
GLASS CLEAN

OFFICE CLEAN

SANI CLEAN

FRESH AIR

STAIN REMOVER

Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych

Preparat do codziennej pielêgnacji mebli

Preparat do codziennej pielêgnacji sanitariatów

Odœwie¿acz powietrza

Skutecznie usuwa t³uszcz i zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny. Przeznaczony do mycia okien, luster, monitorów LCD,
blatów, kafelków, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.

Wartoœæ pH = 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Gotowy do u¿ycia preparat o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczony do mycia
mebli drewnianych, o strukturze laminowanej, lakierowanej i powierzchni z tworzyw
sztucznych. Dziêki zawartoœci alkoholu oraz silikonu, szybko wysycha pozostawiaj¹c
lœni¹c¹ powierzchniê, jednoczeœnie zabezpiecza przed osadzaniem siê kurzu. Po umyciu
pozostawia przyjemny zapach oraz posiada w³aœciwoœci antystatyczne.
Wartoœæ pH = 7,0-8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat gotowy do u¿ytku do codziennej pielêgnacji ³azienek oraz urz¹dzeñ sanitarnych. Znakomity w usuwaniu osadów
mydlanych, nacieków z rdzy, plam t³uszczu. Posiada przyjemny œwie¿y aromat, a po umyciu pozostawia film ochronny, dziêki
czemu w znacznym stopniu ogranicza osadzanie siê brudu na nawierzchni. Nie zawiera substancji ¿r¹cych, dziêki czemu nie
uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Doskonale usuwa pozosta³oœci osadów mydlanych,
nacieków z rdzy plam t³uszczu z powierzchni umywalek, wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju
p³ytek. Do stosowania w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach u¿ytecznoœci publicznej.

Wartoœæ pH = 3,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t,
œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp.
Rozpyliæ preparat na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie.
Stosowaæ wszêdzie tam gdzie mamy problem z usuniêciem przykrego zapachu.

Wartoœæ pH = 7,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat gotowy do u¿ytku do usuwania plam i przykrych zapachów z zabrudzonych wyk³adzin tekstylnych odpornych
na dzia³anie wody. Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szminki, pasty do butów itp. Preparat
oprócz detergentów zawiera sk³adniki zmiêkczaj¹ce wodê, rozpuszczalniki, sk³adniki usuwaj¹ce przykre zapachy oraz
rozjaœniacze optyczne powoduj¹ce przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Mo¿na stosowaæ na wyk³adziny dywanowe,
meble tapicerowane, maty, wycieraczki tekstylne itp.

Wartoœæ pH = 10,6
Pojemnoœæ opakowania 1
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Odplamiacz do wyk³adzin i tapicerki

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

www.swishclean.pl

PREPARATY DLA BIUR I HOTELI
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