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
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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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Aromx 80 Extraction Carpet Cleaner
Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów
Niskopieni¹cy koncentrat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin dywanowych, zawiera sk³adnik neutralizuj¹cy przykre zapachy.
Nadaje siê do wszystkich typów urz¹dzeñ czyszcz¹cych metod¹ ekstrakcyjn¹ lub parow¹. Produkt ten jest specjalnie
opracowan¹ mieszanin¹ zwi¹zków chemicznych, które poprzez ekstrakcjê natryskow¹
szybko i skutecznie usuwaj¹ zanieczyszczenia.
Wartoœæ pH = 12,0. Zalecane rozcieñczenie od 1:40 do 1:62
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

Plush Carpet Shampoo
Wysoko pieni¹cy œrodek do prania dywanów metoda pianow¹
Preparat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin dywanowych. Skutecznie oddziela brud od
tkaniny. Po wyschniêciu stanowi proszek, który bardzo ³atwo usuwa siê za pomoc¹
odkurzacza. Zawiera rozjaœniacze optyczne, sprawiaj¹ce, ¿e czyszczona tkanina odzyskuje
swe naturalne ¿ywe barwy. Skutecznie eliminuje kurz i roztocza mog¹ce byæ przyczyn¹ alergii.
Przeznaczony do prania du¿ych powierzchni wyk³adzin i dywanów w obiektach
instytucjonalnych, przemys³owych oraz wszelkiego rodzaju placówkach.
Wartoœæ pH = 9,9. Rozcieñczanie 1:8, 1:10, 1:16.
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l
Odplamiacz Pre spray
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PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
CZYM RÓ¯NI SIÊ DEZYNFEKCJA OD SANITYZACJI
PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
Zabijaj¹ 100% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem ¿e dezynfekowana powierzchnie jest nawil¿ona
tym preparatem (rozcieñczonym we wskazanej proporcji !) przez okres 5-10 minut .

PREPARATY DO SANITYZACJI
Zabijaj¹ 99,9% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem ¿e sanityzowana powierzchnia jest nawil¿ona tym
preparatem (rozcieñczonym we wskazanej proporcji !) przez okres minimum 60 sekund.

Food Service Disinfectant
Bezzapachowy preparat myj¹co-dezynfekcyjny usuwaj¹cy t³uszcze
Skoncentrowany œrodek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie wystêpuj¹ce podczas procesu przygotowywania posi³ków na masow¹
skalê, jednoczeœnie usuwaj¹c t³uszcze oraz oleje. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych. Stosowany
w przemyœle spo¿ywczym, tam gdzie wystêpuje proces produkcji spo¿ywczej, w³¹cznie z ch³odniami miêsnymi, magazynami
¿ywnoœci, w przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach s³u¿by zdrowia itp. Preparat przeznaczony do mycia
rêcznego, maszynowego oraz pianowego
Wartoœæ pH = 13,2. Zalecane rozcieñczenia: od 1:25 do 1:80.
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l
Decyzja Ministra Zdrowia ZPŒ-484 pb-3513/08/ZTP/2010
Food Service gotowy do u¿ytku - 1l

Miracle Disinfectant
Preparat myj¹co-dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy
Bezalkoholowy preparat myj¹cy o w³aœciwoœciach bakteriobójczych, wirusobójczych (TBC), zwalczaj¹cy pleœñ, grzyby, ptasi¹ grypê,
nosówkê, HIV, SARS, dodatkowo wzbogacony sk³adnikiem usuwaj¹cym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych,
nieporowatych powierzchni, zarówno do codziennego mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych, jak i do stosowania w
placówkach s³u¿by zdrowia, placówkach weterynaryjnych, domach opieki, oœrodkach sportowych, hotelach, biurach, solariach.
Wszêdzie tam, gdzie utrzymanie czystoœci stanowi powa¿ny problem. Preparat gotowy do u¿ytku.Wartoœæ pH = 11,5.
Pojemnoœæ opakowania 946 ml
Decyzja Ministra Zdrowia ZPŒ-484 pb-3513/08/ZTP/2010
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Typowe
zastosowania

zak³ady spo¿ywcze,
produkcja ¿ywnoœci,
magazyny ¿ywnoœci
gastronomia (HACCP)
zak³ady weterynaryjne,
domy opieki, szpitale,
solaria, obiekty
sportowe, itp
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