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gÉPI MOsOgatÁs
stOVIl aCtIVe

stOVIl POWer

Gépi mosogatószer – lágy vízhez

Gépi mosogatószer

Kód:
1100

Kód:
1102

Kód:
1120

leírás: Foszfátmentes, erősen lúgos, kiváló keményítő eltávolító
hatással rendelkező koncentrált folyékony mosogatószer, profeszszionális mosogatógépekhez /nagykonyhák, szállodák üzemi ebédlők
korházak konyháiban, gépi mosogatáshoz/automaikus adagoló
rendszerrel. Kitűnő átütő erő, felszabadítja és eltűntei a koszt és
a kellemetlen illatokat. Hatékonyan eltávolítja az étel és élelmiszer
maradékokat.

Kód:
1122

leírás: Lúgos mosogatószer ipari mosogatógépekhez automaikus
adagoló rendszerrel. A mosogatószer kiváló zsírtalanító ereje eltávolítja a zsírt, keményítőt, és a hasonló jellegű /étel-beszáradt élelmiszer
maradékot/szennyeződéseket. Szageltávolító: hozzáadot citromolajjal. Vízkövesedést gátló szer: megakadályozza a foltosodást és a vízkő
kialakulását a konyhai edényeken és a mosogató-berendezésben.
Csillogóvá teszi a konyhai edényeket, foltok és víznyomok nélkül. Akív
védelme meggátolja az üvegáruk korrózióját.

Felhasználási javaslat: lágy vízhez (15°F alat) Adagolás: automaikus
adagolórendszerrel: 1-8 gramm literenként, a víz keménységétől
függően.

Felhasználási javaslat: lágy vízhez (15°F alat). Adagolás: automaikus adagolórendszerrel: 1-8 gramm literenként, a víz keménységétől
függően.
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stOVIl Bar gel

Gépi öblítőszer

7 az 1-ben mosogatógél

leírás: 7 az 1-ben: mosogatószer, öblítő szer,
szageltávolító, só funkció,
acélfényesítő és üvegvédő
hatás, védi a mosogatógépet, tökéletes iszítás
rövid idejű mosások
esetén is

Kód:
1132

Kód:
1130

Felhasználási javaslat:
Minden keménységű víz
esetén hatékony. Adagolás:
Kód:
pohármosogatók esetén:
1162
2-4 g literenként, a víz
keménységétől függően.
Háztartási mosogatógépek esetén: 25 ml az adagolóba. Fő alkalmazási
terület: poharak, porcelánedényeztek, evőeszközök gépi mosogatásához, frissvizes és tankrendszerű mosogatógépekben. Bármely
fajta ételmaradékot gyorsan és hatékonyan eltávolít. A Stovil Bar Gel
kíméletes a iszítandó eszközök alapanyagához és ragyogóan fényesre
mosogatja azokat.

leírás: Koncentrált öblítőszer gépi mosogatóhoz automaikus adagoló rendszerrel. Az öblítőszer Brill Power verhetetlen csillogást biztosít
a poharaknak és az edényeknek. Megkönnyíi a gyors szárítást és
eltávolítja a vízkövet. Megakadályozza a poharak kopását és opálosodását. Acélfényesítő hatása ragyogóvá teszi a konyhai edényeket,
eltűntei a foltokat és a víznyomokat. Citrusillata hatékony távolítja el
a kellemetlen szagokat. Kiválóan alkalmas mosogatás utáni öblítésre
porcelán, üveg és üvegezet felületekhez. Fő alkalmazási terület:
Étkező edény-mosogatógépekhez és pohármosogató gépekhez
Felhasználási javaslat: A lágytól a közepes kemény vizekig alkalmazható (15°F- 35°F). Adagolás: automaikus adagoló rendszerrel:
0,2-0,5g literenként, a víz keménységétől függően.

stOVIl taBs

stOVIl saN

stOVIl alluMINIuM

6 az 1-ben mosogatótabletta

Aktív klór alapú fertőtlenítő
mosogatószer

Alumínium, ezüst, réz és sárgaréz
tisztító

Kód:
1160-S
leírás: 6 az 1-ben citromillatú tableták
szagtalanító hatással az edények és poharak
mosogatógépben való iszításához. Eltávolítja
a szennyeződéseket - Foltmentes ragyogást
biztosít - Friss citromillat minden egyes
mosásnál - Hatékony tea-, kávé- és borfoltokkal szemben Eltávolítja a szennyeződéseket
- Meggátolja az üvegáruk korrózióját Azonnali
hatás, gyorsan oldódik - Formulája hatékonyan
gátolja meg a vízkő kialakulását és lerakódását
- 40°C-on is hatékonyan alkalmazható
Felhasználási javaslat: Minden fajta
keménységű víz esetén hatékony.
Adagolása: 1 tableta 5-8 ciklusonként

Kód:
1171
leírás: Koncentrált, akív klór alapú fertőtlenítő mosogatószer /fertőtlenítő hatású mosogatószer edény-, és pohármosogató gépekhez.
Klór alapú formulája hatékonyan távolítja el
a kávé-, és rúzsfoltokat, szüntei meg a rossz
szagokat és fertőtleníi a konyhai edényeket
és a mosogató-berendezést. Ételfeldolgozó
eszközök kézi fertőtlenítésére is alkalmas.
Felhasználási javaslat: Fazekak, edények,
serpenyők és evőeszközök. Adagolás:
automaikus adagoló rendszerrel 2-4g literenként, a víz keménységétől függően. Kézi
mosásnál: 2-4%.
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Kód:
1175
leírás: Magas koncentrációjú, deoxidáló és
vízkőmentesítő mosogatószer az alumínium,
réz, sárgaréz és egyéb könnyűfém edények
és konyhai felszerelések kézi mosogatására.
Eltávolítja az égési nyomokat a serpenyőkről,
így visszaállítva azok eredei színét.
Felhasználási javaslat: Az alumíniumból,
rézből, sárgarézből és egyéb könnyűfémekből készült fazekakhoz, edényekhez,
serpenyőkhöz, evőeszközökhöz és konyhai
felszerelésekhez. Adagolás: 5% a lerakódások
mértékétől függően. Körülbelül 4 kupak 5
liter vízhez
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PIattI lIMONe VerDe
Kézi mosogatószer koncentrátum

Kód:
1240

Kód:
1242-S

leírás: Koncentrált kézi mosogatószer, pH semleges értékkel
az edények kézi mosogatásához. Hatékony zsíroldó, erősen
szennyezet eszközök iszítására,
amely puhán tartja a bőrt és
eltávolítja a kellemetlen szagokat
a hozzáadot zöldcitromos illatanyagnak köszönhetően. A legmakacsabb zsíros lerakódásokat
is eltávolítja a felületekről. Erős
és gyors iszító hatás. Univerzálisan alkalmazható.

Felhasználási javaslat: Edényekhez, evőeszközökhöz és poharakhoz. Adagolás: 2-4g
literenként a víz keménységétől függően. ½ kupak 5 liter vízhez.

H.a.C.C.P

KÉzI MOsOgatÁs

MultI aCtIV

saNIMeD

Alkoholos felülefertőtlenítő és
iszítószer

Illatmentes felülefertőtlenítő és
iszítószer

Kód:
1821-S
leírás: Használatra kész illatmentes alkoholos fertőtlenítő és zsírtalanító iszítószer.
Ez az exkluzív, 2 anibakteriális hatóanyagú
termék négytagú ammónium-sóval segíi
a baktériumok, a kórokozók, és a kellemetlen illatok eltávolítását. Alkalmas étellel
érintkező felületek iszítására is. A 2 akív
anibakteriális hatóanyag megakadályozza,
hogy a baktériumok immunitást fejlesszenek
a hatóanyaggal szemben, így nem szükséges
a iszítószer váltakoztatása.
Felhasználási javaslat: A konyhában, vágódeszkákon, szeletelőkön, késeken, munkafelületeken, hideg tároló helyiségekben,
húsdarálókon és termoszokhoz. Adagolás:
használatra kész.
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Kód:
1511
leírás: Koncentrált, illatmentes, fertőtlenítő
iszítószer 2 akív anibakteriális hatóanyaggal: 10%-os négytagú ammónium-kloriddal
és diklozánnal, melyek biztosítják az erős
baktericid, germicid és fungicid tevékenységet. A 2 akív anibakteriális hatóanyag megakadályozza, hogy a baktériumok immunitást
fejlesszenek a hatóanyaggal szemben, így
nem szükséges a iszítószer váltakoztatása.
Felhasználási javaslat: Ételfeldolgozó
üzemekben, munkafelületeken, padlókon,
szerszámokon, konyhákban, fürdőszobákban, nyilvános helyeken és kórházakban.
Adagolás: 0,5-1% ; 1 kupak 5 liter vízhez.
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ClOrO gel

Univerzális zsíroldó (H.A.C.C.P.)

Klóros iszítószer

Kód:
1825-S

Kód:
1815

Kód:
1560S

leírás: Szagtalan, koncentrált, univerzális zsírtalanító minden étellel
érintkező felület iszítására. Különösen alkalmas alumíniumból és
rozsdamentes acélból készült ételfeldolgozó eszközökhöz, úgymint
szeletelőkhöz, csonfűrészekhez, húsdarálókhoz, stb. /alkalmas bármely
anyagból készült felületek és munkaeszközök kézi iszítására. PL: kézi
mosogatáshoz is alkalmazható. Megbízhatóan eltávolítja a szennyeződéseket a munkaeszközökről és a padozatokról.

Kód:
1562-S

leírás: Akív klórtartalmú iszítószer hozzáadot illatanyaggal, amely
fertőtlenít és zsírtalanít. Formulája mélyen iszít, karcolás nélkül. A gél
hozzátapad a függőleges felülethez is. HACCP tervekhez is alkalmas.
Karcolás mentesen, kíméletesen bánik a iszítandó felületekkel.
Felhasználási javaslat: Konyhákban, munkafelületeken, felszereléseken, fürdőszobákban, mosdókon, WC-khez és padlókhoz. Adagolás:
használatra kész. 1-2% padlóiszításhoz. Öblítés nem szükséges.

Felhasználási javaslat: Konyhákban, kaninokban, étel-, és húsfeldolgozó intézményekben. Adagolás: 1-4 kupak 5 liter vízhez

ClOrO taBlet

BaKterIO

MultI aCtIV BagNO

Anibakteriális hatóanyaggal

Fertőtlenítő iszítószer, balzsamfenyő

Lúgos, bi-akív fertőtlenítő iszítószer

Kód:
1540N-S

Kód:
1544

Kód:
2120
leírás: Koncentrált, akív klór alapú, oldható
tableták, tableta alakú speciális mosogatóadalék, iszítás fokozására, általános fertőtlenítő hatással, amelyek eltávolítják a szagokat/
különösen makacs szennyeződéseket, minden
mosható felületről. Ugyanakkor kiváló fertőtlenítő hatással bír. 1kg = 300 tableta.
Felhasználási javaslat: Mindenféle
padlóhoz, mosható felülethez, mosogatógépekhez, mosógépekhez, konténerekhez;
konyhákban, fürdőszobákban, WC-kben,
ételfeldolgozó üzemekben/telepeken,
kórházakban és étermekben. tojásfertőtlenítésre is alkalmas. Adagolás: 1 tableta 3
liter vízhez, az opimális víz-klór mosóoldat
érdekében.

Kód:
1822-S
leírás: Négytagú ammónium-só alapú, illatosítot fertőtlenítő és germicid iszítószer.
Széles körű és átütő baktericid tevékenység
intenzív illatal. Gyorsan eltávolítja a gombákat, baktériumokat és a penészt minden
felületről.
Felhasználási javaslat: Ételfeldolgozó üzemekben, hentesüzletekben, étermekben,
bárokban, szállodákban, iskolákban, kórházakban és egyéb közösségi intézményekben.
Adagolás: 1-3%; 1-2 kupak 5 liter vízhez.
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leírás: Illatosítot lúgos iszítószer anibakteriális hatóanyagokkal a fürdőszoba,
mosdókagyló, WC, zuhanyzó és a padló
mindennapos takarításához. Új formulája
nem savasít, nem korrodál, és nem rongálja a
márványt és a természetes köveket. Karcolás
nélkül zsírtalanítja a felületeket, védőréteget képezve a lerakódások ellen, miközben
hosszantartó illatot biztosít.
Felhasználási javaslat: Mosdókagylókhoz,
csaptelepekhez, zuhanyzókhoz, WC-khez és
csempékhez. Adagolás: használatra kész.
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KONyHaI gÉPeK tIsztÍtÁsa
FOrNO POWer

BrIll FOrNO

CreMa lIMONe

Sütőtisztító

Öblítő- öntisztító sütőkhöz

Súroló krém

6 kg

Kód:
1965

leírás: Szuperkoncentrált, lúgos, zsíroldó
iszítószer beépítet/
automata rendszerű
öniszítóval rendelkező kombisütők belső
terének iszítására/öniszító rendszerrel
rendelkező sütőkhöz. Hatékonyan távolítja
el a főzés során keletkezet maradványokat
és zsírokat, még /leéget ételmaradékokat
is hatékonyan eltávolítja/ha azok oda is
égtek.A Forno Power iszítószer a szintén
folyékony Brill Forno öblítöszerrel kombinálva használandó
Felhasználási javaslat: Öniszító sütőkhöz.
Adagolás: a iszítószert töltsük a piros
színnel jelzet tartályba, vagy kössük rá a
piros jelű adagoló csőre. Az iszítás a gép
automataadagoló rendszerének segítségével
történik. A iszítást automaikus öblítés kövei, ehhez a Brill Forno iszítószert ajánljuk.

Kód:
1967

5 kg

leírás: Szuperkoncentrált öblítő szer
beépítet öniszító
rendszerrel rendelkező sütőkhöz./
kombi sütők belső terének gyors,foltmentes
öblítésére és szárítására használható/ Megkönnyíi a szárítást, a vízkő eltávolítását és
megakadályozza a foltok képződését, ezáltal
a iszítot felületek ragyogóak maradnak.
Minden keménységű víz mellet hatékony.
Felhasználási javaslat: Öniszító sütőkhöz
A Brill Forno öblítő a Forno Power folyékony
iszítószerrel kombinálva használandó.
Adagolás: az Öblítőszert töltsük a kék színnel
jelzet tartályba, vagy kössük rá a kék jelű adagoló csőre. Az Öblítés a gép automataadagoló
rendszerének segítségével történik.
Az öblítést automaikus iszítás előzi meg,
ehhez a Forno Power iszítószert ajánljuk.
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750 ml

Kód:
1818
leírás: Súroló krém koncentrált citromillattal. Eltávolítja a zsíros és olajos foltokat és az
elszenesedet törmeléket. Bármilyen szenynyeződéssel szemben és ninden féle felületen hatékony. Ideális étkezési területekhez és
ipari létesítményekhez, használható boltokban, irodákban, raktárakban és kórházakban,
valamint tengeri ipari létesítményekben.
Felhasználási javaslat: Sütőkhöz, motorháztetőkhöz, grillsütőkhöz, főzőlapokhoz,
munkafelületekhez, acélberendezésekhez,
keri bútorokhoz, redőnyökhöz, autókhoz, biciklikhez, motorkerékpárokhoz és hajókhoz.
Adagolás: használatra kész
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FrIggItrICI taBlet

CaFFÉ WasH

legNO e Pelle

Olajsütő tisztító tabletta

Kávégép tisztító

Antisztatikus bútorápoló

900 g.

Kód:
2160-S

1000 ml

Kód:
2130
leírás: Tiszít, fertőtlenít és eltávolítja a
kellemetlen szagokat, szennyeződéseket az
ipari és háztartásbeli olajsütőkből.
Felhasználási javaslat: Ipari és háztartásbeli
olajsütőkhöz, fémes felületekhez. Adagolás: ürítse ki az olajsütőt, majd töltse meg
iszta vízzel. Forralja körülbelül 20 percig
a meghatározot dózissal. 2db tableta
kis olajsütőkhöz (15l), 3db tableta nagy
olajsütőkhöz (25l), 3db tableta fémeszközök
zsírtalanításához

leírás: Koncentrált, lúgos,
folyékony iszítószer, amely
különösen alkalmas az odaéget
kosz, szennyeződés -, és zsírfoltok eltávolítására a kávégépek
ilteréből és habkészítőjéből. Zsírtalanítja és
eltávolítja a különösen makacs foltokat és a
kellemetlen szagokat is, ezzel garantálva a
megfelelő kávéaromát.
Felhasználási javaslat: Professzionális kávégépekhez, annak egységeihez, szűrőjéhez
és a habkészítőhöz. Adagolás: a ilterekhez
és a habkészítőkhöz: 20 ml a termékből közvetlenül a szűrőbe. Másik módszer: merítse
a részeket 1 liter, forrásban lévő vízbe, és
adjon hozzájuk 40 ml-nyit a termékből.

DeINK

Crystal VetrI

Graffiti

Üvegtisztító

750 ml

750 ml

Kód:
1866-S

750 ml

Kód:
1845-S
leírás: Szilikon emulziós, önfényező növényi
viaszban gazdag iszítószer hozzáadot
illatanyaggal minden fa és bőr borítású felület
iszítására és ápolására. Speciális formulája
óvja a fát és a bőrt a napsugaraktól és a korosodástól. Anisztaikus, portaszító hatással.
Felhasználási javaslat: Asztalokhoz,
acélfelületekhez, műanyag felületekhez és
víznek ellenálló kemény felületekhez. Gépipari
használat esetén zsírtalanít is. Adagolás:
használatra kész

Kód:
2261

5 kg

Kód:
1884-S
leírás: Oldószer alapú, zsírtalanító iszítószer
tollak, ilctollak, vagy inta, bélyegző, graii,
olaj, zsír, stb. által hagyot foltok öblítés nélküli
iszításához. Csíkmentes isztaságot biztosít,
és kellemes illatúvá teszi a kezelt felületet.
Felhasználási javaslat: Asztalokhoz, acélfelületekhez, műanyag felületekhez és víznek
ellenálló kemény felületekhez. Gépipari használat esetén zsírtalanít is. Használatra kész.

leírás: Mulifunkcionális iszítószer üvegek, kristályok, tükrök és krómozot felületek iszításához.
Csillogóvá teszi a felületeket, kellemes illatot hagy maga után. Portaszító hatása van, csíkmentesen
és foltmentesen iszít.
Felhasználási javaslat: Üvegekhez, kristályokhoz, tükrökhöz és krómozot felületekhez. Adagolás:
használatra kész. A terméket hígítatlanul permetezzük a iszítandó felületre, majd száraz, puha
szöszmentes ruhával töröljük szárazra.
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PaDlótIsztÍtÁs
MatIC FlOOr

saNIalC

Szuperzsírtalanító súrológépekhez

Univerzális tisztítószer

5,5 kg

5,5 kg

Kód:
1440
leírás: Koncentrált, lúgos, anibakteriális zsíroldó padlóiszító gépekhez a padló súlyos szennyeződéseinek eltávolítására. Mélyrehatóan
iszít, kevés habbal, ennél fogva nem kell a iszító géphez külön
habosodást gátló terméket hozzáadni. Kellemesen illatossá teszi a
kezelt felületeket.
Felhasználási javaslat: Minden padlóhoz és mosható felülethez. Adagolás: 1-3% habosodást gátló termék nélküli padlóiszító gépekhez,;
1-2 kupak 5 liter vízhez. Öblítést nem igényel.– hagyja állni 15 percig.

1000 ml

Kód:
1425

Kód:
1426N-S

leírás: Alkoholos alapú. univerzális iszítószer hozzáadot illatanyaggal.
Gyorsan szárad, és mélyrehatóan zsírtalanít, foltok nélkül. Négytagú
ammónium-kloridot tartalmaz, az összes kezelt felület fertőtlenítésének
érdekében. HACCP tervekhez is alkalmas.
Felhasználási javaslat: Minden padlóhoz, csempéhez és mosható felülethez; ajtókhoz, asztalokhoz, műanyagokhoz és fémekhez. Adagolás:
1-2% kézi mosás, vagy padlómosó gép esetén (hozzáadot habosodást
gátlóval). 1 kupak 5 liter vízhez. Öblítést nem igényel.
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IgIeNIC FlOOr

DeO FresH

Padozat tisztító több illatban

Illatosító több illatban

5 kg

750 ml

1000 ml

Kód:
1410

Kód:
1433-S

leírás: Koncentrált, univerzális zsíroldó iszítószerek, szagtalanító
hatással, minden féle szennyeződéshez. Ragyogóvá teszik a felületet,
és nem szükséges öblíteni őket. Ideális a mindennapos takarításhoz.
Felhasználási javaslat: Minden padlóhoz és mosható felülethez. Adagolás: 2-4% kézi mosás, vagy padlóiszító gép használata esetén; 2-3
kupak 5 liter vízhez. Öblítést nem igényel. Takarítógépekbe használható, habosodást gátló szer hozzáadása nélkül.

Kód:
1890-S

Kód:
1892-S

Kód:
1893-S

leírás: Ökológiai szageltávolító légfrissítő ritka különleges esszenciális
olajokkal. Formulája eltávolítja a kellemetlen szagok molekuláit, és
biztosítja a szoba higiénikusságát. Ideális szállodai szobákban a napi
takarítás után.
Felhasználási javaslat: Fürdőszobákban, WC-kben, társalgókban,
konyhákban, autók belsejében, cipőpolcokhoz, raktárakban, állatok
fekhelyeihez, padlókhoz, padlószőnyegekhez, ruhákhoz és szövetekhez.
Adagolás: használatra kész.

ParQuet

FlOOr aCID

MOQuette e tessutI

Parketta tisztító méhviasszal

Savas tisztítószer

Szőnyegtisztító

5 kg

5 kg

5 kg

Kód:
1470
leírás: Tiszítószer méhviasszal és semleges
szappannal a lakozot vagy viaszos fapadlók
napi iszításához. Mélyreható iszítás,
öblítés nélkül, anisztaikus hatást biztosítva.
Védi és ápolja a kezelt felületet, és kellemesen illatossá teszi a helyiséget.
Felhasználási javaslat: Minden padlóhoz és
mosható felülethez. Adagolás: 1-2%; 1 kupak
5 liter vízhez. Öblítést nem igényel.

Kód:
1894-S

Kód:
1460
leírás: Magas savtartalmú vízkőoldó, a makacs szennyeződések és a vízkőlerakódások,
sókristályok, habarcs, vakolat, festék és a rozsda eltávolításához. Ideális frissen lefektetet
padlókhoz. Nem károsítja a kezelt felületet.
Felhasználási javaslat: Minden saválló padlóhoz; kő-, klinker-, égetet tégla és kerámiafelülethez, medencék széleihez. Adagolás: 1-3%;
1-2 kupak 5 liter vízhez. Öblítést igényel.
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Kód:
1450
leírás: Fertőtlenítőszer hozzáadot illatanyaggal padlószőnyegek, szőnyegekhez és szövetekhez, extrakciós géppel való iszításához.
Mélyreható iszítás, eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket is, miközben kíméli
a szövetet és annak szálait. Poratkák ellen is
hatékony. Hígítatlan állapotban folteltávolítóként is funkcionál.
Felhasználási javaslat: Minden padlószőnyeghez, szőnyeghez, autók belső elemeihez,
texilfelületekhez. Adagolás: 1-3%, 1-2 kupak
5 liter vízhez; Öblítést nem igényel.
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LA MATRICE DEL PULITO

PIattI

laVastOVIglIe

BrIllaNtaNte

Tiszítószer az edények kézi
mosogatásához

Mosogatószer professzionális mosogatógépekhez

Öblítőszer professzionális mosogatógépekhez

5,5 kg

5 kg

5 kg

Kód:
XM001

Kód:
XM002

Kód:
XM003

leírás: Tiszítószer az edények kézi mosogatásához. Gyors zsírtalanítás és szageltávolítás mindenféle szennyeződés esetén.

leírás: Alaposan zsírtalanít Erősen koncentrált, lúgos, foszfátmentes folyékony
iszítószer mosogatógépekhez automaikus
adagoló rendszerrel. Kifejezeten közepesen
és enyhén kemény vízhez 15°F-től 35°F-ig.

leírás: Homályosodást gátló hatással.
Koncentrált gépi öblítő adalékanyag ipari
mosogató- és pohármosogató gépekhez
automaikus adagoló rendszerrel, közepesen
és enyhén kemény vízhez 15°F-től 35°F-ig.

Felhasználási javaslat: automaikus adagoló
rendszerrel: 2 g-4 g literenként a víz keménységétől

Felhasználási javaslat: automaikus adagoló
rendszerrel: 0,4 g-0,8 g literenként a víz
keménységétől függően.

Felhasználási javaslat: edények, evőeszközök, poharak. 3-6 g literenként a víz keménységétől függően. 1 kupak 5 liter vízhez.
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PaVIMeNtI

saPONe lIQuIDO

sgrassatOre

Padlóiszító vadlevendula,
fenyő és eukaliptusz illatokban

Folyékony szappan pH semleges illatosítot

Zsíroldó

5 kg

5 kg

Kód:
XM005

750 ml

Kód:
XM004

Kód:
XM010

leírás: Fertőtlenítő - A isztaság illata Koncentrált univerzális, illatosítot iszítószer
fertőtlenítő hatással. Ragyogóvá varázsolja a
padlót, nem szükséges utána öblíteni. Ideális
a napi általános isztaság fenntartásához.

leírás: Folyékony szappan a mindennapi
kézmosáshoz pH semleges formulája kíméli a
bőrt és biztosítja annak higiéniáját.

leírás: Zsírtalanít - A csillogó felületekért
Koncentrált univerzális zsírtalanító. Eltávolít
minden szennyeződést mindenféle felületről.

Felhasználási javaslat: kézre és testre,
használatra kész

Felhasználási javaslat: Fújja a terméket a kezelni kívánt felületre. Hagyja fent maximum
5 percig, majd nedves ruhával távolítsa el.

Felhasználási javaslat: (4-6%) 4-5 kupak
5 liter vízhez Öblítés nem szükséges.

aNtICalCare

VetrI MultIusO

Vízkőoldó

Mulifunkcionális üvegiszítószer

750 ml

Kód:
XM006

750 ml

Kód:
XM007

Kód:
XM008
leírás: Illatosítot zsírtalanító folteltávolító,
amely feloldja a lerakódot vízkövet is. Eltávolítja a koszfoltokat, a vízkövet, kalciummaradékokat és a víznyomokat is minden
felületről. Mosdókagylók, zuhanyzófülkék,
csapok, fürdőszobai berendezések, szaniterek, csempék, rozsdamentes acél-, króm-, és
kerámiafelületek.
Felhasználási javaslat: Egyenletesen oszlassa el a terméket egy szivaccsal vagy iszta
ronggyal. Hagyja a felületen egy pár percig,
majd öblítse le. Használatra kész mosdók,
csapok és zuhanyzók esetén. Padlókhoz való
használat esetén oldjon fel kb. 2-3%-nyit a
termékből.

leírás: A csillogó felületekért. Nem hagy
homályos foltokat Univerzális iszítószer
különösen üvegek, kristálytükrök, üvegasztalok és –ajtók iszításához. Csillogóvá és
illatozóvá teszi a felületeket anélkül, hogy
nyomot hagyna.
Felhasználási javaslat: Használatra kész.
Fújja be a teljes felületet, várjon egy keveset,
majd törölje le egy a célra megfelelő száraz
ronggyal.

LA MATRICE DEL PULITO
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HOGYAN KÜLÖNBÖZTETHETŐ
Meg a HagyOMÁNyOs PrOFesszIONÁlIs
TISZTÍTÓSZEREKTŐL
MIÉrt VÁlassza a saNIteC greeN
POWer terMÉKeIt
Minimális környezei hatás a professzionális
iszítószerekhez képest
A termékekben minimális a veszélyes anyagok
mennyisége

PrOFesszIONÁlIs tIsztÍtószereK

EGY SZEBB JÖVŐÉRT

Az összes termék biológiai úton lebomló
A csomagoláshoz újrahasznosítot anyagok letek
felhasználva
Ugyanazt a minőséget és hatékonyságot nyújtja,
mint más piacvezető termékek.

a tIsztÍtószereK És a KaPCsOlóDó
terMÉKeK BIztONsÁgOs HaszNÁlata
- Olvassa el és kövesse a címkén szereplő óvintézkedéseket és biztonsági előírásokat
- Használjon megfelelő védőöltözetet amikor az
tanácsolt (pl.: kesztyű, védőszemüveg,stb...)
- Soha ne keverjen össze különböző termékeket
- Szigorúan kövesse az előírt adagolást a pazarlás és
a környezetszennyezés elkerülése érdekében

MI Is az eCOlaBel?
A L’Ecolabel UE (66/2010 sz. CE határozat) egy
környezetvédelmi egység amely rangsorolja és
jutalmazza a legkörnyezetbarátabb termékeket az Európai Unió területén belül, ugyanakkor magas szintű szabványok elérését várja el.
A cím lényegében azt hivatot bizonyítani, hogy
a termék vagy a szolgáltatás minimális hatással
van környezetére annak életartama alat. Az
Ecolabel védjegy, melynek emblémájában virág
látható nonproit, szelekív, és egész Európában
jelen van. Az Ecolabel védjegyre a jelentkezés
teljes egészében önkéntes. Gyártók, importőrök,
és forgalmazók egyaránt jelezheik igényüket
az Ecolabel márkára, amint elérték a termékeik
iráni elvárásokat, és az eredmények hitelesítve
is letek. Ez az ökocímke tanusítvány a kiválóságra, amellyel ennek megfelelően csupán azon
termékek lehetnek jutalmazva, melyek hatása a
környezetre minimális.
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greeN POWer PIattI

greeN POWer PaVIMeNtI

Edények kézi mosogatásához

Padlóiszító

greeN POWer
sgIOglICalCare
Vízkőoldó

5 kg

5 kg

750 ml

Kód:
3105

Kód:
3104
leírás: Zsírtalanító hatású iszítószer
edények kézi mosogatásához evőeszközök,
edények és poharak szennyeződésének természetes eltávolításához. Bőrgyógyászailag
tesztelt növényi eredetű anyagokkal.
Felhasználási javaslat: öntse az ajánlot
mennyiséget meleg vízbe. Dörzsölje át egy
szivaccsal majd öblítse le.

Kód:
3103

leírás: Hipoallergén növényi eredetű
anyagokkal. Koncentrált iszítószer minden
fajta padlóhoz és mosható felülethez. Öblítés
nélkül iszít.

leírás: Hipoallergén, növényi eredetű
anyagokkal. Erőteljes, illatosítot vízkőoldó
szennyeződések, valamint kálcium-és szappanmaradékok eltávolításához.

Felhasználási javaslat: Minden fajta
padlóhoz és mosható felülethez. oldjon
fel a termékből az ajánlot mennyiségnek
megfelelően. Öblítés nem szükséges. 20 ml
1l vízhez (1 kupak 3.5 liter vízhez). Öblítés
nem szükséges. A termék szárítókhoz is alkalmazható, habgátló komponensek hozzáadása nélkül.

Felhasználási javaslat: Mosdókagylókhoz,
zuhanyzókhoz, vízcsapokhoz, csempékhez,
acélokhoz, szaniterekhez, rozsdamentes
acélokhoz, krómfelületekhez, kerámiákhoz.
Fújja a terméket a kívánt területre, hagyja
fent kb. 5 percig majd öblítse le egy nedves
szivaccsal. A termék ipari használatra,
berendezések széles köréhez van tervezve.
Használatra kész.

greeN POWer sgrassatOre

greeN POWer VetrI

Zsíroldó

Üvegiszítószer
A termék formulája, mely felületakív anyagokon alapul nagy
hatékonyságra let tervezve.
Az ajánlot mennyiség lehetőve
teszi Ön számára, hogy megelőzze és minimálisra csökkentse
a termék környezetszennyező
hatását.

750 ml

750 ml

Kód:
3102

Kód:
3101
leírás: Hipoallergén növényi eredetű
anyagokkal. Univerzális zsíroldó hozzáadot
illatanyagokkal.
Felhasználási javaslat: fújja a terméket a kívánt területre, hagyja fent kb. 5 percig majd
távolítsa el egy nedves szivaccsal.
A termék széles körű használatra van tervezve. Használatra kész.

leírás: Hipoallergén növényi eredetű anyagokkal. Mulifunkcionális, professzionális
iszítószer üvegfelületek, kristálytükrök és
krómozot felületek iszításához. Csillogóvá
és illatossá varázsolja a felületeket anélkül,
hogy homályosítaná azokat.
Felhasználási javaslat: fújja a terméket a
kívánt területre. Oszlassa el majd törölje le
egy száraz szivaccsal szárazra. A termék széles
körű használatra van tervezve. Használatra
kész.
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DIsgOrgaNte gel

aCCIaIO VIVO

urI taBs

Lefolyótisztító gél

Folyékony fémpolírozó

Pissoir tabletta

Kód:
1979-s
leírás: A DISGORGANTE termék könnyedén
felszabadítja az eldugult lefolyókat, és eltávolítja a kellemetlen szagokat/beszáradt, nehezen lemosható lerakódást, szennyeződést.
Erre a célra kialakítot formulája könnyedén
behatol a lefolyókba, fellazítja és eltávolítja a
vízkövet és a szerves akadályokat,/ételmaradékokat/ a csövek rongálása nélkül.
Felhasználási javaslat: Lefolyókhoz, WCkhez, tusolókhoz és fürdőkádakhoz. Adagolás: nagyobb csövek esetén: 3-4 adag –
hagyja állni 30 percig. Kisebb csövek esetén:
1 adag – hagyja állni 15 percig.

Kód:
1870-S
leírás: Folyékony polírozó ideális minden
acél felület védelmére és polírozására.
Speciális formulája hosszan tartó védő
réteget képez a felületen, csíkmentesen és
foltmentesen fényesít. Megelőzi a foltok és
vízkő kialakulását a kezelt felületen.
Felhasználási javaslat: Konyhai acél berendezések, hűtőszekrény és fagyasztó ajtók,
mosogatógépek, pultok, kabinok…

laVaMaNI INDustrIa gel

leírás: Lassan oldódó fertőtlenítő tableták
a pissoirokban lerakódot szennyeződések
eltávolításához. Tiszítja a kezelt felületet és
eltávolítja róla a vízkövet, megakadályozva
a vízkő későbbi kialakulását. Citromos illata
megszüntei a kellemetlen szagokat. A tableták gyorsan és könnyen alkalmazhatóak.
Egy vödörben 150db tableta található.
Felhasználási javaslat: Mellékhelyiségek
pissoirjaihoz. Adagolás: 1db tableta pissoironként.

IllatOs PIssOIr rÁCs

IParI KÉztIsztÍtó
Mikrogranulátumokkal

Kód:
2150

leírás: Folyékony szappan
mikrogranulátumokkal a makacs ipari szenynyeződésekre (zsír, olaj, ragasztó, rozsda,
kátrány, inta, stb.). Különösen ajánlot
garázsoknál, a gépipari és építési területeknél. Kíméli a bőrt, puhán tartja és enyhe
citrusillatot ad neki.
Felhasználási javaslat: csak kézre

Kód:
1045

Kód:
2431
leírás: Az illatosítot pissoirrács akár ízszer
több illatanyagot bocsát ki havonta. Forradalmian új tervezésének köszönhetően sokkal
hajlékonyabb, könnyebben alkalmazható
mindenféle pissoir esetén; színezet, ezért
biztosítja a tökéletes láthatóságot. Működésének különlegessége abban rejlik, hogy az
illatanyag „jótékony részecskéit”, amelyek
eltávolítják a vizelet kellemetlen szagát,
fokozatosan bocsátja ki
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

1. Ipari szennyeződések
2. Kézre és teljes testre
3. Folyékony szappanadagoló adagoló pumpával
4. Alkalmas H.A.C.C.P. használatra
5. Gépi mosogatás
6. Mosogatógéphez elektronikus
adagolópumpával
7. Csillogó hatás
8. Anibakteriális hatás
9. Edények
10. Kézi mosogatás
11. Élelmiszer feldolgozó
felszerelésekhez
12. Konyha
13. Élelmiszeripari takarítás
14. Élelmiszer-számlálók
15. Nagynyomású iszító
16. Padló
17. Fürdőszoba és szaniterek

31

18. Grillsütők
19. Kávégépekhez
20. Olajsütők
21. Törlőruha
22. Mosdókagylókhoz
23. Üvegfelületek
24. Irodai berendezés
25. Iroda
26. Bőr felületek
27. Toalet
28. Lefolyó / csöpögtető
29. Piszoárok
30. Toalet
31. Gépi padlósúroló
32. Felmosó
33. Kárpit és padlószőnyegek
34. Extrakciós gép
35. Hűtőgép

Mi a pH érték?
a pH érték az anyagok savasságát és lúgosságát méri.
A pH skála tartománya 0 és 14 közöt mérhető. Azok az anyagok, melyek pH értéke alacsonyabb, mint 7,
savasnak, amelyek pH értéke egyenlő 7-tel semlegesnek, és amelyek pH értéke magasabb, mint 7, lúgosnak
tekinthetőek. A koncentrált savas vagy lúgos anyagok maró hatásúak és veszélyesek.
Azok a termékek, melyek pH értéke alacsonyabb, mint 7, könnyen feloldják a vízkőlerakódásokat, miközben a
7-nél magasabb pH értékű termékek lehetővé teszik a zsírok feloldását.
Jelen katalógus pH jelzései csupán jelzésértékűek. Hivatalos értékekért tájékozódjon a termék biztonsági
adatlapjában.
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