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gazdaságos
megoldások

Tisztítási megoldások minden területre.

IPARI ZSÍRTALANÍTÓK
DEGREASER 2000
Kiszerelés : 10 liter, ph11
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.
Ásványi olajszennyeződésekre ajánlott.

DEGRAISSANT
Kiszerelés : 5 liter, ph10
Keverési arány : 1 %
Felhasználás : Citrom illatú. szagtalanító tisztítószer általános
tisztításra. Ajánlott érzékeny felületekre is.

Ss50
Kiszerelés : 10 liter, ph12
Keverési arány : 0,1 - 2,5 - 20 %
Felhasználás : Általános és erősen olajos ipari szennyeződés
eltávolítására kézi és gépi tisztításhoz.
Padlótisztítógéppel üzempadozat tisztítására, vonatok tisztítására,
erősen szennyezett munkaruhák áztatására. Ásványi olajszennyeződésre ajánlott.

CLEANER G
Kiszerelés : 10 liter, ph12,8
Keverési arány : 1 - 3 %
Felhasználás : Általános és erősen olajos szennyeződés
eltávolítására. Ásványi olaj, szintetikus olaj, zsírok, zsírsavak,
vaj, margarin, csokoládé maradványok eltávolítására.

RUBBERCLEANER
Kiszerelés : 10 liter, ph1,3
Keverési arány : 3 - 5 %
Felhasználás : Guminyom, gumi maradványok és leragadt
zsíros szennyeződés eltávolítására. Intenzív zsíroldó hatású !

FIRECLEANER
Kiszerelés : 10 liter, ph13
Keverési arány : 5 - 90 %
Felhasználás : Erőteljesen koncentrált többcélú tisztítószer
égés utáni maradványok, füst és egyéb szennyeződések eltávolítására.
Hatékony cigarettafüst, nyomdai tinta és akril festék maradványokhoz is.

INDUSTRY
Kiszerelés : 10 liter, ph12,5
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Keverési arány : 1 - 20 %
Felhasználás : Oldószeres zsíroldó koncentrátum szerves
zsírok és olajok, guminyomok intenzív eltávolítására.
Élemiszerrel érintkezhet.

SZANITER TISZTÍTÓK
odor line SANITARY
Kiszerelés : 5 liter , ph 2,5
Keverési arány : 0,6 - 3 %
Felhasználás : Intenzív illatú napi szanitertisztító, vízkőoldó hatással
mindennapos használatra. Felületaktív összetevői révén nem bántja
a felületet csak a szennyeződésre hat.

4D
Kiszerelés : 5 liter , ph 1,5
Keverési arány : 1 %
Felhasználás : Erőteljes napi szanitertisztító.
Vízkőoldó, fertőtlenítő és illatosító hatással.

SANITAIRE
Kiszerelés : 5 liter, ph1,5 alatt
Keverési arány : 1 - 5 %
Felhasználás : Vízkőoldó szaniter területekre, padlóra
csempére, lefolyókba, csaptelepkre, stb.

ENZYSAN
Kiszerelés : 5 liter, ph6,5
Keverési arány : 2 %
Felhasználás : Enzim technológiával vízkövet old és erőteljes
szagtalanító hatású. Ajánlott piszoárok, wc-k, csatorna lefolyók
és környékük szagtalanításra .

DETARTANT WC
Kiszerelés : 750ml, ph2,5
Keverési arány : készrekevert
Felhasználás : Erőteljes, sósavtartalmú tisztítószer WC,
piszoár vízkőtelenítésre, tisztításra. Eltávolítja a víz- és
hugykövet, rozsdafoltokat.

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

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

DISHCALC
Kiszerelés : 5 liter, ph1 alatt
Keverési arány : 5 - 50 %
Felhasználás : Vízkőoldó, OÉTI:4131-15/2000
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ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK
POLSHEAN ablaktisztító
Kiszerelés : 5 liter / 750ml spray flakon, ph11
Keverési arány : 10 - 20 %
Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító.
Alkalmas tükörre, plexire, rozsdamentes felületekre.

SURFGLASS ablaktisztító
Kiszerelés : 750ml spray flakon, ph8
Keverési arány : használatra kész oldat
Felhasználás : Alkohol tartalmú, zsírtalanító üvegtisztító.
Alkalmas tükörre, plexire, rozsdamentes felületekre. Folt
és tükröződésmentes ragyogást biztosít!

odor line INDOORS
Kiszerelés : 5 liter, ph7,5
Keverési arány : 0,6 %
Felhasználás : Koncentrált alkohol bázisú szagmentesítő
tisztítószer.Napi használatra mindenféle mosható felületre.

odor line NEUTRAL
Kiszerelés : 5 liter, ph7,5
Keverési arány : 0,6 %
Felhasználás : Mindenféle lemosható felületre
alkalmazható lemosószer. Bevont padlóra is használható

TAPICLEANET kárpittisztító
Kiszerelés : 5 liter, ph11
Keverési arány : 0,8 - 1 %
Felhasználás : Frézia illatú kárpittisztítószer,
extrakciós gépekbe ! Antisztatizál és szag semlegesítő
hatású.

TAPINET kárpittisztító
Kiszerelés : 5 liter, ph5,5
Keverési arány : 3 %
Felhasználás : Habzó kárpittisztítószer és folttisztító.
Egytárcsás, vagy kézi súrolásos szőnyegtisztításhoz.

INDOORS
Kiszerelés : 5 liter, ph7
Keverési arány : 1 - 5%
Felhasználás :Ideális általános tisztítószer irodákba
le- és felmosáshoz. Gyümölcsös illat.

NEUTRAL POMME
Kiszerelés : 5 liter, ph7
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Keverési arány : 1 - 5 %
Felhasználás : Napi felmosószer érzékeny felületekre is.
Alma illat.

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓK
DELTA MILD 2000 felmosó
Kiszerelés : 5 liter / 2 liter adagolóflakon, 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.

CLEAN PROTECT
Kiszerelés : 750 ml,
Keverési arány : készrekevert
Felhasználás : Polírozott felületek, rozsdamentes felületek
tisztítására és ápolására.

GREASE SPRAY
Kiszerelés : 750 ml, pH10
Keverési arány : készrekevert
Felhasználás : Erőteljes folteltávolító hatás.
Zsíroldó tisztítószer zsíros olajos felületekre.

FERTŐTLENÍTÉS
MULTI SPRAY DES
felület fertőtlenítő spray
Kiszerelés : 750 ml, 5 liter pH11
Keverési arány : készrekevert
Felhasználás : Felületek fertőtlenítésére, baktericid, fungicid, virucid
hatás spektrummal. Tisztít és fertőtlenít, nem hagy nyomot a felületen.
Szinezékmentes, antiallergén, gyümölcsös illattal. Élelmiszerrel érintkezhet.

PERMETEZŐ, 12 literes
Könnyű, átlátszó Polipropilén tartály.
Savas és lúgos vegyszer felhordására
alkalmas permetező.
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ENZYM TECHNOLÓGIA
ENZYOIL
olajfolt eltávolító
Kiszerelés : 5 liter , pH9
Keverési arány : 5 - 10 %
Felhasználás : Enzym technológiával működő olajfolt eltávolító.
A térkőbe vagy más porózus felületbe beszívódott olajat a baktériumok
kb 2 hét alatt eltávolítják.

ENZYFLASH
szagtalanító spray
Kiszerelés : 750 ml, ph6,7
Keverési arány : készre kevert
Felhasználás : Mindenféle organikus és nem organikus
eredetű szag azonnali semlegesítésére.

Enzyflow
Kiszerelés: 5 liter, ph 7
Felhasználási javaslat: 25-200 ml/ nap
Felhasználás : Zsírfogók és lefolyók lerakódott zsíros
szennyeződéseinek eltávolítására.

KÉZHIGIÉNIA
TORK UNIVERSAL kézmosószappan
UNIVERSAL Habszappan
Kiszerelés: 5 liter , ph7,5
Keverési arány: felhasználásra kész
Felhasználás: Kézmosótartók utántöltésére

Handhygiene ALCOOL GEL
kézfertőtlenítő gél
Kiszerelés: 5 liter
Keverési arány: felhasználásra kész
Felhasználás: Kézmosótartók utántöltésére, kézkímélő
antiallergén kézfertőtlenítő gél. Baktericid, fungicid,
biocid.
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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

652008

652108

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

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

PADLÓBEVONÁS
VINYL STRIPPER alaptisztító
Kiszerelés : 5 liter , ph12,5
Keverési arány : 10 % - hígitatlanul
Felhasználás : Bevonás előtti alaptakarításra , illetve
korábbi bevonatok eltávolítására.

GRANIT SEALER
Kiszerelés : 5 liter , pH 8,5
Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre
Felhasználás : Alap bevonat, pórustömítésre.

ECOGLOSS
Kiszerelés : 5 liter , pH 8,5
Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre
Felhasználás : Magas fényű bevonó linóleum és más lágy padlókhoz.
Könnyen terül, kellemes illat.

ECOSILK
Kiszerelés : 5 liter , pH 8
Kiadósság : 1 rétegben kb.200m2 felületre
második rétegben kb. 150m2 felületre
Felhasználás : Selyemfényű bevonó linóleum és más lágy padlókhoz.
Könnyen terül, kellemes illat.

KIEGÉSZÍTŐK
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.

FILMOP Felmosókocsik
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