


Sani Clean
GOTOWY DO UŻYCIA PREPARAT DO CODZIENNEJ 
PIELĘGNACJI SANITARIATÓW Z FORMUŁĄ OCHRONNĄ

Gotowy do użytku preparat do pielęgnacji wszelkich 
powierzchni i urządzeń sanitarnych. Bezpieczny 
dla czyszczonych powierzchni, świetnie usuwa 
osady z mydła, rdzy i osady tłuszczowe. Posiada 
przyjemny świeży aromat, a specjalna formuła 
ochronna zapobiega przed ponownym, szybkim 
osadzaniem się brudu.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja wszelkiego rodzaju płytek,  
elementów chromowanych i niklowanych, kabin 
prysznicowych, wanien, brodzików, pisuarów, 
umywalek, muszli klozetowych  i innych urządzeń 
sanitarnych.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L

pH: 2,5 - 3,5

Piktogramy

Glass Clean
ŚRODEK O DZIAŁANIU ODTŁUSZCZAJĄCYM DO MYCIA 
SZYB, LUSTER I TWORZYW SZTUCZNYCH

Gotowy do użytku płyn na bazie alkoholu do mycia 
szyb, luster i innych powierzchni zmywalnych. Szybko 
wysycha i nie pozostawia smug i zacieków. Usuwa 
najtrudniejsze zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, 
brud kuchenny, odciski palców itp. Zabezpiecza 
powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.

Zastosowanie:
Preparat można stosować na wszelkiego rodzaju 
powierzchnie zmywalne.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L

pH: 9,0-10,0

Piktogramy

pH: 7,0-8,0

Piktogramy

Office Clean
PREPARAT DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI MEBLI

Gotowy do użycia płyn do codziennej pielęgnacji 
mebli drewanianych i drewnopodobnych oraz innych 
powierzchni zmywalnych, zarówno matowych jak 
i błyszczących. Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, 
przebarwienia itp. Formuła ochronna zabezpiecza 
przed ponownym, szybkim osadzaniem się brudu. 
Pozostawia świeży, długotrwały zapach.

Zastosowanie:
Codzienne mycie i pielęgnacja mebli, blatów, sprzętu 
biurowego i innych wodoodpornych powierzchni.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia. 

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L

pH: 7,0 – 8,5

Piktogramy

Nano Glass
BEZALKOHOLOWY PREPARAT DO BIEŻĄCEGO MYCIA POWIERZCHNI 
SZKLANYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH

Gotowy do użytku, uniwersalny, bezalkoholowy 
preparat na bazie nanocząsteczek do mycia 
powierzchni szklanych, okien, przeszkleń, framug 
okiennych, powierzchni z tworzyw sztucznych  
i wszelkich innych odpornych na działanie wody. 
NANO GLASS skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, 
tłuszcz, insekty, odciski palców i inne typowe 
zabrudzenia. W skład produktu nie wchodzi alkohol, 
dzięki czemu może być stosowany na wszelkie 
wrażliwe powierzchnie takiej jak kryształy, ceramika, 
aluminium czy plexi. Formuła antystatyczna 
zabezpiecza przed ponownym, szybkim osadzaniem 
się brudu.

Zastosowanie:
Bieżące mycie i pielęgnacja powierzchni szklanych,
z tworzyw sztucznych, ceramicznych, chromowanych,
plexi, aluminium itp.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L
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Uniwersalny preparat myjąco-dezynfekujący o 
szerokim spektrum bakteriobójczym, wirusobójczym 
i grzybobójczym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji 
powierzchni w miejscach użyteczności publicznej, 
w obszarze medycznym oraz powierzchni mających 
kontakt z żywnością. Może być stosowany do 
mycia i dezynfekcji ręcznej, maszynowej oraz 
do zamgławiania powierzchni. Skuteczność 
dezynfekcyjna względem koronawirusów już po 1 
minucie. Pełne spektrum dezynfekcyjne do 10 minut.

Zastosowanie:
Mycie i dezynfekcja powierzchni odpornych na 
działanie wody w instytucjach narażonych na 
ryzyko infekcji (placówki publiczne, szpitale, szkoły, 
restauracje, domy opieki, centra fitness, baseny, 
galerie handlowe, zakłady fryzjerskie itp.).

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia

Zalecany czas sanityzacji/dezynfekcji: 
60 sekund/10 minut

Dostępne pojemności:
Gotowy do użytku - 1 L, 5 L

Quato 78 Plus
PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

pH: 7,2 - 8,2

Piktogramy

Profesjonalny preparat myjąco-dezynfekujący na bazie 
trzeciorzędowej alkiloaminy, o szerokim spektrum 
bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. 
Wykazuje silne działanie przeciwko grzybom 
drożdżopodobnym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji 
powierzchni w przemyśle gastronomicznym, w tym 
powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. 
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące 
względem zabrudzeń tłuszczowych i innych powszechnie 
występujących w obiektach przemysłu spożywczego.

Zastosowanie:
Mycie i dezynfekcja powierzchni odpornych na 
działanie wody i mających kontakt z żywnością  w 
instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle 
mleczarskim, mięsnym, spożywczym i w gastronomii.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia

Zalecany czas sanityzacji/dezynfekcji: 
60 sekund/10 minut

Dostępne pojemności:
Gotowy do użytku - 1 L, 5 L

Food Service
PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

pH: 12,5 – 13,5

Piktogramy

Food Service 5000 – Gotowy do użytku 
PŁYN DO MYCIA  PIEKARNIKÓW I GRILLA

Gotowy do użytku, bardzo silny preparat do 
samoczynnego usuwania nagromadzonego i 
zapieczonego tłuszczu, przypaleń i innych bardzo 
uporczywych zabrudzeń kuchennych. Idealnie 
rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone 
resztki potraw. W celu uzyskania jeszcze lepszego 
efektu, przed naniesieniem preparatu należy 
podgrzać czyszczoną powierzchnię. Precyzyjny 
aplikator ułatwia dokładne rozprowadzenie 
preparatu.

Zastosowanie:
Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z 
powierzchni grilli, okapów, pieców konwekcyjno-
parowych, wędzarni, rusztów, rożen, patelni, płyt 
grzewczych i innych powierzchni odpornych na 
działanie alkaliów.

Dozowanie:
Gotowy do użytku

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L

pH: 13,0 – 13,5

Piktogramy

Stain Remover
ODPLAMIACZ DO WYKŁADZIN I TAPICERKI

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do 
usuwania silnych zabrudzeń z wykładzin, dywanów, 
tapicerek i innych tekstyliów. Precyzyjnie wnika 
w głąb włókien i usuwa plamy neutralizując 
nieprzyjemne zapachy. Przywraca tkaninom ich 
naturalne, żywe kolory. Zalecany do stosowania jako 
przygotowanie powierzchni do mycia pianowego 
lub ekstrakcyjnego.

Zastosowanie:
Usuwanie plam i zabrudzeń z wszystkich 
powierzchni tekstylnych odpornych na działanie 
rozpuszczalników. Pre-spray w czyszczeniu metodą 
ekstrakcyjną lub pianową.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użytku.
Starannie oczyścić czyszczoną powierzchnię 
odkurzaczem, następnie rozpylić roztwór na 
zaplamione powierzchnie. Czyścić za pomocą 
szczotki lub gąbki.

Dostępne pojemności:
1 L

pH: 10,0 – 11,0

Piktogramy
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Fresh Air
PREPARAT POKRYWAJĄCY PRZYKRE 
ZAPACHY I ODŚWIEŻAJĄCY POWIETRZE
Szybko i skutecznie pokrywa przykre zapachy. Radzi 
sobie nawet z bardzo silną wonią farby, pleśni, 
ścieków, dymów cygar, papierosów i innymi źródłami 
odoru. Zapewnia przyjemny, długotrwały i świeży 
zapach. Dostępne różne nuty zapachowe.

Zastosowanie:
Doskonale sprawdza się w łazienkach, toaletach, 
szatniach, biurach a nawet palarniach, czyli wszędzie 
tam, gdzie mamy problem z usunięciem przykrego 
zapachu.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1 L, 5 L

pH~7,5

Piktogramy
Dostępne nuty zapachowe

Produkt dostępny 
również w wersji 
bezzapachowej,  
o formule 
antybakteryjnej!

Nektarynka

Zielona herbata

Liquid Soap
MYDŁO DO RĄK W PŁYNIE

Premium Care Liquid Soap
HIPOALERGICZNE MYDŁO DO RĄK W PŁYNIE

Delikatne mydło w płynie. Starannie 
dobrana receptura sprawia, że Liquid Soap 
jest bardzo wydajne oraz doskonale myje  
i pielęgnuje skórę dłoni. Użyta kompozycja 
zapachowa pozostawia delikatny, długotrwały 
zapach. 

Zastosowanie:
Przeznaczone do codziennego mycia dłoni, również 
tam, gdzie niezbędne jest zachowanie standardów 
HACCP.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użytku.

Dostępne pojemności:
5 L

Ekskluzywne, hipoalergiczne mydło do rąk. 
Starannie opracowana formuła zapewnia doskonałe 
właściwości myjące, nawilżające i chroniące 
skórę. Bezpieczne dla skóry wrażliwej, pielęgnuje 
i odświeża. Bardzo wydajne i skuteczne, może być 
stosowane przez alergików.

Zastosowanie:
Przeznaczone do codziennego mycia dłoni, również 
tam, gdzie niezbędne jest zachowanie standardów 
HACCP.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użytku.

Dostępne pojemności:
5 L

pH: 5,5 - 6,5 pH: 5,5 – 6,5

Super Clean
ŚRODEK DO USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ

Gotowy do użytku preparat usuwający trudne 
zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, a także 
plamy z atramentu i żywności z powierzchni 
plastikowych, elementów sprzętów rtv, blatów 
itp. Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi dociera 
we wszystkie trudno dostępne miejsca.

Zastosowanie:
Preparat o szerokim zakresie stosowania. 
Idealny do utrzymania czystości w wszelkiego 
rodzaju obiektach użyteczności publicznej 
(szkoły, biura, restauracje, urzędy itp.).

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1 L, 5L

pH<11,4

Piktogramy
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