwania tłuszczu z wszystkich powierzchni i urządzeń
zmywalnych, odpornych na działanie zasad. Szczególnie zalecany
w przemyśle przetwórstwa spożywczego, w stołówkach, kuchniach,
rzeźniach, mleczarniach itp. Przede wszystkim do usuwania bardzo
silnych zabrudzeń tłuszczowych z podłóg, powierzchni roboczych
(blatów), okapów, etc. Nadaje się również do zastosowania w
myjkach wysokociśnieniowych.

Sposób użycia:
20–50 ml środka rozpuścić w 8 litrach (jedno wiadro) wody,
w zależności od wymagań i stopnia zabrudzenia mytego sprzętu
i powierzchni, a także zgodnie z zaleceniami producenta tego sprzętu.
Następnie nanieść na powierzchnię, szorować lub czyścić maszynowo,
po czym spłukać czystą wodą. Wszystkie powierzchnie mające
styczność z żywnością spłukać dokładnie wodą o właściwościach
wody pitnej.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: świeży
Gęstość: 1050 g/l
Wartość pH w koncentracie: 13-14
Rozcieńczenie: 0,2-0,5% roztwór

PRESTAN STAINLESS STEEL
Art. Nr 203.778 (0,5L butelka)
Właściwości produktu:
Środek do czyszczenia i pielęgnacji; poleruje i chroni wszystkie
powierzchnie ze stali szlachetnej w jednym cyklu pracy. Przy
regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkim ponownym
zabrudzeniem. Środek pozostawia błyszczącą powłokę ochronną,
która zapobiega pozostawianiu śladów palców.
Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: charakterystyczny dla produktu
Gęstość: 790 g/l
Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia

Zastosowanie i sposób użycia:
Środek czyści, pielęgnuje i jednocześnie chroni wszystkie powierzchnie
ze stali nierdzewnej, jak również przedmioty chromowane, z aluminium,
niklu i mosiądzu. Czyszczone przedmioty odkurzyć, nanieść środek
na suchą powierzchnię i wycierać aż do momentu gdy zabrudzenia
i smugi zupełnie znikną.

TERO SOFT
Art. Nr 600.882 (10L kanister)
Art. Nr 600.886 (1L butelka)
Właściwości produktu:
TERO SOFT czyści nie rysując powierzchni. Mikroskopijne cząsteczki
szorujące i substancje aktywne usuwają bez trudu najbardziej
uporczywe zabrudzenia, takie jak: osady z kamienia, przypalone
resztki, olej lub inne zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego.

Sposób użycia:
Stosować w postaci nie rozcieńczonej. W zależności od stopnia
zabrudzenia, spryskać jedno - lub wielokrotnie wilgotną ściereczkę lub
bezpośrednio zabrudzoną powierzchnię. Delikatnie szorować, zetrzeć
i zmyć wilgotną ściereczką.

Zastosowanie:
Przeznaczony do mycia przedmiotów ze stali szlachetnej oraz
wszelkich powierzchni w obrębie kuchni i łazienki: zlewozmywaków,
wanien, muszli WC, kafelków i armatury.

Dane techniczne:
Skład: według zaleceń UE
Zapach: lekko cytrynowy
Konsystencja: gęsty
Gęstość: 1400 g/l
Wartość pH w koncentracie: 11
Rozcieńczenie: Produkt gotowy do użycia

DRUIDOX DRAINAGE POWDER
Art.-Nr 153.100 (0,6 kg butelka)
Właściwości i obszar stosowania:
Utrzymuje odpływy w czystości. Udrażnia zatkane rury i rozwiązuje
problem nieprzyjemnego zapachu w odpływach. Stosowany do
czyszczenia i udrażniania wszystkich rodzajów zatkanych odpływów.
Usuwa zatory spowodowane przez włosy, pozostałości mydła, watę,
papier i odpadki kuchenne. Przeznaczony również do stosowania
w rurach z tworzyw sztucznych typu HT (DIN 8077 19560).
Dane techniczne:
Postać: białe granulki z szarymi kropkami
Zapach: charakterystyczny
Gęstość nasypowa: 1200 g/l
pH (1% roztwór): 13,9
Rozcieńczenie: 50-100g produktu jednorazowo

Sposób użycia i dozowanie:
W przypadku zatkanych rur, przed zastosowaniem produktu, należy
usunąć wodę w muszli klozetowej. 50-100 g produktu DRUIDOX
powoli wprowadzić do otworu rury. Następnie należy produkt spłukać
100-200 ml zimnej wody i pozostawid produkt do zadziałania na
ok. pół godziny (ewentualnie można zastosować przepychaczkę
gumową). W przypadku trwałych zanieczyszczeń czynność powtórzyć.
Po zakończeniu czyszczenia należy produkt spłukać czystą, zimną
wodą.

BON STEEL GLOSS / ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI STALI SZLACHETNEJ
Art. Nr 600.366 (1L butelka)
Art. Nr 600.368 (0,25L butelka)
Właściwości:
Środek do czyszczenia stali szlachetnej, czyści, pielęgnuje
i jednocześnie chroni powierzchnie. Łatwo usuwa osady wapienne,
osady z wody, brud, rdzę, jak również olejowe i tłuste zabrudzenia.
Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji wszystkich powierzchni
ze stali szlachetnej, stali nierdzewnej chromu, miedzi jak również
niklu i mosiądzu.
Dane techniczne:
Postać: biała ciecz
Zapach: charakterystyczny
Gęstość: 1,1 g/cm3
pH (koncentrat): 2-3

Obszar zastosowania i sposób użycia:
Kuchnie zbiorowego żywienia, hotele i restauracje, zakłady produkcji
i przetwórstwa żywności, windy. Przed użyciem wstrząsnąć butelkę
z produktem. Większe zabrudzenia usunąć przed rozpoczęciem
czyszczenia. Produkt nanieść na czystą ściereczkę. Za pomocą
ściereczki rozprowadzić płyn na czyszczonej powierzchni i dokładnie
przetrzeć, usuwając zanieczyszczenia. Następnie oczyszczoną
powierzchnię spłukać wodą i przetrzeć do sucha. Do czyszczenia
zaleca się używanie ściereczki z mikrofazy.

POWER CLEANER A
Art. Nr 121.672 (11 kg-kanister)
Właściwości:
Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia łazienek
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków, obszarów
przemysłowych i obszarów kuchennych, do usuwania zabrudzeń,
osadów i pozostałości tłuszczu i oleju. Szczególnie zalecany do
powierzchni odpornych na alkalia z ceramiki i metalu. Nie zalecany
do czyszczenia marmuru i emalii.
Dane techniczne:
Zapach: cytrynowy
Gęstość: 1090 g/l
pH (koncentrat): 13
Rozcieńczenie: 1,25-2,5%

Obszar zastosowania i sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia nanieść koncentrat produktu
lub rozcieńczony produkt (1,25-2,5%, 100-200 ml produktu na
8 l wody) na czyszczoną powierzchnię. W razie konieczności,
pozostawić produkt na powierzchni do momentu zadziałania,
a następnie spłukać rozpuszczony brud. Stosowanie w automatach
czyszczących: w zależności od wskazówek producenta urządzenia
stosować roztwór nie mocniejszy niż 1%. W przypadku silniejszych
zabrudzeń powierzchnię czyścić odcinkami. Wydajność czyszczenia
można zwiększyć poprzez zastosowanie pada. Przed zastosowaniem
produktu należy przeprowadzić próbę materiału w niewidocznym
miejscu.

AKCESORIA
TEC-2TT

TEC-1

TEC-6

pompa do chemii
zmywakowej

pompa do
nabłyszczacza

pompa do detergentu

Właściwości:
Napełnianie i uzupełnianie
czasowe, pompa
pod jeden lub dwa
elektrozawory.

Właściwości:
• 1 l/h
• 3 bary
• wąż Silicone lub Tygon

Właściwości:
• 6 l/h
• 1 bar
• wąż Santoprene

Dozowanie objętościowe.

Dozowanie objętościowe
(regulacja prędkości
rotorka).

AQUA DET 4

AQUA DET 1

PER-CD 06.01

dozownik do zmywarek
tunelowych

dozownik do zmywarek
kapturowych z
jednym zaworem
elektromagnetycznym

pompa do detergentu

Właściwości:
W standardzie zawiera
szeroki zakres programów
i funkcji (m.in. alarm,
podwójne menu,
zabezpieczenie IP65),
wyłącznik, kompletny
zestaw instalacyjny,
zmienne napięcie pracy,
możliwość podłączenia
modułu zdalnego
programowania.

Właściwości:
Dozowanie detergentu:
objętościowe (regulacja
prędkości rotorka), 4 l/h,
1 bar, wąż Santoprene.

Właściwości:
• 6 l/h
• 1 bar
Dozowanie poprzez
pomiar przewodności.

Dozowanie nabłyszczacza:
objętościowe, 1 l/h, 3 bary,
wąż Silicone.

MINI AQUADIL

AQUA MIX

AQUADIL

dozownik do mieszania

Stacja proporcjonująco
myjąca

dozownik do mieszania

Właściwości:
Niewielki i prosty
dozownik do precyzyjnego
mieszania i dozowania
jednego roztworu
roboczego. Szybka
blokada, łatwa instalacja.
Dane techniczne:
• 1,5-6,0 bar
• Maks. temp. pracy 65°C
• Uzyskiwalne
rozcieńczenie od 3:1 do
350:1

Dystrybutor regionalny:

Właściwości:
Kompletny zestaw myjąco
- płucząco - dezynfekujący
z opatentowanym
systemem dozowania
jednego lub dwóch
roztworów koncentratów
chemii do czyszczenia,
oraz wody. System
zaopatrzony w zwężkę
Venturiego.

Właściwości:
Dozownik do
precyzyjnego mieszania
jednego lub czterech
produktów. Posiada
przycisk i/lub dźwignię.
Dane techniczne:
• 1,5-6,0 bar
• Maks. temp. pracy
65°C
• Uzyskiwalne
rozcieńczenie zależne
od wersji

