PREPARATY SPECJALNE
MYCIE SZYB I LUSTER
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 1-25 / 1-100 / 1-200.
Wartoœæ pH = 7,3 - 8,3
Pojemnoœæ opakowania 1l, 5l

Glass Clean
Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych
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.
Preparat gotowy do u¿ytku
Wartoœæ pH = 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1l

PIELÊGNACJA MEBLI

Powershine

Preparat do czyszczenia i pielêgnacji mebli oraz skóry
Preparat do czyszczenia ró¿nego typu mebli, powierzchni blatów, sto³ów, drzwi, szafek z drewna naturalnego. Preparat mo¿e byæ
stosowany równie¿ do czyszczenia skóry. Zawiera silikon naturalny. Czyœci i nab³yszcza w czasie jednego zabiegu. Ma przyjemny
migda³owy zapach. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 7,9 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1l

Office Clean
Preparat do codziennej pielêgnacji mebli
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 1l

PIELÊGNACJA STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL POLISH
Preparat nab³yszczaj¹cy oraz konserwuj¹cy powierzchnie ze stali nierdzewnej na bazie olejku
Produkt bezzapachowy przeznaczony do czyszczenia, polerowania i zabezpieczania powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium
i powierzchni chromowanych. Produkt gotowy do u¿ycia, zabezpiecza powierzchniê przed szybkim ponownym zabrudzeniem.
Przy u¿yciu tego preparatu brud i zacieki usuwa siê bez rysowania materia³u.
Preparat mo¿na u¿ywaæ do mycia wind, porêczy, drzwi, dozowników, sto³ów, wind, zlewów,
zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1l

Stainless Steel Cleaner
Preparat do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie silikonu naturalnego
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 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.
Dozowanie 1-1
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Powerhouse
Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny do odt³uszczania stali nierdzewnej
Preparat przeznaczony do usuwania t³ustych zabrudzeñ z powierzchni stali nierdzewnej. Szybko odparowywuje i nie pozostawia
smug. Mo¿na u¿ywaæ do mycia wind, porêczy, drzwi, dozowników, sto³ów, wind, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju
powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Preparat gotowy do u¿ytku
Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8
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PREPARATY SPECJALNE
CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI
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 najsilniejszych 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 opakowania 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.
Preparat gotowy do u¿ytku
Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1l, 5l

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; 1:250
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

PRANIE WYK£ADZIN I DYWANÓW

Stain Remover
Odplamiacz do wyk³adzin i tapicerki
Preparat gotowy do u¿ytku. Usuwa plamy i przykre zapachy z zabrudzonych wyk³adzin tekstylnych odpornych na dzia³anie wody.
Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szmince, paœcie 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. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 10,6.
Pojemnoœæ opakowania 1l

Aromx 81
Preparat do usuwania plam z wyk³adzin dywanowych (Pre spray)
Preparat na bazie wodnej, przeznaczony 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 3,78 l lub 946ml
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