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GASTRoNOM

AFT
higieny

lA l HOTELE

DlSH AUTOMAT

Opakowania: 12 kg
Stężenie robocze: 0,5 - 1%

DlSH AUTOMAT to zasadowy środek do mycia naczyń
we wszelkiego rodzaju zmywarkach przemysłowych.
Skutecznie usuwa osady organiczne - tluszcze, białko,

cukry itp.

DISH AUTOMAT CL
Opakowania:12 kg
Stężenie robocze:0,5 - 1%

D|SH AUTOMAT CL to zasadowy środek do mycia na-

czyń we wszelkiego rodzaju zmpvarkach przemy-

słowych, Zawiera aktywny chlor, Skutecznie usuwa

osady organiczne - tłuszcze, białko, cukry itp.

KLAR TEGH

Opakowania: 5 kg
SĘenierobocze: 2-3%

KLAR TECH to preparat nabłyszczający, wspomaga
spłukiwanie. Do sto§owania w zmywarkach przemy-

słowych. Nie pozostawia kropli ani smug,

TERMOTECH

Opakowania:1 litr
Gotowy do użycia

TERMOTECH jest siInie a|kalicznym środkiem do my-

cia pieców, frytownic, gri||a isprzętu pokrytego osadami
tłuszczu i przypa|eń, Do inżektorowego mycia pieców

konwekcyjnych stosuj ALKATECH ULTRA,

FOAMTECH N

Opakowania:20kg
SĘżenie robocze:0,5 - 2%

FOAMTECH N to neutraIny pieniący uniwersaIny

środek my.jący, Jest bezpieczny dla czyszczonych
powierzchni, doskonale rczpuszcza tłuszcze i inne

zabrudzenia organiczne. ldea|ny do ręcznego mycia

naczyń i drobnego sprzętu.

coMBl UN|VERSAL

Opakowania:li5kg
SĘżenierobocze:1-5%

COMB| UN|VERSAL jest uniwersa|nym środkiem do

codziennego mycia płytek, kabin prysznicowych,
wanien, umywalek i armatury. Bezpieczny d|a mytych
po-ierzchni, pozostawia przyjemny zapach. Także do

mycia innych powierzehni zmyłva|nych.

KALCEDON jest środkiem do okresowego gruntow-

nego mycia powierzchni i uządzeń sanitarnych. Usuwa
osady nieorganiczne,

KALCEDoN
Opakowania:li5kg
Stężenie robocze: 5 - 1 0%

CLEANTECH TEX jest środkiem do czyszczenia tapi-

cerk|, dywanów itp.
TOTAL TEx
Opakowania: 10 kg
Stężenierohocze:1-5%

GLASS KLAR to wydajny i efektywny preparat do
mycia szyb. Nie pozostawia smug, Bute|ka ze sprys-
kiWacźem.

HEXADESALC0 jest gotowym do użycia aIkohoIowym
preparatem do szybkiej i skutecznej dezynfekcji po-

wierzchni w przemyśle spozywczym,

sEPTlcA
i HAND DEs

Opakowania: 5litrów
Gotowe do użycia

SEPTlCA delikatne mydło do wstępnej dezynfekcji rąk.

HAND DES a|koho|owy preparat do higienicznej

dezynfekcji rąk.

CLEANTECH FLOOR

Opakowania:20 kg
SĘżenie robocze:1 - 3%

CLEANTECH FLOOR to środek do mycia posadzek
przemysłowych przy użyciu urządzeń szorująco-
zbierających, Usuwa zabrudzenia organiczne, |Va dzia-
łanie anty poślizgowe, Moze być stosowany takze do
mycia ręcznego.

CLEANTECH TRANS

Opakowania:22 kg
SĘenierobocze: 1-3%

CLEANTECH TRANS to środek do mycia posadzek
przemysłowych przy użyciu urządzeń szorująco-
zbierających. Usuwa silne zabrudzenia organiczne. Ma
działanie anty poś|izgowe. Stosowany do silnych za-
brudzeń oraz do doczyszczania uporczywych osadów.


