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SP 150 - Gres Cleaner

SP 350 - Acid Cleaner

SP 300

Tuby

Specjalistyczny preparat zasadowy do czyszczenia posadzek z kamionki (gres)

Kwasowy antybakteryjny preparat czyszcz¹cy do ³azienek z zapachem

Preparat czyszcz¹cy do ³azienek z formu³¹ ochronn¹ o du¿ej lepkoœci usuwaj¹cy osady z kamienia i myd³a

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 niskopieni¹cy, posiada bardzo dobre w³aœciwoœci mieszania siê z tward¹ wod¹ oraz doskonale
rozpuszcza zabrudzenia 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= 12,5 - 13,5
Rozcieñczenie: 1-40/ 1-200/ 1-400
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 200

1 , 5 , 200

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 itp.
Wartoœæ pH od 1,00 do 2,00
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5

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 opakowania 3,78 l lub 946 ml
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Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia
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 zabarwia powierzchni i fug. Do mycia rêcznego zaleca siê
stosowanie mopów z mikrofazy.
Wartoœæ pH= 0,5 -1,0
Rozcieñczenie 1-5 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania
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Odkamieniacz

Doskona³y preparat do mycia sanitariatów zawieraj¹cy drobiny œcierne

Preparat do codziennej pielêgnacji sanitariatów

Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia.

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). Do mycia umywalek,
wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju p³ytek. Do stosowania
w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Wartoœæ pH = 3,50
Pojemnoœæ opakowania 1

Wartoœæ pH = 0,5 - 1,0
Rozcieñczenie 1-1 / 1-8

Pojemnoœæ opakowania 946 mll
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1 , 5

1 , 5

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.

Pojemnoœæ opakowania

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

SANI CLEAN

SP 350 - Acid Cleaner

DOCZYSZCZANIE GRUNTOWNE

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.). Preparatprzeznaczonydo stosowania wsanitariatach,p³ywalniach, zak³adachspo¿ywczych, itp.
Wartoœæ pH= 0,5 - 1,0
Dozowanie: od 1-5 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania
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