POWIERZCHNIE TWARDE
STRIPPERY
Liberty
Super silny stripper
Silny preparat do usuwania wszelkich zniszczonych pow³ok ochronnych. Liberty to wysoce aktywny preparat,
³atwo penetruj¹cy, usuwaj¹cy warstwy nab³yszczaj¹ce, nawet do szeœciu pow³ok za jednym podejœciem.
Odparowuje bez pozostawiania osadów. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych,
betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.
Wartoœæ pH = 12,5. Zalecane rozcieñczenia od 1:1 do 1:6. Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

Swish-Strip
Swish - Strip jest stripperem do skutecznego usuwania warstw nab³yszczaj¹cych z posadzek. Zawiera wysoce
aktywny sk³adnik, szybko penetruj¹cy warstwy powierzchniowe. Za jednym podejœciem jest wstanie usun¹æ trzy
pow³oki. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum,
tarket, i innych.
Wartoœæ pH = 13,4. Zalecane rozcieñczenia od 1:10 do 1:40. Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów
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IMPREGNAT DO POSADZEK NIEELASTYCZNYCH

Dynasty (NOWOŒÆ)

Preparat impregnuj¹co-zabezpieczjacy do pod³óg nieelastycznych
Preparat zalecany szczególnie do uszczelniania posadzek w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu. Dynasty stosowany jest do zabezpieczenia porowatych, twardych, wodoodpornych pod³óg, np: z kamienia sztucznego, marmuru,
lastryko, p³ytek kamiennych, cementowych, betonowych, ceg³y, ¿ywicznych, tarket itp. Mo¿e byæ tak¿e stosowany
na posadzki lekko sprê¿yste. Posiada w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz jest odporny na œrodki dezynfekuj¹ce.
Wartoœæ pH = 8,0. Pojemnoœæ opakowania 4 litry
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USZCZELNIACZ DO POSADZEK

Stone & Tile Sealer
Preparat uszczelniaj¹cy do posadzek
Bezbarwna mieszanka polimerów akrylowych, przeznaczona do uszczelniania pod³óg pod wszelkie warstwy
nab³yszczaj¹ce. Wytrzyma³y na zaplamienie i zarysowanie, odporny na dezynfekcjê oraz posiada w³aœciwoœci anty
poœlizgowe. Przeznaczony do zabezpieczenia porowatych, wodoodpornych pod³óg, np: linoleum, tarket, PCV,
¿ywiczne, betonowe itp.
Wartoœæ pH = 8,0. Pojemnoœæ opakowania 4L lub 20L

ODNAWIANIE POW£OK POLIMEROWYCH

Deep Scrub (NOWOŒÆ!)
Preparat jest bardzo ³agodnym striperem przeznaczonym do renowacji zabezpieczonych posadzek. Dziêki
zastosowaniu tego preparatu mo¿liwe jest usuniêcie tylko ostatniej - uszkodzonej warstwy nab³yszczaj¹cej
i na³o¿enie na jej miejsce nowej pow³oki polimerowej. U¿ycie tego preparatu zdecydowanie obni¿a koszt
wykonania zabiegu odnowienia pow³ok zabezpieczaj¹cych oraz znakomicie skraca czas wykonania us³ugi.
Wartoœæ pH = 13,4. Zalecane rozcieñczenia 1:40
Pojemnoœæ opakowania 4 litry

Sun Up
Œrodek odnawiaj¹cy polimery z zapachem cytrynowym.
Preparat do usuwania miejscowych uszkodzeñ pow³ok ochronnych. Posiada bardzo silny naturalny detergent
„D-Limonene”, który neutralizuje tak¿e przykre zapachy, pozostawiaj¹c delikatny aromat cytrusowy. Przywraca
po³ysk i usuwa zabrudzenia i uszkodzenia pow³ok w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Wartoœæ pH = 8,3. Pojemnoœæ butelki 4 litry
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ZABEZPIECZANIE POSADZEK – POLIMERY

Duration Floor Finish
Wzmocniona uretanem pow³oka zabezpieczaj¹ca do posadzek d³ugotrwa³y po³ysk
Doskona³y œrodek nab³yszczaj¹cy do posadzek, na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniaj¹cy wysok¹
trwa³oœæ i po³ysk. Mo¿na stosowaæ na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, p³ytki, lastriko, beton, pokrycia
pod³ogowe i inne. Doskonale sprawdza siê w miejscach natê¿onego ruchu. Odporny na dezynfekcjê oraz posiada
w³aœciwoœci anty poœlizgowe. Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Wartoœæ pH = 8,6-9,6
Pojemnoœæ 4 litry lub 20 litrów

Eternity
Uniwersalna, o zwiêkszonej gruboœci pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg
Jest preparatem umo¿liwiaj¹cym wysokie nab³yszczenie posadzki po na³o¿eniu mniejszej iloœci pow³ok
ochronnych ni¿ w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. Eternity charakteryzuje siê
wysok¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹ na zarysowania. Stanowi doskona³e zabezpieczenie dla wszelkiego typu
posadzek - linoleum, asfaltowych, gumowanych, winylowych, terazzo, betonowych. Po polerowaniu z u¿yciem
wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy. Odporny na dezynfekcjê oraz posiada w³aœciwoœci anty
poœlizgowe.
Wartoœæ pH = 9,00
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

Poly Lock Ultra Floor Finish
Wysoko po³yskowa pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg
Tworzy bardzo trwa³¹ pow³okê o wysokim po³ysku, odporn¹ na uszkodzenia. £atwo i równomiernie rozk³ada siê
na powierzchni posadzki, odporny na dezynfekcjê oraz posiada w³aœciwoœci anty poœlizgowe. Znakomicie
froteruje siê. Preparat przeznaczony do zabezpieczania ró¿nych typów twardych pod³óg np. winylowe (PCV),
linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamieñ itp. Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat
jest jeszcze lepszy.
Wartoœæ pH = 8,6-8,9
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

Tried 'n' True Floor Finish
Uniwersalna, o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca
Uniwersalna , o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg. Nie proszkuje siê, odporna na dezynfekcjê
posiada w³aœciwoœci anty poœlizgowe. Polecany do powierzchni z linoleum (PCV), tarket, gumy, powierzchni
betonowych i terakoty . Produkt ten tworzy na pod³odze trwa³¹, odporn¹ na wszelkiego rodzaju œlady zwi¹zane
z eksploatacj¹. W przypadku braku polerki w celu odnowienia powierzchni przemyæ pod³ogê preparatem
Tried n True w proporcji od 1L-5L wody do 1L-25L wody
Wartoœæ pH = 8,6-8,9
Pojemnoœæ opakowania 4 litry
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PREPARATY DO BIE¯¥CEGO MYCIA POSADZEK
ZABEZPIECZONYCH

SP 100
Zapachowy preparat do codziennej pielêgnacji powierzchni.
Uniwersalny preparat o przyjemnym zapachu, przeznaczony do mycia ró¿nego rodzaju posadzek
zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, do powierzchni twardych, winylowych, gumowych, betonowych,
p³ytek ceramicznych. Do pielêgnacji mebli, urz¹dzeñ biurowych, wyposa¿enia mieszkañ, odpornych na dzia³anie
wody. Posiadaj¹cy w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz w³aœciwoœci myj¹co nab³yszczaj¹ce. Szybko
i skutecznie usuwa ró¿nego typu zabrudzenia. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego i maszynowego.
Nie uszkadza i nie matowi istniej¹cego po³ysku pod³ogi.
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-100 / 1-200
Wartoœæ pH = 7,2
Pojemnoœæ opakowania 5 litrów lub 1 litr

Sunbeam
Neutralny preparat czyszcz¹cy do codziennej pielêgnacji pod³óg.
Nie zawiera sk³adników alkalicznych i dlatego nie powoduje matowienia posadzki. Do wszelkiego rodzaju
powierzchni zabezpieczonych oraz nie zabezpieczonych, do codziennej pielêgnacji pod³óg wodoodpornych.
Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego jak i maszynowego.
Wartoœæ pH = 7,7
Zalecane rozcieñczenia od 1:50 do 1:150
Pojemnoœæ opakowania 4 litrów lub 20 litrów

Wash'n'wax
Preparat do mycia i nab³yszczania posadzek.
Wash'n'wax jest preparatem umo¿liwiaj¹cym umycie i nab³yszczenie posadzek podczas jednego zabiegu. Dziêki
uszczelnieniu porów posadzki preparat ten zapobiega szybkiemu ponownemu jej zabrudzeniu. Zawarte w nim
substancje pielêgnacyjne pozostaj¹ce na powierzchni tworz¹ trwa³y, samonab³yszczaj¹cy, antypoœlizgowy film
pielêgnacyjny. Film ten mo¿na utwardziæ poprzez polerowanie. Stosowany do wszystkich pod³óg
wodoodpornych o szczelnej, b³yszcz¹cej lub pokrytej pow³ok¹ polimerow¹ powierzchni.
Wartoœæ pH = 6,5
Rozcieñczenie od 1-40 do 1-100.
Pojemnoœæ butelki 4 litry

Winterinse
Preparat do mycia bie¿¹cego posadzek usuwaj¹cy osady z soli.
Winterinse jest preparatem czyszcz¹cym do posadzek, który nie tylko zmywa zwyk³e, typowe zabrudzenia nie
uszkadzaj¹c przy tym pow³ok ochronnych, ale tak¿e usuwa bia³y osad jaki na posadzce pozostawiaj¹ chemikalia
u¿ywane w okresie zimowym do topienia lodu i œniegu. Posiada w³aœciwoœci antypoœlizgowe dziêki czemu
redukuje niebezpieczeñstwo poœlizgniêcia i upadku. Jest preparatem czyszcz¹cym do wszelkiego rodzaju
twardych posadzek zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Mo¿e byæ u¿ywany do mycia rêcznego i
maszynowego.
Wartoœæ pH = 11,8
Rozcieñczenie: zab. lekkie: 1:120, zab. œrednie: 1:80, zab. silne: 1:40
Pojemnoœæ butelki 4 litry
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PREPARATY DO BIE¯¥CEGO MYCIA POSADZEK
- ZASADOWE

Jet
Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeñ t³uszczowych i olejowych
Skoncentrowana mieszanka rozpuszczalników alkalicznych stanowi¹ca bardzo skuteczny, dzia³aj¹cy w zimnej
wodzie preparat odt³uszczaj¹cy. Uniwersalny preparat czyszcz¹cy, który mo¿e byæ stosowany do mycia
wszelkimi metodami. Do mycia rêcznego, maszynowego oraz pianowego. Przeznaczony do mycia posadzek
betonowych, PCV, gres, tarket, oraz wszelkiego rodzaju posadzek niezabezpieczonych.
Wartoœæ pH = 12,8.
Rozcieñczenie od 1:60 do 1:150.
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

Duke
Nisko pieni¹cy preparat zasadowy ogólnego przeznaczenia
Duke jest preparatem czyszcz¹cym ogólnego przeznaczenia, który czyœci dok³adnie usuwaj¹c ca³kowicie tak
trudno usuwalne materia³y jak syntetyczne warstwy zabezpieczaj¹ce posadzki, wosk, i inne chemiczne osady.
Mo¿e byæ stosowany zarówno do czyszczenia rêcznego jak i maszynowego. Doskona³y preparat do usuwania
plam z powierzchni posadzki oraz œcian. Bezpieczny dla wiêkszoœci powierzchni zmywalnych.
Wartoœæ pH = 13,
Rozcieñczenie od 1:40 do 1:100
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

SP 120
Nisko pieni¹cy preparat zasadowy o przyjemnym zapachu, nadaj¹cy delikatny po³ysk.
Nisko pieni¹cy preparat myj¹cy o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia wszelkich
zanieczyszczonych posadzek przemys³owych odpornych na dzia³anie preparatów alkalicznych.
Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze zmywanych powierzchni. Po umyciu pozostawia po³ysk
oraz przyjemny zapach. Preparat szybkoschn¹cy i antypoœlizgowy.
Wartoœæ pH = 11,5
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania 5 litrów lub 1litr
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SANITARIATY

SP 300
Kwasowy preparat czyszcz¹cy do ³azienek z zapachem.
Kwasowy antybakteryjny preparat do mycia sanitariatów. Usuwa kamieñ wodny, osady z myd³a, rdzê, brud i inne
zanieczyszczenia z powierzchni wanny, kabin prysznicowych, umywalek, armatury, pisuarów, sedesów, p³ytek
itp. Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych), pozostawia przyjemny zapach.
Do stosowania w codziennej pielêgnacji pomieszczeñ sanitarnych, basenów k¹pielowych, kabin prysznicowych.
Wartoœæ pH = 1,00
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania 5 litrów lub 1 litr

Tuby
Preparat czyszcz¹cy do ³azienek z formu³¹ ochronn¹ o du¿ej lepkoœci usuwaj¹cy osady z kamienia i myd³a.
Bardzo skuteczny, przylegaj¹cy do zmywanej powierzchni, œrodek do czyszczenia w sprayu. Przeznaczony jest
do usuwania osadów mydlanych, nacieków z rdzy i plam z t³uszczu z powierzchni umywalek, kabin
prysznicowych i armatury. Ma przyjemny zapach. Nie jest ¿r¹cy i nie uszkadza zmywanej powierzchni. Nie
powoduje uszkodzeñ armatury ³azienkowej. Preparat przeznaczony do czyszczenia ³azienek we wszystkich
obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Rozcieñczenie od 1:1 do 1:10
Wartoœæ pH = 3,5
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Scale Remover
Odkamieniacz
Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat za pomoc¹ którego
mo¿na skutecznie usuwaæ nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym sk³adzie
m.in. mieszankê kwasów organicznych dziêki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali
nierdzewnej, miedzi (armatura ³azienkowa) mog¹ odzyskaæ swój naturalny po³ysk. Nale¿y pamiêtaæ jednak aby
zabieg czyszczenia by³ wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeñ armatury ³azienkowej
Rozcieñczenie 1:1.
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Kling
Doskona³y preparat do mycia sanitariatów zawieraj¹cy drobiny œcierne.
Lepki krem czyszcz¹cy, wzbogacony ¿ywic¹ sosnow¹, zawieraj¹cy ³agodne drobiny œcierne, przy pomocy którego
mo¿na usun¹æ najbardziej uporczywe plamy z t³uszczu, smaru, osadów mydlanych, osadów z soli, w¿erów,
œladów gumy itp. Przeznaczony do mycia umywalek, pisuarów, sedesów i powierzchni toalet. Nie powoduje
uszkodzeñ armatury ³azienkowej. Skutecznie usuwa wszelkie nagromadzone osady z pionowych powierzchni
³azienek.
Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 9,8
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Action Bowl Cleaner
Kwasowy preparat do mycia sedesów i pisuarów.
Preparat do czyszczenia sanitariatów. £agodna mieszanka kwasu cytrynowego i fosforowego zapewniaj¹ca
skuteczne codzienne mycie sedesów i pisuarów. Posiada przyjemny i trwa³y aromat. Nie zawiera kwasu solnego.
Doskona³y do usuwania osadów wapiennych, rdzy i osadów pochodzenia mineralnego.
Wartoœæ pH = 1,3
Pojemnoœæ butelki 946 ml
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PREPARATY SPECJALNE
Sparkle Glass Cleaner
Œrodek czyszcz¹cy do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, usuwa t³uszcze i oleje.
Skoncentrowany œrodek do mycia ró¿nych powierzchni. Szybko wysycha, a po umyciu nie pozostawia smug.
Skutecznie usuwa t³uszcze, zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny, itp.
Do mycia okien, luster, blatów , kafelków, pod³ogi pokrytej œwiec¹cym szkliwem, powierzchni z tworzyw sztucznych i
chromowanych. Mo¿e byæ stosowany do wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych.
Rozcieñczenie w zale¿noœci od stopnia zabrudzenia od 1:1 do 1:100.
Wartoœæ pH = 8,3
Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 4 litry

Powershine (NOWOŒÆ !)
Preparat do czyszczenia i pielêgnacji mebli
Preparat do czyszczenia ró¿nego typu mebli, powierzchni blatów, sto³ów, drzwi, szafek, tak¿e wykonanych z tworzyw
sztucznych. Preparat mo¿e byæ stosowany równie¿ do czyszczenia skóry. Zawiera silikon.
Czyœci i nab³yszcza w czasie jednego zabiegu. Ma przyjemny migda³owy zapach.
Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 7,9 8,5
Pojemnoœæ opakowania 946 ml

Citro Gleam
Œrodek czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia usuwa t³uszcz, olej oraz sadzê.
Koncentrat myj¹cy na bazie owoców cytrusowych. Mo¿e byæ stosowany bez rozcieñczenia do usuwania naj-silniejszych
zabrudzeñ z wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa t³uszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne
uporczywe zaplamienia. Doskona³y do domu, szko³y, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.
Wartoœæ pH = 13,0
Rozcieñczanie od 1:1 do 1:20
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Powerhouse
Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa t³uszcz i olej.
Gotowy do u¿ycia wyj¹tkowo silny preparat czyszcz¹cy w do mycia wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje
i usuwa t³uszcze, oleje, plamy z ¿ywnoœci, atramentu, kredek, do odt³uszczania stali nierdzewnej. Skutecznie zmywa
wiêkszoœæ uporczywych zabrudzeñ. Doskona³y do szkó³, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek s³u¿by
zdrowia. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 11,8
Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 4 litry

Stainless Steel Cleaner
Preparat do konserwacji powierzchni z stali nierdzewnej
Preparat przeznaczony do konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Szybko
wysycha. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni.
Posiada niewielk¹ zawartoœæ silikonu, dziêki czemu powierzchnia po umyciu jest lœni¹ca, a jednoczeœnie nie jest t³usta.
Rozpyliæ preparat na ca³ej czyszczonej powierzchni. Wytrzeæ do sucha œciereczk¹ lub rêcznikiem papierowym.
Rozcieñczanie 1-1
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Dustless
Preparat antystatyczny przyci¹gaj¹cy kurz.
Zawiera magnetyczne moleku³y przyci¹gaj¹ce drobiny kurzu. Stworzony specjalnie do zwiêkszania skutecznego
zbierania kurzu przy u¿yciu mopa lub szmatki z odkurzanej powierzchni. Mo¿na u¿ywaæ go na ka¿dej powierzchni:
drewno, stal, tworzywo sztuczne, lastriko i inne.
Wartoœæ pH - nie okreœla siê
Pojemnoœæ butelki 4 litry

Aromx 76
Koncentrat myj¹cy wszechstronnego zastosowania, usuwaj¹cy przykre zapachy.
Doskona³y na zabrudzenia t³uszczem i olejem. Do czyszczenia œcian, kabin prysznicowych, armatury, wyrobów z
drewna, powierzchni szklanych, metalowych, wyrobów ze skóry i posadzek. Szybko i skutecznie usuwa
zanieczyszczenia z mytych powierzchni, jednoczeœnie eliminuj¹c nieprzyjemne zapachy.
Wartoœæ pH = 11,4. Zalecane rozcieñczenia: 1:60; 1:120; 1:25
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USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW
Aromx 60
Super silny eliminator przykrych zapachów
Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t, œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia,
dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Aromx 60 stosowany jest wszêdzie gdzie pojawia siê problem z usuniêciem przykrego
zapachu. Preparat mo¿na u¿ywaæ w koncentracie lub jako rozcieñczony w spryskiwaczu (1-5) oraz mo¿na dolewaæ
do wszelkiego rodzaju p³ynów myj¹cych.
Rozcieñczaæ w proporcji od 1-1 do 1-150.
Wartoœæ pH = 7,3
Pojemnoœæ opakowania 964 ml lub 4 litry

BioOdor Control

- (NOWOŒÆ)

Biochemiczny preparat do neutralizacji przykrych zapachów pochodzenia organicznego.
Preparat stanowi¹cy szczepy nie patogennych, aktywnych kultur bakterii oraz wyci¹gu z eukaliptusa niezwykle skutecznie
zwalczaj¹cy przykre zapachy wydzielane przez odpadki pochodzenia organicznego. Preparat g³êboko penetruje drobne
szczeliny i pêkniêcia w posadzce reaguj¹c z odpadkami pochodzenia organicznego w tych trudnych do czyszczenia miejscach.
Preparat eliminuje nieprzyjemne zapachy i wype³nia pomieszczenie œwie¿oœci¹ .
Preparat stosowaæ bezpoœrednio na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, pojemniki
na odpadki, kratki œciekowe, pokoje hotelowe itp
Preparat gotowy do u¿ytku
Wartoœæ pH= 8,5-9,5
Pojemnoœæ opakowania 946 ml.

PRANIE WYK£ADZIN I DYWANÓW
Gum Remover
Preparat do usuwania gumy do ¿ucia oraz wosku
Gum Remover jest zamra¿aczem w formie aerozolu, przeznaczonym do usuwania gumy do ¿ucia oraz wosku, g³ównie
z dywanów i wyk³adzin dywanowych. Preparat zamra¿a resztki gumy do ¿ucia przywarte do dywanu, dziêki czemu
staje siê ³atwo usuwalna mechanicznie. Nadaje siê tak¿e do ubrañ i tapicerki.
Wartoœæ pH = nie okreœlono
Pojemnoœæ opakowania 184 ml

Aromx 81
Preparat do usuwania plam z wyk³adzin dywanowych (Pre spray)
Preparat na bazie wodnej przeznaczonym do usuwania plam i przykrych
zapachów z mocno zabrudzonych wyk³adzin dywanowych. Powinien byæ
stosowany przed wykonywaniem zabiegu czyszczenia wyk³adziny. Preparat
oprócz detergentów zawiera sk³adniki zmiêkczaj¹ce wodê, rozpuszczalniki,
sk³adniki usuwaj¹ce przykre zapachy oraz rozjaœniacze optyczne
powoduj¹ce przywracanie naturalnych kolorów tkaniny.
Rozcieñczanie od 1-1 do 1-4. Pojemnoœæ opakowania 946ml

Aromx 80 Extraction Carpet Cleaner
Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów.
Nisko pieni¹cy koncentrat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin
dywanowych, zawiera sk³adnik neutralizuj¹cy przykre zapachy. Nadaje siê
do wszystkich typów urz¹dzeñ czyszcz¹cych metod¹ ekstrakcyjn¹ lub
parow¹. Produkt ten jest specjalnie opracowan¹ mieszanin¹ zwi¹zków
chemicznych, które poprzez ekstrakcjê natryskow¹ szybko
i skutecznie usuwaj¹ zanieczyszczenia.
Wartoœæ pH = 12,0. Zalecane rozcieñczenie od 1:40 do 1:62
Pojemnoœæ butelki 4 litry

Plush Carpet Shampoo
Wysoko pieni¹cy œrodek do prania dywanów metoda pianow¹.
Preparat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin dywanowych. Skutecznie oddziela brud od tkaniny. Po wyschniêciu
stanowi proszek, który bardzo ³atwo usuwa siê za pomoc¹ odkurzacza. Zawiera rozjaœniacze optyczne, sprawuj¹ce, ¿e
czyszczona tkanina odzyskuje swe naturalne ¿ywe barwy. Skutecznie eliminuje kurz i roztocza mog¹ce byæ przyczyn¹
alergii. Przeznaczony do prania du¿ych powierzchni wyk³adzin i dywanów w obiektach instytucjonalnych,
przemys³owych oraz wszelkiego rodzaju placówkach.
Wartoœæ pH = 9,9. Rozcieñczanie 1:8, 1:10, 1:16. Pojemnoœæ opakowania 4 litry

odplamiaczpre spray

pranie
pianowe

pranie
ekstrakcyjne
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PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
Food Service Disinfectant
Preparat myj¹co-dezynfekcyjny usuwaj¹cy t³uszcze.
Skoncentrowany œrodek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie wystêpuj¹ce podczas procesu przygotowywania
posi³ków na masow¹ skalê, jednoczeœnie usuwaj¹c t³uszcze oraz oleje.
Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zkach amonowych. Stosowany w przemyœle spo¿ywczym, tam gdzie
wystêpuje proces produkcji spo¿ywczej, w³¹cznie z ch³odniami miêsnymi, magazynami ¿ywnoœci, w
przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach s³u¿by zdrowia itp. Preparat przeznaczony do
mycia rêcznego, maszynowego oraz pianowego
Wartoœæ pH = 13,2.
Zalecane rozcieñczenia: od 1:25 do 1:80.
Pojemnoœæ butelki - 4 litry
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0943/2004

Miracle Disinfectant
Preparat myj¹co dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy
Bezalkoholowy preparat myj¹cy o w³aœciwoœciach bakterio-bójczych, wirusobójczych (TBC), usuwaj¹cy pleœñ i
grzyby, dodatkowo wzbogacony sk³adnikiem usuwaj¹cym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych,
nieporowatych powierzchni, zarówno do codziennego mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych, jak i
do stosowania w placówkach s³u¿by zdrowia, domach opieki, oœrodkach sportowych, hotelach, biurach,
solariach. Wszêdzie tam, gdzie utrzymanie czystoœci stanowi powa¿ny problem. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 11,5.
Pojemnoœæ butelki 946 ml
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0945/2004

Quato 44 Disinfectant Cleaner
Koncentrat myj¹co dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy
Koncentrat czyszcz¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym oraz usuwaj¹cy przykre zapachy, opracowany specjalnie dla
potrzeb instytucji. Skuteczny przeciwko wiêkszoœci gram dodatnich i gram ujemnych, mikroorganizmów,
zapewnia utrzymanie wymagaj¹cych norm czystoœci biologicznych i bakteriologicznych. Produkt na bazie
czwartorzêdowych zwi¹zków amonowych. W porównaniu do Quato 78 plus produkt jest silniejszym
preparatem myj¹cym.
Idealny do domów opieki, placówek s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u
farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 11,0.
Zalecane rozcieñczenia od 1:62 do 1:225.
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0942/2004

Quato 78 PLUS
Koncentrat myj¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym usuwaj¹cy przykre zapachy.
Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb ró¿nych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni
zanieczyszczonych lub ska¿onych krwi¹ i substancj¹ organiczn¹, wskazuj¹ca obecnoœæ HIV. Preparat
przeznaczony równie¿ do codziennej pielêgnacji powierzchni, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ infekcji. Produkt na
bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amonowych. W porównaniu do Quato 44 preparat posiada silniejsze
w³aœciwoœci dezynfekcyjne.
Idealny do domów opieki, placówek s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u
farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 7,2-8,2.
Zalecane rozcieñczenie 1:128
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004
Zalecany
preparat

QUATO
44

QUATO
78 Plus

Food
Service
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Wymagania

Zabrudzeni a

szerokie spektrum biobójcze
sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg
produkt ogólno czyszcz ¹cy
usuwanie przykrych zapachów
neutralne pH – nie matowi polimerów
szerokie spektrum biobójcze
sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg
produkt ogólno czyszcz¹cy
usuwanie przykrych zapachów

Rozcieñczenie Rozcieñczenie
dezynfekcja
sanityzacja

Typowe
zastosowania

silne

1:62
czas 10 minut

1:225
czas 60 s

domy opieki,
szko³y, oœrodki zdrowia,
solaria, szpitale, baseny,
itp

lekkie

1:128
czas 10 minut

1:128
czas 60 s

szpitale, zak³ady
farmaceutyczne,
szko³y, obiekty
sportowe, itp

preparat odt³uszczaj¹cy
bezzapachowy, bezbarwny
dezynfekcja- sanityzacja

silne

1:25
czas 10 minut

1:80
czas 60 s

gotowy do u¿ytku
szerokie spektrum biobójcze
pozostawia przyjemny zapach

œrednie

gotowy do
u¿ytku
czas 10 minut

Gotowy do
u¿ytku
czas 60 s

www.swishclean.pl

zak³ady spo¿ywcze,
produkcja ¿ywnoœci,
magazyny ¿ywnoœci
gastronomia (HACCP)
zak³ady weterynaryjne,
domy opieki, szpitale,
solaria, obiekty
sportowe, itp

PRZEMYS£ SPO¯YWCZY - GASTRONOMIA
( SYSTEM HACCP )

Swish Dish
Preparat do rêcznego mycia naczyñ .
Doskona³y œrodek do codziennego stosowania w kuchni lub restauracji. Skutecznie usuwa t³uszcz, olej i inne
zabrudzenia. Ekonomiczny w u¿yciu. Posiada neutralny odczyn pH. £atwy do sp³ukiwania. Mo¿e byæ tak¿e
stosowany jako doskona³y preparat do mycia pojazdów oraz powierzchni z tworzyw sztucznych.
Rozcieñczanie: od 1:30 do 1:80
Wartoœæ pH = 7,7
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 946 ml

Food Service Disinfectant
Preparat myj¹co-dezynfekcyjny usuwaj¹cy t³uszcze.
Skoncentrowany œrodek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie wystêpuj¹ce podczas procesu przygotowywania
posi³ków na masow¹ skalê, jednoczeœnie usuwaj¹c t³uszcze oraz oleje.
Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zkach amonowych. Stosowany w przemyœle spo¿ywczym, tam gdzie
wystêpuje proces produkcji spo¿ywczej, w³¹cznie z ch³odniami miêsnymi, magazynami ¿ywnoœci, w
przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach s³u¿by zdrowia itp. Preparat przeznaczony do
mycia rêcznego, maszynowego oraz pianowego
Wartoœæ pH = 13,2.
Zalecane rozcieñczenia: od 1:25 do 1:80.
Pojemnoœæ butelki - 4 litry
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0943/2004

Miracle Disinfectant
Preparat myj¹co dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy
Bezalkoholowy preparat myj¹cy o w³aœciwoœciach bakterio-bójczych, wirusobójczych (TBC), usuwaj¹cy pleœñ i
grzyby, dodatkowo wzbogacony sk³adnikiem usuwaj¹cym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych
powierzchni, zarówno do codziennego mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych, jak i do stosowania w
placówkach s³u¿by zdrowia, domach opieki, oœrodkach sportowych, solariach, hotelach, biurach. Wszêdzie tam,
gdzie utrzymanie czystoœci stanowi powa¿ny problem. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 11,5.
Pojemnoœæ butelki 946 ml
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0945/2004

Food Service 5000
Koncentrat do mycia piekarników i grilla
Doskona³y skoncentrowany alkaliczny œrodek myj¹cy, skutecznie usuwa przypalenia, plamy z oleju i t³uszczu.
Bezpieczny dla powierzchni z ¿elaza, stali nierdzewnej, niklu i szk³a. U³atwia czyszczenie przypalonych
powierzchni, grilla, p³yt kuchennych, piekarników, okapów, wentylatorów, patelni i innego wyposa¿enia
kuchennego.
Czyszczone powierzchnie podgrzewaæ max do temp 80°C.
Rozcieñczanie: 1:1, 1:3, 1:4, 1:30
Wartoœæ pH = 13,9
Pojemnoœæ butelki 4 litry

Stainless Steel Cleaner
Preparat do konserwacji powierzchni z stali nierdzewnej
Preparat przeznaczony do konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Szybko
wysycha. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej
powierzchni. Posiada ma³¹ zawartoœæ silikonu, dziêki czemu powierzchnia po umyciu jest lœni¹ca, a jednoczeœnie
nie jest t³usta. Rozpyliæ preparat na ca³ej czyszczonej powierzchni. Wytrzeæ do sucha œciereczk¹ lub rêcznikiem
papierowym.
Rozcieñczanie 1:1
Pojemnoœæ butelki 946 ml
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PRZEMYS£ SPO¯YWCZY - GASTRONOMIA
( SYSTEM HACCP )
Scale Remover
Preparat kwasowy przeznaczony do usuwania osadów.
Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat za pomoc¹ którego
mo¿na skutecznie usuwaæ nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym sk³adzie
m.in. mieszankê kwasów organicznych dziêki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali
nierdzewnej, miedzi mog¹ odzyskaæ swój naturalny po³ysk. Nale¿y pamiêtaæ jednak aby zabieg czyszczenia by³
wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeñ powierzchni z stali nierdzewnej.
Rozcieñczanie 1:1.
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Facto PM20
Kwasowy preparat czyszcz¹cy dla obiektów przemys³owych.
Kwasowy koncentrat czyszcz¹cy. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy.
Odt³uszcza zarówno po rozcieñczeniu gor¹c¹ jak i zimn¹ wod¹. Doskona³y œrodek
dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, miêsnego, mleczami, browarów, itd.
Doskona³y w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 1,0
Zalecane rozcieñczenia od 1:5 do 1:100
Pojemnoœæ opak. 4 litrów lub 20 litrów

JET
Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeñ t³uszczowych i olejowych
Skoncentrowana mieszanka rozpuszczalników alkalicznych stanowi¹ca bardzo skuteczny, dzia³aj¹cy w zimnej
wodzie preparat odt³uszczaj¹cy. Uniwersalny preparat czyszcz¹cy, który mo¿e byæ stosowany do mycia
rêcznego, maszynowego oraz pianowego. Przeznaczony do mycia posadzek oraz œcian w zak³adach
spo¿ywczych.
Wartoœæ pH = 12,8.
Rozcieñczanie od 1:60 do 1:150.
Pojemnoœæ opakowania 4 litry lub 20 litrów

SPECJALISTYCZNY SYSTEM CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI MIKROPOROWATYCH.
SP 150 - Gres Cleaner
Specjalistyczny preparat zasadowy do czyszczenia posadzek z kamionki (gres)
Silnie zasadowy preparat do pielêgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz mikro -porowatych
p³ytek kamionkowych (np. gres). Dziêki szybkiemu wnikaniu w pory oraz du¿ej skutecznoœci oddzielania brudu od pod³o¿a,
preparat efektywnie usuwa zanieczyszczenia, nagromadzone w porach posadzki podczas codziennej eksploatacji. Preparat nie
pozostawia smug, jest nisko pieni¹cy, posiada bardzo dobre w³aœciwoœci mieszania siê z tward¹ wod¹ oraz doskonale
rozpuszcza zabrudzenia olejowe i t³uszczowe. Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na dzia³anie
zasad np: silnie porowaty gres, p³ytki z kamionki, p³ytki antypoœlizgowe, posadzki betonowe, posadzki w hipermarketach.
Do mycia rêcznego zaleca siê stosowanie mopów z mikrofazy. Jako uzupe³nienie prawid³owego systemu pielêgnacji zaleca siê
stosowania minimum raz w tygodniu preparatu SP-350
Wartoœæ pH= ok. 13
Rozcieñczenie:
Mycie rêczne: 50 - 150ml / 10L wody
Mycie maszynowe: 100 - 200 ml / 10L wody
Doczyszczanie gruntowne 1 - 3L / 10 L wody
Pojemnoœæ opakowania 5 litrów lub 1 litr

SP 350 - Acid Cleaner
Specjalistyczny, kwasowy preparat do czyszczenia posadzek oraz powierzchni.
Preparat o odczynie kwaœnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych
powierzchni oraz posadzek (odpornych na dzia³anie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego ( wapñ, rdza, osady
cementowe, kamieñ wodny itp.) Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: silnie porowatych gres, p³ytki
z kamionki p³ytki antypoœlizgowe, mo¿e byæ stosowany na posadzki betonowe, baseny w zak³adach przemys³u spo¿ywczego
sanitariatach oraz do doczyszczania po budowlanego. Nie zabarw ia powierzchni i fug. Do mycia rêcznego zaleca siê
stosowanie mopów z mikrofazy.
Wartoœæ pH= 1
Rozcieñczenie
Mycie rêczne: 100 - 150 ml / 10L wody
Mycie maszynowe: 200 - 300 ml / 10L wody
Doczyszczanie gruntowne 1-3 L / 10 L wody
Pojemnoœæ opakowania 5 litrów lub 1 litr
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PREPARATY PRZEMYS£OWE

Facto HD40
Silny przemys³owy preparat odt³uszczaj¹cy
Skoncentrowany preparat przemys³owy, na bazie delaminy, który wspomaga penetracjê, rozpuszczania oleju,
smaru oraz brudu. Preparat rozcieñczaæ w zimnej lub ciep³ej wodzie. Produkt ulega biodegradacji, mo¿e byæ
stosowany do mycia: rêcznego oraz maszynowego. Doskona³y w usuwaniu oleju, t³uszczu, smo³y, zabrudzeñ
przemys³owych. Mo¿na go bezpiecznie u¿ywaæ na wszystkie powierzchnie odporne na wodê, równie¿ kafelki,
beton, posadzki przemys³owe, kostkê brukow¹, malowane powierzchnie, maszyny, œrodki transportu itp.
Wartoœæ pH = 13
Rozcieñczenie:
Zabrudzenie silne 1: 50
Zabrudzenie œrednie 1: 100
Zabrudzenie lekkie: 1: 150
Pojemnoœæ opak. 5 litrów lub 20 litrów

Facto HD43
Nisko alkaliczny przemys³owy preparat czyszcz¹cy usuwaj¹cy oleje, smary, oraz œlady z gumy.
Doskona³y preparat odt³uszczaj¹cy wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych do
usuwania zabrudzeñ z t³uszczu, smaru i oleju z wszelkiego rodzaju posadzek. Mo¿e byæ stosowany na wszelkiego
rodzaju pod³ogi wodoodporne, przemys³owe, nawet zabezpieczone, wszêdzie tam, gdzie wymagany jest œrodek
czyszcz¹cy usuwaj¹cy œlady z gumy. Zawiera sk³adnik rozpuszczaj¹cy gumê, dziêki czemu usuwa z powierzchni
posadzek œlady z opon samochodowych, wózków wid³owych, butów itp. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 8,5-9,5
Rozcieñczanie:
Usuwanie œladów z gumy 1: 50
Zabrudzenie silne 1:100
Zabrudzenie œrednie 1:200
Zabrudzenie lekkie: 1: 300
Maksymalne rozcieñczenie: 1 : 500
Pojemnoœæ opak. 5 litrów lub 20 litrów

Facto PM20
Kwasowy preparat czyszcz¹cy.
Kwasowy koncentrat czyszcz¹cy. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odt³uszcza zarówno po
rozcieñczeniu gor¹c¹ jak i zimn¹ wod¹. Doskona³y œrodek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, miêsnego,
mleczami, browarów, itd. Doskona³y w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Znakomity do doczyszczenia posadzek z zabrudzeñ pobudowanych oraz doczyszczania fug.
Wartoœæ pH = 1,0
Zalecane rozcieñczenia od 1:5 do 1:100
Pojemnoœæ opak. 5 litrów lub 20 litrów

Orange Pumice Hand Cleaner
Myd³o warsztatowe usuwa t³uszcze, smary, wêgiel, atrament i brud.
Naturalny rozpuszczalnik do mycia r¹k na bazie delaminy. Wzbogacony drobinami pumeksu u³atwiaj¹cymi
skuteczne usuniêcie z powierzchni r¹k wszelkich zabrudzeñ smarami i olejami silnikowymi. Zawiera substancje
przeciwdzia³aj¹ce wysychaniu naskórka. Dzia³a koj¹co na skaleczenia naskórka. Usuwa smar, sadzê, farbê,
atrament, tusz i wiele innych plam. Doskona³y do warsztatów mechanicznych.
Stosowanie: niewielk¹ iloœci¹ preparatu umyæ rêce na sucho a nastêpnie sp³ukaæ czysta wod¹.
Wartoœæ pH = 6,5
Pojemnoœæ butelki 3,6 litra
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PREPARATY PRZEMYS£OWE
ZASTOSOWANIE PREPARATÓW PRZEMYS£OWYCH

powierzchnie
delikatne

usuwanie
osadów
wapiennych

posadzki
przemys³owe

silne
zabrudzenia
olejowe i
t³uszczowe

usuwanie przemys³
myjki
œladów z spo¿ywczy ciœnieniowe
opon

zastosowanie

posadzki
przemys³owe, silnie
zabrudzone
posadzki ¿ywiczne
i epoksydowe
czyszczenie
gruntowne, odczyn
kwaœny

ŒRODKI TRANSPORTU

Facto AT30
Preparat do czyszczenia œrodków transportu (NIE USZKADZA ALUMINIUM).
Preparat czyszcz¹cy do samolotów, ciê¿arówek i samochodów osobowych. Œrodek do mycia zewnêtrznych
czêœci pojazdów w tym tak¿e samolotów, mo¿e byæ stosowane do mycia aluminiowych fasad budynków.
Usuwa smary i oleje zarówno po rozcieñczeniu ciep³¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Rozcieñczanie : od 1:1 do 1:20
Wartoœæ pH = 12,9
Pojemnoœæ opak. 20 litrów

Facto AT31
Preparat do mycia œrodków transportu.
Koncentrat do mycia pojazdów. Usuwa nalot z sadzy i plamy z owadów pozostawiaj¹c czyst¹ lœni¹c¹
powierzchniê. Usuwa zabrudzenia smarem i olejem po rozcieñczeniu zarówno gor¹c¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat
ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 12,6
Zalecane rozcieñczenia od 1:25 do 1:100
Pojemnoœæ opak. 20 litrów

Vehicle Wash
Preparat do mycia rêcznego samochodów.
Koncentrat do mycia pojazdów zapewniaj¹cy dok³adne umycie samochodu bez potrzeby u¿ycia wody pod
ciœnieniem. Usuwa wszelkie zabrudzenia pozostawiaj¹c po umyciu czyst¹
i lœni¹c¹ powierzchniê.
Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 11,3
Zalecane rozcieñczenia od 1:40 do 1:100
Pojemnoœæ butelki 4 litry
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