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KLEEN PURGATIS
Oferuje pełen program wysokojakościowych produktów w zakresie
czyszczenia, pielęgnacji, higieny i dezynfekcji. Podstawą sukcesu
KLEEN Purgatis jest filozofia przedsiębiorstwa, wysoce innowacyjna
i zorientowana na jakość.
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JAKOŚĆ WYNIKAJĄCA Z TRADYCJI
KLEEN PURGATIS jest częścią grupy BUDICH, której początki sięgają 1882 roku
i czerpie z jej potencjału badawczego i rozwojowego.

BLISKOŚĆ Z KLIENTEM
Jakość środków czyszczących i pielęgnacyjnych może ujawnić się w pełni tylko
przy optymalnym ich zastosowaniu. Nasi przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni,
analizują sytuację na miejscu i proponują rozwiązania. Technicy serwisu, podczas
regularnych odwiedzin kontrolują urządzenia dozujące i sprzęty.
Troszczymy się o Ciebie!

NIEZAWODNOŚĆ
Decydującym czynnikiem zadowolenia klientów jest niezawodność
dostaw. Centrum logistyczne codziennie zaopatruje naszych klientów
w produkty KLEEN PURGATIS na terenie całego kraju.

Zakład produkcyjny
Hiddenhausen (Niemcy)

BADANIA I ROZWÓJ
Dobry wynik rzadko opiera się tylko na pojedynczym produkcie. Perfekcyjne czyszczenie składa
się z właściwych koncepcji i pomysłów. KLEEN PURGATIS jest takim dostawcą systemowym, który
oferuje rozwiązania, a nie tylko produkty. Zespół wysoko wykwalifikowanych chemików opracowuje
w laboratoriach nowe produkty, testuje surowce i optymalizuje receptury. Eksperci firmy przekonują
swoimi rozwiązaniami w różnorodnych instytucjonalnych i przemysłowych obszarach w dziedzinie
czyszczenia budynków, kuchni i gastronomii, jak również prania i higieny tekstyliów.

Projekt zapach

ROZWIĄZANIA
INDYWIDUALNE:

Zadanie: Międzynarodowy klient zlecił opracowanie produktu
o specyficznym zapachu.
Rozwiązanie: nowoczesny produkt najwyższej jakości
o zapachu lawendy i kwiatów

Certyfikowany środek do obszaru spożywczego
Zadanie: Sieć supermarketów zleciła opracowanie certyfikowanego
produktu do czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością.
Rozwiązanie: profesjonalny, wysokowydajny i bezpieczny w kontakcie
z żywnością produkt czyszczący bez konieczności spłukiwania czyszczonej
powierzchni. Jakość produktu potwierdzona przez Instytut Fresenius

Środek do czyszczenia po pożarach – Projekt Holenderski:
Zadanie: Klient poszukiwał skutecznego produktu do czyszczenia
powierzchni po pożarach przed ich malowaniem i renowacją.
Rozwiązanie: wysokoskoncentrowany i wydajny i środek czyszczący.

Środek do czyszczenia ekspresów
Zadanie: Producent złożył zapytanie o środek czyszczący
do ekspresów do kawy.
Rozwiązanie: Skuteczny i zrównoważony środek do czyszczenia.

Zakład produkcyjny
Lutherstadt Wittenberg (Niemcy)

Obszar sanitarny

Widoczna czystość i przyjemny świeży
zapach są niezbędne dla pozytywnego
wrażenia każdego sanitariatu.
KLEEN PURGATIS spełnia te wymogi
dzięki ofercie specjalnych produktów
pielęgnacyjnych gwarantujących
długotrwałe użytkowanie czyszczonej
powierzchni i utrzymanie jej
w należytej czystości.

Obszar sanitarny
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Czyszczenie codzienne

efektywność
Zwiększona zchniach
na powier
nowych
pochyłych i pio

Klasyczny

CC: 20-40 ml/8L

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 1 CLASSIC

PREMIUM No 1 VISCOUS

Art. Nr 183.302

kanister 10 L

Art. Nr 183.342

kanister 10 L

Art. Nr 183.303

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 183.343

butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 20 · umieszczony w wykazie RK, RE
• do codziennej higieny w obszarach sanitarnych, odkamieniacz
o trwałym, świeżym zapachu
• z łatwością usuwa osady wapienne, kamień moczowy,
zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego
• posiada doskonalą kompatybilność materiałową – nadaje się
do stosowania na nieuszkodzonych chromowanych, niklowanych
i ocynkowanych częściach armatur i innych powierzchni
• kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni
(certyfikat dostępny u doradcy)
• produkt szybko schnący, nie pozostawia smug
• możliwa aplikacja przy użyciu dyszy spieniającej lub spryskiwacza

wartość pH koncentratu: 1 · GS 20
• gęsty kwaśny środek czyszczący do powierzchni pochyłych
i pionowych
• do codziennej higieny w obszarach sanitarnych o trwałym,
szczególnie świeżym zapachu
• z łatwością usuwa osady wapienne, kamień moczowy,
zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego
• posiada doskonałą kompatybilność materiałową
• regularnie stosowany zapobiega powstawaniu osadów wapiennych
• nadaje się do stosowania na nieuszkodzonych chromowanych,
niklowanych i ocynkowanych częściach armatur i innych powierzchni
• wysycha szybko, nie pozostawiając smug

ia
ne emulgowan
Przyspieszo yszczeń
zaniecz

u
Na bazie kwas
cytrynowego

CC: 20-40 ml/8L

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 1 PLUS

PREMIUM No 2

Art. Nr 183.352

kanister 10 L

Art. Nr 183.332

kanister 10 L

Art. Nr 183.353

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 183.333

butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 50 · umieszczony w wykazie RK

pH koncentratu: 1 · GS 10 · umieszczony w wykazie RK i RE

• wysoce skuteczny w rozpuszczaniu (emulgowaniu) brudu
i tłustych zanieczyszczeń
• skutecznie usuwa kamień, osady z mydła i moczu, o trwałym
perfumowanym zapachu
• stosowany do czyszczenia podłóg, ścian, chromowanych części
armatury łazienkowej, do toalet, kabin prysznicowych, wanien
i innego wyposażenia łazienek i kuchni
• regularnie stosowany zapobiega nawarstwianiu się
osadów mineralnych
• produkt szybkoschnący, nie pozostawia smug
• możliwa aplikacja przy użyciu dyszy spieniającej
• nie nadaje się do powierzchni nieodpornych na działanie
kwasów, takich jak marmur, kamień, emalia, uszkodzone
powierzchnie niklowane lub ocynkowane itp.

• kwaśny zapachowy środek do bieżącego czyszczenia
• regularnie stosowany zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych
• zrównoważony, przyjemny zapach
• nie zawiera kwasu fosforowego i solnego
• szybko działający, stworzony na bazie kwasu cytrynowego
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Obszar sanitarny
Czyszczenie codzienne

Kwaśne środki do gruntownego czyszczenia

nia,
ego czyszcze
Do gruntown kwas solny
zawiera

marmuru
Odpowiedni do

CC: 20-40 ml/8L

RED KLEEN

RAPIDO

Art. Nr 121.602

kanister 10 L

Art. Nr 601.082

kanister 10 L

Art. Nr 121.603

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 601.083

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

wartość pH koncentratu: 1 · GS 80

• neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego, polecany
do czyszczenia powierzchni marmurowych
• skutecznie usuwa brud, tłuste zabrudzenia, mydła wapniowe
• czyści dokładnie i szybko, nadaje powierzchni połysk
• do codziennego czyszczenia mokrych obszarów tj. sanitariaty,
baseny, obiekty sportowe, przebieralnie itp.
• pozostawia przyjemny, świeży zapach
• wysycha szybko i bez smug
• przy regularnym stosowaniu redukuje osady wapniowe

• silny środek do gruntownego czyszczenia na bazie kwasu solnego
• czyści samoczynnie i szybko dzięki wysokiej kwasowości
• dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione
zanieczyszczenia tj. pozostałości wapna, cementu, betonu, rdzy,
moczu, kamienia moczowego itp.
• ze zintegrowanym inhibitorem korozji

SANIVEX

POWER CLEANER S

Art. Nr 800.043

kanister 10 L

Art. Nr 183.112

kanister 11 kg

Art. Nr 800.433

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 183.112

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 1

pH koncentratu: 1 · GS 80 · umieszczony w wykazie RK

• lepki, silny środek czyszczący na bazie kwasu solnego
• dokładnie usuwa stare, zaschnięte i nawarstwione
zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego w zakładach
przemysłowych, na basenach otwartych, halach pływackich
i w innych tego typu obiektach
• idealny do czyszczenia powierzchni pionowych i ukośnych, szybko
rozpuszcza uporczywe osady oraz pozostałości wapna, cementu,
betonu, rdzy, moczu, kamienia moczowego itp.
• nie zalecany do czyszczenia powierzchni nieodpornych na
działanie kwasów takich jak metale, emalie, chrom, nikiel, cynk,
kamień, marmur, granit i beton itp.

• silny środek czyszczący na bazie kwasów do usuwania osadów
mineralnych i pozostałości cementu, zawierający efektywną
kombinację rożnych kwasów mineralnych
• do gruntownego, okresowego i codziennego czyszczenia
np. łazienek, sanitariatów, basenów i innych obszarów o dużej
wilgotności, dokładnie usuwa przyschnięte i zwietrzałe osady
• szczególnie zalecany do usuwania kamienia moczowego
• doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie
• skuteczny również przy wysokim stopniu twardości wody
• nie zalecany do czyszczenia powierzchni nieodpornych
na działanie kwasów

Obszar sanitarny
Kwaśne środki do gruntownego czyszczenia
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Alkaiczne środki do gruntownego czyszczenia

bieżące
Gruntowne i powiedni
od
czyszczenie, rdzewnej
do stali nie

Czyszczenie gruntowne ceramicznych
posadzek antypoślizgowych

PRESTICID

ny,
Silnie alkalicz ydów
nz
nie zawiera te

PICCOMAT FS

Art. Nr 800.044

kanister 10 L

Art. Nr 121.932

kanister 10 L

Art. Nr 800.044/1

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 121.933

butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 80 · umieszczony w wykazie RK

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

• silny kwaśny środek czyszczący do usuwania osadów mineralnych,
kamienia kotłowego, plam z rdzy, osadów z moczu i innych osadów
z powierzchni kwasoodpornych
• do czyszczenia gruntownego łazienek, sanitariatów, basenów,
kuchni i innych tego typu obiektów
• doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie oraz
do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej
• na bazie kwasu fosforowego, ze zintegrowanym inhibitorem korozji
• łagodny dla materiałów, nie zawiera kwasu solnego
• nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych na kwasy
takich jak deski sedesowe, emalie, marmur i inne zawierające wapień

• wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich
twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
• szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą
skuteczność czyszczenia
• usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim
czasie ekspozycji
• wolny od środków powierzchniowo czynnych
• chroni przed nowymi zabrudzeniami

Odświeżacze powietrza
mieszkalne,
Pomieszczenia zenia, kuchnie
zc
es
mi
po
rte
otwa

mbinacji
Idealny w koM No 1
z PREMIU

ODŚWIEŻACZ No 1 CLASSIC

APARTO
Art. Nr 151.011

kanister 5 L

Art. Nr 151.018

6 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 0
• odświeżacz powietrza i neutralizator zapachu
• usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze
w wyniku dwufazowego działania – poprzez absorpcję i neutralizację
• do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, np. w hotelach,
biurach, holach, świetlicach itp.
• pozostawia przyjemny i długotrwały zapach

Art. Nr 183.173

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8
• do stosowania szczególnie w obszarze sanitarnym
• gotowy do użycia preparat odświeżający powietrze o zapachu
PREMIUM nr 1 CLASSIC
• wysokiej jakości olejki zapewniają długotrwały świeży zapach
• zrównoważona receptura niweluje nieprzyjemne zapachy
• ze względu na jedną nutę zapachową polecany w kombinacji
z środkiem do mycia sanitariatów PREMIUM nr 1 CLASSIC
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Odświeżacze powietrza

Długotrwałe

działanie

LONG-LIFE-DEO
Art. Nr 369.633

CONVINIA
butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7
• skutecznie i trwale usuwa przykre zapachy
• przy regularnym stosowaniu zapach ten jest odczuwany
jako bardzo przyjemny
• nie zawiera fosforanów, o neutralnym pH
• bezpieczny dla powierzchni
• sprawdzony w domach opieki, szpitalach, przedszkolach,
szkołach, sanitariatach, gastronomi, hotelach
• skuteczny w kratkach ściekowych

Mydła
Kostki do
do rąk
pisuarów

Art. Nr 151.021

kanister 5 L

Art. Nr 151.028

12 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu:
• usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze
w wyniku dwufazowego działania – poprzez absorpcję i neutralizację
• do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach
również sanitarnych
• przyjemny zapach o długim okresie działania

Odkamieniacze
Kostki do pisuarów

obszaru
Zalecany do go
sanitarne

ULVIMA
Art. Nr 803.013

ny
Skoncentrowaz
odkamieniac

PARA DECALCIFIER
butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 8 - 8.5
• środek zapachowy do toalet na bazie olejków
• gotowy do użycia
• wysokiej jakości olejki zapachowe zapewniają długotrwały,
świeży zapach i neutralizację nieprzyjemnej woni
• do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie
w obrębie urządzeń sanitarnych, w pomieszczeniach często
uczęszczanych, również przy słabej wentylacji, np. w łazienkach,
toaletach, szatniach

Art. Nr 203.693

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 203.692

kanister 13 kg

wartość pH koncentratu: 1
• skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania do urządzeń
komercyjnych
• nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
• rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę
• nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
• nieskopieniący o neutralnym zapachu
• nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów

Obszar sanitarny
Czyszczenie WC
problemu
Rozwiązanie
cy na bazie
Żel czyszczą ocowych
kwasów ow

PUSH WC
Art. Nr 600.678

TRO WC TABS
butelka 0.75 L

Art. Nr 183.188

karton 16 x 25 g

wartość pH koncentratu: 2

wartość pH w 1% roztworze: 2

• do czyszczenia urządzeń sanitarnych, stworzony na bazie
kwasów owocowych
• odpowiedni szczególnie do powierzchni pionowych
(muszle, pisuary itp.)
• skutecznie rozpuszcza osady z kamienia, rdzy i tłuszczu
• regularnie stosowany zapobiega osadzaniu się kamienia
oraz gwarantuje czystość i higieniczną świeżość

• trójfazowe tabletki do czyszczenia WC i pisuarów
• czyści samoczynnie po dodaniu środka do wody
• rozpuszcza osady mineralne i zanieczyszczenia
w trudno dostępnych miejscach
• działa antybakteryjnie
• szybko i skutecznie neutralizuje nieprzyjemny zapach
• w procesie rozpuszczania tabletka uwalnia przyjemną woń
• nie nadaje się do czyszczenia marmuru, kamienia sztucznego
i innych powierzchni nieodpornych na działanie kwasów

Kostka
do pisuarów
WC
Kostki do

Biologicznie

POCO DEODORISER
Art. Nr 183.026

e

degradowaln

karton 12 x 1 kg

wartość pH w 1% roztworze: 10 · GS 0
• do intensywnej i trwałej higieny pisuarów o dużym
natężeniu użytkowania
• czyści za pomocą środków powierzchniowo czynnych
ulegających biodegradacji
• zapobiega powstawaniu i osadzaniu się kamienia moczowego
i osadów wapiennych
• wysokiej jakosci olejki zapachowe zapewniają długotrwały
przyjemny zapach
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Szkło

33

PVC

3

Urządzenia sanitarne

3

Elementy chromowane,
stal nierdzewna

3

Płytki gresowe

Marmur

Kwasoodporne
powierzchnie

Szkło

PVC

Urządzenia sanitarne

Elementy chromowane,
stal nierdzewna

Płytki gresowe

Marmur

Kwasoodporne
powierzchnie
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POCO
DEODORIZER

3
RAPIDO

333333
BUDESIN
SPRAY OFF

33333
PREMIUM No 1

3333
PRESTICID

3

PICCOMAT FS

33

ALPHA

COPELIA
Mydło kremowe

Obszar sanitarny
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Innowacje i Know How
W profesjonalnej firmie sprzątającej koszty czyszczenia określają
różne czynniki, np. czas, użyta ilość produktów, zastosowane
urządzenia itd. Porównywanie cen między konkurencją jest
jak porównywanie jabłek i gruszek.

Koszty

Konkurencja

KLEEN PURGATIS

=

koszty środków chem.
optymalizacja wyniku
poprzez obniżenie kosztów

koszty środków chem.
• Koszty pracy
• Koszty dod. pracy
• Energia
• Materiały i urządzenia
• Dojazdy

Czynniki kalkulacyjne
w przypadku czyszczenia
obiektów:

• Koszty pracy
• Koszty dod. pracy
• Energia
• Materiały i urządzenia
• Dojazdy

Koszty pracy i praca
Praca ok.: ......................................... 80 %
Materiał i energia: ..................... 10–15 %
Środki chemiczne: .......................... 4–5 %

Efekty

Ogólne zasady odnośnie szkolenia
klientów w zakresie czyszczenia:

System kodów barwnych:
Czerwony: obszar sanitarny, WC, pisuary, płytki ścienne
i podłogowe w bezpośrednim sąsiedztwie

1. Zawsze zaczynać z najniższym stężeniem roztworu i ew. zwiększać
dozowanie aż do osiągnięcia zadowalających efektów.

Żółty: pozostały obszar sanitarny lub łazienki (umywalki, armatura,
półki, płytki ścienne, ścianki działowe, podłogi, drzwi itp.)

2. Zawsze używać chłodnej bądź letniej wody, nigdy gorącej!
3. W przypadku używania substancji niebezpiecznych, produktów
alkalicznych lub silnie kwaśnych koniecznie nosić rękawiczki
ochronne i czytać instrukcje obsługi.

Niebieski: wszystkie zmywalne powierzchnie i podłogi
(biurka, szafy, drzwi, ramy okienne, krzesła itp.)
Zielony: alternatywne obszary zastosowania, czyszczenie specjalne
i pielęgnacja. W większości przypadków obszar kuchenny

4. Zwracać uwagę na strony dla klienta w Internecie, aby zoptymalizować
pracę w zakresie czyszczenia i być poinformowanym o najnowszych
produktach.

Wartość pH i jej
praktyczne znaczenie
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Usuwa:
brud i błoto
oleje i tłuszcze
mydła wapniowe
powłoki polimerowe
mocz

Czyszczenie powierzchni i posadzek

wymagają szczególnej konserwacjii
pielęgnacji, a tym samym użycia
specjalistycznych produktów
czyszczących, aby zachować ich
trwałość na długi czas. Naszym
celem jest poprawa jakości wnętrz
obiektów poprzez dostarczanie
długofalowych koncepcji czyszczenia,
które w minimalnym stopniu obciążają
środowisko naturalne, nie niszczą
czyszczonych materiałów i wydłużają
cykle sprzątania bieżącego.

Czyszczenie powierzchni i posadzek
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Wielofunkcyjne środki czyszczące

trum
Szerokie spek ia
zastosowan

marmuru
Odpowiedni do

CC: 10-20 ml/8L

BLUE STAR

CC: 10-20 ml/8L

RED KLEEN

Art. Nr 121.792

kanister 10 L

Art. Nr 183.352

kanister 10 L

Art. Nr 121.793

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 183.353

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

• produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji
substancji czynnych
• idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni
oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
• kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji
powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
• w czystej postaci usuwa zabrudzenia z gumy, tuszu i długopisu
• utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopów i ściereczek
• znakomite właściwości separacji w ściekach
• posiada znakomite właściwości separacji w ściekach

• neutralny środek czyszczący do obszaru sanitarnego, polecany
do czyszczenia powierzchni marmurowych
• skutecznie usuwa brud, tłuste zabrudzenia, mydła wapniowe
• czyści dokładnie i szybko, nadaje powierzchni połysk
• do codziennego czyszczenia mokrych obszarów tj. sanitariaty,
baseny, obiekty sportowe, przebieralnie itp.
• pozostawia przyjemny, świeży zapach
• wysycha szybko i bez smug
• przy regularnym stosowaniu redukuje osady wapniowe

Alkoholowe środki czyszczące

wykładzin
Zalecany do ych
powlekan

ko i bez smug
Wysycha szyb

CC: 20-40 ml/8L

ALKODET

CC: 20-40 ml/8L

SENSITIVE LEMON

Art. Nr 800.039

kanister 10 L

Art. Nr 244.863

kanister 10 L

Art. Nr 800.393

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 805.112

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7 · GU 50

wartość pH koncentratu: 7.5 · GU 50

• do bieżącego czyszczenia wszystkich wodoodpornych
powierzchni i posadzek
• odpowiedni do posadzek zabezpieczonych powłoką ochronną
• wysycha szybko nie pozostawiając smug
• pozostawia przyjemny świeży zapach
• nadaje się do wszystkich metod czyszczenia

• wysycha szybko nie pozostawiając smug
• pozostawia przyjemny, świeży zapach cytryny
• nadaje się do zastosowania w automatach czyszczących
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Czyszczenie szkła i specjalistyczne środki czyszczące

nia biurek,
Do czyszcze użycia
gotowy do

salmiak
Zawierający ywalnych
h zm
do wszystkicerzchni
powi

ALPHA

TISCH-FIT
Art. Nr 121.811

kanister 5 L

Art. Nr 800.032

kanister 10 L

Art. Nr 121.818

butelka 12x0.5 L ze spryskiwaczem

Art. Nr 800.032/1

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 10 · GU 60

wartość pH koncentratu: 10 · GU 50

• środek do czyszczenia biurek, gotowy do użycia
• bardzo wydajny
• usuwa zabrudzenia z tuszu, ołówka, długopisu, markerów, a także
pozostałości po naklejkach
• przyjemny zapach, łagodny dla skóry

• silny środek zawierający salmiak do powierzchni zmywalnych
i posadzek
• do profesjonalnego czyszczenia powierzchni szklanych
• usuwa uporczywe zabrudzenia tj. oleje, smary, osady nikotynowe
• stopień twardości wody nie wpływa na jakość czyszczenia
• wysoka skuteczność dzięki specjalnej kombinacji
substancji aktywnych
• ekonomiczny w użyciu

i
ycia
Gotowy do uższtuczne
wa
Szkło i tworzy

TECHNIKA DOZOWANIA

Mieszalnik od 1 do 4 produktów czyszczących
• optymalizacja dozowania
• zapobieganie przedozowaniu lub niedodozowaniu
• do napełniania butelek, wiader, automatów
czyszczących
• możliwość montażu uchwyt na kanistry
ze stali nierdzewnej

ULTRA GLASREIN
Art. Nr 600.862

kanister 10 L

Art. Nr 600.863

butelka 1 L

Art. Nr 183.104

0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 10 · GGL 20
• gotowy do użytku, do czyszczenia szkła i tworzyw sztucznych
• do zastosowania ze spryskiwaczem i spieniaczem
• z łatwoscią rozpuszcza tłuste zabrudzenia
• usuwa ślady po ołówku, markerach, długopisie
• przyjemny świeży zapach

Czyszczenie powierzchni i posadzek
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Czyszczenie gruntowne posadzek z kamienia i gresu

lecany
Specjalnie po jowych
i ole
do tłustych zczeń
zanieczys

ny,
Silnie alkalicz ydów
nz
nie zawiera te

PICCOMAT FS

PICCOMAT DC

Art. Nr 121.932

kanister 10 L

Art. Nr 121.933

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 121.922

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0
• wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich
twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
• szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą
skuteczność czyszczenia
• do mechanicznego i ręcznego czyszczenia
• usuwa gruntownie zanieczyszczenia z porów powierzchni
po krótkim czasie ekspozycji
• nie zawiera środków powierzchniowo czynnych – spowalnia
ponowne zabrudzenie

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 14 · GU 40
• wymieniany przez znanych producentów samochodów
• specjalnie opracowana formuła do bezpiecznego usuwania oleju
i tłuszczu nawarstwionych zabrudzeń
• intensywna siła czyszcząca
• zalecany do stosowania w warsztatach samochodowych,
obiektach przemysłowych, parkingach
• nadaje się do wszystkich rodzajów technologii czyszczenia

Środki do czyszczenia przemysłowego i automatów

,
owy, tłuszcz
Olej maszyn silne
sadza,
zenia
zanieczyszc

HURRICAN

ań
do zastosow
Sprawdzony spożywczym
w obszarze

INDUSTRIAL

Art. Nr 800.042

kanister 10 L

Art. Nr 800.042/1

butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 13 · GG 90 · umieszczony w wykazie RK
• niskopieniący, o silnych właściwościach czyszczący
• rozpuszcza trudne do usunięcia osady, zabrudzenia pochodzenia
tłuszczowego: olej maszynowy, smar, sadzę, grafit itp.
• do wszystkich metod czyszczenia

Art. Nr 801.772

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30
• alkaliczny, nisko pieniący do czyszczenia przemysłowego o silnym
spontanicznym działaniu czyszczenia
• do stosowania w obszarze kuchni
• zalecany do przemysłu spożywczego
• z łatwością i szybko usuwa specyficzne kuchenne zabrudzenia
• szeroki zakres zastosowania
• może być stosowany na materiałach wrażliwych
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Środki do czyszczenia przemysłowego i automatów

lecany
Specjalnie po jowych
i ole
do tłustych zczeń
zanieczys

schodów
Odpowiedni do
ruchomych
i chodników

PICCOMAT
Art. Nr 121.532

INDUSTRIAL FORTE
kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30
• do mechanicznego czyszczenia wszystkich twardych,
zasado- i wodoodpornych powierzchni
• do maszynowego czyszczenia schodów ruchomych
• idealny do bieżącego czyszczenia w supermarketach
i centrach handlowych
• wysoka aktywność dzięki zrównoważonej bazie i specjalnej
kombinacji środków powierzchniowo czynnych, jednocześnie
czyści i chroni przed ponownym zabrudzeniem
• pozostawia antystatyczną powłokę ochronną
• wydajny i ekonomiczny w użyciu
• do stosowania w twardej wodzie

Art. Nr 801.595

beczka 200 L

Art. Nr 800.042

kanister 10 L

Art. Nr 800.042/1

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11
• alkaliczny i niskopieniący środek o dużej sile działania
• silne właściwości emulgujące
• idealny do stosowania w zakładach przemysłowych,
produkcyjnych, supermarketach, galeriach handlowych
• stopień twardości wody nie wpływa na jakość czyszczenia
• do czyszczenia elewacji
• wydajny w użyciu

Czyszczenie i pielęgnacja stali nierdzewnej

do mokrych
Dedykowany nierdzewnej
ali
obszarów i st

PRESTAN STAINLESS STEEL

POWER CLEANER A

Art. Nr 203.778

Art. Nr 121.672

kanister 11 kg

Art. Nr 121.627/1

butelka 6 x 1 L

butelka 12 x 0.5 L

wartość pH koncentratu: • do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej
• nadaje się również do chromu, aluminium, powierzchni
anodowanych, niklu i mosiądzu
• poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali
nierdzewnej w jednym cyklu pracy
• przy regularnym stosowaniu, zabezpiecza przed szybkim
zanieczyszczeniem
• pozostawia błyszczącą powłokę ochronną
• zapobiega powstawaniu śladów palców

pH koncentratu: 13 · GG 40 · umieszczony w wykazie RK
• do bieżącego czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych
tłuszczem i olejem
• szczególnie odpowiedni do powierzchni ze stali nierdzewnej
i ceramicznych, np. windy oraz powierzchni odpornych
na działanie alkaliów w strefie kuchni, basenu
• do wszystkich metod czyszczenia

Czyszczenie powierzchni i posadzek

19

Dywany i wykładziny

kcyjne,
Pranie ekstartoda bonet,
me
odplamianie, a tenzydów
nie zawier

NOVATEP

zy
Bez wybielac cznych
opty
rozjaśniaczy

SPRUH-EX

Art. Nr 121.752

kanister 10 L

Art. Nr 121.542

kanister 10 L

Art. Nr 121.753

butelka 6 x 1 L ze spryskiwaczem

Art. Nr 800.373

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GT 0

wartość pH koncentratu: 10 · GT 0

• uniwersalny środek do usuwania uporczywych zabrudzeń
z tekstylnych wodoodpornych powierzchni odpornych na odbarwiania
• do prania wykładzin, dywanów i tapicerek
• stosowany do prania ekstrakcyjnego, przy usuwaniu plam, prania
wykładzin metodą bonet (mikrofaza, bonet, Garnpad itp.)
• nie zawiera enzymów, rozjaśniaczy optycznych, środków
wybielających, rozpuszczalników
• znacznie redukuje ponowne zabrudzenie
• nadaje się do czyszczenia ścian i sufitu

• uniwersalne zastosowanie do wszystkich odpornych na odbarwienia
i działanie wody powierzchni tekstylnych
• do odplamiania i czyszczenia ekstrakcyjnego dywanów,
wykładzin, tapicerek
• niskopieniący
• posiada właściwości ochronne tkanin
• nie zawiera wybielaczy, enzymów i rozjaśniaczy optycznych
• wnika głęboko w strukturę włókna skutecznie rozpuszczając
cząsteczki brudu

ch
zy optyczny
Bez rozjaśniac
lników
i rozpuszcza

ający
Szybko dział

TEPPICH-SHAMPOO

ODPIENIACZ

Art. Nr 121.642

kanister 10 L

Art. Nr 805.099

kanister 10 L

Art. Nr 121.642/1

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 805.093

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9

wartość pH koncentratu: 4.

• środek w postaci koncentratu do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni
• tekstylnych i wykładzin dywanowych o trwałych kolorach
• zawiera aktywne składniki rozpuszczające tłuszcz i brud w głębokich warstwach włókien
• nie zawiera rozjaśniaczy optycznych i rozpuszczalników
• o przyjemnym zapachu z formułą ochronną włókna

• uniwersalny odpieniacz, szybko działający środek
w postaci koncentratu
• do stosowania we wszystkich typach maszyn (ekstraktory,
automaty szorująco-zbierające, odkurzacze)
• usuwa wytworzoną pianę i zapobiega tworzeniu się nowej
• ekonomiczny w użyciu
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Czyszczenie systemem SMART –MOP

KROK 1

Pranie mopów
z LAVO DES 60
KOMPAKT

KROK 2

KROK 3

PRAKTYCZNY MOP 2 W 1
Mop kieszeniowy wytrzymujący do 1000 prań. Szczególna chłonność pozwala
oszczędzić do 20% czasu pracy mopem w porówniau do metod tradycyjnych.

Klatki schodowe

Plaża basenowa

Granit

Betón

Keramika

do specjalnego
czyszczenia

PICCOMAT DC

POWER CLEANER A

Czyszczenie powierzchni i posadzek
Tabela doboru produktów

Dywany, tapicerka

Szkło

Stal nierdzewna

Glazura

Marmur

Granit

PVC

Powierzchnie
laminowane

Marmur

333333

Granit

BLUE STAR

Glazura

33

3

POWER
CLEANER A

3

3

ULTRA GLASREIN

Szkło, PVC

3

TISCH FIT

Powierzchnie laminowane

3

3

ALPHA

3

3

NOVATEP

Tekstylia

PRESTAN
STAINLESS STEEL

Skóra

33

3

Schody ruchome
PICCOMAT
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Pokoj hotelowy i strefa basenu

NOVATEP

LAVO DES 60 KOMPAKT

Wykładziny, dywany,
meble tapicerowane

Pranie z dezynfekcją

ULTRA GLASREIN
Czyszczenie szkła i tworzyw sztucznych

Czyszczenie powierzchni i posadzek
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POWER CLEANER A
Produkt specjalny do czyszczenia
mokrych obszarow i stali nierdzewnej

OROSEPT SC
Środek na bazie chloru
do czyszczenie pianowego

TISCH FIT

BLUE STAR

PREMIUM No 1 CLASSIC

Czyszczenie biurka

Czyszczenie wszystkich
powierzchni

Obszar sanitarny, odkamieniacz

Podłogi – czyszczenie i pielęgnacja

Na pierwsze wrażenie wchodzących
do budynku gości i pracowników,
olbrzymi wpływ ma stan czystości
podłogi. Szczególnie dotyczy
to dużych obiektów przemysłowych
gdzie do czyszczenia jest znaczna
ilość metrów kwadratowych.
Dlatego ważne jest, aby stosować
zrównoważone, skuteczne i wydajne
produkty czyszczące.

Podłogi - czyszczenie i pielęgnacja
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Czyszczenie i pielęgnacja

zgodnie
Przebadany 18032
z normą DIN

ie
Bardzo szerokowań
stos
spektrum za

CC: 10-20 ml/8L

BLUE STAR

CC: 20-40 ml/8L

KLAR CITRO

Art. Nr 121.792

kanister 10 L

Art. Nr 111.022

kanister 10 L

Art. Nr 121.793

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 111.023

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

wartość pH koncentratu: 8 · GU 80

• produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji
substancji czynnych
• idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni
oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
• kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji
powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
• w czystej postaci pewnie usuwa zabrudzenia z gumy,
tuszu i długopisu
• utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopa i ścierek
• znakomite właściwości separacji w ściekach
• nie powoduje nadbudowy warstw

• testowane zgodnie z normą DIN 18032, część 2, doskonały
do wykładzin stosowanych na halach sportowych
• do wszystkich posadzek odpornych na wodę (zabezpieczonych
i niezabezpieczonych)
• przyjemny zapach cytrusów
• nie powoduje nadbudowy kolejnych warstw
• wydajny w użyciu, nadaje połysk czyszczonej powierzchni
• o silnych właściwościach myjących, zawiera komponenty
pielęgnacyjne
• do polerowania maszyną wysokoobrotową
• nadaje się do automatów

czyszczenia
Nadaje się do chomych
schodów ru

cy
Ultra zwilżają
zny
i antystatyc

CC: 20-40 ml/8L

SEVERA SKY

PICCOMAT

Art. Nr 800.742

kanister 10 L

Art. Nr 122.743

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 8.5 · GU 40
• do czyszczenia fabrycznie zabezpieczonych wykładzin
• kompleksowe rozwiązanie dla powierzchni: pielęgnacja,
codzienna ochrona, czyszczenie okresowe
• do powierzchni wodoodpornych oraz pokrytych
powłokami polimerowymi
• dający się polerować, w zależności od stanu powierzchni
występuje lekki wzrost jej połysku
• świeży morski zapach, ultra zwilżający
• zabezpiecza powierzchnie przed zużyciem
• nadaje się do polerowane, w zależności od struktury
powierzchni powłoki
• do czyszczenia natryskowego
• antystatyczny

Art. Nr 121.532

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30
• wysoko alkaliczne nie zawierający tenzydów, specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich twardych, chropowatych
i mikroporowatych powierzchni
• idealny do bieżącego mycia w supermarketach i centrach handlowych
• szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą
skuteczność czyszczenia
• do mechanicznego i ręcznego czyszczenia, bardzo wydajny
• usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim
czasie ekspozycji
• twardość wody nie wpływa na spadek skuteczności czyszczenia
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Czyszczenie i pielęgnacja

codzienne
Czyszczenie erzchni
dużych powi

codzienne
Czyszczenieketach itp.
w supermar

BLIZZARD

PICCOMAT TAB

Art. Nr 800.015

beczka 200 L

Art. Nr 800.011

kanister 10 L

Art. Nr 121.538

tabletki 45 x 75 g

wartość pH koncentratu: 6 · GU 70

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30
• do mechanicznego czyszczenia wszystkich twardych, zasadoi wodoodpornych powierzchni o silnych właściwościach emulgujących
• idealny do bieżącego czyszczenia w supermarketach
i centrach handlowych
• wysoka aktywność dzięki zrównoważonej bazie
i specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych
• jednocześnie czyści i chroni przed ponownym zabrudzeniem
• pozostawia antystatyczną powłokę ochronną
• wydajny i ekonomiczny w użyciu
• do stosowania w twardej wodzie

• środek w tabletkach do maszynowego czyszczenia wszystkich
twardych posadzek, odpornych na wodę i alkalia
• idealny do codziennego czyszczenia w supermarketach,
centrach handlowych, warsztatach, halach magazynowych itp.
• posiadający szczególne właściwości czyszczące dzięki
zrównoważonej bazie i specjalnej kombinacji środków
powierzchniowo czynnych
• w jednym cyklu czyści i pielęgnuje pozostawiając na czyszczonej
powierzchni powłokę antystatyczną, która jednocześnie chroni
przed ponownym zabrudzeniem
• bardzo wydajny, a przez to ekonomiczny
• może być stosowany przy każdej twardości wody

Czyszczenie na powłoce

Uniwersalna

i pielęgnacja
czyszczenie spray
metodą

pielęgnacja

CC: 20-40 ml/8L
CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 4

KLEEN TOP

Art. Nr 121.722

kanister 10 L

Art. Nr 121.782

kanister 10 L

Art. Nr 121.723

butelka 1 L

Art. Nr 121.783

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

wartość pH koncentratu: 8 · GU 80

• środek posiada dobre właściwości zwilżające podnoszące
efektywność czyszczenia
• polimery zawarte w produkcie wypełniają drobne zarysowania,
zwiększając trwałość powłoki
• do bieżącego i okresowego czyszczenia, zapobiega
ponownemu zabrudzeniu
• nie powoduje nadbudowy warstw, nawet przy regularnym stosowaniu
• innowacyjna formuła zapewnia optymalne czyszczenie i pielęgnację
wszystkich podłóg zmywalnych
• kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni
(certyfikat dostępny u doradcy)
• pozostawia przyjemny, trwały zapach
• do polerowania maszyną wysokoobrotową, nadaje się
do automatów czyszczących

• środek o dobrych właściwościach zwilżających dobrze
rozpuszczający zanieczyszczenia
• do wysokowydajnego czyszczenia metodą spray
• do wszystkich wodoodpornych powierzchni i powłok
• wysycha szybko i bez smug
• posiada dobre właściwości antypoślizgowe
• zalecany do posadzek kamiennych obrabianych padami
diamentowymi
• kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji
powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
• do polerowania maszyną wysokoobrotową
• nadaje się do automatów czyszczących

Podłogi - czyszczenie i pielęgnacja
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Czyszczenie i pielęgnacja

nacja
Mydlana pielęg
posadzek

Komfortowa

pielęgnacja

CC: 40-60 ml/8L

RZ 2
Art. Nr 600.992

POLYDET
kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 11 · GU 80

parkietu
Czyszczenie tu
i lamina

CC: 20-40 ml/8L

PREMIUM No 3
Art. Nr 121.713

butelka 1 L

Art. Nr 800.173

butelka 1 L

• pielęgnacja powłok ochronnych i niezabezpieczonych wykładzin
• nie powoduje nadbudowy warstw
• wysycha szybko nie pozostawiając smug
• zapobiega ponownemu zabrudzeniu
• nie zawiera mydeł ani wosków
• pozostawia przyjemny zapach

Laminaty i parkiety

kanister 10 L

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9

• środek do czyszczenia i pielęgnacji na bazie mydła
• do stosowania na wszystkich wodoodpornych
i niezabezpieczonych podłogach
• tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście
matową powierzchnię
• osiąga bardzo dobre wyniki czyszczenia
• dzięki polerowaniu umożliwia powstanie filmu
ochronnego o wysokim połysku
• redukuje nieprzyjemne „skrzypienie”
• do stosowania w automatach czyszczących

Art. Nr 121.712

Art. Nr 800.017

wartość pH koncentratu: 7 · GU 50
• do bieżącego mycia wszystkich powierzchni wodoodpornych,
wykładzin podłogowych, również uprzednio zabezpieczonych
powłoką polimerową.
• szczególnie odpowiedni do czyszczenia parkietów i laminatów
• dzięki odpowiedniej kombinacji składników działa aktywnie
na czyszczoną powierzchnię
• czyści i pielęgnuje nadając połysk i piękny wygląd
• nie pozostawia śladów i smug
• pozostawia długotrwały i przyjemny świeży zapach
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Dywany, tapicerka

Laminat, parkiet

Kamień naturalny,
ceramika

Marmur

Granit

PVC

Linoleum, guma,
podłogi zabezpieczone

Tabela doboru produktów

333333

Marmur

BLUE STAR

Laminat, parkiet

333
PREMIUM No 4

333333

Linoleum, guma
SEVERA SKY

3
TEPPICH-SHAMPOO
Dywany

3
NOVATEP

3

3

Kamień naturalny, ceramika
PICCOMAT DC

33

3
INDUSTRIAL FORTE
PVC
Schody ruchome

333

3
PICCOMAT

Granit

Konserwacja posadzek

Chroń swoją inwestycję wysoce
skutecznymi i ekonomicznymi środkami
do gruntownego czyszczenia i konserwacji
posadzek od KLEEN PURGATIS.

Konserwacja posadzek
Gruntowne czyszczenie

,
pielęgnacyjne
Usuwa filmy nieczyszczenia
dyspersje, za

TERRANO

Wzmacniacz

FOSGALIT

Art. Nr 800.040

kanister 10 L

Art. Nr 121.842

kanister 10 L

Art. Nr 800.463

butelka 1 L

Art. Nr 121.842/1

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

wartość pH koncentratu: 11 · GG 30

• do usuwania powłok polimerowych i gruntownego czyszczenia
• z dużą intensywnością rozpuszcza nawarstwione zanieczyszczenia
• nisko pieniący, odpowiedni do automatów czyszczących
• posiada dobre właściwości zwilżające
• łagodny dla czyszczonej powierzchni
• odpowiedni do marmuru
• nie zawiera amoniaku

• wzmacniacz do alkalicznych środków do gruntownego
i przemysłowego czyszczenia
• znacząco podnosi ich skuteczność
• prosty i bezpieczny w użyciu
• posiada dobre właściwości nawilżające i emulgujące
• nadaje się do automatów czyszczących

nie jest
Neutralizacja na
wymaga

i czas
Neutralizacjawymagane
są
schnięcia nie

SOLEX
Art. Nr 121.831

POWER STRIP NEUTRA
kanister 5 L

Art. Nr 121.832

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 10.5 · GG 30 · Gotowy do użycia

wartość pH koncentratu: 10.5 · GG 60

• do gruntownego czyszczenia powierzchni na „sucho” metodą spray
• do wszystkich rodzajów podłóg, w tym: olejowanych, woskowanych,
lakierowanego parkietu i podłóg drewnianych
• szybka i łatwa aplikacja poprzez spryskiwanie
• nie wymaga neutralizacji
• gwarantuje niezakłóconą pracę obiektu
• oszczędność czasu (nawet do 50%)
• usuwa zniszczone powłoki polimerowe i woskowe
• nakładanie nowej powłoki ochronnej jest możliwe
zaraz po czyszczeniu

• wydajny środek o silnym działaniu do stosowania na wszystkich
wodoodpornych wykładzinach, linoleum, PVC, kauczuk itp.
• skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i powłoki polimerowe
• preparat o bardzo szybkim działaniu
• przyjemny i łatwy w użyciu
• nadaje się do stosowania w automatach
• nie wymaga neutralizacji
• odpowiedni do marmuru
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Gruntowne czyszczenie

ydów –
Wolny od tenznowne
spowalnia ponie
zabrudze

i
h powierzchn
Do wszystkich na alkalia
odpornyc

CC: 10-20 ml/8L

TERRADUR

PICCOMAT FS

Art. Nr 800.041

kanister 10 L

Art. Nr 121.932

kanister 10 L

Art. Nr 800.041/1

butelka 1 L

Art. Nr 121.933

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GG 90

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

• bardzo skuteczny w usuwaniu nawarstwionych powłok
polimerowych, woskowych i zanieczyszczeń
• przeznaczony do powierzchni odpornych na alkalia np. PVC i kamienia
• nie nadaje się do linoleum, gumy, asfaltu, marmuru, lakierowanego
parkietu, podłóg drewnianych i wykładzin tekstylnych
• posiada dobre właściwości zwilżające i emulgujące
• z łatwością usuwa nawarstwione zanieczyszczenia
oraz pozostałości smaru i oleju
• nadaje się do stosowania w automatach

• wysoko alkaliczne specjalistyczny środek czyszczący do
wszystkich twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
• szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą
skuteczność czyszczenia
• do mechanicznego i ręcznego czyszczenia
• usuwa gruntownie zanieczyszczenia z porów powierzchni
po krótkim czasie ekspozycji
• wolny od środków powierzchniowo czynnych – spowalnia ponowne
zabrudzenie

hni
Do powierzc ych
mikroporowat pH
o delikatnym

hni
Do powierzc ych
mikroporowat

CC: 10-20 ml/8L

NITOR

CC: 10-20 ml/8L

MC KLEEN

Art. Nr 121.822

kanister 10 L

Art. Nr 121.823

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GG 70
• do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni
mikroporowatych i ceramicznych
• szybkie kompleksowanie cząsteczek brudu
• wysoka wydajność czyszczenia
• do czyszczenia mechanicznego i ręcznego

Art. Nr 121.762

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 40
• do gruntownego i bieżącego czyszczenia powierzchni
mikroporowatych i ceramicznych
• nie zawiera tenzydów
• szybkie kompleksowanie cząsteczek brudu
• wysoka wydajność czyszczenia
• wolny od rozpuszczalników
• do czyszczenia mechanicznego i ręcznego

Konserwacja posadzek
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Powłoki ochronne

środki
Odporny na wierzchni
po
do dezynfekcji

środki
Odporny na wierzchni
po
do dezynfekcji

TRIGOMAT BRILLANT

TRIGOMAT MATT

Art. Nr 162.882

kanister 10 L

Art. Nr 162.912

Art. Nr 162.882/1

butelka 1 L

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10
• najwyższej jakości wysoko połyskowa powłoka ochronna odporna
na ścieranie
• nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych,
zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
• odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
• do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu,
ma właściwości antypoślizgowe
• idealny do zastosowania w szpitalach, przychodniach,
domach opieki itd.
• odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
oraz dezynfekcji rąk
• możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji
ze środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem
sytemu „na sucho”

• najwyższej jakości matowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
• nadaje się do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych,
zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
• odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
• do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu,
ma właściwości antypoślizgowe
• idealny do zastosowania w szpitalach, przychodniach,
domach opieki itd.
• odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
oraz dezynfekcji rąk
• możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji
ze środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem
sytemu „na sucho”

powłoka
Uniwersalna ieranie
odporna na śc

BARRAGLANZ

powłoka
Uniwersalna ieranie
odporna na śc

BARRAMATT

Art. Nr 162.942

kanister 10 L

Art. Nr 162.942/1

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10
• najwyższej jakości wysoko połyskowa powłoka ochronna odporna
na ścieranie
• do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych,
zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
• nadaje się do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu
• ma właściwości antypoślizgowe
• posiada dobre właściwości wypełniające i krótki czas schnięcia
• możliwa szybka regeneracja uszkodzonej powłoki w kombinacji
z środkiem do gruntownego czyszczenia Solex z zastosowaniem
sytemu „na sucho”

Art. Nr 163.022

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10
• najwyższej jakości matowa powłoka ochronna odporna na ścieranie
• do wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych,
zabezpieczonych podłóg drewnianych i parkietu
• nadaje się do podłóg kamiennych, w tym lastryka i granitu
• ma właściwości antypoślizgowe
• posiada dobre właściwości wypełniające i krótki czas schnięcia
• wysokojakościowe składniki matujące
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Konserwacja posadzek

Powłoki ochronne

ci
sie żywotnoś
O długim okre

ralnego
Na bazie natu

SUPER LASTIC METALLIC

ALL-IN-ONE CARE

Art. Nr 162.822

kanister 10 L

Art. Nr 162.832

Art. Nr 162.822/1

butelka 1 L

wosku

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 9 · GE 10

wartość pH koncentratu: 8-9 · GE 10
• trwała powłoka ochronna o długim okresie żywotności
• odpowiedni do polerowania maszyną wysokoobrotową
• o wysokiej zawartości cząstek stałych
• tworzy wysoko połyskową warstwę ochronną
• do podłóg w pomieszczeniach o wysokiej frekwencji
• do wodoodpornych wykładzin podłogowych: PVC,
posadzek kamiennych i przemysłowych
• posiada właściwości antypoślizgowe

• sprawdzona powłoka ochronna do powierzchni o normalnej
częstotliwości uczęszczania
• samonabłyszczająca o krótkim czasie schnięcia
• odpowiednia do polerowania maszyną wysokoobrotową
• do stosowania w koncentracie lub rozcieńczeniu
• nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową
• zalecana regeneracja uszkodzonej powłoki z zastosowaniem
systemu „na sucho” Solex

Gruntowanie i impregnacja

inowany,
Produkt komba ochronna
grunt i powłok

SLIDE STOP
Art. Nr 162.812

untująca
Dyspersja gr czepności
zy
o wysokiej pr

POLYMER GRUNT
kanister 10 L

Art. Nr 162.902

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 8.5 · GE 20

wartość pH koncentratu: 8.5 · GE 10

• środek do powlekania podłóg, o dużej odporności na zarysowania
i inne uszkodzenia
• film ochronny tworzy błyszczącą, odporną na uszkodzenia
powierzchnię, łatwą w utrzymaniu i codziennej pielęgnacji
• odznacza się dużą zdolnością wypełniania porów, dobrymi
właściwościami gruntującymi
• zalecany do gruntowania „otwartych“ posadzek cementowych,
betonowych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, porowatego
linoleum, surowego drewna i nie powlekanych wykładzin korkowych
• dobre właściwości antypoślizgowe
• nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową
• pozostawia antypoślizgową warstwę ochronną

• nowoczesna dyspersja gruntująca zawierająca składniki
syntetyczne o wysokiej przyczepności
• produkt odznacza się dużą zdolnością wypełniania powierzchni
porowatych i absorbujących wodę
• do wszystkich powierzchni wodoodpornych, porowatych
i gładkich, np. z PCV, kauczuku, linoleum, kamienia naturalnego,
posadzek z cementu
• stosowany jako podkład pod warstwy polimerowe, szczególnie
w przypadku podłóg na których bezpośrednie położenie polimeru
nie przynosi zadawalającego efektu

Konserwacja posadzek

35

Gruntowanie i impregnacja

ciwości
Wysokie właś owe
antypoślizg

egnacja
Głęboka impr

PROFESSIONAL WAX

NANO PROTECT

Art. Nr 162.862

Art. Nr 162.923

kanister 10 L

butelka 1 L

wartość pH w opakowaniu: - · GH 10

wartość pH koncentratu: 11

• płynny, twardy wosk, bez substancji zapachowych
• nadaje się do polerowania
• chroni wszystkie odporne na rozpuszczalniki pokrycia
podłogowe, takie jak niezabezpieczone parkiety, ksylolitowe
i drewniane podłogi, nieszkliwiony klinkier i płytki gliniane
• z łatwością usuwa zanieczyszczenia, ślady butów,
zarysowania, uzupełnia warstwę
• wygodny w nanoszeniu, nadaje jedwabisty, matowy połysk
• ma właściwości antypoślizgowe

• specjalistyczny produkt do impregnacji jasnych
i nie glazurowanych płytek ceramicznych i lastryka,
nie wpływa ujemnie na zdolność dyfuzji pary wodnej
• przenika głęboko w pory kamienia, nie narusza
naturalnego wyglądu posadzek
• w znacznym stopniu chroni przed ponownym
zabrudzeniem, ułatwiając codzienne utrzymanie czystości
• powstały film ochronny jest odporny na uszkodzenia
i działanie środków chemicznych
• produkt szybkoschnący
• nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz

Nakładanie powłok

Kauczuk

Linoleum

PCV

01738 MOP SMART POLYMER
DO NAKŁADANIA POWŁOK
Mop wytrzymujący do 400 prań • bardzo dobre rozprowadzanie powłoki,
zredukowane smużenie • nakładanie warstwy w jednym przejściu • prawidłowo prany,
nie zatrzymuje żadnych pozostałości powłok ochronnych z poprzedniego użycia
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Ochrona wykładzin

Ekologiczna i ekonomiczna renowacja wykładzin

Oszczędność czasu

bez neutralizacji
krótszy czas schnięcia

POWER STRIP NEUTRA

Powłoki ochronne

enie grunto
zcz
wn
s
y
e
Cz

BARRAGLANZ

Powłoka

Renowacja

SOLEX

TRIGOMAT

POWER STRIP NEUTRA
Cz

ys

zc z

eni

e co d z i e n n e i p i e

Zapotrzebowanie na środki
do gruntownego czyszczenia
i powłoki ochronne na 1000 m2
przez 3 lata

TRIGOMAT

POWER STRIP NEUTRA*
*Roztwór 1:10 do 1:20, czasu reakcji 10 co 20 min.

n
lęg

ac

ja

PREMIUM No 4

Typowe stripery konkurencji

Powłoki konkurencji

Ochrona wykładzin

Ochrona posadzki
Wydajność SOLEX 2 m2 z kanistra 5 L

Intensywne czyszczenie powlekanych podłóg
Jeśli warstwa ochronna jest równa, może zostać zastosowany
Powerstrip Neutra w stężeniu 0,25% do 0,5% przy użyciu
maszyny jednotarczowej z zielonym padem.

m2
200

180m2

150
100
50

SOLEX
Porównanie konkurencyjnych standardowych produktów z POWER STRIP NEUTRA
Wydajność w m2 z kanistra 10 L
m2
300

310 m2

200
133 m2
100

POWER STRIP NEUTRA

Środek konkurencyjny

Korzyści z redukcji nakładów czasu, robocizny i energii
Wymagane nakłady czasowe – czyszczenie gruntowne
nie wymagany

POWER STRIP NEUTRA
usunięcie starych
warstw powłoki

zebranie zenieczyszczeń
odkurzaczem

neutralizacja wodą

nie wymagany
zebranie odkurzaczem

Środek konkurencyjny

Czas

Polimery zawarte w Premium Nr 4
pielęgnują powłokę pielęgnacyjną,
wypełniają niewielkie zarysowania
zwiększając w ten sposób jej trwałość.

nie wymagany
schnięcie (zależnie
od typu podłogi)
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EKO-czyszczenie

Oferujemy skoncentrowane
produkty ECO oparte na naszej
palecie profesjonalnych produktów
premium. Produkty premium
charakteryzują się minimalnym
oddziaływaniem na środowisko i są
zarejestrowane pod oznakowaniem
ekologicznym UE Ecolabel.

ty Eco
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Codziennne czyszczenie

PREMIUM No 2 ECO
Oznakowanie ekologiczne UE pomaga zidentyfikować
produkty i usługi, które mają mniej negatywny wpływ
na środowisko w całym procesie ich życia, od wydobycia
surowców, poprzez produkcję, użytkowanie i utylizację.
Uznane w całej Europie oznakowanie ekologiczne Ecolabel,
jest dobrowolne i ma na celu zachęcenie producentów
do wprowadzania na rynek produktów mniej szkodliwych
niż konkurencyjne wyroby o takich samych właściwościach.
Doskonałość, której można zaufać.

Art. Nr 183.132

kanister 10 L

Art. Nr 183.133

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 3 · GS 10
• kwaśny zapachowy środek do bieżącego czyszczenia
• regularnie stosowany zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych
• zrównoważony, przyjemny zapach
• nie zawiera kwasu fosforowego i solnego
• szybko działający, stworzony na bazie kwasu cytrynowego

Eko-czyszczenie
Uniwersalne produkty czyszczące

BLUE STAR ECO

SENSITIVE CLEANER LEMON ECO

Art. Nr 121.792

kanister 10 L

Art. Nr 244.862

kanister 10 L

Art. Nr 121.793

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 244.863

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50

wartość pH koncentratu: 7.5 · GU 50

• produkt o szybkim działaniu dzięki specjalnej kombinacji
substancji czynnych
• idealny do metody czyszczenia na mokro, powierzchni
oraz wykładzin powlekanych i niepowlekanych
• kompatybilny z tradycyjnymi środkami do dezynfekcji
powierzchni (certyfikat dostępny u doradcy)
• w czystej postaci pewnie usuwa zabrudzenia z gumy,
tuszu i długopisu
• utrzymuje chłonność włókien tekstylnych mopa i ścierek
• znakomite właściwości separacji w ściekach
• nie powoduje nadbudowy warstw

• łagodny środek czyszczący
• wysycha szybko nie pozostawiając smug
• pozostawia przyjemny, świeży zapach
• nadaje się do zastosowania w automatach czyszczących

Czyszczenie z pielęgnacją

Czyszczenie szkła

PREMIUM No 4 ECO

ULTRA GLASS CLEANER ECO

Art. Nr 121.722

kanister 10 L

Art. Nr 600.862

kanister 10 L

Art. Nr 121.723

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 600.863

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 183.104

12 x 0.5 L butelka

wartość pH koncentratu: 9 · GU 50
• dobre właściwości zwilżające podnoszące efektywność czyszczenia
• do bieżącego i okresowego czyszczenia, zapobiega ponownemu
zabrudzeniu
• nie powoduje nadbudowy warstw, nawet przy regularnym stosowaniu
• innowacyjna formuła zapewnia optymalne czyszczenie i pielęgnację
wszystkich podłóg zmywalnych
• pozostawia powłokę zabezpieczającą przed ponownym zabrudzeniem
• kompatybilny z większością środków do dezynfekcji powierzchni
(certyfikat dostępny u doradcy)
• pozostawia przyjemny, trwały zapach
• nadaje się do automatów czyszczących

wartość pH koncentratu: 10 · GGL 20
• gotowy do użytku, do czyszczenia szkła i tworzyw sztucznych
• do zastosowania ze spryskiwaczem i spieniaczem
• z łatwoscią rozpuszcza tłuste zabrudzenia
• usuwa ślady po ołówku, markerach, długopisie
• przyjemny świeży zapach
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Dezynfekcja

Dezynfekcja i czyszczenie wszystkich
powierzchni jest istotną częścią
każdego procesu czyszczenia.
Prawidłowo wykonane zapewniają
w szpitalach i domach opieki, ochronę
przed infekcjami, eliminując wszelkie
bakterie i wirusy, które mogą szkodzić
naszemu zdrowiu.

Dezynfekcja
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Dezynfekcja i czyszczenie

sobójczy
W pełni wiru

u
Na bazie chlor

OROSEPT SC

OROSEPT VK

Art. Nr 142.662

kanister 10 L

Art. Nr 142.552

kanister 10 L

Art. Nr 142.623

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 142.553

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu: 13

wartość pH koncentratu: 13

• chlorowo-zasadowy środek czyszcząco dezynfekujący,
nie zawiera fosforanów
• efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
• tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
• do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek
i urządzeń, zbiorników oraz nawarstwionych tłustych zanieczyszczeń
• doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni
pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu
nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
• nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych

• wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji
• szerokie spektrum działania, odpowiednie dla przemysłu spożywczego
• nie zawiera aldehydów
• skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów
• w pełni wirusobójczy
• skuteczne wobec bakterii tworzących formy przetrwalnikowe,
takich jak Clostridium difficile

Szybka dezynfekcja powierzchni

i dezynfekcja
Czyszczenieaśna
kw

BUDESIN PLUS

nfekcja
Szybka dezy hni
powierzc

BUDESIN U

Art. Nr 142.652

kanister 10 L

Art. Nr 142.657

butelka 6 x 1 L

wartość pH koncentratu 2 · GD 30
• kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego
• na bazie aldehydów nowej generacji wolny od fenolu
• szerokie spektrum działania na bakterie Gram-ujemne
i Gram-dodatnie bakterie, drożdże, grzyby i wirusy, włączając
w to, HBV i HIV Wirus BVDV (HCV) -, Vaccinia i Norovirus,
MRSA - skuteczny i przetestowany
• szczególnie ekonomiczny
• na bazie QAV

Art. Nr 142.512

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 7 · GD 0
• produkt zawierający czwartorzędowe związki powierzchniowo czynne
• do stosowania w szpitalach ogólnych praktykach lekarskich,
saunach i solariach
• bezpieczny dla powierzchni wrażliwych na alkalia np.
szkła akrylowego
• bardzo ekonomiczny
• posiada szerokie spektrum działania wobec drobnoustrojów
• bardzo skuteczny przeciwko bakteriom gram ujemnym
i gram dodatnim, drożdżom, grzybom pleśniowym i wirusom
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Dezynfekcja

Gruntowne czyszczenie posadzek

nfekcja
Szybka dezy

rąk
Dezynfekcja

BUDESIN SPRAY OFF QF

BUDESIN LOTIO HD

Art. Nr 142.646

Art. Nr 142.591

kanister 2 x 5 L

Art. Nr 142.597

butelka 10 x 1 L

Art. Nr 142.599

butelka 18 x 0.5 L

butelka 12 x 1 L

wartość pH koncentratu: 7 · GD 0
• do szybkiej dezynfekcji
• nie tworzy aerozolu
• gotowy do użycia, bardzo szybko działający, już w 60 sekund
• szerokie spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze,
prątkobójcze i wirusobójcze
• płukanie nie jest konieczne
• bez pozostałości QAV i aldehydów
• nie wymaga spłukiwania
• przyjemny zapach, dobra kompatybilność materiałowa
• na bazie alkoholu

wartość pH koncentratu: 6
• gotowy do użycia, preparat do mycia i dezynfekcji rąk
• przyjazny dla skóry
• skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów i wirusów
• dla wszystkich obszarów o podwyższonych wymaganiach
higienicznych
• idealny do kuchni i obszarów spożywczych
• bezpieczny dla żywności

Kuchnie przemysłowe

Kuchnia przemysłowa w odniesieniu
do higieny jest szczególnie wrażliwym
obszarem. Konieczne są tu wydajne środki
czyszczące i jasne koncepcje czyszczenia.
Rygorystyczne ich przestrzeganie
pozwoli na wyeliminowanie wszelkiego
ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego
i rozwoju bakterii, które mogą być
przyczyną zatruć pokarmowych. Dlatego
prawidłowe czyszczenie jest czynnikiem
sukcesu w gastronomii. Szybkość,
czystość i wydajność są głównymi
wymogami dla sprawnego przebiegu
pracy w kuchni.

Mycie naczyñ
Środki do rozpuszczania tłuszczu

wy
Silnie zasado

Neutralne pH

TOP OFF

PURINA

Art. Nr 600.692

kanister 10 L

Art. Nr 600.692/1

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 203.702

wartość pH koncentratu: 14 · GG 90

wartość pH koncentratu: 8 · GG 70
• neutralny środek rozpuszczający tłuszcze
• z łatwością usuwa tłuszcze i białko
• idealny do zastosowania w kuchniach przemysłowych,
stołówkach, piekarniach, zakładach mięsnych, ubojniach
• przystosowany do użycia w środowisku produkcji
i przetwórstwa spożywczego
• nie zawiera żadnych toksycznych substancji, w 100%
ulega biodegradacji
• delikatny dla skóry rąk
• do automatycznego dozowania w urządzeniach
spieniających (np. system spieniający KRD)

ycia
Gotowy do uż

PURINA SPRAY
Art. Nr 203.702

kanister 10 L

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 13 · GG 50
• alkaliczny o wysokiej skuteczności do zastosowania w kuchni,
gotowy do użycia
• skutecznie czyści powierzchnie silnie zanieczyszczone tłuszczem:
podłogi, blaty, okapy
• idealny do bezpośredniego użytku
• niskopieniący do stosowania w automatach czyszczących
• do stosowania w urządzeniach wysokociśnieniowych

• preparat alkaliczny o wysokiej skuteczności do zastosowania
w kuchni: podłogi, powierzchnie ponadpodłogowe, okapy,
urządzenia itp.
• skutecznie czyści wszystkie powierzchnie zabrudzone
substancjami pochodzenia tłuszczowego
• niskopieniący do stosowania w automatach czyszczących
• do automatycznego dozowania w urządzeniach spieniających
(np. system spieniający KRD)
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Mycie naczyñ

Czyszczenie grilla, pieców i komór wędzarniczych

nia grilla
Do czyszcze cyjnych
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GRANIT
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Do czyszcze ną metalu
hron
z formułą oc

GRANIT S

Art. Nr 203.649

kanister 2 x 5 L ze spryskiwaczem

Art. Nr 203.649/1

butelka 6 x 1 L ze spryskiwaczem

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70
• silnie alkaliczny preparat do czyszczenia grilla i piekarników
• z dużą intensywnością rozpuszcza przypalone resztki organiczne
tj. tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu
• skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
• posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
• aplikacja za pomocą spryskiwacza
• ułatwia usuwanie przypalonych pozostałości przy regularnym
stosowaniu

Art. Nr 600.782

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70
• silnie alkaliczny z formułą ochronną metalu, aplikowany
za pomocą spryskiwacza
• do czyszczenia grilla, pieców i pieców konwekcyjnych
• intensywnie rozpuszcza przypalone resztki organiczne tj.
tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu
• skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
• posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
• przy regularnym stosowaniu, ułatwia usuwanie przypalonych
pozostałości

czny, silnie
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SMOKE RESIGN REMOVER

GRANIT S SPRAY

Art. Nr 203.882

Art. Nr 600.789

kanister 12kg

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

wartość pH koncentratu: 14 · GG 70

• wysoce alkaliczny i silnie pieniący, z dużą intensywnością
rozpuszcza przypalone i żywiczne resztki organiczne tj. resztki
skrobi, zwęglenia, żywiczne osady z dymu
• do profesjonalnego czyszczenia pieców grilowych, pieców
do pieczenia, komór i wózków wędzarniczych, blach stalowych,
wózków do piekarni i wózków do tac
• dzięki zawartości specjalnej kombinacji substancji aktywnych
tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
• przystosowany do użycia w środowisku produkcji
i przetwórstwa spożywczego
• zalecany zwłaszcza do stosowania na gorących i ciepłych
powierzchniach

• silnie alkaliczny z formułą ochronną metalu, aplikowany
za pomocą spryskiwacza
• do czyszczenia grilla, pieców i pieców konwekcyjnych
• idealny do użytku bezpośredniego
• z duża intensywnością rozpuszcza przypalone resztki
organiczne tj. tłuszcze i zwęglenia, żywiczne osady z dymu,
skuteczny zarówno na powierzchniach ciepłych, jak i zimnych
• posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
• ułatwia usuwanie przypalonych pozostałości przy regularnym
stosowaniu

Mycie naczyñ
Czyszczenie pianowe
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Odkamieniacz

Higieniczna

osady
Rozpuszcza nt, rdzę,
me
mineralne, ce i betonu
pozostałośc

czystość

OROSEPT SC

PARA DECALCIFIER

Art. Nr 142.662

kanister 10 L

Art. Nr 203.693

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 142.623

butelka 1 L

Art. Nr 203.692

kanister 13 kg

wartość pH koncentratu: 13 · GD 0

wartość pH koncentratu: 1

• chlorowo-zasadowy środek czyszcząco dezynfekujący,
nie zawiera fosforanów
• efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
• tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
• do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek
i urządzeń z tłustych zanieczyszczeń
• doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni
pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu
nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
• nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych

• skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania do urządzeń
komercyjnych
• nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
• rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę
• nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
• nieskopieniący o neutralnym zapachu
• nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów

Mleczko do czyszczenia

Higiena rąk
, przyjazny
Neutralne pH óry
dla sk

ń
Bez zarysowa

TERO SOFT
Art. Nr 600.866

COPELIA GASTRO
butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 11 · GU 10
• czyści nie rysując powierzchni
• formuła z szorującymi mikro-ziarenkami i sodą oczyszczoną usuwa
z łatwością nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia (przypalony
tłuszcz, kamień, rdzę)
• do mycia przedmiotów ze stali szlachetnej oraz wszelkiego rodzaju
powierzchni
• w obrębie kuchni i łazienki: zlewozmywaków, wanien, muszli WC,
kafelków i armatury

Art. Nr 203.971

butelka 0.5 L

Art. Nr 203.976

butelka 0.95 L

wartość pH koncentratu: 7
• łagodny i przyjazny dla skóry, krem do mycia rąk
• subtelny zapach
• nawilżający
• neutralne pH
• bardzo korzystny stosunek ceny do wydajności
• do dozowników wielokrotnego napełniania
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Mycie naczyñ

Stal szlachetna – czyszczenie i pielęgnacja

,
, pielęgnacja
Czyszczenie ona
ochr

i wodę,
Odpycha brudolei
wolny od

BON STELL GLOSS

PRESTAN STAINLESS STEEL

Art. Nr 600.366

Art. Nr 203.778

butelka 1 L

wartość pH koncentratu: 3
• do czyszczenia stali nierdzewnej
• jednocześnie czyści, pielęgnuje i chroni
• czyszczenia i pielęgnacji miedzi, niklu, mosiądzu i brązu
• usuwa osady mineralne, zacieki, brud, tłuste i oleiste zabrudzenia

butelka 0.5 L

• preparat do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej
• nadaje się również do chromu, aluminium, powierzchni
anodowanych, niklu i mosiądzu
• poleruje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej
w jednym cyklu pracy
• przy regularnym stosowaniu zabezpiecza przed szybkim
osadzaniem się brudu
• pozostawia błyszczącą powłokę ochronną
• zapobiega powstawaniu odcisków palców

bezpieczny
Skuteczny i erzchni
dla powi

Czyszczenie gruntowne ceramicznych
posadzek antypoślizgowych

jalny
Produkt spec ydów
wolny od tenz

PICCOMAT FS

PRESTICID
Art. Nr 600.762

kanister 10 L

Art. Nr 121.932

kanister 10 L

Art. Nr 600.763

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 121.933

butelka 6 x 1 L

pH koncentratu: 1 · GS 80 · umieszczony w wykazie RK

wartość pH koncentratu: 14 · GU 0

• silny kwaśny środek czyszczący do usuwania osadów mineralnych,
kamienia kotłowego, plam z rdzy, osadów z moczu i innych osadów
z powierzchni kwasoodpornych
• do czyszczenia gruntownego łazienek, sanitariatów, basenów,
kuchni i innych tego typu obiektów
• doskonały do czyszczenia po zakończonej budowie oraz
do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej
• na bazie kwasu fosforowego, ze zintegrowanym inhibitorem korozji
• łagodny dla materiałów
• Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych na kwasy
takich jak deski sedesowe, emalii, marmuru i innych powierzchni
zawierających wapień
• nie zwiera kwasu solnego

• wysoko alkaliczny specjalistyczny środek czyszczący do wszystkich
twardych, chropowatych i mikroporowatych powierzchni
• szybkie kompleksowanie cząstek brudu zapewnia doskonałą
skuteczność czyszczenia
• usuwa zanieczyszczenia z porów powierzchni po krótkim
czasie ekspozycji
• wolny od środków powierzchniowo czynnych
• chroni przed nowymi zabrudzeniami

Mycie naczyñ
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Przegląd - kuchnia

PRESTAN INTENSIV
profesjonalne
mycie naczyń

GRANIT S
PRESTAN
STAINLESS STEEL
do pionowych powierzchni
ze stali nierdzewnej

BUDESIN SPRAY
OFF QF

szybka dezynfekcja

grill i piece z formułą
ochronną metalu

OROSEPT VK

dezynfekcja
ogólna

PRESTAN CLEAR FORTE
ręczne mycie naczyń

PURINA
gotowy do użycia, tłuste
zanieczyszczenia

PRESTICID & PURINA

posadzka (alternatywne
czyszczenie)

PARA DECALCIFIER

Bemar, czajniki

VANULAN
ręczne mycie
naczyń

TERO SOFT

Płynne mleczko
czyszczące

Mycie naczyñ

Właściwe czyszczenie naczyń
jest czynnikiem sukcesu
w gastronomii, a szybkość,
czystość i wydajność to główne
wymogi dla sprawnego
przebiegu pracy w kuchni.

Mycie naczyñ
Ręczne mycie naczyń

Tabletki do zmywarek

przyjazny
Szczególnie óry
dla sk

VANULAN

hronną szkła
Z formułą oc

TRYMAT ULTRA

Art. Nr 600.683

kanister 10 L

Art. Nr 600.683

butelka 1 L

Art. Nr 203.949

karton 5 x 60 x 18g

Wartość pH w 1% roztworze: 11

wartość pH koncentratu: 5 · GU 20
• wysokiej jakości płyn do ręcznego mycia naczyń
• delikatny dla skóry rąk
• posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczów
i dobre właściwości pieniące
• ekonomiczny w użyciu, o przyjemnym zapachu
• połysk bez wycierania
• może być wykorzystywany jako uniwersalny środek
czyszczący o szerokim zastosowaniu

• skuteczny koncentrat do zmywarek
• z formułą ochronną szkła, nie zawiera chloru
• usuwa uporczywe zabrudzenia także po kawie i herbacie
• twardość wody nie wpływa na skuteczność działania
• niskopieniący
• w niewielkim stopniu zanieczyszcza ścieki, przyjazny
dla środowiska
• zapobiega tworzeniu się osadów ze skrobi i

Przygotowanie naczyń do mycia:
z formułą
Wielofunkcyjne szkła
ochronną

Usunięcie resztek jedzenia
z naczyń

TRYMAT ALL-IN-ONE
Art. Nr 203.959
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karton 5 x 50 x 20g

Wartość pH w 1% roztworze: 11
• dziewięć funkcji w jednym: czyszczenie, płukanie, ochrona szkła,
funkcja soli, broker wapnia, połysk stali nierdzewnej, neutralizator
zapachów, pielęgnacja, konserwacja zmywarki
• zapewnia nieskazitelny połysk
• usuwa uporczywe zabrudzenia także po kawie i herbacie
• zapobiega osadzaniu się skrobi
• przy twardości wody powyżej 21° należy użyć nabłyszczacza
(np. PRESTAN FORTE) i soli do zmyware
• broker wapnia zapobiega tworzeniu się osadów

Odmoczenie zeschniętych
zanieczyszczeń w roztworze
PRESTAN BTR

Spłukanie czystą wodą
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Proszek do mycia naczyń

Produkty do zmywarek w kartuszach z techniką dozowania

niskie
Ekstremalnie
dozowanie

twardej wody
Specjalnie do

PRESTAN HH
Art. Nr 600.142

PRESTAN CFO
wiaderko 10 kg

Art. Nr 600.581

kartusze 4 x 4.5 kg

wartość pH w 1% roztworze: 13

wartość pH w 1% roztworze: 13

• środek w postaci proszku, na bazie aktywnego chloru
• nowa, bardziej efektywna receptura
• usuwa silne zabrudzenia nie uszkadzając dekoracji,
szkła i sztućców
• odpowiedni do każdego stopnia twardości wody
• zapewnia higieniczną czystość, łatwy w użyciu
• nie nadaje się do aluminium i metali kolorowych

• stworzony na bazie aktywnego tlenu
• usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia,
ślady po kawie i herbacie
• wysoce skuteczny, nadaje się do zmywarek tunelowych
• odpowiedni do normalnej twardości wody
• dozowanie poprzez urządzenie dozujące w zależności
od stopnia twardości wody i zanieczyszczenia
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami
z serii PRESTAN

niskie
Ekstremalnie
dozowanie

i

PRESTAN GDS/CFO

System dozowania granulatu myjącego
• automatyczne dozowanie granulatu
• redukcja kosztów poprzez ustawienie optymalnej dawki
• w pełni automatyczne dozowanie
• zintegrowany system dozowania płynu płuczącego
• prosta obsługa i bardzo łatwa wymiana kartusza
• zalecana do zmywarek kapturowych i tunelowych

PRESTAN GDS
Art. Nr 600.451

kartusze 4 x 4.5kg

wartość pH w 1% roztworze: 13
• stworzony na bazie aktywnego chloru
• usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia,
ślady po kawie i herbacie
• wysoce skuteczny, nadaje się do zmywarek tunelowych
• odpowiedni się do normalnej twardości wody
• dozowanie poprzez urządzenie dozujące w zależności
od stopnia twardości wody i zanieczyszczenia
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami
z serii PRESTAN

Mycie naczyñ
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Płynne środki do maszynowego mycia naczyń do zmywarek z systemem dozującym

czny, silnie
Wyskok alkali , wolny
zwilżający ów
od fosforan

hronną
Z formułą oc m
aluminiu

PRESTAN INTENSIV

PRESTAN AL.

Art. Nr 600.012

kanister 12 kg

Art. Nr 600.029

Art. Nr 600.019

kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 13
• wysoko alkaliczny, wydajny i bardzo skuteczny,
nie zawiera fosforanów
• usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia,
ślady skrobi i białka
• nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej,
z dekoracją naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych
• skuteczny niezależnie od stopnia twardości wody
• gwarantuje nieskazitelną czystość dzięki zawartości
aktywnego chloru
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami
z serii PRESTAN

kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 13
• wysoko alkaliczny, wydajny i bardzo skuteczny
• usuwa silne zabrudzenia, przyschnięte resztki jedzenia, ślady
skrobi i białka
• nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, z dekoracją
naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
• skuteczny niezależnie od stopnia twardości wody
• gwarantuje nieskazitelną czystość dzięki zawartości aktywnego chloru
• z formułą ochroną aluminium
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii PRESTAN

wysoka
Szczególnie zczania
us
zdolność rozpskrobi
osadów

PRESTAN SLK
Art. Nr 601.013

loru
Nie zwiera ch
i fosforanów

PRESTAN CF
kanister 25kg

wartość pH koncentratu: 14
• wysoko alkaliczny i bardzo skuteczny płyn do zmywarek,
zapobiega osadzaniu się skrobi
• usuwa silnie przylegające zabrudzenia, przyschnięte resztki
jedzenia, ślady skrobi i białka
• szczególnie odpowiedni do systemów naczyń (np. naczyń
do kuchenek indukcyjnych)
• nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej,
stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
• zapewnia nieskazitelną czystość, nie zawiera chloru i fosforanów
• optymalne zastosowanie w zakresie twardości wody 1
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii
PRESTAN

Art. Nr 600.032

kanister 12 kg

Art. Nr 600.033

kanister 25 kg

wartość pH koncentratu: 14
• wysoko alkaliczny, wydajny, nie zawiera chloru i fosforanów
• usuwa silne zabrudzenia przyschnięte resztki jedzenia, ślady
skrobi i białka
• nadaje się do mycia naczyń z porcelany glazurowanej, z dekoracją
naszkliwną, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego
• optymalne efekty osiąga przy niskim stopniu twardości wody
• zapewnia nieskazitelną czystość
• idealny w połączeniu ze wszystkimi nabłyszczaczami z serii
PRESTAN
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Płukanie naczyń

wstawaniu
Zapobiega powapnia
osadów

sty połysk
Nadaje szkli

PRESTAN CLEAR FORTE

PRESTAN CLEAR

Art. Nr 600.042

Art. Nr 600.052

kanister 25 L

kanister 10 L

wartość pH koncentratu: 7

wartość pH koncentratu: 7

• idealny środek nabłyszczający do płukania naczyń
we wszystkich typach zmywarek
• wysycha samoczynnie nadając naczyniom szklisty połysk
• ekonomiczny w użyciu
• idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN
• szczególnie polecany do stosowania w zmywarkach do szkła

• idealny środek nabłyszczający do płukania naczyń
we wszystkich typach zmywarek
• wysycha samoczynnie nadając naczyniom szklisty połysk
• ekonomiczny w użyciu
• idealny w kombinacji z płynami do mycia linii PRESTAN

szkła
Specjalnie do

Odpieniacz

GLASS WASHING DETERGENT

SURFACTIVE

Art. Nr 203.682

Art. Nr 600.384

kanister 11 kg

kanister 20 L

wartość pH koncentratu: 14

wartość pH koncentratu: -

• wysoko alkaliczny, posiada bardzo dobre
właściwości myjące
• opracowany specjalnie do mycia szkła
i porcelany w zmywarkach
• dzięki odpowiedniej kombinacji składników
posiada właściwości ochronne
• niskopieniący
• łatwy do spłukania

• płynny środek odpieniający do przemysłowych
zmywarek do naczyń
• zapobiega niepotrzebnemu pieniu
• ekonomiczny w użyciu

Mycie naczyñ
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Odkamieniacze

sprzętu
Do czajników, ów
i zbiornik

zmywarek
Do bemarów, ic
i praln

PARA DECALCIFIER

PRESTAN EKF

Art. Nr 203.693

butelka 6 x 1 L

Art. Nr 600.072

Art. Nr 203.692

kanister 13 kg

wartość pH koncentratu: 1
• skoncentrowany odkamieniacz o dużej sile działania
do urządzeń komercyjnych
• nadaje się do podgrzewaczy, czajników, maszyn i innych urządzeń
• rozpuszcza osady wapienne, cement, resztki betonu i rdzę
• nie zawiera kwasu solnego i czynników kompleksujących
• nieskopieniący o neutralnym zapachu
• nie stosować do materiałów nieodpornych na działanie kwasów

kanister 12 kg

wartość pH koncentratu: 0
• odkamieniacz w płynie
• usuwa kamień i osady
• do regularnego stosowania w wózkach kuchennych,
zmywarkach, pralkach
• zapobiega przedwczesnej awarii części mechanicznych,
a także utracie ciepła spowodowanej osadzaniem się
kamienia na grzałkach

Encrusters

yszczenie
Gruntowne czyń
nacz

GR EXTRA
Art. Nr 600.166

e
Czyste sztućc

PRESTAN BTR
worek 12 x 1 kg

Art. Nr 600.082

kanister 12 kg

wartość pH koncentratu: -

wartość pH koncentratu: 14

• granulat do gruntownego czyszczenia
• usuwa skrobie oraz nawarstwione zeschnięte osady
także po kawie i herbacie
• łatwy w użyciu środek do gruntownego czyszczenia
zmywarek i naczyń
• proste zastosowanie w zmywarkach do mycia
naczyń lub kąpieli zanurzeniowej
• nie stosować do aluminium, srebra i mosiądzu

• do czyszczenia sztućców metodą zanurzeniową
• przeznaczony głównie do wstępnego zamaczania sztućców
pokrytych zabrudzeniami z białka i przyschniętymi resztkami
• formuła ochronna metalu zapobiega korozji wżerowej metali
szlachetnych i srebra
• nie nadaje się do aluminium i metali kolorowych
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Serwis techniczny

Przygotowanie naczyń do mycia:

Usunięcie resztek jedzenia
z naczyń

spłukanie czystą wodą

Odmoczenie zeschniętych
zanieczyszczeń w roztworze
PRESTAN BTR

1 POMPA 2 PRODUKTY - INNOWACYJNE URZĄDZENIE
DOZUJĄCE PŁYNNE ŚRODKI DO MYCIA NACZYŃ
• nowa funkcja "szybki-set-up" może być zaprogramowany w ciągu kilku minut
• zabezpieczenie kodem wstępnym, tryb szybkiego ustawienia, statystyka dozowania
• możliwość podłączenia sondy przewodzącej, diagnostyka sygnałów, pamięć stężeń
• silnik bez szczotkowy zapewnia maksymalny zwrot inwestycji
• do maszyn jednozbiornikowych model pompy D1
• do maszyny tunelowych model pompy D2

GR EXTRA
Gruntowne
czyszczenie
zmywarek

PRESTAN INTENSIV 1.2 do 2.5 g / L
PRESTAN CLEAR FORTE 0.3 do 0.5 g / L
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Dokumenty serwisowe:
Fehlerdiagnose maschinelles Geschirrspülen
Gläser

Porzellan

grauer Belag, Flecken, Trübung

grauer Belag, Flecken

PRÜFEN
Jodlösung

Sauber?

Ja

Nein

Nein

q

q
Beläge werden
entfernt

q

Ja

PRÜFEN

q

- Reiniger

URSACHE
z. B.
- Salzbehälterdeckel
undicht
- Reg.-Anlage defekt
- Laugenverschleppung

ABHILFE
nach Fehlerbeseitigung Geschirr von
Hand reinigen
(Reinigernachweis
mit Phenolphtalin)

Edelstahl

Aluminium

braun-schwarze Verfärbung

matt oder Verfärbung

STÄRKE

abspülen mit
„Citronensäure oder
Essig“, trocknen
lassen

PRÜFEN

q

p

Sauber?

Jodlösung

Nein

q

q

Ja

GLASSCHÄDEN

KALK
URSACHE
z. B.
- kein Salz
- Reg. Anlage defekt
oder falsch eingestellt
- Unterdosierung

URSACHE
- Unterdosierung
- Geschirr steht zu
lange ungespült
- Wasserhärte zu
hoch
- Überladung

URSACHE
- Veränderung der
Oberflächenstruktur

ABHILFE
nicht möglich;
auf Spülmaschinenfestigkeit achten

Chlorbleiche

Belag verfärbt sich
blau bis schwarz

q
SALZE
- Regeneriersalz

Silber
blau-schwarze Verfärbung

PRÜFEN

abspülen mit Destil. Wasser, trocknen lassen

ABHILFE
Enthärtungsanlage
überprüfen
Reiniger und Klarspüler erhöhen
Geschirr von Hand
reinigen

ROST
FARBSUBSTANZEN
z.B.
- Kaffe
- Tee
- Lippenstift

URSACHE
- Unterdosierung
- überlagerter Reiniger
- hohe Wasserhärte

ABHILFE
Dosierung erhöhen,
mit chlorhaltigem
Reiniger oder chlorbleiche reinigen

URSACHE
- Silbersulfidbildung
durch Schwefelwasserstoff
- Verfärbung durch
neue Reiniger ohne
Silberschutz

ABHILFE
Silber nicht ungespült
stehen lassen

URSACHE
- Speisen z.B. Obst,
Gemüse

ABHILFE
Reiniger-Dosierung
erhöhen
mit Citronensäure
spülen
mit Edelstahlreiniger
polieren

URSACHE
- niedrig legierte
Stähle
- „Flugrost“

ABHILFE

URSACHE
- Legierung

ABHILFE
nicht möglich

Edelstahl-Pflegemittel
Auf Spülmaschinenfestigkeit achten
Nachweis mit Rodanid

Reiniger mit Silberschutz verwenden
Beläge mit geeignetem Silberputzmittel
entfernbar

ABHILFE
- Wasserhärte überprüfen
- Reiniger und Klarspüler erhöhen
- Geschirr mit Citronensäure reinigen

Diagram przyczynowo skutkowy

wykres przewodności

kalkulacja kosztów

SYSTEM PRESTAN GDS & CFO
• automatyczne dozowanie granulatu – środka do mycia naczyń
• zredukowane zużycie poprzez optymalne ustawienie stężenia
• w pełni zautomatyzowane sterowanie
• zintegrowany system płukania
• łatwa obsługa bardzo lekkich kartuszy
• idealne zastosowanie w przypadku zmywarek tunelowych i z przepływem ciągłym

wania
Zakres dozo
do 1,2 g/L
już od 0,8 g/L
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Pralnia

Dla pralni ważne są znakomite
rezultaty prania, higiena
i gwarantowane optymalne
koszty eksploatacji.

Pralnia
Proszek do prania i dezynfekcji

LAVO DES 60 KOMPAKT
Art. Nr 603.070
Art. Nr 603.041
Art. Nr 603.078

15 kg worek (proszek)
4 x 4,5 kg kartusz (tabletki)
45 saszetek x 75 g

pH w 1% roztworze: 10 · umieszczony w wykazie RKI1 i VAH2
• chemo-termiczna dezynfekcja prania w 60°C
• posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, przetestowany
zgodnie ze standardowymi metodami DGHM3
• produkt o skutecznym działaniu wirusobójczym zgodnie
z wytycznymi VAH i RKI do chemo-termicznej dezynfekcji
prania w 60°C w stężeniu 2,2 g/l roztworu
• pierze, wybiela i dezynfekuje w sposób przyjazny dla środowiska
• nie zawiera chloru i fosforanów
• eliminuje przykre zapachy już w 30°C dzięki działaniu aktywnego tlenu
• odpowiedni szczególnie do dezynfekcji nakładek bawełnianych
(mop) przeznaczonych do wycierania na mokro lub wilgotno

Proszek do koloru

LAVO PF
Art. Nr 224.542

10 kg worek

Wartość pH w 1% roztworze: 10
• proszek do prania tkanin delikatnych i kolorowych
• wysoka siła piorąca również w niskich temperaturach dzięki
działaniu enzymów i znacznej zawartości tenzydów
• wydajny i zbilansowany system substancji powierzchniowo
czynnych z formułą ochronną włókna
• znakomicie usuwa brud, zawiera specjalne środki chroniące
tkaniny w procesie prania przed wtórnym osadzaniem się brudu
• nie zawiera środków wybielających i rozjaśniaczy optycznych
• nie zawiera chloru i fosforanów

1) Instytut Roberta Kocha , 2) Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej,
3) Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych

Środki płucząco zmiękczające

i

Technika dozowania
LAVO DES 60
System dozowania dla kartuszy
• w pełni zautomatyzowane dozowanie środków
piorących w formie tabletek do dezynfekcji prania
w temperaturze 60°C
• dokładne dozowanie zgodne z wytycznymi RKI i VAH
• optymalny w procesie 72 h likwidacji zarazków
• niewłaściwe dozowanie wykluczone

LAVOMAT
Art. Nr 600.484

20 kg worek

Wartość pH w 1% roztworze: 10
• środek piorący o uniwersalnym zastosowaniu
• wydajny i zbilansowany system substancji powierzchniowo czynnych
z formułą ochronną włókna, nie zawiera fosforanów i chloru
• wysoka siła piorąca również w niskich temperaturach dzięki
działaniu enzymów i znacznej zawartości
• znakomicie usuwa brud, zawiera specjalne środki chroniące
tkaniny w procesie prania przed wtórnym
• odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin, oprócz wełny i jedwabiu
• do stosowania we wszystkich zakresach stopnia twardości wody
• nadaje się do stosowania we wszystkich typach pralek i zakresach
temperatur 30, 60 i 95°C
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Pralnia

Płynne środki piorące z i bez systemu dozowania

MAXIMO LIQUID
Art. Nr 600.503

MAXIMO LIQUID FORTE
20 kg kanister

Art. Nr 600.513

20 kg kanister

wartość pH koncentratu: 7

wartość pH koncentratu: 9.5

• płynny samodzielny środek piorący bez dodatku wybielacza
• stworzony na bazie optymalnie dobranych tenzydów
• skoncentrowana siła piorąca zapewnia natychmiastową
skuteczność
• produkt umieszczony na liście Niemieckiego Stowarzyszenia
Higieny Stosowanej ( Niemieckie Stowarzyszenie Higieny
i Mikrobiologii) w kombinacji z PES 32 do chemo-termicznej
dezynfekcji prania w temperaturze 60°C
• pierze i pielęgnuje wszystkie rodzaje tkanin, jak tkaniny delikatne
i kolorowe, syntetyczne, włókna mieszane i białe z wyjątkiem wełny
• idealny do prania białego w kombinacji z PES 32 w temperaturze
60°C

• silny do czyszczenia silnie zabrudzonych tkanin
• płynny samodzielny środek piorący bez dodatku wybielacza
• stworzony na bazie optymalnie dobranych tenzydów
• skoncentrowana siła piorąca zapewnia natychmiastową skuteczność
• pierze i pielęgnuje wszystkie rodzaje tkanin, jak tkaniny delikatne
i kolorowe, syntetyczne, włókna mieszane i białe z wyjątkiem wełny
• idealny do prania białego w kombinacji z PES 32 w temperaturze 60 °C

Środki wspomagające pranie

PES 32
Art. Nr 600.284

PURGA WKV
32 kg kanister

Art. Nr 600.514

27 kg kanister

wartość pH koncentratu: 1

wartość pH koncentratu: 14

• kwas nadoctowy
• środek do bezpiecznej dezynfekcji w temperaturze od 40°C
• idealny do prania w kombinacji z Maximo Liquid lub Maximo
Liquid Forte
• formuła ochronna włókien w zakresie niskich temperatur
• umieszczenie środka na liście Instytutu Roberta Kocha
i Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (Niemieckie
Stowarzyszenie Higieny i Mikrobiologii) dowodzi jego wysokiej
skuteczności

• płynny środek alkaliczny wspomagający proces prania
• odpowiedni szczególnie do prania odzieży gastronomicznej i roboczej
• polecany przy wysokich stopniach twardości wody
• stosowany do każdego rodzaju prania, oprócz wełny, jedwabiu
i tkanin kolorowych

Pralnia
Środki do prania tkanin kolorowych i delikatnych

Środki płucząco zmiękczające

EASY FEINWASCHMITTEL

COSY

Art. Nr 368.602

Art. Nr 600.842

10 L kanister

10 L kanister

wartość pH koncentratu: 9

wartość pH koncentratu: 5

• płynny środek piorący do wszystkich rodzajów tkanin
i włókien tkanych
• zawiera lanolinę
• dobra tolerancja twardej wody
• do ręcznego i maszynowego prania i pielęgnacji
wszystkich delikatnych tkanin
• do stosowania w wodzie o temperaturze do 40°C

• koncentrat do płukania tkanin o odczynie kwaśnym
• zapewnia miękkość i przyjemną świeżość prania
• przywraca stwardniałym włóknom elastyczność i wytrzymałość
• preparat o działaniu antystatycznym
• wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
• środek przeznaczony do każdego rodzaju prania

Wspomagające proces prania

COSY 3 S
Art. Nr 600.772

VIGURA
10 L kanister

Art. Nr 368.582

10 L kanister

wartość pH koncentratu: 3

wartość pH koncentratu: 5

• koncentrat kwaśny do płukania tkanin
• zapewnia miękkość i przyjemną świeżość prania
• przywraca stwardniałym włóknom elastyczność i wytrzymałość
• preparat o działaniu antystatycznym
• wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
• środek przeznaczony do każdego rodzaju prania

• skoncentrowany krochmal w płynie
• zapewnia optymalny efekt końcowy
• w zależności od dozowania preparatu gwarantuje uzyskanie
lekkiej apretury aż do silnego efektu krochmalenia
• zapewnia elastyczność i sprężystość włókna
• skraca czas maglowania i prasowania
• zapewnia przyjemne w dotyku uczucie noszonych ubrań
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Wybielacz

Wspomagające proces prania

SEPT
Art. Nr 600.261

PRODIL
wiaderko 4 kg

Art. Nr 224.551

5 kg wiaderko

wartość pH w 1% roztworze: 9

Wartość pH w 1% roztworze: 11

• wybielacz
• usuwa plamy poprzez intensywne wybielanie
• do tekstyliów odpornych na działanie chloru
• nie stosować do kolorowych tkanin, wełny i jedwabiu

• wzmacniacz na bazie aktywnego tlenu, odplamiacz w kombinacji
ze środkiem do prania
• usuwa szarość i zżółknięcia z białych tekstyliów
• plamy z trawy, szpinaku, czerwonego wina, kawy, herbaty i kakao
zostają łatwo usunięte
• łagodny dla tkanin
• wiązania kationowe gwarantują wysoką ochronę włókna
• środek przeznaczony do każdego rodzaju prania

Zmiękczacz wody

CARRIERE
Art. Nr 224.579

PRESTAN EKF
5 kg wiaderko

Art. Nr 600.072

12 kg kanister

Wartość pH w 1% roztworze: 6

wartość pH w opakowaniu: -

• tabletki do zmiękczania wody w procesie prania
• preparat neutralizuje wytwarzające się wapno
• zapobiega osadzaniu się kamienia w pralce
i na elementach grzewczych
• znacznie redukuje zużycie środka piorącego

• usuwa kamień i osady
• do regularnego stosowania w wózkach kuchennych, zmywarkach,
pralnicach
• zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu części mechanicznych
a także osadzaniu się kamienia na elementach grzejnych

Pralnia
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Dezynfekcja

POLECANY DO PRANIA MOPÓW
LAVO DES 60 KOMPAKT
Pranie i dezynfekcja przy 2,2 g/l roztworu piorącego
Stosunek suchego prania do ilości wody 1:5
Skuteczność według normy RKI 3,6 g/l,
normy VAH 2.2 g/l
Parametry prania:
15 min, 60°C VAH; 20 min, 60°C RKI

Przykładowa kalkulacja prania przy 60°C
Wielkość pralki

Dozowanie
VAH

RKI

5 kg

55 g

90 g

10 kg

110 g

180 g
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Techniczne wsparcie i rozwiązania

• modułowy system dozowania do wszystkich rodzajów prania
• łatwe sterowanie blisko 20 programami
• możliwe podłączenie 4 różnych produktów, łatwa instalacja
• zaledwie 4 produkty do zabezpieczania wszystkich rodzajów prania
• zdalne wsparcie oraz programowanie

DLA PŁYNNYCH ŚRODKÓW PIORĄCYCH
► Obszar zastosowania: dezynfekcja prania, odzież, bielizna, mopy, ścierki, ubrania robocze,
pranie delikatne i kolorowe, bielizna szpitalna - dla profesjonalnych zastosowań pralniczych
► Zestaw produktów: Maximo Liquid, Pes 32, Purga WKV, COSY,
EASY FEINWASCHMITTEL
►Z
 alety: Łatwy w instalacji i obsłudze,
pełna kontrola przez jeden system dozujący,
zoptymalizowany zestaw produktów
do wszystkich zastosowań

Dokumenty serwisowe:
wykresy, kalkulacje,
programy obliczeniowe

Pralnia
Dezynfekcja

MAXIMO LIQUID & PES 32
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DEZYNFEKCJA PRANIA
MAXIMO LIQUID & PES 32
Skuteczność potwierdzona certyfikatem: 2,4 g Maximo & 2 ml Pes 32
Cykl prania 15 minut w temperaturze 60 stopni

60° Pranie i dezynfekcja
Produkt

Dozowanie
ml/l

Maximo Liquid

3.5

Pes 32

4.0

WKV

0.5

COSY

1.0

Wielkość pralki
kg

Zużycie w ml
na cykl prania

czas pracy
pompy w sek.

122.5

26

140.0

40

10

17.4

6

35.0

12

MAXIMO LIQUID & PES 32
Spreparowane mopy mogą być
przechowywane bez ryzyka
skażenia zarazkami do 72 godzin
Ściereczki i mopy są wyprane
i nasączone roztworem czyszczącym

60° Dezynfekcja/Pralnica 22 kg
Produkt
Maximo Liquid

Produkt
(g/ml) /L

Performance
pump ml/s

Zużycie w ml
na cykl prania

czas pracy
pompy w sek.

Concentration
%

1,04

8,33

208

24

0.27

Pes 32

1,11

7,56

222

24

0.28

Blue Star

1,01

8,33

101

12

0.25

Orosept VK

1,06

8,33

265

30

0.66
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Przemysł spożywczy

Dla przemysłu spożywczego oferujemy
specjalnie opracowany asortyment
środków czyszczących. Produkty
gwarantują wysoką wydajność, jak
również najlepsze efekty czyszczenia.

Przemysł spożywczy
Mycie w systemie CIP

PARCOURS CA
Art. Nr 750.119

PARCOURS C
25 kg kanister

Art. Nr 750.129

25 kg kanister

wartość pH koncentratu: 13

wartość pH koncentratu: 14

• alkaliczny chlorowy środek do obiegowego czyszczenia zbiorników,
rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
• usuwa resztki i osady organiczne tj. białka, tłuszcze, skrobia
• niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem
konduktometrycznym
• aktywny chlor usuwa przypalone pozostałości
• skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

• alkaliczny środek do obiegowego czyszczenia zbiorników,
rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
• usuwa resztki i osady organiczne tj.: białka, tłuszcze, skrobia
• niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem
konduktometrycznym
• skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

PARCOURS ACID
Art. Nr 750.139

25 kg kanister

wartość pH koncentratu: <1
• kwaśny środek do obiegowego czyszczenia zbiorników,
rurociągów, butelek, form, skrzynek w przemyśle spożywczym
• usuwa osady nieorganiczne, twardość wody, osady solne
• niskopieniący, możliwa regulacja stężenia czujnikiem
konduktometrycznym
• intensywnie nawilża i posiada zdolność transportowania brudu
• nabłyszcza stal nierdzewną
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Przemysł spożywczy

Czyszczenie pianowe

TICO C
Art. Nr 750.199

TICO ACID
20 kg kanister

Art. Nr 750.219

20 kg kanister

wartość pH koncentratu: >13

wartość pH koncentratu: 1

• alkaliczny pianowy środek czyszczący do codziennego
czyszczenia w obszarze przemysłu spożywczego
• szybko usuwa zabrudzenia pochodzenia organicznego
takie jak: białka, tłuszcze, skrobia
• intensywne zwilżanie i znakomita stabilność piany wspomaga
usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni pionowych
• skuteczny przy każdym stopniu twardości wody

• kwaśny środek czyszczący do codziennego czyszczenia
w obszarze przemysłu spożywczego
• usuwa skutecznie osady nieorganiczne, twardość wody
• usuwa pozostałości zabrudzeń organicznych
• nabłyszcza stal nierdzewną, odpowiedni do aluminium

Czyszczenie i dezynfekcja

OROSEPT SC

OROSEPT VK

Art. Nr 142.662

10 L kanister

Art. Nr 142.552

10 L kanister

Art. Nr 142.623

1 L butelka

Art. Nr 142.553

6 x 1 L butelka

wartość pH koncentratu: 13

wartość pH koncentratu: 13 · GD 40

• chlorowo-zasadowy środek czyszcząco dezynfekujący,
nie zawiera fosforanów
• efektywne połączenie chloru i środków powierzchniowo czynnych
• tworzy stabilną i długo utrzymującą się pianę czyszczącą
• do efektywnego czyszczenia powierzchni, sprzętu, posadzek
i urządzeń z tłustych zanieczyszczeń
• doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia z powierzchni
pionowych lub ukośnych, szczególnie skuteczny w usuwaniu
nalotów grzybiczych z fug cementowych i silikonowych
• nie nadaje się do aluminium i metali nieżelaznych

• wysoka wydajność czyszczenia i dezynfekcji
• szerokie spektrum działania, odpowiednie dla przemysłu
spożywczego
• nie zawiera aldehydów
• skuteczny wobec bakterii, drożdży, grzybów
• w pełni wirusobójczy
• skuteczny wobec bakterii tworzących formy przetrwalnikowe,
takich jak Clostridium difficile

Perspektywa

„Spotkać się to początek,
zgodzić się to postęp,
pracować razem to sukces.”
Henry Ford 1863 - 1947

Naszym głównym celem do osiągnięcia,
jest zadowolony klient. Zostań naszym
partnerem a KLEEN PURGATIS zapewni
najwyższej jakości obsługę klienta,
dla Ciebie!

Hafnar

PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI
Dzięki sieci partnerów w niemal wszystkich krajach europejskich i wielu
krajach poza Europą możemy zapewnić obsługę naszym międzynarodowym
klientom, a także nawiązywać współpracę z nowymi odbiorcami.
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