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LC21 - ŚRODEK DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA PODŁÓG
Środek do mycia i nabłyszczania podłóg.
Dozowanie: 10 ml LC21 na 1l wody.
Technika: ręcznie lub maszynowo.

FORTE - ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO DOCZYSZCZANIA PODŁÓG
Środek alkaliczny do gruntownego ręcznego i mechanicznego doczyszczania
posadzek betonowych, podłóg gresowych, lastriko, terrakota, ceramicznych,
linoluem, pcv, drewnianych oraz usuwania starych powłok polimerowych i wosków.
Dozowanie: 5-10%
10% Technika: ręcznie lub maszynowo.

BIONET - BIEŻĄCE MYCIE PODŁÓG
Perfumowany środek do bieżącego, ręcznego mycia podłóg
Zapachy: pino
Dozowanie: 0,1%- 0,5% Technika: ręcznie

FUSTANET - PIĘLĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH I DREWNIANYCH
Środek mydlany do mycia i konserwacji powierzchni drewnianych i podłóg
olejowanych.
Dozowanie: Doczyszczanie bezpośrednio,
bieżąca pielęgnacja roztwór 1%

LIMP S - USUWANIE NALOTU I SIWIZNY Z PODŁÓG
Środek do gruntownego doczyszczania podłóg /posadzki, przemysłowe, płytki
ceramiczne i gresowe, pcv, parkiet/.
Usuwa nalot i siwiznę , odzyskuje orginalny wygląd i blask. Usuwa resztki zapraw
i zabrudzeń po remoncie.

MARINO - ŚRODEK DO BIEŻĄCEGO MYCIA ARMATURY SANITARNEJ
KABINY, KRANY, WANNY, ZLEWY: Dozowanie: Bezpośrednio rozprowadzić
mokrą gąbeczką usuwając brud, osad wapienny i mydlany, spłukać wodą i
pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć do sucha microfibrą. PODŁOGA,
PŁYTKI:: rozcieńczyć w wodzie 5ml na 1l wody i myć pow. mopem lub ściereczką.

SPESSO - ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SANITARNYCH
Do podłóg, natrysków, ścian, powierzchni emaliowanych 20ml na każde 6 litrów
wody. Do WC odwrócić pojemnik i bezpośrednio rozprowadzić na ściankach i
wlewie, pozostawiając na kilka minut przed spłukaniem wodą. dezynfekuje, czyści
i wybiela.
PRODUKT POSIADA ATEST MINISTRA ZDROWIA

GRESLIM - ŚRODEK DO DOCZYSZCZANIA FUG
Środek odzyskuje oryginalny kolor fug.
Dozowanie: Bezpośrednio rozprowadzić na fugach, po 2/3 minutach przetrzeć
podłogę oraz fugi mopem nawilżonym obficie wodą. Zebrać zabrudzenia. Przemyć
całą podłogę czystą wodą.

DESINGE - ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA I RDZY W MUSZLACH WC
Odkamieniacz do usuwania nalotu wapiennego oraz rdzy z muszli wc oraz
pisuarów.
Dozowanie: Bezpośrednio rozlać na obrzeżach muszli lub pisuaru, po kilku
minutach spłukać

BIOFRESH - BIOLOGICZNY NEUTRALIZATOR PRZYKRYCH ZAPACHÓW
Biologiczny preparat profilaktyczny eliminujący brzydkie zapachy do ubikacji,
łazienek, natrysków, wanien, kanalizacji, syfonów, materacy, wykładzin, tapicerki
i tekstyliów.
Dozowanie: bezpośrednio spryskać powierzchnię

BACTER Q – ŚRODEK MYJĄCO DEZYNFEKUJACY dla HACCP
PRODUKT POSIADA ATEST MINISTRA ZDROWIA
Do mycia i dezynfekcji powierzchni w przemyśle spozywczym, gastronomii,
szpitalach, szkołach, biurach, obiektach SPA, do dezynfekcji materacy.
Dozowanie: 20-140ml na 1l wody
,

DISHNET V40 - DETERGENT DO MYCIA NACZYN I GARNKÓW
Bardzo wydajny detergent do ręcznego mycia naczyń. Wystarczy zalać garnek
płynem z odrobiną gorącej wody, aby po kilku minutach bez trudu go umyć
gąbeczką bez szorowania. Usuwa osad z kawy i herbaty ze zlewów inox i
konglomeratów oraz kratek odpływowych.

PLAKET - ŚRODEK DO USUWANIA SPALENIZNY
Środek doczyszczenia grilli, kominków, płyt kuchennych, wędzarni, piekarników.
Dozowanie: bezpośrednio rozprowadzić na powierzchni odczekać chwilę i
następne spłukać wodą, jeśli to możliwe lub zebrac zabrudzenai wiglotna gąbką i
przemyć wodą.

LIFE-PLAST – PREPARAT DO PIELĘGNACJI MEBLI
Preparat do pielęgnacji mebli, drzwi, szyb, luster, blatów, powierzchni
drewnianych, skórkowych, metalowych, kamiennych, parapetów...
Dozowanie: Niewielką ilością środka spryskać pow. i rozprowadzić ściereczką
wycierając do sucha.

MULTINET - PREPARAT DO SZYB, LUSTER
Gotowy preparat do mycia szyb i ram okiennych. Szybko odparowuje. Nie
pozostawia smug. Polecany do czyszczenia monitorów i sprzętu komputerowego.
WŁAŚCIWOŚCI ODTŁUSZCZAJĄCE!!!
Dozowanie: Niewielką ilością środka spryskać pow. i rozprowadzić ściereczką
wycierając do sucha.

AMBIQUIM - ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
Odświeżacz powietrza w koncentracie do rozpylania.
Zapachy: Armany, Eternity, Paco Raban, BELLA VIDA,
Dozowanie: Rozpylanie

EMEX - ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
Odświeżacz powietrza w super koncentracie .
Gama zapachowa: KIWI, MANZANA, CHERRY, SILVESTRE, CANELA, LAVANDA
MANZANILLA, NARANJA, MANDARINA, POMELO, TE VERDE
Dozowanie: kilka kropelek co 48 godz.

