PROFESIONÁLNÍ CHEMIE
PRO KUCHYŇSKÉ PROVOZY
A HOTELY

SORTIMENT HENKEL
TEKUTÉ MYCÍ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

dříve Perclin Universal
Flüssigreiniger

Topmatic Universal

Topmatic Alu

Topmatic Promagic

Vysoce účinný tekutý mycí přípravek pro průmyslové
myčky slitiny lehkých a barevných kovů. Odstraňuje
i velmi silné znečištění a účinně zabraňuje tvorbě
škrobových a vápenatých povlaků. Není vhodný k mytí
nádobí obsahujícího slitiny lehkých a barevných kovů.

Tekutý mycí přípravek vyvinutý pro použití
v myčkách na mytí hliníkového a černého nádobí.
Lze jej však použít všude tam, kde je vyžadován
mírně alkalický mycí přípravek bez obsahu chlóru.

Univerzální tekutý nepěnivý mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí. Myje důkladně a přitom
šetrně. Obsahuje antimikrobiální složku na bázi
aktivního chlóru. Je vhodný i pro nádobí z hliníku
i citlivé dekory na glazuře.

kanystr 25 kg

kanystr 12 kg
kanystr 25 kg
sud 250 kg

kanystr 25 kg

dříve Topmatic Extra

Topmatic Perfect

Topmatic Crystal

Trump Des

Tekutý mycí přípravek pro průmyslové myčky nádobí. Spolehlivě odstraňuje i velmi silné znečištění,
vysoce účinný proti tvorbě škrobových povlaků.
Není vhodný pro nádobí z hliníku a barevných
kovů. Bez obsahu fosfátů i aktivního chlóru. Určen
pro použití v měkké vodě.

Tekutý mycí přípravek speciálně určený pro myčky
na sklo. Má velmi dobrý mycí účinek, snadno se
oplachuje, je šetrný k dekoru a glazuře.

Tekutý mycí přípravek s dezinfekční přísadou na bázi aktivního chlóru, určený pro průmyslové myčky
nádobí. Pro svou vysokou mycí a bělicí účinnost je
mimořádně vhodný pro nádobí z Arcopalu. Účinně
zamezuje tvorbě škrobových povlaků.

kanystr 25 kg

dříve Zlatodiv B

Topmatic Booster
Alkalický zesilovač mycího účinku pro průmyslové
myčky nádobí.
kanystr 25 kg
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kanystr 12 kg
kanystr 25 kg

kanystr 25 kg
sud 250 kg

PRÁŠKOVÉ MYCÍ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

připravujeme Guardian Shield

připravujeme Guardian Plus

Perclin Perfekt Spezial

Somat Ultra

Guardian Insure

Práškový mycí přípravek pro průmyslové myčky
nádobí s antimikrobiální složkou na bázi aktivního
kyslíku. Spolehlivě odstraňuje i přischlé a obtížně
odstranitelné zbytky jídel, účinně rozpouští
škrobové usazeniny.

Práškový mycí prostředek pro průmyslové myčky
nádobí. Obsahuje bělicí složku na bázi aktivního
chlóru pro bezproblémové odstranění zbytků kávy
a čaje. Není vhodný pro mytí nádobí z barevných
kovů.

Mycí prostředek ve formě granulátu, vhodný pro
všechny typy průmyslových myček nádobí. Má
vynikající mycí a bělicí účinnost, nízkou pěnivost,
obsahuje složky pro ochranu barevných a lehkých
kovů.

karton 4 x 5 kg

kbelík 15 kg

karton 20 x 1 kg

Somat Reiniger mit Citruskraft
Vysoce kvalitní práškový mycí prostředek vhodný
pro použití v malých průmyslových myčkách nádobí
stejně jako v myčkách pro domácnost. Přednostmi
jsou vysoká mycí i bělicí účinnost, vynikající rozpustnost, absolutní nepěnivost a příjemná svěží
vůně. Je účinný i ve tvrdé vodě.
karton 6 kg

OPLACHOVÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

dříve Clinmat Perfekt

Somat Spezial

Somat S

Toprinse Perfect

Tekutý neutrální nepěnivý oplachový přípravek
pro použití v průmyslových myčkách nádobí. Plně
účinný v měkké i tvrdé vodě. Usušené nádobí bude
čisté a zářivě lesklé. Není vhodný pro materiály na
bázi polykarbonátů.

Tekutý kyselý nepěnivý oplachový přípravek pro
použití v průmyslových myčkách nádobí. Plně
účinný i ve tvrdé vodě. Účinně zabraňuje tvorbě
vápenatých povlaků. Mimořádně vhodný pro nádobí z plastů.

Oplachový přípravek vhodný pro všechny typy
průmyslových myček nádobí. Úsporné dávkování,
omezuje tvorbu pěny. Pro optimální výsledek mytí
doporučujeme použít v kombinaci s Topmaticem
Promagic.

kanystr 10 l
sud 200 kg

kanystr 10 l

kanystr 20 kg

Toprinse HDP

dříve Clinmat Brillant
Hochkonzentrat

Vysoce koncentrovaný kyselý oplachový přípravek
pro průmyslové myčky nádobí. Je plně účinný i ve
tvrdé vodě. Zabraňuje vzniku vápenatých usazenin. Účinně omezuje tvorbu pěny.
kanystr 20 kg
sud 200 kg
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SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY PRO SANITACI KUCHYNÍ

připravujeme Guardian Blitz

dříve Diapur

Blitz Ultra

Somat Tauchreiniger

Strip-A-Way Special

Práškový prostředek pro základní čištění nádobí
v průmyslových myčkách. Odstraňuje škrobové
povlaky a jiné obtížně odstranitelné znečištění
nádobí. Působí rychle a bez potřeby předchozího
namočení nádobí.

Práškový mycí přípravek určený k odstraňování
zbytků škrobů a bílkovin z nádobí ponorným
způsobem. Působí rychle a intenzivně a zajistí čisté
a zářivě lesklé nádobí.

Kyselý přípravek pro odstraňování vápenatých
povlaků (vodního kamene) v myčkách nádobí
a pračkách. Působí rychle a intenzivně.
kanystr 12 kg

kbelík 8 kg

karton 20 x 1 kg

připravujeme Imi Orange 2 x 5 l

Renolit Classic

Regain Floor

Účinný univerzální čisticí prostředek s citrusovou
vůní. Odstraňuje rychle a bez námahy veškeré
znečištění specifické pro kuchyňské provozy.

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silného
mastného znečištění v kuchyňských provozech. Je
vhodný pro všechny materiály a povrchy (podlahy,
stěny, skříně, pracovní plochy, kuchyňské přístroje,
odsavače par, tukové filtry apod.). Odstraňuje
i nejsilnější zbytky olejů a tuků.

Alkalický čisticí přípravek na podlahové krytiny
v kuchyňských provozech. Je vhodný pro všechny
tvrdé podlahové krytiny odolné vůči alkáliím,
zejména pro dlaždice s bezpečnostní úpravou.
Díky nízké pěnivosti je vhodný pro všechny typy
čisticích strojů.

kanystr 10 l

kanystr 10 l

kanystr 10 kg

Renolit Surf

Topax C

Rivonit Grill

Kyselý univerzální čisticí prostředek pro kuchyňské
provozy. Je vhodný pro všechny povrchy odolné
vůči kyselinám, zejména v kuchyňských provozech
a příslušejících sanitárních zařízeních. Snadno
rozpouští i silné vápenaté usazeniny.

Vysoce účinný alkalický čisticí a dezinfekční
přípravek na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro
čištění a dezinfekci všech povrchů odolných
vůči alkáliím, zejména podlah v kuchyňských
a potravinářských provozech.
Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní.

Přípravek pro čištění konvektomatů, grilovacích
a fritovacích zařízení, trub apod. Bez velké mechanické námahy odstraňuje zbytky po pečených,
smažených a grilovaných pokrmech. Pro pohodlnou a bezpečnou aplikaci přípravku doporučujeme
speciální tlakovou nádobku s rozprašovačem.

kanystr 10 l

kanystr 5 kg

kanystr 10 l
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dříve Renolit Floor

Glatron Kraftreiniger

Chromol

Helios Brillant

Zlatodiv Srebro

Přípravek k čištění a ošetřování leštěných i matných nerezových, chromovaných a hliníkových
ploch. Vytváří na kovovém povrchu ochranný film
odpuzující vodu a znečištění a propůjčuje plochám
nový lesk.

Přípravek k čištění a ošetřování sklokeramických
varných desek a povrchů z nerezové oceli, chromu,
mosazi apod. Šetrný vůči materiálům – obsahuje
jemné abrazivní částice. Zanechává povrchy lesklé.

Speciální přípravek k čištění stříbrných příborů
a dalších předmětů ze stříbra, mědi a bílého zlata.
Rychle a účinně odstraňuje nežádoucí zabarvení
- zoxidované částice z povrchu, aniž by přitom
docházelo k poškození materiálu.

kanystr 5 l
karton 6 x 500 ml

karton 6 x 500 ml

karton 4 x 1 l

PŘÍPRAVKY PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

Prilon

Pur

Topax U

Mimořádně hospodárný a vysoce účinný přípravek
pro ruční mytí nádobí a pro manuální čištění všech
voděodolných povrchů. Šetrný vůči pokožce rukou.

Tekutý přípravek pro ruční mytí nádobí. Je vhodný
pro čištění všech ploch a předmětů odolných vůči
vodě. Šetrný vůči pokožce rukou.

Univerzální mycí přípravek. Snadno odstraňuje
oleje, tuky a veškeré druhy znečištění. Vhodný
k mytí nádobí, pracovních stolů, kráječů, nožů,
příborů, hrnců a jiného kuchyňského vybavení ze
smaltu, nerezi, keramiky, plastů apod.

karton 12 x 1 l
kanystr 10 kg
připravujeme karton 6 x 1 l

kanystr 10 l

Rilan Scheuermilch

Rivonit Gläser Tabs

Tekutý abrazivní prostředek, účinně rozpouští
i extrémní mastná znečištění. Je vhodný zejména
pro citlivé povrchy - smalty, nerez, keramiku, sklo.
Vhodný i pro sanitární oblast - odstraňuje vápenaté
usazeniny a veškeré znečištění z umyvadel, van,
sprchových koutů, armatur apod.

Přípravek pro ruční mytí skla v mycích dřezech
výčepních zařízení. Postupné uvolňování zajišťuje
i při trvalém přítoku vody stálou účinnost a vysokou hospodárnost.

karton 4 x 5 l

karton 45 tablet

karton 6 x 750 ml

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY

dříve Sirafan Spray

Sirafan Perfect

Sirafan Speed

Kombinovaný dezinfekční a čisticí přípravek
pro kuchyňské provozy. Účinný proti bakteriím,
kvasinkám a plísním. Bez barviva a parfemace,
mimořádně vhodný pro dezinfekční čištění povrchů
a přístrojů přicházejících do kontaktu s potravinami. Vhodný rovněž pro strojové čištění ploch.

Dezinfekční přípravek pro všechny povrchy
v kuchyňských provozech odolné vůči alkoholům.
Účinný proti bakteriím, virům a plísním. Mimořádně
krátká doba působení. Bez parfemace, vhodný pro
dezinfekci povrchů a přístrojů přicházejících do
kontaktu s potravinami.

kanystr 10 l

karton 6 x 750 ml

Trax
Dezinfekční a čisticí přípravek na nádobí
a kuchyňská zařízení. Je vhodný zejména k úplnému vyčištění tzv. problémového nádobí, jako je
např. porcelánové nádobí se zbytky od kávy či
čaje, nádobí z umělých hmot, salátové soupravy,
nerezové šálky a konvice apod. Vhodný rovněž
k odmočení příborů. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní a virucidní.
kbelík 15 kg
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SŮL DO ZMĚKČOVAČŮ NA VODU

Somat Star Spezialsalz

Regenerační sůl - granulát

Regenerační sůl - tablety

Regenerační sůl pro změkčovací zařízení myček nádobí. Technicky čistá sůl bez nežádoucích příměsí
určená zejména pro použití v malých a středně
velkých myčkách nádobí. Chrání nádobí a myčku
před vápenatými usazeninami.

Technicky čistá hrubozrnná sůl určená pro regeneraci změkčovačů vody (typu katex). Optimální
rozpustnost, hospodárné využití.

Technicky čistá sůl ve formě tablet určená pro
regeneraci změkčovačů vody (typu katex). Plynulé
rozpouštění zaručuje dokonalejší proces regenerace.

pytel 25 kg

pytel 25 kg
pytel 6 kg

PRACÍ PROSTŘEDKY
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Palmex Universal

Exclusiv Rosenduft

Univerzální prací prostředek určený pro všechny
druhy prádla s výjimkou vlny, hedvábí a nestálobarevného prádla. Má vynikající prací účinnost při
všech technologických postupech praní od základní
teploty 30°C.

Změkčující a antistatický prostředek pro tkaniny
z celulozových a syntetických vláken, stejně jako
z vlny a jejích směsí. Zabraňuje vzniku elektrostatického náboje tkanin, dodává prádlu měkkost
a příjemnou květinovou vůni.

pytel 14 kg

kanystr 10 kg

SORTIMENT ECOLAB
TEKUTÉ MYCÍ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

Trump XL
Vysoce účinný tekutý mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí. Možnosti použití sahají od skla, porcelánu, plastů až po nerezovou
ocel. Přípravek není vhodný pro nádobí z hliníku
a barevných kovů. Trump XL je plně účinný i ve
tvrdé vodě.
karton 4 x 5 l
kanystr 25 kg

MYCÍ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ VE FORMĚ BLOKŮ

Solid Multi

Solid Hydro

Solid Hunter

Vysoce koncentrovaný mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí vhodný pro použití
ve středně tvrdé vodě. Obsahuje bělicí složku.
Přípravek není vhodný pro nádobí z hliníku
a barevných kovů.

Vysoce koncentrovaný mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí určený pro použití ve
tvrdé vodě. Účinně odstraňuje skvrny od kávy
a čaje. Přípravek není vhodný pro nádobí z hliníku
a barevných kovů.

Vysoce koncentrovaný mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí určený pro použití ve
velmi tvrdé vodě. Přípravek je po předchozím
vyzkoušení možno použít i pro nádobí z hliníku
a barevných kovů.

karton 4 x 4,5 kg

karton 4 x 4,5 kg

karton 4 x 4,5 kg

Solid Special

Solid Promagic

Vysoce koncentrovaný mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí vhodný pro použití
v měkké až středně tvrdé vodě. Mimořádně účinný
proti škrobovým povlakům. Vysoká bělicí schopnost. Přípravek není vhodný pro nádobí z hliníku
a barevných kovů.

Vysoce koncentrovaný mycí přípravek pro
průmyslové myčky nádobí vhodný pro použití
v měkké až středně tvrdé vodě. Obsahuje speciální
složku pro ochranu barevných kovů. Vysoká bělicí
schopnost.
karton 4 x 4,5 kg

karton 4 x 4,5 kg
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OPLACHOVÉ PŘÍPRAVKY PRO PRŮMYSLOVÉ MYČKY NÁDOBÍ

Clear Dry Classic
Vysoce koncentrovaný neutrální nepěnivý oplachový přípravek pro průmyslové myčky nádobí.
Přípravek je vhodný pro sklo, porcelán, plasty, nerezovou ocel i stříbrné příbory. Je určen pro použití
v měkké až středně tvrdé vodě.
karton 2 x 5 l

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY PRO SANITACI KUCHYNÍ

Mikro Quat

Regain

Strip-A-Way

Koncentrovaný čisticí prostředek s dezinfekčním
účinkem. Vhodný pro dezinfekční čištění všech
omyvatelných povrchů v kuchyňských provozech.

Přípravek pro mytí extrémně znečištěných povrchů
v kuchyňských provozech. Účinně odstraňuje silná
mastná znečištění podlahových krytin, stěn, ploch,
přístrojů a zařízení.

Vysoce účinný přípravek k odstraňování minerálních usazenin z veškerých povrchů odolných vůči
kyselinám a z myček nádobí.

karton 4 x 5 l

karton 4 x 5 l

karton 4 x 5 l

připravujeme Greasecutter Extra

Greasecutter plus

Polish Cleaner

Freezer Cleaner

Vysoce účinný přípravek pro odstraňování silného
mastného znečištění. Bez velké mechanické námahy odstraní zbytky po pečených, smažených
a grilovaných pokrmech. Je vhodný k čištění
konvektomatů, grilovacích a fritovacích zařízení,
pečících a smažících trub.

Čisticí a ošetřující prostředek na nerezové,
chromované i hliníkové plochy. Na kovovém povrchu vytváří ochranný film omezující opětovné
znečištění. Nezanechává povrchy mastné. Snadné
a úsporné použití. Přípravek není vhodný pro plochy přicházející do přímého styku s potravinami.

karton 4 x 5 l

500 ml spray

Speciální přípravek na čištění mrazicích boxů
a skladů bez rozmrazování. Uvolňuje i silné
znečištění a námrazu. Účinně působí i při -30°C.
Umožňuje kratší intervaly čištění a pomáhá tak
udržovat mrazicí boxy hygienicky čisté. Přípravek
neobsahuje hořlavé alkoholy, což znamená
bezpečnou práci s čisticími stroji.
karton 2 x 5 l
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PŘÍPRAVKY PRO RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

připravujeme
Solid Pantastic Plus

Solid Tetrox
Vysoce koncentrovaný přípravek ve formě rozpustného bloku, vyvinutý speciálně pro ruční mytí
nádobí, zejména hrnců a pánví.
karton 4 x 2,5 kg

OSTATNÍ PŘÍPRAVKY

Favola B
Tekuté mýdlo s antimikrobiální přísadou pro mytí
pokožky rukou i celého těla, s obsahem parfému
a barviva.
karton 4 x 5 l
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DÁVKO VAC Í SYST É MY

Topmater R 15

Topmater R 50 L

Topmater N 15

Elektromagnetické membránové dávkovací zařízení
pro tekuté mycí prostředky. Pro zabudování do
myček s ručním transportem umývaného nádobí.
Automatické dodržování nastavené koncentrace
mycího přípravku.

Dávkovací zařízení mycího přípravku, řízené vodivostí. Automatické dodržování požadovaných
koncentrací mycího přípravku prostřednictvím
integrovaného vodivostního regulátoru.

Elektromagnetické membránové dávkovací zařízení oplachového přípravku. Automatické dodržování nastavené koncentrace oplachového
přípravku.

1 ks

1 ks

1 ks

Topmater N 20

Topmater N 50

Topmater RN 50

Hydraulické dávkovací zařízení oplachového
přípravku s dvojitou membránou. Automatické
dodržování nastavené koncentrace oplachového
přípravku.

Elektromotorické membránopístové dávkovací
zařízení oplachového přípravku. Pro myčky se
strojním transportem umývaného nádobí.
Konstantní velikost dávek také při vysokém nebo
střídavém tlaku vody.

Kombinované dávkovací zařízení pro tekutý
mycí a oplachový přípravek, regulované vodivostí. Programovatelné dávkování, v závislosti
na dni v týdnu a denním čase, vč. předdávkování
prostřednictvím mikroprocesorového řízení, připojitelná funkce zvýšení koncentrace (booster).

1 ks

1 ks

1 ks

Topmater J 20 / Topmater J 30

Pistole Dinga

Topmater H 10

Hydraulická injekční dávkovací zařízení pro čisticí
a dezinfekční prostředky. Pro snadné postřikové
a pěnové čištění a dezinfekci povrchů.

Náhradní koncová pistole k Topmateru J 20 / J 30

Pístové dávkovací zařízení pro ruční dávkování
čisticích prostředků. Jednoduchá obsluha, spolehlivé konstantní dávkování.

1 ks

1 ks

Dávkovací láhev 1 l

1 ks

Kohouty výpustné pro 5 a 10 l
kanystry

Stříkací pistole special

Pro přesné a úsporné dávkování přípravků.

Vhodná pro sprejový nástřik.
1 ks

1 ks

Stříkací pistole s pěnovým
nástavcem

Kohout výpustný pro 10 l kanystry 1 ks
Kohout výpustný pro 5 l kanystry 1 ks
Kohout výpustný pro 5 l kanystr Rivonit Grill 1 ks

Pro nástřik pěny.
1 ks
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Pro snadné plnění 1 l lahví z 5 l a 10 l kanystrů.
Umožňuje skladování kanystrů naležato v regálech.

DÁVKO VAC Í SYST É MY

Ecoplus V

Ecoplus VXRi

Ecorinse L

Dávkovací zařízení pro mycí přípravky ve formě
pevných bloků (řada Solid). Indukční vodivostní
měřicí čidlo, mikroprocesorové řízení, funkce
Booster, paměťová jednotka pro ukládání
provozních dat.

Dávkovací zařízení pro mycí přípravky ve formě
pevných bloků (řada Solid), s integrovaným
čerpadlem pro oplach. Indukční vodivostní měřicí
čidlo, mikroprocesorové řízení, funkce Booster,
programovatelné dávkování, v závislosti na denním čase a na dni v týdnu, paměťová jednotka pro
ukládání provozních dat.

Dávkovací zařízení pro oplachové přípravky.
Automatické dodržování nastavené koncentrace
oplachového přípravku. Volitelná kontinuální nebo
časově řízená funkce dávkování. Provoz na minimální ochranné napětí 24 V AC.

1 ks

1 ks

1 ks

Ecodos L

Ecotower

Solitron 1000

Dávkovací zařízení pro tekuté mycí přípravky.
Automatické dodržování nastavené koncentrace mycího přípravku. Volitelná kontinuální
nebo časově řízená funkce dávkování. Provoz na
ochranné napětí 24 V AC.

Dávkovací zařízení pro mycí přípravky a mycí
přípravky s dezinfekčním účinkem. Optimální
dávkování dle potřeb zákazníka. Robustní kryt
z plastické hmoty.

Dávkovací zařízení pro přípravky na ruční mytí
nádobí ve formě pevných bloků.

1 ks

1 ks
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OASIS PRO
ECOGUARD - PROGRAM PRO KUCHYŇSKÉ PROVOZY

Oasis Pro 10

Oasis Pro 20

Oasis Pro 30

Univerzální čisticí přípravek s odmašťujícím účinkem
pro denní čištění všech povrchů v kuchyňských
provozech. Zabraňuje tvorbě nežádoucího filmu na
plochách a předmětech. Účinně odstraňuje i velmi
silné znečištění včetně mastnoty, vhodný např. pro
čištění odsávacích zařízení

Čisticí přípravek s dezinfekčním účinkem vhodný
pro všechna omyvatelná kuchyňská zařízení
a plochy. Účinně dezinfikuje a odstranuje běžné
znečištění. Baktericidní a fungicidní účinnost dle
EN 1276, EN 1650 a EN 13697.

Přípravek pro denní čištění a odmašťování
podlahových krytin v kuchyňských provozech.
Ideální pro všechny běžné čisticí stroje a mopové
systémy. Účinně odstraňuje mastnotu, oleje
a veškeré znečištění.

karton 2 x 2 l

karton 2 x 2 l

karton 2 x 2 l

Oasis Pro 31

Greasestrip Plus

Lime-A-Way Extra

Speciální čisticí přípravek na podlahy v kuchyňských provozech. Odstraňuje i velmi silné
znečištění a minerální usazeniny, obnovuje protiskluzové vlastnosti podlahových krytin.

Přípravek na čištění ploch a předmětů silně
znečištěných masnotou. Bez velké mechanické námahy odstraňuje připečené zbytky jídel a veškeré
mastné znečištění. Gelová forma zajišťuje dokonalý
styk s povrchem a zamezuje tvorbě výparů.

Kyselý přípravek k odstraňování minerálních
usazenin z průmyslových myček nádobí. Spolehlivé
odstranění i velmi silných vrstev usazenin.

karton 2 x 2 l

karton 4 x 5 l

karton 4 x 5 l
karton 3 x 1,3 l

Lime-A-Way Special
Speciální prostředek pro odstraňování vápenatých
usazenin z kávovarů, přístrojů na přípravu čaje
i jiných předmětů a ploch. Bezpečný pro použití při
přípravě potravin. Svěží citrónová vůně.
karton 6 x 500 ml

Incidin Sun
Dezinfekční přípravek vhodný zejména pro
sportovně-relaxační zařízení, solária, fitness centra, lázně, balneoprovozy, léčebny apod. Přípravek
lze používat na citlivé materiály jako jsou akrylátové povrchy, polykarbonáty a jiné plasty, lakované
plochy, kovy apod.
Rychlý účinek, s příjemnou kokosovou parfemací.
Baktericidní, fungicidní a virucidní účinnost.
karton 6 x 750 ml
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ECOCARE - PROGRAM PRO HOUSEKEEPING

Oasis Pro 32

Oasis Pro 40

Oasis Pro 54 / 55 / 56

Čisticí přípravek na podlahové krytiny s ošetřujícím
účinkem. Zanechává transparentní ochranný film
zamezující opětovnému znečištění. Vhodný pro
všechny lesklé a disperzemi ošetřené podlahové
krytiny odolné vůči vodě.

Univerzální přípravek pro denní čištění povrchů,
vhodný pro čištění oken, zrcadel a jiných skleněných
ploch ale také pro chromové a nerezové povrchy.
Účinně odstraňuje i silné znečištění. Není vhodný
pro čištění akrylátových ploch.

karton 2 x 2 l

karton 2 x 2 l

Osvěžovač vzduchu se svěží / květinovou / intenzivní svěží vůní. Účinně neutralizuje nepříjemné
pachy a propůjčuje dlouhotrvající vůni vzduchu
i textiliím. Vhodný pro všechny typy textilií, pro
čalounění, závěsy, záclony a koberce, pro pokoje
hostů i pro ostatní veřejné prostory.
karton 2 x 2 l

Oasis Pro 60

Oasis Pro 61

Oasis Pro 63

Alkalický čisticí přípravek pro denní čištění
koupelen - umyvadel, van a sprchových koutů.
Odstraňuje běžné znečištění - zbytky mýdel, krémů
apod. Zanechává příjemnou svěží vůni.

Kyselý čisticí přípravek pro koupelny účinně
odstraňující vodní kámen a veškeré druhy
znečištění. Vhodný pro všechny povrchy v koupelnách odolné vůči kyselinám. Zanechává zářivě
lesklé plochy beze šmouh.

Čisticí a dezinfekční přípravek vhodný všechny
omyvatelné povrchy v koupelnách, včetně
toalet, umyvadel, podlah. Účinně dezinfikuje
a odstranuje běžné znečištění. Baktericidní a fungicidní účinnost dle EN 1276, EN 1650 a EN 13697.
Slabě alkalický přípravek vhodný i pro citlivé
povrchy.

karton 2 x 2 l

karton 2 x 2 l

karton 2 x 2 l

připravujeme Copper
Shine Special

Oasis Pro 64

Oasis Pro 65

Copper Shine

Kyselý čisticí přípravek pro sanitární zařízení, ideální pro odstranění usazenin minerálního i organického původu. Pohodlná aplikace i pod okraj toalet.
Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám
jako smalt, mramor a syntetické povrchy.

Přípravek pro dezinfekci ploch a pokožky, vhodný
zejména pro koupelny, bazény, sauny apod. Na
podlahy ošetřené přípravkem Oasis Pro 65 je
možné krátce po aplikaci vstoupit bosými chodidly.
Účinně dezinfikuje a odstraňuje běžné znečištění.
Baktericidní a fungicidní účinnost.
.

Čisticí přípravek na barevné kovy jako jsou měď,
mosaz a bronz. Obsahuje kyselinu citrónovou pro
uvolnění vrstvy koroze. Uvolňuje povrchovou korozi aniž by poškodil samotný kov. Zvyšuje přirozený
lesk barevných kovů.

karton 2 x 2 l

karton 6 x 500 ml

karton 2 x 2 l

připravujeme Sator

připravujeme Pro Shine Special

Mould-Ex

Pro Shine

Toilet Anti-Lime

Prostředek na odstraňování plísní na bázi aktivního
chlóru, vhodný pro smaltované a keramické povrchy, plochy z plastů a nerezi. Účinně rozpouští
nečistoty, tuk a zbytky mýdla, odstraňuje plísně
a choroboplodné zárodky, bělí a působí proti
nepříjemným pachům. Není vhodný pro hliníkové
povrchy.

Lešticí přípravek na nábytek vhodný pro všechny
dřevěné povrchy, leštěné i lakované plochy.
Zanechává ochranný film zamezující opětovnému
znečištění.

Čisticí přípravek na sanitární zařízení pro účinné
odstranění vápenatých usazenin, rzi a veškerých
druhů nečistot. Určen pro periodické čištění
obtížně odstranitelného znečištění.

karton 6 x 500 ml

karton 6 x 500 ml

karton 6 x 500 ml
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PENGUIN
EASYGUARD - PROGRAM PRO KUCHYŇSKÉ PROVOZY

Allguard 10

Desguard 20

Floorguard 30

Univerzální čisticí přípravek s odmašťujícím účinkem
pro denní čištění všech povrchů v kuchyňských
provozech. Zabraňuje tvorbě nežádoucího filmu na
plochách a předmětech. Účinně odstraňuje i velmi
silné znečištění včetně mastnoty, vhodný např. pro
čištění odsávacích zařízení.

Čisticí přípravek s dezinfekčním účinkem vhodný
pro všechna omyvatelná kuchyňská zařízení
a plochy. Účinně dezinfikuje a odstranuje běžné
znečištění. Baktericidní a fungicidní účinnost dle
EN 1276, EN 1650 a EN 13697.

Přípravek pro denní čištění a odmašťování
podlahových krytin v kuchyňských provozech.
Ideální pro všechny běžné čisticí stroje a mopové
systémy. Účinně odstraňuje mastnotu, oleje
a veškeré znečištění.

karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

Floorguard Special 31

Dishguard 71

Dishguard 72

Speciální čisticí přípravek na podlahy v kuchyňských provozech. Odstraňuje i velmi silné znečištění a minerální usazeniny, obnovuje protiskluzové
vlastnosti podlahových krytin.

Přípravek pro ruční mytí nádobí, ideální pro mytí
hrnců, pánví a veškerého nádobí. Šetrný vůči
pokožce rukou.

Přípravek pro ruční mytí nádobí s antimikrobiálním
účinkem. Ideální pro mytí hrnců, pánví a veškerého
nádobí. Baktericidní a fungicidní účinnost dle EN 1276
a EN 1650.

karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

karton 4 x 1 l
karton 2 x 5 l

karton 4 x 1 l

EASYCARE - PROGRAM PRO HOUSEKEEPING

Floorcare 32

Glasscare 40

Freshcare 54 / 55 / 56

Čisticí přípravek na podlahové krytiny s ošetřujícím
účinkem. Zanechává transparentní ochranný film
zamezující opětovnému znečištění. Vhodný pro
všechny lesklé a disperzemi ošetřené podlahové
krytiny odolné vůči vodě.

Univerzální přípravek pro denní čištění povrchů,
vhodný pro čištění oken, zrcadel a jiných skleněných
ploch, ale také pro chromové a nerezové povrchy.
Účinně odstraňuje i silné znečištění. Není vhodný
pro čištění akrylátových ploch.

karton 4 x 1 l

karton 4 x 1 l

Osvěžovač vzduchu se svěží / květinovou / intenzivní
svěží vůní. Účinně neutralizuje nepříjemné pachy
a propůjčuje dlouhotrvající vůni vzduchu i textiliím.
Vhodný pro všechny typy textilií, pro čalounění,
závěsy, závěsy, záclony a koberce, pro pokoje
hostů i pro ostatní veřejné prostory.
karton 4 x 1 l

Bathcare 60

Bathcare Special 61

Toiletcare 64

Alkalický čisticí přípravek pro denní čištění
koupelen - umyvadel, van a sprchových koutů.
Odstraňuje běžné znečištění - zbytky mýdel, krémů
apod. Zanechává příjemnou svěží vůni.

Kyselý čisticí přípravek pro koupelny účinně
odstraňující vodní kámen a veškeré druhy
znečištění. Vhodný pro všechny povrchy v koupelnách odolné vůči kyselinám. Zanechává zářivě
lesklé plochy beze šmouh.

Kyselý čisticí přípravek pro sanitární zařízení, ideální pro odstranění usazenin minerálního i organického původu. Pohodlná aplikace i pod okraj toalet.
Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám
jako smalt, mramor a syntetické povrchy.

karton 4 x 1 l

karton 4 x 1 l

karton 4 x 1 l
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DÁVKO VAČ E, P ŘÍ SL U ŠENST VÍ - OASIS PRO / PEN GUIN

Dávkovač Oasis Pro

Dávkovač Penguin

Dávkovač Penguin Pro

K přípravě aplikačních roztoků ze sáčků Oasis Pro,
s připojením na vodu, uzamykatelný.

Pro 1 l láhve koncentrátů, bez připojení na vodu,
uzamykatelný.

• pro 4 přípravky plněné do rozprašovacích lahví

• pro plnění aplikačních lahví

Pro dávkování z kanystrů, s připojením na vodu.
Přídavný uzamykatelný zásobník je určen k přípravě
aplikačního roztoku ze sáčku Oasis Pro.
Variabilní systém umožňuje propojit více dávkovačů
do jednoho celku.

1 ks

1 ks
• pro plnění kbelíků
• pro 3 přípravky plněné do rozprašovacích lahví
+ 1 do kbelíku

• pro plnění aplikačních lahví
1 ks

• dřezový dávkovač

1 ks

1 ks

Pro dávkování z kanystrů, bez připojení na vodu.

1 ks

Pistole rozprašovací / Pistole
pěnící

Prázdná láhev 0,65 l

Dávkovač Penguin Special

1 ks
• pro plnění dřezů, kbelíků, nádrží strojů

1 ks

1 ks

• pro dávkování do dřezů
1 ks

Nosič na láhve

Prázdná láhev 0,5 l

1 ks

1 ks

Uzávěr na dávkovací láhev 0,5 l

Vložka do nosiče na láhve
1 ks

1 ks
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OSOBNÍ HYGIENA
PŘÍPRAVKY EPICARE

Epicare 1

Epicare 7

Maximum 2

Mycí emulze se svěží vůní a jemnou pěnou, pH
neutrální. Nevysušuje pokožku. Vhodná pro šetrné
mytí pokožky rukou a celého těla.

Ošetřující emulze, ideální pro časté použití. Reguluje
vlhkost pokožky. Neobsahuje parfém a je proto vhodná
i pro použití v potravinářských provozech.

karton 12 x 500 ml
kanystr 5 l

karton 12 x 500 ml

Pákový dávkovač určený pro snadné a přesné
dávkování přípravků řady Epicare, Silonda a dezinfekcí. Dávku lze nastavit dle požadavku na 0,5,
1 nebo 1,5 ml. Snadné čištění, pohodlné doplňování.
Jednotný design dávkovačů a zásobníků řady
Maximum.

Epicare 2

Epicare 8

Mimořádně jemná, pH neutrální mycí emulze.
Neobsahuje parfém ani barvivo a je proto vhodná zejména pro citlivou pokožku. Vhodná rovněž pro použití
v potravinářských provozech.

Ošetřující emulze pro silně namáhanou pokožku.
Účinné složky regulují obsah vody a tuků v pokožce.
Vitamín E aktivně chrání a napomáhá regeneraci i již
poškozené pokožky.

karton 12 x 500 ml
kanystr 5 l

karton 12 x 500 ml

1 ks

Epicare 3
Mycí emulze s antimikrobiální složkou. Neobsahuje
parfém ani barvivo a je proto ideální pro použití
v potravinářských provozech.
karton 12 x 500 ml
kanystr 5 l

Epicare 5

Silonda

Dávkovací pumpička

Mycí emulze s dezinfekčním účinkem, pro širokou
oblast použití, vhodná i k mytí celého těla. Neobsahuje
parfém ani barvivo. Vhodná pro potravinářské
provozy.

Ochranná a regenerační emulze s obsahem včelího
vosku. Ošetřuje a chrání zejména citlivou a namáhanou pokožku. Rychle se vstřebává do pokožky
a reguluje její vlhkost. Příjemná svěží vůně. Pro
pohodlné dávkování doporučujeme nástěnný
dávkovač.

Pro dávkování z 0,5 l lahviček.

karton 12 x 500 ml
kanystr 5 l

1 ks

karton 24 x 500 ml

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU

Váš obchodní partner:

Maximum 1B - nástěnný bateriový dávkovač
osvěžovačů vzduchu s nastavitelným dávkováním.
Vůně: mořská a ovoce.
MAX 1B 1 ks
náplň Ocean karton 6 x 300 ml
náplň Fruit karton 6 x 300 ml

Xense Orange Fresh
Rychle a účinně odstraňuje nepříjemné pachy
a zanechává dlouhotrvající svěží ovocnou vůni.
Ideální pro osvěžení vzduchu v kancelářích,
kuřáckých místnostech, toalet a odpadů. Snadná
a úsporná aplikace ergonomicky tvarovanou lahví
s rozprašovačem.
karton 6 x 500 ml

Ecolab Hygiene s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
tel.: 543 518 260, fax: 543 518 299

e-mail: ofﬁce.brno@ecolab.com
www.ecolab.com
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Maximum 1B
Náplně Ocean a Fruit

