Systém EASYGUARD
Inovační řešení pro kuchyňské provozy

Ecolab: Váš partner pro komplexní řešení
hygieny
v kuchyňských
provozech
Pro trvalou důvěru hostů
v hotelovou kuchyni nestačí pouze
chutné pokrmy. Hosté chtějí mít
také bezpečný pocit, že kuchyně
dosahuje vysokého hygienického
standardu. A první dojem je často
rozhodující - i letmý pohled do
kuchyně musí být bez poskvrny.
A klíčem k čisté kuchyni jsou
dokonale hygienicky čisté povrchy.

Dnešní vyšší hygienické standardy
(např. v souvislosti s HACCP) vyžadují nejen
čištění ale také dezinfekci ploch a zařízení
přicházejících do kontaktu s potravinami.

Zářivě čisté talíře, sklenice, příbory,
hrnce a pánve jsou pro přípravu a podávání
jídel naprosto nezbytné.

Silně namáhané podlahy
v kuchyňských provozech mají
tendenci k usazování nečistot.
Jejich každodenní důkladné čištění
je rovněž nezbytností.

EASYGUARD - přípravky pro profesionální
čištění kuchyní
pro Váš úspěch

Přípravky EASYGUARD jsou
určeny pro dávkování
prostřednictvím nově vyvinutého
dávkovacího zařízení PENGUIN,
které zajištuje uživateli
jednoduchou a bezpečnou
manipulaci.
Speciální mechanismus
dávkovače zaručuje konstantní
přesné dávkování pro optimální
čisticí účinnost. To přispívá
k nezanedbatelné úspoře
nákladů.

Program EASYGUARD představuje kompletní řadu
vysoce koncentrovaných přípravků pro profesionální
čištění v kuchyňských provozech. Jedna láhev
koncentrátu postačí na přípravu až 100 lahví
pracovního roztoku.
Přípravky řady EASYGUARD Vám zajistí hygienickou
čistotu kuchyňského zařízení a ploch.
Všechny přípravky jsou vybaveny barevným
kódováním: láhve koncentrátů, dávkovače i aplikační
láhve. Barevné označení zamezuje záměnám
produktů a zajišťuje snadné používání.

DESGUARD 20* je vysoce účinný čisticí přípravek
s dezinfekčním účinkem, spolehlivě eliminující
bakterie a plísně. Je vhodný pro všechny
omyvatelné povrchy a zařízení.
Baktericidní a fungicidní účinnost podle EN 1276,
EN 1650 a EN 13697.

ALLGUARD 10 je profesionální univerzální čisticí
přípravek s odmašťujícím účinkem pro denní
čištění sporáků, pracovních ploch, kráječů, stěn
i podlah. Obsahuje vysoký podíl tenzidů pro
účinné odstranění mastnoty a silného znečištění.

* Používejte dezinfekční přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu
a informace o použití přípravku.

ALLGUARD 10 byl vyvinut speciálně
pro čištění odsávacích zařízení.

DISHGUARD 71 je vysoce účinný přípravek
pro ruční mytí nádobí, vhodný pro veškeré hrnce,
pánve, stolní nádobí apod.
Přípravek je šetrný vůči pokožce rukou.
DISHGUARD 72* je přípravek pro ruční mytí nádobí
s dezinfekčním účinkem. Baktericidní účinnost
podle EN 1276, fungicidní účinnost podle EN 1650.

FLOORGUARD 30 (alkalický)
a FLOORGUARD SPECIAL 31 (kyselý)
odstraňují bez námahy silné znečištění
a mastnotu z podlahových krytin.

Přehled přípravků programu EASYGUARD pro kuchyně
Dávkovač PENGUIN
Pro 1l láhve přípravků,
bez připojení na vodu.
4 různé typy pro plnění aplikačních
lahví (2 druhy), kbelíků a dřezů.

Dávkovač PENGUIN PRO
Pro dávkování z kanystrů,
s připojením na vodu.
Je možné propojit více
dávkovačů do jednoho celku.

• snadná manipulace,
bezpečné používání
• zaručuje přesné dávkování
• umožňuje kontrolu spotřeby
a nákladů

2 typy - pro plnění aplikačních
lahví a kbelíků/dřezů

Allguard 10
Univerzální čisticí přípravek
s odmašťujícím účinkem

Desguard 20*
Čisticí přípravek
s dezinfekčním účinkem

• účinně odstraňuje i velmi silné
znečištění včetně mastnoty
• pro denní čištění všech povrchů
v kuchyňských provozech
• vhodný pro čištění odsávacích
zařízení

• pro všechna omyvatelná
kuchyňská zařízení a povrchy
• odstranuje běžné znečištění
• baktericidní a fungicidní
účinnost dle EN 1276,
EN 1650 a EN 13697

Balení: karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Balení: karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Floorguard 30
Čisticí přípravek na podlahy

Floorguard Special 31
Speciální čisticí přípravek
na podlahy

• pro účinné odstraňování
znečištění organického původu
jako je mastnota a proteiny
• ideální pro všechny běžné čisticí
stroje a mopové systémy
• zabraňuje zešednutí
podlahových krytin

• účinně odstraňuje i velmi
silné znečištění a minerální
usazeniny
• obnovuje protiskluzové
vlastnosti podlahových krytin
• šetrný vůči spárování dlažeb,
neobsahuje kyselinu
chlorovodíkovou

Balení: karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Balení: karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Dishguard 71
Přípravek pro ruční mytí
nádobí

Dishguard 72*
Přípravek pro ruční mytí nádobí
s dezinfekčním účinkem

• vysoce účinný
• ideální pro mytí hrnců,
pánví a veškerého nádobí
• šetrný vůči pokožce rukou

• účinně myje, bezpečně
dezinﬁkuje
• baktericidní účinnost dle
EN 1276, fungicidní účinnost
dle EN 1650

Balení: karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Balení: karton 4 x 1 l

* Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o použití přípravku.

Pro Housekeeping nabízíme program EASYCARE,
řadu přípravků speciálně určených pro hotely.
Žádejte naši brožuru EASYCARE pro Housekeeping.

Ecolab Hygiene s. r. o.
Hlinky 118
603 00 Brno

tel.: 543 518 250
fax: 543 518 299
e-mail: ofﬁce.brno@ecolab.com
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