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POWIERZCHNIE TWARDE

Badania wskazuj¹, ¿e koszt robocizny stanowi oko³o 90% ogólnych kosztów wykonywania us³ug zwi¹zanych
z utrzymaniem czystoœci. Wykonywanie stripowania posadzki jest najbardziej pracoch³onnym zabiegiem jakie w ci¹gu ca³ego
roku wykonuj¹ ekipy sprz¹taj¹ce. Dlatego kluczow¹ spraw¹ jest zarówno dobór odpowiedniego preparatu jak
i przestrzeganie wszystkich zaleceñ producenta w czasie wykonywanie tego zabiegu. Zawsze rozcieñczaj preparaty
dok³adnie w proporcjach wskazanych w instrukcji. Stosowanie wiêkszych stê¿eñ ni¿ okreœlono w instrukcji, nie gwarantuje
³atwiejszego wykonania zadania. Wprost przeciwnie. Nie tylko powoduje to wiêksze zu¿ycie preparatów czyszcz¹cych, ale
tak¿e prawdopodobnie spowoduje powstawanie na posadzce osadu, do usuniêcia którego konieczne bêdzie dwukrotne
sp³ukiwanie wod¹ lub innym preparatem neutralizuj¹cym. Stosowanie zimnej wody gwarantuje wyd³u¿enie czasu
odparowywania roztworu i opóŸnienie formowania siê twardego osadu na posadzce.

Super silny, bezzapachowy, szybko dzia³aj¹cy stripper do usuwania pow³ok nab³yszczaj¹cych
Extreme doskonale penetruje i emulguje najtwardsze pow³oki poliuretanowe UHS, dziêki czemu pozwala na ca³kowite
ich usuniêcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Mo¿e byæ stosowany na praktycznie wszystkie istniej¹ce typy
posadzek. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linleum,
tarket, i innych.
Wartoœæ pH = 13,00
Zalecane rozcieñczenia od 1:4 do 1:12
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9l l

l l l

l l l

l l.

Silny striper
Silny preparat do usuwania wszelkich zniszczonych pow³ok ochronnych. Liberty to wysoce aktywny preparat, ³atwo
penetruj¹cy, usuwaj¹cy warstwy nab³yszczaj¹ce, nawet do szeœciu pow³ok za jednym podejœciem. Odparowuje bez
pozostawiania osadów. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych,
linoleum, tarket i innych.
Wartoœæ pH =11,5 - 12,5. Zalecane rozcieñczenia od 1:1 do 1:6.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Zawiera wysoce aktywny sk³adnik, szybko penetruj¹cy warstwy polimerowe. Za jednym podejœciem
jest wstanie usun¹æ trzy pow³oki. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych,
ceramicznych, linoleum, tarket i innych.
Wartoœæ pH = 11,5 -13,5. Zalecane rozcieñczenia od 1:10 do 1:40.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

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 pobudowanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia rêcznego zaleca siê
stosowanie mopów z mikrofazy.
Wartoœæ pH= 0,5 -1
Rozcieñczenie od 1-5 do 1-200
Pojemnoœæ opakowania 1 lub 5

Preparat do skutecznego usuwania warstw nab³yszczaj¹cych z posadzek.

Specjalistyczny, kwasowy preparat do czyszczenia posadzek oraz powierzchni

Extreme UHS Striper

Liberty

Swish-Strip

SP 350 - Acid Cleaner

PCV Linoleum,
tarket

Ceramika,
kamionka

Granit,
marmur

Gres Iloœæ
pow³ok

Silnie
dzia³aj¹cy

Œrednio
dzia³aj¹cy

Czas
reakcji

Wartoœæ
pH

EXTREME

LIBERTY

SWISH STRIP

SP-350

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

11,5 -12,5

13

12,5 -13,2

0,5 -1,0



Najczêœciej zadawane pytanie przez naszych klientów brzmi „czy muszê stosowaæ uszczelniacz przed ponownym
nak³adaniem pow³ok nab³yszczaj¹cych ?”
Po pierwsze , nie musisz stosowaæ uszczelniacza. Zabezpieczenie posadzki bêdzie wygl¹daæ poprawnie bez uszczelniacza.
Druga wersja odpowiedzi, jeœli zale¿y ci na doskona³ym wygl¹dzie i obni¿ce kosztu utrzymania posadzki, wtedy
powinieneœ zastosowaæ uszczelniacz. Uszczelniacz lepiej penetruje pory i dok³adniej wype³nia mikro zarysowania posadzki,
dziêki czemu jest w stanie stworzyæ doskona³y fundament dla warstw nab³yszczaj¹cych i zapewnia im lepsz¹ przyczepnoœæ
do pod³o¿a. Jedna warstwa uszczelniacza wystarcza dla zapewnienia wysokiego po³ysku kolejnych warstw nab³yszczaj¹cych
jednoczeœnie zapobiegaj¹c wsi¹kaniu w posadzkê wiêkszoœci typowych plam z p³ynów do picia, rozlania innych p³ynów i
zanieczyszczeñ przenoszonych na obuwiu. Nasze uszczelniacze, które s¹ produkowane wed³ug najnowszej technologii,
zawieraj¹ kryszta³owo czyste, nie¿ó³kn¹ce polimery i zapewniaj¹ wyd³u¿enie czasu eksploatacji warstw nab³yszczaj¹cych.
Zastosowanie uszczelniacza powoduje, ¿e dla renowacji zarysowañ zabezpieczonej posadzki, wystarczy j¹ dok³adnie oczyœciæ
i zetrzeæ ostatni¹ warstwê a nastêpnie na³o¿yæ now¹, aby odzyskaæ jej pe³ny po³ysk. Bez koniecznoœci wykonywania
czasoch³onnego zabiegu stripowania przez wiele kolejnych lat. Zastosowanie uszczelniacza w po³¹czeniu z preparatem
nab³yszczaj¹cym daje lepszy rezultat ni¿ zastosowanie samych warstw nab³yszczaj¹cych.Testy potwierdzi³y, ¿e posadzka
zabezpieczona 2 warstwami preparatu uszczelniaj¹cego i 2 warstwami pow³ok nab³yszczaj¹cych ma oko³o 25% wiêksz¹
trwa³oœæ ni¿ zabezpieczenie posadzki 4 warstwami pow³ok nab³yszczaj¹cych.

NIE
TAK,

STOSOWANIE USZCZELNIACZA ZWIÊKSZA TRWA£OŒÆ POW£OK
ZABEZPIECZAJ¥CYCH O 25%.

Dynasty

Stone & Tile Sealer

P

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

reparat impregnuj¹co-zabezpieczjacy do pod³óg
Preparat zalecany szczególnie do uszczelniania posadzek w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu. Dynasty stosowany jest
do zabezpieczenia porowatych, twardych, wodoodpornych pod³óg, np: z kamienia naturalnego, marmuru, lastryko, p³ytek
kamiennych, ¿ywicznych, PCV, tarket itp. Mo¿e byæ tak¿e stosowany na posadzki lekko sprê¿yste. Preparat jest antypoœlizgowy
oraz odporny na œrodki dezynfekuj¹ce.
Wartoœæ pH = 8,0.

Preparat uszczelniaj¹cy do posadzek
Bezbarwna mieszanka polimerów akrylowych, przeznaczona do uszczelniania pod³óg pod wszelkie warstwy nab³yszczaj¹ce.
Wytrzyma³y na zaplamienia i zarysowania, odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Przeznaczony do zabezpieczenia
porowatych,wodoodpornychpod³óg,np:p³ytki kamienne,kamieñ sztuczny,PCV,¿ywiczne,betonowe itp.
Wartoœæ pH = 8,0.

POWIERZCHNIE TWARDE

www.swishclean.pl
2

Sztuczny
kamieñ

Naturalny
kamieñ

Lastryko P³ytki
kamienne

Marmur
porowaty

Posadzki
betonowe

Granit
porowaty

PCV

DYNASTY

STONE & TILE

USZCZELNIACZE DO POSADZEK

ES 99 Impregnator Sealer
Preparat uszczelniaj¹cy dla powierzchni z kamienia, p³ytek ceramicznych i betonu.
Preparat na bazie wody, zabezpieczaj¹cy przed wnikniêciem wody i oleju oraz plam w posadzkê wykonanej z betonu, p³ytek
ceramicznych, kamionkowych, gresowych, pod³óg mineralnych na zewn¹trz i wewn¹trz obiektów oraz posadzek i œcian
wykonanych z ch³onnego kamienia naturalnego i sztucznego. Nie pozwala na penetracjê posadzki wod¹. Zabezpieczona tym
preparatem posadzka nie zmienia oryginalnego koloru i jest bardzo ³atwa do doczyszczenia. Preparat posiada neutralny zapach.

Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

Wartoœæ pH = 8,4

IMPREGNAT DO POSADZEK TWARDYCH
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Duralock
Pow³oka zabezpieczaj¹ca do posadzek o wysokiej zawartoœci cia³ sta³ych

Wartoœæ pH = 8,0-9,0
Pojemnoœæ opakowania: 18,9 l

Preparat nab³yszczaj¹cy o wysokiej zawartoœci cia³ sta³ych do posadzek, zapewniaj¹cy wysok¹ trwa³oœæ i po³ysk. Posiada
wspania³e w³aœciwoœci wyrównuj¹ce, nale¿y stosowaæ szczególnie tam, gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Preparat
charakteryzuje siê wyj¹tkowo du¿¹ zawartoœci¹ wysokiej jakoœci substancji sta³ych, dziêki czemu po wyschniêciu tworzy
pow³okê zabezpieczaj¹c¹ o zwiêkszonej gruboœci. Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Duralock mo¿na stosowaæ
na ka¿dego rodzaju pod³ogi twarde: winyl (PCV), p³ytki, lastriko, linoleum, beton oraz wszelkiego rodzaju
pokrycia pod³ogowe. Doskonale sprawdza siê w miejscach natê¿onego ruchu. Szczególnie polecany do zabezpieczania
posadzek w supermarketach, magazynach, szko³ach, szpitalach oraz budynkach u¿ytecznoœci publicznej itp.
Zapewnia trwa³¹ pow³okê ochronn¹ o wysokim po³ysku.

Doskona³y œrodek nab³yszczaj¹cy do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniaj¹cy wysok¹ trwa³oœæ
i po³ysk. Mo¿na stosowaæ na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, p³ytki, lastriko, beton, pokrycia
pod³ogowe i inne. Doskonale sprawdza siê w miejscach natê¿onego ruchu. Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy.
Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.

Preparat umo¿liwiaj¹cy wysokie nab³yszczenie posadzki po na³o¿eniu mniejszej iloœci pow³ok ochronnych ni¿ w przypadku
zastosowania innych produktów podobnego typu. Eternity charakteryzuje siê wysok¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹
na zarysowania. Stanowi doskona³e zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek- linoleum, asfaltowych, gumowych,
winylowych, terazzo, betonowych. Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy.

Duration UHS Floor Finish

Eternity

Wzmocniona uretanem pow³oka zabezpieczaj¹ca do posadzek d³ugotrwa³y po³ysk

Wartoœæ pH = 8,6-9,6
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Wartoœæ pH = 9,00
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

Uniwersalna, o zwiêkszonej gruboœci pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg

Czyste, o du¿ym po³ysku posadzki zapewniaj¹ mi³¹ atmosferê i pozytywne nastawienie wszystkim, którzy przybywaj¹ w takich
pomieszczeniach. Pow³oki nab³yszczaj¹ce stanowi¹ zabezpieczenie materia³ów, z których wykonane s¹ pod³ogi, chroni¹c
je przed wsi¹kaniem ró¿nych zaplamieñ. Preparaty s¹ równie¿ antypoœlizgowe, co zwiêksza bezpieczeñstwo u¿ytkowników
poprzez zapobieganie upadkom.
Wszystkie preparaty nab³yszczaj¹ce firmy posiadaj¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce
ich antypoœlizgowoœæ. Przedstawiamy poni¿ej nasze produkty do zabezpieczania posadzek dobrane do ró¿nych typów pod³óg
i czêstotliwoœci sprz¹tania, gwarantuj¹ce uzyskanie pe³nego sukcesu.

UL (Underwriters Laboratory)Swish

ZABEZPIECZANIE POSADZEK - POLIMERY

POWIERZCHNIE TWARDE
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Poly Lock Ultra Floor Finish
Wysoko po³yskowa pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg

twardych pod³óg np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamieñ itp.
Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Wartoœæ pH = 8,6-8,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

Tworzy bardzo trwa³¹ pow³okê o wysokim po³ysku odporn¹ na uszkodzenia. £atwo i równomiernie rozk³ada siê
na powierzchni posadzki, odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Znakomity do froterowania. Preparat przeznaczony
do zabezpieczania ró¿nych typów

Warstwa ochronna: gotowy
Pielêgnacja: od 100 ml do 2 litrów na 10 litrów wody

Uniwersalna o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg. Nie proszkuje siê, odporna na dezynfekcjê
oraz antypoœlizgowa. Polecana do powierzchni z linoleum (PCV), tarket, gumy, powierzchni betonowych
i terakoty. Produkt ten tworzy na pod³odze trwa³¹, odporn¹ na wszelkiego rodzaju œlady zwi¹zane z eksploatacj¹.
W przypadku braku polerki w celu odnowienia powierzchni przemyæ pod³ogê preparatem w rozcieñczeniu.
Pielêgnacja: od 100 ml do 2litrów na 10 litrów wody
Wartoœæ pH = 7,5-9,0
Warstwa ochronna: gotowy

Uniwersalna, o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca
Tried 'n' True Floor Finish

PCV
linoleum

tarket

Porowaty
marmur
i granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne Betonowe High speed

Anty-
poœlizgowoœæ

Zwiêkszona
gruboœæ
pow³oki

Odporne
na

dezynfekcjê

Wysoki
po³ysk

Maksymalny
po³ysk

Tak¿e
do mycia

codziennego

DURALOCK

DURATION

ETERNITY

TRIED’N’TRUE

POLY LOCK
ULTRA

ZABEZPIECZANIE POSADZEK - POLIMERY

POWIERZCHNIE TWARDE
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Program wyd³u¿enia ¿ywotnoœci zabezpieczenia posadzki jest spraw¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu.W naszej ofercie istnieje
szereg preparatów, które pomog¹ Pañstwu wyd³u¿yæ czas eksploatacji pow³ok zabezpieczaj¹cych, z równoczesnym
ograniczeniem kosztów ich renowacji.

Sun Up

Zenith

Tried 'n' True

Œrodek odnawiaj¹cy polimery z zapachem cytrynowym
Preparat do usuwania miejscowych uszkodzeñ pow³ok ochronnych. Posiada bardzo silny naturalny detergent
„D-Limonene”, który neutralizuje tak¿e przykre zapachy, pozostawiaj¹c delikatny aromat cytrusowy. Przywraca po³ysk i
usuwa zabrudzenia oraz uszkodzenia pow³ok w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Wartoœæ pH = 8,3.

Wartoœæ pH = 7,5-9,0

Krem do polerowania posadzek
Preparat w kremie przeznaczony do likwidowania ubytków, przywracania po³ysku posadzki, nadaj¹cy posadzce w³aœciwoœci
antypoœlizgowe a zarazem zwiêkszaj¹cy odpornoœæ posadzki na jej ponowne zabrudzenie. Preparat przeznaczony jest
do stosowania dla wszystkich rodzajów posadzek np. PCV, wykonanych z p³ytek ceramicznych, tarketowych, kamiennych,
linoleum i innych.
Wartoœæ pH =7,00
Pojemnoœæ 490g

Produkt przeznaczony do usuwania miejscowych uszkodzeñ pow³ok ochronnych. Preparat ten tworzy na pod³odze trwa³¹
pow³okê, odporn¹ na wszelkiego rodzaju œlady zwi¹zane z eksploatacj¹. W przypadku braku polerki w celu odnowienia
powierzchni przemyæ pod³ogê preparatem Tried n True w proporcji od 100 ml do 2litrów na 10 litrów wody.

Preparat na bazie polimerów s³u¿¹cy do regeneracji pow³ok ochronnych

Pojemnoœæ opakowania 1

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l

l l

SUN UP SPRAY

ZENITH

TRIED ‘N’ TRUE

Mycie
+

Naprawa
Polerowanie

Polerowanie
+

Naprawa

ODNAWIANIE POW£OK POLIMEROWYCH
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SP 100 Citro

Wash'n'Shine

SP 100

Sunbeam

Winterinse

Zapachowy preparat z alkoholem do codziennej pielêgnacji powierzchni

Preparat do mycia i nab³yszczania posadzek na bazie silikonu

Nisko pieni¹cy preparat z alkoholem o przyjemnym zapachu cytrynowym, przeznaczony do mycia ró¿nego rodzaju posadzek
zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, posiadaj¹cy w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz w³aœciwoœci myj¹co nab³yszczaj¹ce,
do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na dzia³ania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych
powierzchni, posiada w³aœciwoœci antystatyczne. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego i maszynowego.
Nie uszkadza i nie matowi istniej¹cego po³ysku pod³ogi, pozostawia przyjemny zapach.
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Wartoœæ pH od 6,0 do 8,0
Pojemnoœæ opakowania 1 5

Pojemnoœæ opakowania 1

Wash'n'Shine jest preparatem umo¿liwiaj¹cym umycie i nab³yszczenie posadzek podczas jednego zabiegu. Dziêki uszczelnieniu
porów posadzki preparat ten zapobiega szybkiemu ponownemu jej zabrudzeniu. Zawarte w nim substancje pielêgnacyjne
pozostaj¹ce na powierzchni tworz¹ trwa³y, samonab³yszczaj¹cy, antypoœlizgowy film pielêgnacyjny. Film ten mo¿na utwardziæ
poprzez polerowanie. Stosowany do wszystkich pod³óg wodoodpornych o szczelnej, b³yszcz¹cej lub pokrytej pow³ok¹
polimerow¹ powierzchni.
Wartoœæ pH = 6,0 - 7,0
Rozcieñczenie od 1-40 do 1-100.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

silne
1 , 5 , 20

l, l, 200 l

l

l l l

l l l

Zapachowy preparat do codziennej pielêgnacji powierzchni

Neutralny preparat czyszcz¹cy do codziennej pielêgnacji pod³óg

Preparat do mycia bie¿¹cego posadzek usuwaj¹cy osady z soli

Nisko pieni¹cy preparat o przyjemnym zapachu, przeznaczony do mycia ró¿nego rodzaju posadzek zabezpieczonych oraz
niezabezpieczonych, posiadaj¹cy w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz w³aœciwoœci myj¹co nab³yszczaj¹ce, do mycia wszelkiego
rodzaju powierzchni odpornych na dzia³ania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, posiada
w³aœciwoœci antystatyczne. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego i maszynowego. Nie uszkadza i nie matowi
istniej¹cego po³ysku pod³ogi, pozostawia przyjemny zapach.
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Wartoœæ pH od 6,0 do 8,0
Pojemnoœæ opakowania 1 5

Nie zawiera sk³adników alkalicznych i dlatego nie powoduje matowienia posadzki. Do wszelkiego rodzaju powierzchni
zabezpieczonych oraz nie zabezpieczonych, do codziennej pielêgnacji pod³óg wodoodpornych. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno
do mycia rêcznego jak i maszynowego.
Wartoœæ pH = 6,5 - 7,5
Zalecane rozcieñczenia od 1:50 do 1:150

, 5 , 20

Winterinse jest preparatem czyszcz¹cym do posadzek, który nie tylko zmywa zwyk³e, typowe zabrudzenia nie uszkadzaj¹c
przy tym pow³ok ochronnych, ale tak¿e usuwa bia³y osad jaki na posadzce pozostawiaj¹ chemikalia u¿ywane w okresie
zimowym do topienia lodu i œniegu. Preparat jest antypoœlizgowy dziêki czemu redukuje niebezpieczeñstwo poœlizgniêcia
i upadku. Jest preparatem czyszcz¹cym do wszelkiego rodzaju twardych posadzek zabezpieczonych
i niezabezpieczonych. Mo¿e byæ u¿ywany do mycia rêcznego i maszynowego.
Wartoœæ pH = 11,5 - 12,5
Rozcieñczenie: zab. : 1:40, zab. œrednie: 1:80, zab. lekkie: 1:120
Pojemnoœæ opakowania

l, l, 200 l

l l

Pod³oga
sportowa

Linoleum,
tarket, PCV

Porowaty
marmur i

granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne

Posadzki
zabezpieczone

Posadzki
drewniane

Ceramika, Zastosowanie

SP - 100

SP - 100 Citro

SUNBEAM

Uniwersalny preparat
o przyjemnym zapachu

Uniwersalny preparat
o przyjemnym zapachu

Bezzapachowy preparat
do codziennej pielêgnacji

posadzek

WASH ‘n’ SHINE Preparat myj¹co
nab³yszczaj¹cy

WINTERINSE Do mycia posadzek,
usuwa bia³y osad po œniegu

POWIERZCHNIE TWARDE

BIE¯¥CA PIELÊGNACJA POSADZEK ZABEZPIECZONYCH
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Jet

Duke

SP 120

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeñ t³uszczowych z pozytywn¹ emulsj¹

Nisko pieni¹cy preparat zasadowy o przyjemnym zapachu, nadaj¹cy delikatny po³ysk

Wszechstronny preparat bêd¹cy mieszank¹ zasadowych rozpuszczalników dzia³a skutecznie myj¹c plamy z t³uszczu
po rozcieñczeniu go w zimnej wodzie. Jest œrodkiem wszechstronnym. Mo¿e byæ stosowany do mycia rêcznego,
maszynowego i przy u¿yciu maszyn wysokociœnieniowych. Dziêki specjalnej kompozycji zwi¹zków alkalicznych i zwi¹zków
powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazuj¹c
szczególnie silne w³aœciwoœci emulguj¹ce w stosunku do zanieczyszczeñ o charakterze t³uszczowym i olejowym.
Wartoœæ pH = 12,0 - 13,0.
Rozcieñczenie od 1:60 do 1:150.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Duke jest preparatem czyszcz¹cym ogólnego przeznaczenia, który czyœci dok³adnie usuwaj¹c ca³kowicie tak trudno usuwalne
materia³y jak wosk, osady mydlane i inne chemiczne pozosta³oœci. Mo¿e byæ stosowany zarówno do czyszczenia rêcznego
jak i maszynowego. Doskona³y preparat do usuwania plam z powierzchni posadzki oraz œcian. Bezpieczny dla wiêkszoœci
powierzchni zmywalnych.
Wartoœæ pH = 12,5 - 13,5

od 1:40 do 1:100

Nisko pieni¹cy preparat myj¹cy o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia wszelkich zanieczyszczonych posadzek
przemys³owych odpornych na dzia³anie preparatów alkalicznych. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze zmywanych
powierzchni. Po umyciu pozostawia po³ysk oraz przyjemny zapach. Preparat szybkoschn¹cy i antypoœlizgowy.
Wartoœæ pH = od 10,5 do 11,5

Pojemnoœæ opakowania

l l l

Niskopieni¹cy preparat zasadowy ogólnego przeznaczenia

Rozcieñczenie
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
1 , 5 , 200

l l l

l l l

Wartoœæ
pH

Linoleum,
tarket

Porowaty
marmur i granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne

Betonowe
i gresowe

Posadzki
w supermarketach

Przemys³
spo¿ywczy

Zastosowanie

7

JET

DUKE

SP - 120

11,8-12,80

12,5-13,50

10,50-11,50

Wysokie zdolnoœci
rozpuszczania brudu

Pielêgnacja, usuwanie
nalotów mydlanych

i woskowych

Pielêgnacja
o przyjemny zapachu

POWIERZCHNIE TWARDE

PREPARATY ZASADOWE DO MYCIA POSADZEK
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SANITARIATY

8

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

l l l

l l l

l l

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

www.swishclean.pl

POWIERZCHNIE TWARDE

CODZIENNA PIELÊGNACJA


