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TISZTÍTÓSZER
KATALÓGUS

IPARI ZSÍRTALANÍTÓK
DEGREASER 2000
Kiszerelés : 10 liter, ph12,5
Keverési arány :
- padlótisztítógépben 0,2 - 0,5 %
- egyéb technológiával 0,2 - 2,0 %
Felhasználás : Kifejezetten ajánlott padlósúroló gépekben való használatra, nem
csak ipari szennyeződés esetén ! Nagynyomású mosóval gép és alkatrész tisztításhoz.
Teherautó, munkagép, ponyva tisztításra. Beton, műgyanta, acél, csempe felületeken.

POLGREASE
Kiszerelés : 10 liter, ph12,5
Keverési arány : 0,5 - 2 %
Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés
eltávolítására nagynyomású mosóval. Kézi és gépi alkatrész tisztításhoz,autó,
teherautó, munkagép, ponyva tisztításra. Festett lakkozott felületekre is.
Bitumen és keréknyom szennyeződés eltávolítására is ajánlott.

Ss50
Kiszerelés : 10 liter, ph12
Keverési arány : 0,1 - 0,5 %
Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés
eltávolítására nagynyomású és kézi, gép és alkatrész tisztításhoz.
Padlótisztítógéppel üzempadozat tisztítására, vonatok tisztítására,
erősen szennyezett munkaruhák áztatására.

POLBIO CLEANER G zöld termék
Kiszerelés : 10 liter, ph12,8
Keverési arány : 0,1 - 2 %
Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés
eltávolítására nagynyomású és kézi, gép és alkatrész tisztításhoz.
Padlósúroló gépben nem ajánlott. Biológiailag teljesen lebomlik.

RUBBERCLEANER
Kiszerelés : 10 liter, ph14
Keverési arány : 3 - 5 %
Felhasználás : Guminyom eltávolítására, leragadt zsíros
szennyeződés eltávolítására. Intenzív zsíroldó hatású !

FIRECLEANER
Kiszerelés : 10 liter, ph13,2
Keverési arány : 1 - 5 %
Felhasználás : Égett, füstös-kormos szennyeződés eltávolítására.

DELTACLEAN 2020
Kiszerelés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, ph7
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Keverési arány : 0,5 %
Felhasználás : Erőteljes koncentrált zsírtalanító, lemosó. OÉTI:4131-2/2000
Kifejezetten alkalmas élelmiszeripari területeken zsírtalanításra
padlótisztítógéppel vagy kézi lemosással.

SZANITER TISZTÍTÓK
POLODOR+ Sanitary
Kiszerelés : 5 liter , ph 3,6
Keverési arány : 1 - 20 %
Felhasználás : Intenzív illatú napi szanitertisztító, vízkőoldó hatással.
Felületaktív összetevői révén nem bántja a felületet csak a szennyeződésre hat.
Jól oldja a szappan és egyéb zsíros foltokat, kíméletesen bánik
a krómozott , nikkelezett, fényezett felületekkel.

POLTECH 4D
Kiszerelés : 5 liter , ph 2,5
Keverési arány : 1 - 5 %
Felhasználás : Napi szanitertisztító, vízkőoldó és fertőtlenítő hatással.

ECHOCLEAN WC
Kiszerelés : 1 liter, ph1,5
Keverési arány : készrekevert
Felhasználás : Erőteljes, sósavtartalmú tisztítószer WC, pisszoár
vízkőtelenítésre, tisztításra. Eltávolítja a víz- és hugykövet, rozsdafoltokat.

ENZYBLOCK
Kiszerelés : 1 kg rúd
Felhasználás : Piszoár rúd, enzim technológiával szagtalanít

ENZYSAN
Kiszerelés : 5 liter, ph6,5
Keverési arány : 1 - 5 %
Felhasználás : Enzim technológiával vízkövet old és erőteljes
szagtalanító hatású. Ajánlott piszoárok, wc-k, csatorna lefolyók
és környékük szagtalanításra .

DELTACID
Kiszerelés : 10 liter, ph1 alatt
Keverési arány : 2 - 5 %
Felhasználás : Erős vízkő, cementoldó hatású alaptisztítószer.
Uszodai és szaniter területekre kifejezetten alkalmas.

DISHCALC
Kiszerelés : 10, ph0
Keverési arány : 5 - 50 %
Felhasználás : Vízkőoldó, OÉTI:4131-15/2000

BLEACH
Kiszerelés : 10 liter.
Keverési arány : 2 %
Felhasználás : Illatosított HYPO

BLEACH
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ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK
POLSHEAN ablaktisztító
Kiszerelés : 5 liter / 750ml spray flakon, ph10,5
Keverési arány : 2 - 20 %
Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító.
Alkalmas tükörre, plexire, rozsdamentes felületekre.

POLODOR+ Floor
Kiszerelés : 5 liter , pH 7
Keverési arány : 1 - 20 %
Felhasználás : Padlótisztításra kézi technológiával. Intenzív illatú napi
tisztítószer, kis kiszerelésben. Bevonóanyagot tartalmaz, száradás után
ápoló bevonat marad a padlón.

POLODOR+ Interior
Kiszerelés : 5 liter, pH 7
Keverési arány : 1 - 20 %
Felhasználás : Intenzív illatú napi tisztítószer, kis kiszerelésben.
Interior - belső lemosásra

CIPOL mosogató
Kiszerelés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, ph7,5
Keverési arány : 10 liter vízhez 1 evőkanál
Felhasználás : Ipari nagy hatékonyságú kézkímélő mosogatószer.
Felhasználható falak, csempe, üveg felületek lemosására is.

TAPICLEANET kárpittisztító
Kiszerelés : 5 liter, ph12
Keverési arány : 2 - 4 %
Felhasználás : Frézia illatú kárpittisztítószer, extrakciós gépekbe ! Antisztatizál .

TAPINET 50 kárpittisztító
Kiszerelés : 5 liter / 1 liter , ph9
Keverési arány : 12 - 25 %
Felhasználás : Habzó kárpittisztítószer és folttisztító.
Egytárcsás, vagy kézi súrolásos szőnyegtisztításhoz.

TORK UNIVERSAL kézmosószappan
UNIVERSAL Habszappan
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Kiszerelés : 5 liter , ph7,5

, fertőtlenítő hatással is rendelhető

Keverési arány : hígítatlanul
Felhasználás : Kézmosótartók utántöltésére

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK
DELTA MILD 2000 felmosó
Kiszerelés : 5 liter / 2 literadagolóflakon, ph7,5
Keverési arány : 0,5 %
Felhasználás : Semleges, illatosított padlótisztítószer, bevonattal rendelkező
padlókra kifejezetten ajánlott, mindennapi használatra.
Csík és foltmentesen szárad, gépi és kézi tisztításra.

LINPOL GREEN ápoló-felmosó
Kiszerelés : 10 liter, ph13
Keverési arány : vízkeménységtől függően kb.1%-ban
Felhasználás :Len és pálmaolaj alapanyagú felmosó-ápolószer keménypadlóra.
Napi használat esetén néhány hét alatt a felületre épülő bevonatréteg selyemfényt
biztosít a padlólapnak. Alternálva használandó a DELTA felmosószerrel.

DELTA felmosó
Kiszerelés : 10 liter, ph12
Keverési arány : 0,5 - 1%
Felhasználás : LINPOL-al felváltva használandó fokozott tisztítóhatású
zsírtalanító tisztítószer. Csík és foltmentesen szárad.

BACTIPOL felület fertőtlenítő
Kiszerelés : 10 liter / 2 liter adagolóflakon, ph7, OÉTI4131-3/2000:
Keverési arány : 0,5 %
Felhasználás : Hatékony felület fertőtlenítő. Baktericid, fungicid .
Padlók, falak, konyhai berendezések, stb. fertőtlenítésére.

ENZYOIL olajfolt eltávolító
Kiszerelés : 5 liter
Keverési arány : 2 %
Felhasználás : Enzym technológiával működő olajfolt eltávolító anyag. A térkőbe
vagy más porózus felületbe beszívódott olajat a baktériumok kb 2 hét alatt eltávolítják.

2 literes adagolóflakon
0,5 és 1 literes spay flakon
1,5 literes szórófejes flakon
Könnyű, Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas szórófejes flakonok.

5 és 12 literes permetező
Könnyű, átlátszó Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas permetező.
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PADLÓBEVONÁS
POLSTRIP alaptisztító
Kiszerelés : 5 liter , ph12,5
Keverési arány : 0,2 - 10 %
Felhasználás : Bevonás előtti alaptakarításra , illetve
korábbi bevonatok eltávolítására.

GRANIT SEALER

alap bevonó

Kiszerelés : 5 liter , ph8,5
Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre
Felhasználás : Alap bevonat, pórustömítésre.

TRAFFIC SEAL bevonó
Kiszerelés : 5 liter, ph8,5
Kiadósság : 1 rétegben kb. 200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2
Felhasználás : nagy forgalmú területek bevonására, kopóréteg képzésre.
Lágypadlókra és keménypadlókra egyaránt.

COMFORT SEAL bevonó
Kiszerelés : 5 liter, ph8,5
Kiadósság : 1 rétegben kb. 200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2
Felhasználás : nagy forgalmú területek bevonására, kopóréteg képzésre.
Lágypadlókra és keménypadlókra egyaránt.

DEGRIPOL D bevonat karbantartó
Kiszerelés : 5 liter, ph7
Keverési arány : felhasználásra kész
Felhasználás : Comfrot és Traffic seal bevonatok felújítására.
A bevonaton lévő karcokat a régi bevonat oldásával újítja fel.

CIRAPID bevonat karbantartó
Kiszerelés : 5 liter , ph8
Keverési arány : felhasználásra kész
Felhasználás : Traffic és comfort seal felújítására.
A régi bevonatra spray-vel felhordva egytárcsás súrolóval a karcok eltüntethetők.

FILMOP Felmosókocsik
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MOSDÓHIGIÉNIA
KÉZMOSÓ ADAGOLÓK
Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém
Kialakítás: Cserélhető literes töltőanyaggal, vagy utántölthető, könyökkaros
Szappanok: literes kézkímélő, ipari , pipere. 5 literes utántöltők

PAPÍRTÖRÖLKÖZŐ TARTÓK
Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém
Kialakítás: Lapokból álló papírhoz vagy
hengeres belsőmag-adagolású papírhoz
Lap -papírok:
- Z hajtogatás
- C hajtogatás
- Interfold hajtogatás
Tekercs papírok:
- Tork mini tekercs
- Tork nagy tekercs

WC PAPÍR TARTÓK
Rendelhető színek : Fehér, Fekete, Alu, Fehér fém
Kialakítás: Lapokból álló papírhoz ,
ipari tekercses papírhoz vagy normál papírhoz.
Papírok különböző minőségben:
- TORK JUMBO nagy tekercses, 26cm
- TORK MINI JUMBO kis tekrecses, 19cm
- Normál WC papír
- Lapokból álló WC papír

IPARI TÖRLŐPAPÍR TARTÓK
ipari törlőpapírok,
Hulladékgyűjtők
Kialakítás: Tekrecses ipari papírokhoz.

FIL-8169
hulladékgyüjtő
papírtartóval,
120 literes
440x450x950 mm

FIL-8077
hulladékgyüjtő
pedálos, 120 literes
520x580x1020 mm

652108

652008

Tekercs adagoló
max. 43 cm átmérőjű
tekercsekhez, W1
463 x 646 mm

Tekercs adagoló
max 43cm átmérőjű
tekercsekhez, W1
646 x 1006 mm

190592

190594

Kéztisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm

Felülettisztító kendő
nedves, bőrbarát
W14, 16m/ 58 lap
270 x 270 mm
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