


„Źródłem sukcesu jest zawsze klient.
Słuchanie Klienta, przewidywanie jego obecnych, jak i przyszłych potrzeb 

od zawsze jest podstawowym wyznacznikiem działań Grupy LAKMA”.
Prezes LAKMA mgr inż. Józef Ziętek

Należymy do stowarzyszenia A.I.S.E.
(International Association for Soaps, Detergents and Maintence)

www.aise.eu
www.czystepiekno.pl
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Szanowni Państwo,

Grupa LAKMA to jeden z największych polskich producentów chemii, wyspecjali-
zowanym w kilku sektorach biznesowych: szeroko rozumianej chemii budowlanej, 
chemii gospodarczej oraz chemii profesjonalnej.

Od ponad 25 lat stawiamy na innowacyjność, jakość i ekologię. Dbając o najwyższą 
jakość oferowanych produktów wprowadziliśmy systemy zarządzania jakością, które 
zostały potwierdzone certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001. Otrzymaliśmy również 
Certyfi kat  BRC Global Standard For Consumer Products, potwierdzający zgodność 
zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, przechowywania, dystrybucji i pakowania 
według standardu BRC CP w kategorii 07 – Chemicals  & chemical products.

Posiadając nowoczesny park maszynowy, zautomatyzowany magazyn wysokiego 
składowania oraz doskonale wyposażone laboratorium jesteśmy w stanie zagwa-
rantować najwyższą jakość oferowanych produktów. 

Znając specyfikę naszego rynku nieustannie modyfikujemy parametry techniczne 
wyrobów, oraz tworzymy nowe produkty. Dostosowujemy w ten sposób naszą ofer-
tę do rosnących potrzeb i wymagań klientów - którzy zawsze są dla nas natchnie-
niem i motywacją do pracy. 

W rynku pracuje dla Państwa sztab doświadczonych technologów, którzy w sposób 
praktyczny rozwiążą każdy problem, stworzą plan higieny oraz przeszkolą Państwa 
personel zgodnie z wymogami HACCP i BHP. 

Specjalnie dla Państwa w maju 2014 roku w Zgierzu stworzyliśmy centrum szkole-
niowe z którego możecie Państwo korzystać aby w sposób praktyczny i teoretyczny 
podnosić kwalifikacje Swoich pracowników, jak i partnerów handlowych. 

Na Państwa dłonie składamy katalog w którym oprócz informacji produktowych 
chemii profesjonalnej znajdą Państwo również unikalne kody QR, które po zeska-
nowaniu umożliwią natychmiastowe przeniesienie do skonfigurowanych zakładek 
www.lakmapro.pl.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

       Tomasz Szydłowski

       

      Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

„MÓWIENIE JEST POTRZEBĄ. SŁUCHANIE SZTUKĄ.”

J.W.VON GOETHE
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linia obiektowa

Środki do gruntownego czyszczenia

Środki do zabezpieczania i konserwacji

Środki do czyszczenia i pielęgnacji

Środki do czyszczenia powierzchni dywanowych

Środki do sanitariatów

Środki do mycia i dezynfekcji



GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

STRIPPER – ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA POLIMERÓW 

wysoko alkaliczny

skutecznie usuwa stare warstwy powłok polimerowych

posiada dobre właściwości emulgujące

STRIPPER to wodorozcieńczalny, nisko pieniący środek do zmywania starych powłok ochronnych i bru-
du z wodoodpornych podłóg (np. PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny). STRIPPER nadaje się do 
stosowania w maszynach jednotarczowych oraz mycia ręcznego.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku od 1:20 do 1:5
(stężenie 5% - 20%). Następnie rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 10-15 min, nie dopuszczając do 
wyschnięcia. Większe stężenia stosować w przypadku ciężkich zabrudzeń.
Wyszorować, zebrać rozpuszczony brud, dwukrotnie zneutralizować posadzkę wodą i dokładnie osuszyć.

STRIPPER ULTRA – ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA POLIMERÓW 

wysoko alkaliczny

skutecznie usuwa stare warstwy powłok polimerowych

skutecznie rozpuszcza nawet najtrudniejsze zabrudzenia

posiada dobre właściwości emulgujące

STRIPPER ULTRA to wodorozcieńczalny, nisko pieniący środek o szybkim działaniu do zmywania starych 
warstw wosków i polimerów. Szybko usuwa resztki powłok i zestarzały brud (np. ślady sadzy i gumy) 
z wodoodpornych podłóg odpornych na środki zasadowe (np. PVC, kamień sztuczny i naturalny). Nie 
nadaje się do czyszczenia linoleum, drewna, parkietów, paneli oraz wrażliwych na alkalia powierzchni.  
STRIPPER ULTRA nadaje się do stosowania w maszynach jednotarczowych, mycia ręcznego.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy w stosunku od 1:20 do 1:5 (stężenie 5% - 20%). Następnie 
rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 3-10 minut, nie dopuszczając do wyschnięcia. Większe stężenie i dłuższy 
czas kontaktu z powierzchnią stosować w przypadku ciężkich zabrudzeń. Wyszorować, zebrać rozpuszczony brud, dwukrotnie 
zneutralizować posadzkę wodą i dokładnie osuszyć.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

121L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

135L 1 90
10L 1 40
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ZABEZPIECZANIE I KONSERWACJA

SBN  - ŚRODEK DO USUWANIA POLIMERÓW ORAZ GRUNTOWNEGO
CZYSZCZENIA PRZEZNACZONY DO PODŁÓG WRAŻLIWYCH NA ALKALIA 

 nie wymaga neutralizacji

  nadaje się do każdego rodzaju  podłóg wodoodpornych

  skutecznie usuwa stare warstwy powłok polimerowych

SBN to wodorozcieńczalny, nisko pieniący preparat przeznaczony do usuwania starych warstw polimero-
wych i woskowych oraz usuwania uporczywych zabrudzeń. SBN nadaje się do   stosowania w maszynach 
jednotarczowych i mycia ręcznego.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podłogi przygotować roztwór roboczy rozcieńczając środek wodą w stosunku  
1:5  (stężenie 20%). Podłogi drewniane, panele: nanosić bezpośrednio na czyszczone powierzchnie metodą natryskową i od razu 
przystępować do czyszczenia maszyną lub ręcznie. 
Podłogi odporne na namaczanie: roztwór nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania na 10-15 
min nie dopuszczając do wyschnięcia.  Rozpuszczony brud zebrać za pomocą suchych mopów lub odessać odkurzaczem sucho - 
mokro. Po wyschnięciu można przystąpić do nakładania nowej powłoki polimerowej.

AKRYLAN – UNIWERSALNY ŚRODEK NABŁYSZCZAJĄCY 

posiada właściwości antyelektrostatyczne (norma PN-EN 1815:2001; PN-EN 1081:2001)

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża

nadaje powierzchniom trwały lustrzany połysk

AKRYLAN to dyspersja polimerowa do profesjonalnej pielęgnacji i konserwacji powierzchni narażonych 
na zniszczenie tj. PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny. Środek tworzy szybkoschnącą, gład-
ką powłokę o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Powłoka skutecznie zabezpiecza przed 
brudem, zadrapaniami i ścieraniem. Odpowiednio dobrany system woskowy wpływa na właściwości 
hydrofobowe chroniąc powierzchnię przed wnikaniem wody.  Sukcesywne polerowanie Akrylanu wy-
sokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku i usuwa rysy oraz ślady powstałe podczas eksplo-
atacji. 

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie jednego z 3 środków do czysz-
czenia gruntownego) rozprowadzić równomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU przy pomocy mopa lub aplikatora. Każdą kolejną war-
stwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej.  Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia 
na co najmniej 1,5h. W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIP-
PER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: Stripper lub SBN  

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 105L 1 90

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

8,51L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

UWAGA!
Nie nadaje się na niezabezpieczone podłogi drewniane 
i korkowe.

EXPERT RADZI:
Do codziennej pielęgnacji
powierzchni pokrytej
polimerami zalecamy
stosować środki dedykowane
z linii DAILY CLEAN. 
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PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

AKRYLAN HIGH GLOSS  - ŚRODEK DO KONSERWACJI O PODWYŻSZONEJ 
ODPORNOŚCI NA ALKOHOLE I ŚRODKI  DEZYNFEKCYJNE   

posiada właściwości antyelektrostatyczne (norma PN-EN 1815:2001; PN-EN 1081:2001)

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

tworzy wysokopołyskową, trwałą powłokę na powierzchni

wykazuje wysoką odporność na działanie alkoholi i innych substancji o właściwościach          
dezynfekcyjnych

idealny do stosowania w szpitalach i placówkach służby zdrowia

AKRYLAN HIGH GLOSS - to wysoko połyskowa, super wytrzymała powłoka polimerowa do konser-
wacji powierzchni narażanych na zniszczenie np.: PVC, linoleum, kamień sztuczny i naturalny. Tworzy 
powłokę o wysokim połysku bez konieczności polerowania. Powłoka skutecznie zabezpiecza przed 
brudem, zadrapaniami i ścieraniem. Sukcesywne polerowanie Akrylanu HG wysokoobrotowymi ma-
szynami podnosi efekt połysku i usuwa rysy oraz ślady powstałe podczas eksploatacji. 

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie STRIPPERA, SBN) rozprowadzić 
równomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU  HIGH GLOSS przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić 
po dokładnym wyschnięciu poprzedniej.  Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 
1,5h.  W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN. 
W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: Stripper lub SBN.

AKRYLAN PU -  ŚRODEK DO KONSERWACJI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI 
NA ŚCIERANIE 

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

bardzo odporna na ścieranie

tworzy wysokopołyskową, trwałą powłokę na powierzchni

zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża

AKRYLAN PU –  to bardzo odporna na ścieranie powłoka polimerowa z zawartością poliuretanu prze-
znaczona do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia np.: PVC, linoleum,  kamień natural-
ny i sztuczny. Tworzy powłokę o bardzo dużej twardości.  Uwaga! W przypadku podłóg z poliuretano-
wą (PU) lub polietylenową (PE) warstwą użytkową należy przeprowadzić test na przyczepność. 

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie STRIPPER, SBN) rozprowadzić 
równomiernie 2-3 warstwy AKRYLANU PU przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po do-
kładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h.
W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np.: STRIPPER lub SBN. W przy-
padku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz np.: Stripper lub SBN
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PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

7,51L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

GLOSS PROTECT PVC I LINOLEUM - ŚRODEK DO KONSERWACJI
I NABŁYSZCZANIA

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041) 

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania

zabezpiecza przed powstawaniem śladów po obcasach

zabezpiecza przed zarysowaniem

GLOSS PROTECT do ochrony i nabłyszczania PVC, LINOLEUM jest środkiem na bazie wysokiej jakości 
dyspersji  polimerowej do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia tj. wykładziny PVC        
i linoleum. Środek tworzy równomierną, gładką powłokę o wysokim połysku. Wysoka twardość powło-
ki polimerowej powoduje, że środek cechuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy GLOSS PROTECT PVC przy 
pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu 
ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h.  W przypadku nanoszenia środka na nowe po-
wierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np. STRIPPER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu należy także 
zastosować zmywacz np.: STRIPPER lub SBN.

GLOSS PROTECT KAMIEŃ I TERAKOTA – ŚRODEK DO KONSERWACJI
 I NABŁYSZCZANIA 

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania,

zabezpiecza podłoże przed działaniem czynników atmosferycznych

zabezpiecza przed wnikaniem brudu i wody w głąb podłoża

GLOSS PROTECT do ochrony i nabłyszczania kamienia i terakoty jest środkiem na bazie wysokiej jakości 
dyspersji polimerowej do konserwacji powierzchni narażonych na zniszczenia tj: posadzek marmuro-
wych, lastrykowych , terakoty, kamienia naturalnego. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynków. Tworzy równomierną, gładką powłokę polimerową o wysokim połysku. Cechuje się bardzo wysoką 
przyczepnością do podłoża.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy GLOSS PROTECT  KAMIEŃ I 
TERAKOTA przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. 
Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1,5h. W przypadku nanoszenia środka na 
nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np. STRIPPER lub SBN. W przypadku nawarstwienia się produktu 
należy także zastosować zmywacz np.: STRIPPER lub SBN. 

UWAGA!
Nanosić w temp. powyżej +5°C.

EXPERT RADZI:
Do systematycznego mycia 
i pielęgnacji powierzchni 
pokrytych GLOSS PROTECT 
PVC  należy stosować środek  
DAILY CLEAN PVC, KAMIEŃ I 
TERAKOTA.

EXPERT RADZI:
Do systematycznego mycia 
i pielęgnacji powierzchni 
pokrytych GLOSS PROTECT 
KiT, należy stosować środek  
DAILY CLEAN PVC, KAMIEŃ I 
TERAKOTA.
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GLOSS PROTECT DREWNO I PANELE - ŚRODEK DO KONSERWACJI 
I NABŁYSZCZANIA

nadaje wysoki połysk bez konieczności polerowania

wypełnia pory i chroni  przed zarysowaniem

zabezpiecza  przed przenikaniem wilgoci

ściera się bezpyłowo

Gloss Protect Drewno i Panele  jest środkiem na bazie wysokiej jakości dyspersji polimerowej do konser-
wacji powierzchni narażonych na zniszczenia tj. podłóg drewnianych lakierowanych oraz laminowa-
nych paneli podłogowych. Środek tworzy równomierną, gładką powłokę o wysokim połysku. Wysoka 
twardość powłoki polimerowej powoduje, że środek cechuje się wysoką odpornością na zarysowania.  

Sposób użycia:
Środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 warstwy GLOSS PROTECT DREWNO 
i PANELE przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. 
Nie dopuszczać do nadmiernego przemaczania drewna i paneli. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wy-
schnięcia na co najmniej 1,5h.  W przypadku nanoszenia środka na nowe panele, należy odtłuścić je za pomocą SBN. 

GLOSS PROTECT MULTI – ŚRODEK 3 w 1 DO MYCIA, KONSERWACJI
I NABŁYSZCZANIA ORAZ DO RENOWACJI 

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041) 

tworzy trwałą połyskową warstwę polimerową

odświeża i regeneruje warstwy polimerowe

myje i pielęgnuje podłogi zabezpieczone i niezabezpieczone powłokami polimerowymi

zabezpiecza przed wnikaniem brudu

Dzięki specjalnej formule chemicznej GLOSS PROTECT MULTI jest produktem, który w zależności od za-
stosowanego stężenia posiada 3 funkcje  może być używany do konserwacji, nabłyszczania, regeneracji 
oraz mycia podłóg. Nadaje się do stosowania na wszelkich wodoodpornych posadzek (np. PVC, lino-
leum, kamień naturalny i sztuczny). Nie nadaje się do niezabezpieczonego drewna.  Charakteryzuje 
się niską pienistością.  Przeznaczony do mycia ręcznego oraz do automatów szorująco-zbierających.
Nie wymaga spłukiwania wodą.

Sposób użycia:

KONSERWACJA i NABŁYSZCZANIE: środek gotowy do użycia. Na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nałożyć równomiernie 2-3 
warstwy MULTI przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzed-
niej.

RENOWACJA: w przypadku konieczności regeneracji warstwy polimerowej środek rozcieńczyć w stosunku 1:20 do 1:5 (500 ml - 2000 ml 
środka na 10L wody), spryskać równomiernie powierzchnię i wypolerować polerką wysokoobrotową.

MYCIE: w przypadku  mycia i pielęgnacji podłóg,  środek rozcieńczyć w stosunku 1:50 do 1:400  (25 ml - 200 ml środka na 10L wody). 
Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię.

USUWANIE: do usuwania warstwy polimerowej używać  Strippe lub SBN.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

71L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

71L 6 378
5L 1 90

UWAGA!
Nie stosować na niezabezpieczonych powierzchniach 
drewnianych.

EXPERT RADZI:
Do systematycznego mycia 

i pielęgnacji powierzchni 
pokrytych GLOSS PROTECT 
DREWNO, należy stosować 
środek  WASKER lub DAILY 
CLEAN DREWNO I PANELE
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PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

61L 6 378
5L 1 90

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

DAILY CLEAN SUPER AROMA                                  

doskonale myje i pielęgnuje

na długo nawania

do wszystkich wodoodpornych powierzchni

dostępny w 3 zapachach:  Mydło marsylskie, Owocowy raj,  Zielona dolina

DAILY CLEAN SUPER AROMA  to produkt  3 w 1: myje, pielęgnuje i nawania, zalecany do mycia zapa-
chowego wszystkich wodoodpornych powierzchni. Nie wymaga spłukiwania wodą, nie nawarstwia się, 
pozostawia przyjemny, trwały zapach w całej kubaturze obiektu. Może być stosowany na podłożach 
pokrytych środkami do nabłyszczania podłóg np. AKRYLAN.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody).
Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa.  
W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.
Nie podrażnia skóry rąk.

DAILY CLEAN PVC, GLAZURA I TERAKOTA 

bardzo dobrze zwilża powierzchnię

skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia

nie pozostawia smug

pozostawia przyjemny, morski zapach

DAILY CLEAN PVC, GLAZURA, TERAKOTA to środek do mycia i pielęgnacji powierzchni wykonanych z 
PVC, glazury i terakoty. Służy do utrzymania bieżącej czystości. Nie wymaga spłukiwania wodą, nie na-
warstwia się, pozostawia przyjemny zapach w całej kubaturze obiektu.

Może być stosowany na podłożach pokrytych środkami do nabłyszczania podłóg np. AKRYLAN, GLOSS 
PROTECT PVC.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody).
Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa.

CzySzCzEnIE I PIElĘgnaCJa
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DAILY CLEAN DREWNO I PANELE 

zawiera naturalne woski

zapewnia efekt hydrofobowości

nie zostawia smug

pozostawia przyjemny zapach skórki pomarańczy

DAILY CLEAN DREWNO I PANELE  to środek do mycia i pielęgnacji: paneli podłogowych, paneli ścien-
nych, parkietów, powierzchni z drewna lakierowanego, płyt drewnopochodnych. Dzięki zawartości 
naturalnych wosków pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane oraz panele. Zapewnia efekt hydro-
fobowości zabezpieczając myte powierzchnie przed przenikaniem wody. Posiada bardzo przyjemny 
zapach skórki pomarańczy – który na długo pozostaje w pomieszczeniu.

Sposób użycia: 
Przed użyciem produktu należy oczyścić powierzchnię z kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń. W zależności od stopnia za-
brudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody). Tak przygotowanym roztworem umyć 
powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. 
W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę. Nie podraż-
nia skóry rąk.

WASKER 

idealny do pielęgnacji parkietów i innych powierzchni drewnianych

naturalne woski nadają powierzchni lekki połysk

nie wymaga spłukiwania wodą

WASKER to środek do mycia i pielęgnacji parkietów i innych powierzchni drewnianych lakierowanych. 
Dzięki zawartości naturalnych wosków nadaje powierzchni delikatny połysk oraz zapewnia efekt hy-
drofobowości zabezpieczając powierzchnie przed przenikaniem wody. Nie nawarstwia się. Może być 
stosowany na podłożach pokrytych środkami do zabezpieczania i nabłyszczania. 

Sposób użycia: 
Przed użyciem produktu należy oczyścić powierzchnię z kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń. W zależności od stopnia za-
brudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody). Tak przygotowanym roztworem umyć 
powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

71L 6 378
5L 1 90

10L 1 40
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FLORMATIK FAT – ŚRODEK DO USUWANIA TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ        

Szybko i skutecznie usuwa:

tłuste olejowo – smarowe zabrudzenia

ślady po gumie z opon wózków widłowych

zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne (np. białko, tłuszcz, kurz)

FLORMATIK FAT jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo-czynnych o bardzo silnym dzia-
łaniu. Przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PVC, 
kamień naturalny i sztuczny, ściany, części maszyn i silników, może również służyć do prania odzieży 
roboczej. Nadaje się do przemysłu spożywczego i gastronomicznego. Optymalna zawartość detergen-
tów powoduje, że produkt skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne(np. 
białko, tłuszcz, kurz).

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 5% (50 ml - 500 ml środka 
na 10 l wody).
W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od 1:20 do 1:1 (0,5 l – 10 l środka na 
10 l wody). Wstępne namoczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez spryskanie środkiem przed właściwym czyszczeniem, 
ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Powierzchnie w kuchniach i na zapleczach gastronomicznych mające kontakt z żywnością 
należy dokładnie spłukać wodą.
Do prania odzieży roboczej stosować rozcieńczenie od 1:1000 do 1:100 (10 - 100ml) mieszaniny na 10L wody. 

FLORMATIK FAT może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego oraz przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych.

CZYSZCZENIE MASZYNOWE

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

13
1L 6 378
5L 1 90

10L 1 40
200L 1 2

UWAGA!
Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia 
powierzchnia jest odporna na działanie produktu, 
należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, 
przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę.
Po zdjęciu ścierki i spłukaniu wodą nie powinny 
wystąpić jakiekolwiek zmiany.

UWAGA!
Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.

FLORMATIK V – ŚRODEK CZYSZCZĄCY 

nadaje się na powierzchnie zabezpieczone polimerami

wysycha nie pozostawiając smug

jest wydajny w użyciu

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

FLORMATIK V to środek do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych  powierzchni (np. PVC, lino-
leum, kamień naturalny, sztuczny oraz marmur). Bardzo wydajny w użyciu.  Niepieniący, przeznaczony 
do mycia ręcznego oraz w automatach szorująco-zbierających.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, przygotować roztwór roboczy 0,25% - 2% (25ml do 200ml na 
10L wody). Szorować czyszczoną powierzchnię ręcznie lub  automatem. 

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

95L 1 90
10L 1 40

200L 1 2
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FLORMATIK WAX – ANTYPOŚLIZGOWY I ANTYELEKTROSTATYCZNY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCO – PIELĘGNUJĄCY 

nadaje się na powierzchnie zabezpieczone polimerami

wysycha nie pozostawiając smug 

zawarte woski nadają powierzchni lekki połysk

posiada właściwości antyelektrostatyczne (norma PN-EN 1815:2001; PN-EN 1081:2001)

posiada właściwości antypoślizgowe (norma PN-EN 14041)

FLORMATIK WAX to środek do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni (np. PVC, li-
noleum, kamień naturalny i sztuczny, płytki ceramiczne, beton). Zawartość wosków  zabezpiecza czysz-
czone powierzchnie przed wnikaniem brudu oraz nadaje delikatny połysk. Posiada właściwości anty-
elektrostatyczne -  rozprasza nagromadzone ładunki elektrostatyczne oraz zapobiega ich ponownemu 
gromadzeniu się. Eliminuje nieprzyjemne, a nawet groźne dla zdrowia wyładowania.

Niepieniący, przeznaczony do mycia ręcznego oraz w automatach szorująco-zbierających.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, przygotować roztwór roboczy 0,25% - 2% (25 ml do 200 ml na 10 L 
wody). Czyścić wskazane miejsca ręcznie lub  automatem.

FLORMATIK PLUS – SILNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

skutecznie usuwa głęboko osadzony brud

usuwa zabrudzenia olejowe i smary

jest wydajny w użyciu

FLORMATIK PLUS to wysokoalkaliczny środek przeznaczony do gruntownego mycia wodoodpornych 
podłóg (PVC, kamień sztuczny i naturalny, beton itp.). Niepieniący, przeznaczony do mycia ręcznego 
oraz w automatach szorująco-zbierających. Nie nadaje się na powierzchnie zabezpieczone poli-
merami.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 2% (50 ml do 200 ml 
na 10 l wody). Czyścić wskazane miejsca ręcznie lub  automatem.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

8
1L 6 378
5L 1 90

10L 1 40
200L 1 2

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

12 5L 1 90
10L 1 40

200L 1 2

EXPERT RADZI!
Jeżeli nie wiadomo, czy 
przeznaczona do czyszczenia 
powierzchnia jest odporna 
na działanie środka, należy 
w miejscu mało widocznym 
przyłożyć nawilżoną 
środkiem gąbkę lub ścierkę. 
Po zdjęciu ścierki i spłukaniu 
wodą nie powinny wystąpić 
jakiekolwiek zmiany.
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FLORMATIK GRES ACID – KWAŚNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU

usuwa naloty wapienne

rdzę

resztki cementu

FLORMATIK GRES ACID jest środkiem o kwaśnym pH, na bazie kwasu fosforowego, który w zależności 
od zastosowanego stężenia doskonale nadaje się do: gruntownego czyszczenia oraz mycia  mikropo-
rowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie kwasów, w szczególności zalecany do 
gresu i płytek antypoślizgowych.

Sposób użycia: 
W zależności od przeznaczenia i stopnia zabrudzenia  czyszczonej powierzchni, należy przygotować roztwór roboczy.
Czyszczenie gruntowne: roztwór 10% (1l / 10l wody), 
Mycie ręczne: roztwór 1% (100ml / 10l wody), 
Szorowarka jednotarczowa: roztwór 2% (200ml / 10l wody), 
Automat: roztwór 2% - 5% (200 – 500ml / 10l wody).
Wyszorować, zebrać rozpuszczony brud, dwukrotnie zneutralizować posadzkę wodą i dokładnie osuszyć.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 378
10L 1 40

Uwaga!
Nie mieszać ze środkami zawierają-
cymi chlor, spłukiwać zimną wodą, 
zwilżać wcześniej fugi.

FLORMATIK GRES ALKALI – ZASADOWY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU

doskonale nawilża powierzchnię  

rozpuszcza zabrudzenia olejowo – tłuszczowe 

 głęboko wnika w pory usuwając tłuszcz i brud, zapewniając higieniczną czystość 

FLORMATIK GRES ALKALI jest alkalicznym środkiem, który w zależności od zastosowanego stężenia do-
skonale nadaje się do: gruntownego czyszczenia, usuwania uciążliwych zabrudzeń oraz codzienne-
go mycia mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie zasad. W szczegól-
ności zalecany do czyszczenia gresu i płytek antypślizgowych.

Sposób użycia: 
W zależności od przeznaczenia i stopnia zabrudzenia  czyszczonej powierzchni, należy przygotować roztwór roboczy.
Czyszczenie gruntowne: roztwór 10 % - 30 % (1 l - 3 l / 10 l wody), pozostawić roztwór na 5-10 min do zadziałania. Przetrzeć 
posadzkę za pomocą szorowarki jednotarczowej, następnie odessać brudny roztwór i spłukać zimną wodą.
Mycie ręczne: roztwór 0,5 % – 1 % (50 ml-100 ml / 10 l wody
Automat: roztwór 1 % – 2 % (100 ml – 200 ml / 10 l wody). 

FLORMATIK GRES ALKALI przeznaczony jest do stosowania ręcznego, w automatach myjących i szorowarkach jednotarczowych.

RADA!
Dla uzyskania najlepszego efektu 
czyszczącego zalecamy stosowanie 
materiałów z mikrofazy.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

111L 6 378
10L 1 40

EXPERT RADZI:
Aby GRES zawsze wyglądał 
nieskazitelnie należy 
stosować przemiennie środek 
alkaliczny oraz kwaśny.
Do codziennego czyszczenia: 
stosować środek o odczynie 
pH zasadowym (alkalicznym)
FLORMATIK GRES ALKALI, 
który rozpuści brud i nawilży 
posadzkę.
Usuwanie kamienia:
(średnio 1 x w tyg.) stosować 
FLORMATIK  GRES ACID
o odczynie pH kwaśnym,
który usunie kamień naleciały 
w mikroporach z odparowy-
wanej wody używanej do 
codziennego mycia. 
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CZYSZCZENIE UNIWERSALNE

JUMBO CLEANER – SPECJALISTYCZNY ŚRODEK DO USUWANIA SILNYCH
ZABRUDZEŃ

skutecznie usuwa tłuste olejowo-smarowe zabrudzenia

ślady po gumie z opon i butów

nadaje się do mycia nadwozia i plandek samochodowych

JUMBO CLEANER jest mieszaniną alkaliów i związków powierzchniowo - czynnych o bardzo silnym dzia-
łaniu. Przeznaczony do stosowania na wodoodpornych powierzchniach odpornych na alkalia takich 
jak: posadzki betonowe, PVC, kamień naturalny i sztuczny, ściany,  części maszyn i silników. Może być 
stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się rozcieńczyć środek w stosunku od 1:200 do 1:20 
(50 ml - 50 ml środka na 10l wody). 
W przypadku uciążliwych, mocnych zabrudzeń należy stosować rozcieńczenie w stosunku od 1:20 do 1:1 (0,5 l – 10 l środka na 
10 l wody). 
Wstępne namoczenie powierzchni i przedmiotów, poprzez spryskanie środkiem przed właściwym czyszczeniem, ułatwia 
usunięcie zanieczyszczeń.

CLEANER – UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY 

nie wymaga spłukiwania wodą

nie nawarstwia się

pozostawia świeży zapach

CLEANER to bardzo skuteczny środek do usuwania wszelkiego, nawet głęboko osadzonego brudu. 
Nadaje się do codziennego mycia wszelkich zmywalnych wodoodpornych powierzchni.  Może być sto-
sowany na podłożach pokrytych środkami do nabłyszczania podłóg np. AKRYLAN.

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,50% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody). Tak sporządzo-
nym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa lub szmatki.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

131L 6 378
20L 1 24

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

EXPERT RADZI!
Jeżeli nie wiadomo czy przez- 
naczona do czyszczenia 
powierzchnia jest odporna 
na działanie środka, należy 
na kilka minut, w mało wido- 
cznym miejscu, przyłożyć 
nawilżoną preparatem gąbkę 
lub ścierkę.
Po zdjęciu ścierki i spłukaniu 
wodą nie powinny wystąpić 
jakiekolwiek zmiany.

UWAGA! 
Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe 
na alkalia (np. aluminium).
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CLEANER ALCO – UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE
ALKOHOLU 

nie nawarstwia się

nie zostawia smug

doskonale czyści powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe

CLEANER ALCO to bardzo skuteczny alkoholowy środek do usuwania wszelkiego,  nawet głęboko 
osadzonego brudu ze wszystkich  wodoodpornych powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych 
(np.: posadzki z PVC, linoleum, kamień naturalny i sztuczny,  marmur, płytki gresowe, okna, ramy 
okienne, meble, powierzchnie posiadające połysk: z metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, szkła).

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,25% - 2%  (25 – 20 ml środka na 10L wody). Tak sporządzo-
nym roztworem umyć powierzchnię.

Środek może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i w automatach czyszczących.

CLEANER ALCO ORANGE – UNIWERSALNY ZAPACHOWY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY NA BAZIE ALKOHOLU 

nie nawarstwia się 

nie zostawia smug

pozostawia na długo świeży pomarańczowy zapach

doskonale czyści powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe

CLEANER ALCO ORANGE to bardzo skuteczny alkoholowy środek do usuwania wszelkiego,  nawet głę-
boko osadzonego brudu ze wszystkich wodoodpornych powierzchni podłogowych i ponadpodłogo-
wych (np.: posadzki z PVC, linoleum, kamień naturalny  i sztuczny, marmur, płytki gresowe, okna, 
ramy okienne, meble, powierzchnie posiadające połysk: z metalu, tworzyw sztucznych, ceramiki, 
szkła).

Sposób użycia: 

W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,25% - 2%  (25 ml – 200 ml środka na 10 l wody). Tak sporzą-
dzonym roztworem umyć powierzchnię. 

Środek może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i w automatach czyszczących.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

101L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

101L 6 378
5L 1 90

10L 1 40
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CzySzCzEnIE PowIERzChnI DywanowyCh

CARPEX –  ŚRODEK DO CZYSZCZENIA EKSTRAKCYJNEGO 

nie zawiera rozjaśniaczy optycznych ani wybielaczy

skutecznie usuwa brud, kurz oraz plamy

pozostawia przyjemny zapach

CARPEX jest nisko pieniącym się  środkiem, zalecanym do gruntownego prania i czyszczenia wykładzin, 
dywanów,  tapicerek -  trwale barwionych i odpornych na działanie wody, za pomocą maszyn do czysz-
czenia typu extraktor.  Produkt również sprawdza się w przypadku ręcznego czyszczenia.

Sposób użycia: 
Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy dokładnie odkurzyć. W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roz-
twór roboczy  1 % - 2 % (100 ml - 200 ml środka na 10 l wody). Napełnić zbiornik maszyny czyszczącej i czyścić metodą ekstrakcji, 
po czym pozostawić do wyschnięcia.

CARP POLI –  ŚRODEK DO SZAMPONOWANIA

nie zawiera rozjaśniaczy optycznych ani wybielaczy

skutecznie usuwa brud, kurz oraz plamy

pozostawia przyjemny zapach

czyszczone powierzchnie stają się miękkie i puszyste

CARP POLI to wysoko pieniący się szampon do czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych i tapice-
rek za pomocą maszyn jednotarczowych lub wytwornic piany. Polimer akrylowy stanowiący składnik 
środka odrywa cząsteczki brudu od włókna dywanu i łączy się z nim tworząc aglomeraty, łatwe do usu-
nięcia podczas odkurzania.  

Sposób użycia: 
Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy dokładnie odkurzyć. W zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roz-
twór roboczy  6,7% - 10% (666 ml - 1000 ml środka na 10 l wody). Zbiornik maszyny napełnić przygotowanym roztworem, wyczy-
ścić powierzchnię wykładziny, poczekać aż piana wyschnie i się skrystalizuje. Następnie czyszczoną powierzchnię należy dokład-
nie odkurzyć najlepiej odkurzaczem z turbo-szczotką. 

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

8,51L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

9,51L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

UWAGA!
Przed użyciem sprawdzić w miejscu niewidocznym 
trwałość kolorów.

UWAGA!
Przed użyciem sprawdzić w miejscu niewidocznym 
trwałość kolorów.

CARP OXY  - ODPLAMIACZ

CARP OXY jest środkiem do usuwania plam z: 

dywanów i wykładzin

tapicerki meblowej i samochodowej

Zastosowana formuła aktywnego tlenu powoduje skuteczne usuwanie plam m.in. z kawy, herbaty i 
wina.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. 1) Zdjąć blokadę z końcówki spryskiwacza. 2) Osuszoną plamę spryskać 
CARP OXY i wyczyścić przy pomocy gąbki lub miękkiej ściereczki. W przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć. Zalecane 
jest stosowanie białej miękkiej szmatki i czyszczenie powierzchni poprzez tamponowanie od zewnątrz do środka plamy, a nie jej 
wcieranie czy rozcieranie. 3) Po wyschnięciu dokładnie odkurzyć powierzchnię.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 4500ml 9 594

UWAGA!
Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów w mało 
widocznym miejscu.
Nie używać na powierzchnie przeznaczone do czyszczenia 
na sucho.18



GLASS CLEANER – ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO POWIERZCHNI
SZKLANYCH

usuwa uciążliwy tłuszcz i brud

ślady po palcach

smugi po kroplach deszczu

GLASS CLEANER to produkt przeznaczony do czyszczenia wysokopołyskowych powierzchni 
takich jak: szkło, lustra, glazura. Z łatwością usuwa zanieczyszczenia nie pozostawiając smug.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. GLASS CLEANER nanosić bezpośrednio na czyszczone powierzchnie przy pomocy rozpylacza lub nasą-
czanej środkiem czystej szmatki , następnie suchą czystą szmatką przecierać do całkowitego osuszenia powierzchni.

MEBLO – ANTYSTATYCZNY ŚRODEK PIELĘGNUJĄCO - CZYSZCZĄCY 
DO MEBLI

skutecznie usuwa kurz, brud, ślady po palcach, nadając powierzchni świeży wygląd

posiada właściwości antystatyczne

nie pozostawia tłustego filmu

pozostawia przyjemny i delikatny zapach słodkich migdałów

MEBLO to wysokiej jakości środek przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni meblowych: 
drewnianych, drewnopochodnych, wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych (np.: plastiki                i płyty 
MDF). Posiada bardzo lekką konsystencję (mleczną w atomizerze, pianową w aerozolu), dzięki której równomiernie się rozprowa-
dza nie nawarstwiając się.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. MEBLO nanosić bezpośrednio na miękką ściereczkę i rozprowadzać cienką warstwę na czyszczonej 
powierzchni. Po nałożeniu powierzchnie nie wymagają polerowania.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

6
400ml - saszetka 14 896
900ml - saszetka 12 324

500ml 9 594
1L 8 360
5l 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

8350ml  - aerozol 12 960
500ml - atomizer 18 540

SPECJalISTyCznE CzySzCzEnIE I PIElĘgnaCJa
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DOUBLE ACTION – DWUFAZOWY ŚRODEK DO TRUDNYCH ZABRUDZEŃ

łatwy w użyciu

nie wymaga spłukiwania wodą

doskonale sobie radzi z nietypowymi zabrudzeniami np.: ślady po naklejkach, pieczątkach

DOUBLE ACTION to dwufazowy środek do usuwania trudnych zabrudzeń (lepki brud, oporny tłuszcz, na-
klejki, ślady po pieczątkach, markerach) z takich powierzchni jak: tworzywa sztuczne, ceramika, kafelki, 
linoleum, metal, powierzchnie emaliowane. Faza niebieska: rozpuszcza zabrudzenia, doskonale czyści 
oraz przeciwdziała powstawaniu smug. Faza transparentna chroni wyczyszczone powierzchnie i zapo-
biega ponownemu zabrudzeniu. Nie wymaga spłukiwania wodą.

Sposób użycia: 
Wstrząsnąć butelką przed użyciem, do momentu zmieszania się dwóch faz. Spryskać powierzchnię, pozostawić na kilka sekund 
i wytrzeć szmatką. Stosować rękawice ochronne.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 81L 8 360

UWAGA!
Nie nadaje się do mycia szyb!

STEEL CLEANER – ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA I PIELĘGNACJI STALI
NIERDZEWNEJ

skutecznie konserwuje i delikatnie nabłyszcza

zabezpiecza przed plamami z wody i tłuszczów

zawiera oleje silikonowe

STEEL CLEANER  to środek przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze 
stali nierdzewnej np.: windy, poręcze, balustrady, lady. Zawiera oleje silikonowe, które zabezpieczają po-
wierzchnie przed przenikaniem wody, nadając im delikatny trwały połysk.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Nanosić przy pomocy rozpylacza na miękką ściereczkę lub ręcznik papierowy, następnie wypolerować 
czyszczona powierzchnię delikatną ściereczką.

PAKOWANIE
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

500ml 9 594
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PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

SANITEX V - ŚRODEK DO SYSTEMATYCZNEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 
I URZĄDZEŃ W SANITARIATACH I ŁAZIENKACH

skutecznie usuwa: kamień wodny oraz pozostałości mydlane,

 osady wapienne, 

 osady cementowe, 

  osady urynowe, 

  rdzę 

SANITEX V jest profesjonalnym środkiem do codziennego czyszczenia urządzeń sanitarnych odpornych 
na kwasy (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki z ceramiki i stali szlachetnej). 

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy  1% - 2% (100 ml – 200 ml na 10 l wody). Tak sporządzonym 
roztworem umyć powierzchnię.  Do mycia muszli klozetowych, pisuarów oraz usuwania kamienia stosować środek nierozcień-
czony. 

Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na kwas. 

UWAGA!
Nie stosować w połączeniu z innymi środkami 
zawierającymi chlor.

UWAGA!
Nie stosować na powierzchnie aluminiowe, 
ocynkowane, mosiężne, miedziane oraz z marmuru 
i wapienia.

CZYSZCZENIE I HIGIENA SANITARIATÓW

SANITEX AROMA – ZAPACHOWY ŚRODEK DO SYSTEMATYCZNEGO CZYSZCZE-
NIA POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ W SANITARIATACH I ŁAZIENKACH

skutecznie usuwa: kamień wodny oraz pozostałości mydlane,

 osady wapienne, 

 osady cementowe, 

 osady urynowe, 

 rdzę,

pozostawia długo utrzymujący się  - przyjemny malinowy zapach.

SANITEX AROMA jest profesjonalnym zapachowym środkiem do codziennego czyszczenia urządzeń 
sanitarnych odpornych na kwasy (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki z ceramiki i stali szlachetnej, otwory  
ściekowe, syfony).

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy  0,25% - 2% (25 ml – 200 ml na 10 l wody).  Tak sporzą-
dzonym roztworem czyścić powierzchnie.  W przypadku silnych zabrudzeń stosować środek nierozcieńczony.  Do mycia muszli 
klozetowych, pisuarów oraz usuwania kamienia zaleca się stosowanie środka w postaci koncentratu.

Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na kwas. 

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

UWAGA!
Nie stosować w połączeniu z innymi środkami 
zawierającymi chlor.

UWAGA!
Nie stosować na powierzchnie aluminiowe, 
ocynkowane, mosiężne, miedziane oraz z marmuru 
i wapienia.

zapach 
dojrzałych 

malin
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SILUX WC GEL STRONG – ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ
SANITARNYCH 

produkt 2 w 1 – MYJE I DEZYNFEKUJE

zawiera chlor

stosowany w systemach HACCP

SILUX WC GEL STRONG posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Idealnie nadaje się do mycia i 
dezynfekcji wszystkich urządzeń sanitarnych np.: umywalek, kabin prysznicowych, powierzchni ceramicz-
nych, plastikowych, emaliowanych, WC, do udrażniania syfonów i kratek ściekowych. Dzięki żelowej postaci 
dokładnie przylega do czyszczonej powierzchni.
Szczególnie polecany do stosowania w systemach HACCP do utrzymania czystości zaplecza.

Sposób użycia: 
Czyszczenie toalet:  środek gotowy do użycia, rozprowadzić żel równomiernie pod krawędzią muszli toaletowej. Po 15-30 min. 
spłukać wodą. Przy silniejszych zabrudzeniach środek pozostawić na noc. W przypadku powstania mocnych zabrudzeń wlać 100 
ml płynu do muszli toaletowej, pozostawić na noc, spłukać. 
Mycie innych powierzchni: do 5l wody dodać 150 ml żelu, względnie żel nanieść na ściereczkę, umyć powierzchnię, po ok. 2-3 
min. spłukać wodą. 
W przypadku powierzchni, która ma kontakt z żywnością należy ją spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 
Czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: wynosi 15 minut.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

130,75L WC 8 504
5l 1 90

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 378
5L 1 90

10L 1 40

SANITEX PLUS – ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ
SANITARNYCH 

skutecznie usuwa: kamień wodny oraz pozostałości mydlane,

osady wapienne,

osady urynowe,

rdzę

resztki zapraw budowlanych

SANITEX PLUS jest środkiem do gruntownego czyszczenia urządzeń sanitarnych odpornych na kwasy 
(np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki, kabiny natryskowe, kafelki otwory ściekowe 
syfony).

Sposób użycia: 
Gruntowne czyszczenie: w zależności od stopnia zabrudzenia przygotować roztwór roboczy 1% - 10% (100 ml – 1000 ml na 10 l wody) 
i czyścić wskazane powierzchnie.
SANITEX PLUS można także stosować do czyszczenia bieżącego w stężeniach 0,25% - 1% (25 ml – 100 ml na 10 l wody).
W przypadku silnych zabrudzeń stosować środek nierozcieńczony.

Przed użyciem sprawdzić odporność powierzchni na kwas.

UWAGA!
Nie stosować w połączeniu z innymi środkami zawie-
rającymi chlor.

UWAGA! 
Nie stosować na powierzchnie aluminiowe, ocynkowa-
ne, mosiężne, miedziane oraz z marmuru i dolomitu.

UWAGA!
Nie łączyć ze środkami kwaśnymi.

Nr pozwolenia na obrót 
produktem biobójczym: 
0361/03

22



DEZYNFEKCJA DLA PRZEMYSŁU

SANITEX DEZYNFEKCYJNY PŁYN

doskonale odtłuszcza powierzchnie

myje i dezynfekuje

zawiera chlor

posiada zezwolenie na obrót produktów biobójczych 0362/03

SANITEX DEZYNFEKCYJNY PŁYN jest wysokoalkalicznym i wysokiej pienistości  środkiem z zawartością 
chloru do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji. Zalecany do mycia powierzchni w zakładach przemysłu 
spożywczego: mleczarstwo, drobiarstwo, przetwórstwo mięsne, rybne, warzywne itp. Zawiera kompo-
nenty zwiększające właściwości usuwania osadów białkowych i emulgowania tłuszczów. Wchodzące w 
skład receptury inhibitory spowalniają wydzielanie się chloru. Aktywny chlor wspomaga proces mycia, 
usuwa nieprzyjemne zapachy. 

Dodatkowo powoduje on, że produkt wykazuje właściwości biobójcze oznaczone jak niżej:
„Metoda badania aktywności biobójczej środków dezynfekcyjnych. Metoda nośnikowa” Wyd. Met. PZH 1993 r. (powierzchnie 
twarde - warunki brudu), czas kontaktu - 15 min. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans. Tricho-
phyton mentagrophytes, PN-EN 1276 (zawiesina - bakterie), Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes.

Produkt nadaje się do stosowania w wytwornicach piany i w systemach centralnych:

• doskonale myje w wodzie o wysokiej twardości,

• doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia organiczne.

Sposób użycia: 
Przygotować  roztwór użytkowy środka  1-5%  (100 - 500 ml na 10L wody), następnie przy pomocy rozpylacza/wytwornicy piany 
spryskać czyszczoną powierzchnię. Po odczekaniu 15 minut wodą pitną spłukać czyszczoną powierzchnię. W przypadku akceso-
riów wodoodpornych zaleca się zanurzenie na czas 15 minut w w/w. roztworze.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 1320l 1 24

SILUX PROFESSIONAL MLECZKO 

posiada 2 zapachy: ACTIVE i LEMON

usuwa tłuszcz i zabrudzenia

nie rysuje powierzchni

stosowany w systemach HACCP

SILUX PROFESSIONAL MLECZKO usuwa tłuszcz i zabrudzenia  nie rysując powierzchni. Przydatne w ła-
zienkach i sanitariatach do czyszczenia jasnych powierzchni i zaczernień na fugach i spoinach. Może 
być stosowane m.in.: do czyszczenia zlewów, kuchenek, umywalek, wanien i innych powierzchni.
Nie pozostawia zacieków. Nadaje długotrwały połysk czyszczonym powierzchniom.

Sposób użycia: 
Zabrudzoną powierzchnię czyścić niewielką ilością mleczka przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Po umyciu dokładnie spłukać wodą.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 111000g 9 594

Produkt posiada 
zezwolenie na obrót 
nr 0362/03 zgodnie 
z Decyzją wydaną 
przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych.
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linia obiektowa
EkonomICzna

Uniwersalny środek czyszczący

Środek do mycia i pielęgnacji podłóg

Środek do mycia powierzchni szklanych

Środki do czyszczenia sanitariatów



U 500 – UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych powierzchni takich jak:

płytki ceramiczne

tworzywa sztuczne

okna

meble

U 500 – jest uniwersalnym środkiem czyszczącym o neutralnym działaniu i przyjemnym, długo 
utrzymującym się owocowo - kwiatowym zapachu.

Sposób użycia: 
Środek rozcieńczyć (roztwór 0,30% - 1,20%) od 30ml do 120ml na 10l wody.

F 510 – ŚRODEK  DO MYCIA PODŁÓG

Przeznaczony do wszelkich wodoodpornych podłóg takich jak np.:

PVC

linoleum

kamień naturalny

kamień sztuczny

F 510 – jest środkiem do mycia podłóg, zawierający detergenty rozpuszczalne w wodzie, przezna-
czony do wszelkich wodoodpornych podłóg również tych pokrytych preparatami do zabezpiecza-
nia i nabłyszczania. Posiada przyjemny leśnio-kwiatowy zapach.

Sposób użycia: 
Mycie ręczne podłóg środek rozcieńczyć (roztwór 0,50% - 1,5%) od 50 – 150ml / 10l wody.
Mycie automatem myjącym: środek rozcieńczyć (roztwór 1,5%  - 2%) od 150 – 200ml / 10l wody.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

71L 6 450
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

81L 6 450
5L 1 90

10L 1 40

G 520 – ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI SZKLANYCH
Przeznaczony do czyszczenia powierzchni szklanych takich jak:

szyby

lustra

 szyby samochodowe

tworzywa sztuczne

G 520 – jest alkalicznym gotowym do użytku produktem z wygodnym korkiem ułatwiającym nano-
szenie środka bezpośrednio na nawierzchnię.  Doskonale czyści osady z sadzy, smugi po deszczu 
oraz brud.

Sposób użycia: 
Środek nanosić bezpośrednio na czyszczone powierzchnie przy pomocy rozpylacza lub nasączanej środkiem czystej szmatki , 
następnie suchą czystą szmatką przecierać do całkowitego osuszenia powierzchni.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

101L 6 450
5L 1 90

10L 1 40
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S 530 – ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SANITARIATÓW
Przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak:

muszle toaletowe

 bidety

pisuary

 umywalki z porcelany i ceramiki

S 530 – jest środkiem do czyszczenia sanitariatów odpornych na działanie kwasów.  Usuwa pozostałości 
mydlane, kamień wodny, osady urynowe, naleciałości wapniowe. Pozostawia przyjemny poziomkowy 
zapach.

Sposób użycia: 
Środek rozcieńczyć (roztwór 0,40% - 1%) od 40ml do 100ml na 10l wody. 
W przypadku silnych zabrudzeń stosować środek nierozcieńczony.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 450
5L 1 90

10L 1 40

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 450
5L 1 90

10L 1 40

S 533 – ŚRODEK DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA WC
Przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak:

muszle toaletowe

 bidety

pisuary

S533  - jest skutecznym środkiem na bazie kwasu solnego do usuwania rdzy, osadów wapiennych i 
moczowych z powierzchni odpornych na działanie kwasów. 

Sposób użycia: 

Środek gotowy do użycia. Nanieść środek bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po 2-3 minutach spłukać wodą. Przy silnych 
zabrudzeniach pozostawić środek na 10-15 minut, po czym przetrzeć szczotka i spłukać wodą. W przypadku bardzo silnych za-
brudzeń czynność powtórzyć. 

UWAGA! Nie mieszać z środkami zawierającymi 
związki wybielające lub innymi środkami czyszczą-
cymi. 

UWAGA! Nie mieszać z środkami zawierającymi 
związki wybielające lub innymi środkami czyszczą-
cymi. 

zapach 
poziomek

27



notatki 

28



lInIa gaSTRonomICzna

Środki do mycia i nabłyszczania naczyń

Środki do czyszczenia urządzeń gastronomicznych

Środki myjąco – dezynfekujące dla gastronomii



PROFIMAX  SP 110 - MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ – twarda woda

skutecznie likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia

nie zawiera chloru i fosforanów

doskonale radzi sobie z wodą o wysokim stopniu twardości

PROFIMAX  SP 110 przeznaczony jest do zasadniczego mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach 
różnego typu. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz osady z kawy i herbaty. 
Zaleca się stosowanie środka tam, gdzie niepożądany jest zapach chloru. Może być stosowany do 
mycia naczyń z ceramiki (o ile producent ceramiki dopuszcza możliwość mycia maszynowego), stali 
szlachetnej i tworzyw sztucznych. 

Sposób użycia: 
Dozować za pomocą pompy dozującej w ilości 1-3 ml / 1 L wody, w zależności od przygotowania wstępnego naczyń oraz 
twardości wody.

PROFIMAX  SP 111 - MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ – miękka i średniotwarda 
woda 

skutecznie likwiduje trudne do usunięcia zabrudzenia

nie zawiera chloru i fosforanów

doskonale radzi sobie z wodą miękką i średnio twardą

PROFIMAX  SP 111 przeznaczony jest do zasadniczego mycia naczyń w przemysłowych zmywarkach 
różnego typu. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz osady z kawy i herbaty. 
Zaleca się stosowanie środka tam, gdzie niepożądany jest zapach chloru. Może być stosowany do 
mycia naczyń z ceramiki (o ile producent ceramiki dopuszcza możliwość mycia maszynowego), stali 
szlachetnej i tworzyw sztucznych. 

Sposób użycia: 
Dozować za pomocą pompy dozującej w ilości 1-3 ml / 1 L wody, w zależności od przygotowania wstępnego naczyń oraz 
twardości wody.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

135L 1 90
20L 1 24

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

135L 1 90
10L 1 40
20L 1 28

ŚRoDkI Do myCIa I nabŁySzCzanIa naCzyŃ

UWAGA!
Nie nadaje się do mycia naczyń mie-
dzianych, mosiężnych, aluminiowych 
i srebrnych.

UWAGA!
Nie nadaje się do mycia naczyń mie-
dzianych, mosiężnych, aluminiowych 
i srebrnych.

EXPERT RADZI:
Najlepsze wyniki uzyskuje się 

stosując łącznie PROFIMAX 
SP 110 do mycia zasadniczego

i PROFIMAX SP 120 do mycia 
nabłyszczającego.

EXPERT RADZI:
Najlepsze wyniki uzyskuje się 
Najlepsze wyniki uzyskuje się 

stosując  łącznie PROFIMAX 
SP 111 do mycia zasadniczego 

i PROFIMAX SP 121 do mycia 
nabłyszczającego.
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PROFIMAX  SP 121 - MASZYNOWE NABŁYSZCZANIE NACZYŃ 
- miękka i średniotwarda woda 

nadaje krystaliczny połysk

skutecznie usuwa resztki zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym

doskonale uzupełnia proces mycia zasadniczego

PROFIMAX  SP 121 przeznaczony jest do maszynowego płukania naczyń w przemysłowych zmywar-
kach różnego typu. Produkt skutecznie usuwa resztki zanieczyszczeń i alkaliów pozostałych po myciu 
zasadniczym, nadaje umytym naczyniom krystaliczny połysk. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując  
łącznie PROFIMAX SP 111 do mycia zasadniczego i PROFIMAX SP 121 do mycia nabłyszczającego.

Sposób użycia: 
Dozować za pomocą pompy dozującej. Sposób dozowania i wielkość dozowania należy dopasować do rodzaju stoso-
wanej maszyny myjącej i rodzaju pompy dozującej. Przeciętnie, produkt stosuje się w temperaturze 80°C - 90°C i dawce 
0,1 – 0,4 g / 1 litr wody. 

PROFIMAX  SP 120 - MASZYNOWE NABŁYSZCZANIE NACZYŃ 
– twarda woda

nadaje krystaliczny połysk

skutecznie usuwa resztki zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym

doskonale uzupełnia proces mycia zasadniczego

PROFIMAX  SP 120 przeznaczony jest do maszynowego płukania naczyń w przemysłowych zmywar-
kach różnego typu. Produkt skutecznie usuwa resztki zanieczyszczeń i alkaliów pozostałych po myciu 
zasadniczym, nadaje umytym naczyniom krystaliczny połysk. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując 
łącznie PROFIMAX SP 110 do mycia zasadniczego i PROFIMAX SP 120 do mycia nabłyszczającego.

Sposób użycia: 
Dozować za pomocą pompy dozującej. Sposób dozowania i wielkość dozowania należy dopasować do rodzaju stoso-
wanej maszyny myjącej i rodzaju pompy dozującej. Przeciętnie, produkt stosuje się w temperaturze 80°C - 90°C i dawce 
0,1 – 0,4 g / 1 litr wody.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 25L 1 90

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

25L 1 90
10L 1 40

BRILLANT - MYCIE RĘCZNE NACZYŃ 

idealny do czyszczenia mocno zabrudzonych garnków i patelni

skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne (białko, tłuszcz)

skutecznie usuwa osady z kawy i herbaty

wysoce skoncentrowana postać

BRILLANT to wysokowydajny koncentrat przeznaczony do ręcznego mycia naczyń: garnków, patelni, 
sztućców, zastawy stołowej i innych przyborów kuchennych, wykonanych ze stali, szkła, porcelany i 
tworzyw sztucznych. Posiada przyjemny  - delikatny cytrusowy zapach.

Sposób użycia: 
Komorę zlewozmywaka napełnić ciepłą wodą o temperaturze około 35°C, i w zależności od stopnia zabrudzenia przygo-
tować roztwór roboczy 0,1% – 1% (10 – 100ml / 10l wody). 
Po umyciu naczynia starannie  spłukać w czystej bieżącej wodzie i odstawić do wysuszenia.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 65L 1 90
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PROFIMAX SP 140 - UNIWERSALNE MYCIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH 

skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne (białko, tłuszcz)

jest średnio-pienny

zapewnia pełną zwilżalność czyszczonych powierzchni

PROFIMAX SP 140 przeznaczony jest do ręcznego czyszczenia wszelkich twardych powierzchni w 
kuchniach, stołówkach, restauracjach itp. wykonanych ze stali nierdzewnej, glazury, terakoty, szkła, 
tworzyw sztucznych, gumy, emalii, porcelany. Optymalna zawartość detergentów powoduje, że pro-
dukt skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne (białko, tłuszcz, kurz).

Sposób użycia: 
W zależności od stopnia zabrudzenia , w wiadrze z ciepłą wodą o temp. około 35°C przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1,0% 
(50 – 100ml na 10L wody). Płyn starannie wymieszać z wodą i posługując się gąbką lub mopem przystąpić do mycia. Innym 
sposobem jest spryskanie przy pomocy rozpylacza brudnej powierzchni roztworem produktu i wycieranie jej do sucha za 
pomocą czystej ścierki.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 115L 1 90

ŚRoDkI Do CzySzCzEnIa uRząDzEŃ
gaSTRonomICznyCh

UWAGA!
Nie nadaje się do mycia polerowanego 
aluminium oraz powierzchni wrażli-
wych na alkalia.

PROFIMAX SP 130 - LODÓWKA, CHŁODNIE 

skutecznie czyści w temp. do około - 30°C

gotowy do użycia

możliwy do zastosowania bez konieczności rozmrażania urządzenia

PROFIMAX SP 130 przeznaczony jest  do mycia urządzeń chłodniczych np.: chłodni, lad chłodniczych, 
lodówek, zamrażarek.  Niska temperatura zamarzania płynu pozwala przeprowadzić mycie bez roz-
mrażania urządzenia. SP 130 jest skuteczny w temperaturze do około  - 30°C 

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Nanosić produkt bezpośrednio na czyszczone powierzchnie przy pomocy rozpylacza lub gąbki. Szo-
rować powierzchnie, następnie usunąć zużyty roztwór przy pomocy papierowych ręczników lub chłonnej ścierki. W przypadku 
dużych powierzchni, do czyszczenia podłóg należy zastosować maszynę jednotarczową z nylonową szczotką. Zużyty roztwór 
należy usunąć przy pomocy odkurzacza lub ściągacza do podłóg. 
W przypadku zalodzenia, jeżeli warstwa lodu przekracza 3 mm, lód należy usunąć przy pomocy skrobaczki.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

71L 6 378
5L 1 90
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PROFIMAX SP 150 - ODKAMIENIANIE

skoncentrowany środek kwasowy do usuwania osadów mineralnych

skutecznie odkamienianie zmywarki, kotły, bemary, krany

bezpieczny dla powierzchni ceramicznych

Środek na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Skutecznie od-
kamienia zmywarki, kotły, bojlery, ekspresy do kawy, armaturę kuchenną (krany, zlewozmywaki itp.) 
SP 150 jest bezpieczny dla powierzchni ceramicznych, metalowych kwasoodpornych. Powierzchnie i 
akcesoria poddane działaniu SP 150 odzyskują swój pierwotny wygląd.

Sposób użycia: 
SP 150 przeznaczony jest do stosowania w postaci roztworu wodnego. Wielkość dozy należy dostosować do konkretnego przy-
padku. W sytuacji silnego zakamienienia należy stosować wyższe stężenie, w przypadku cyklicznego odkamieniania należy sto-
sować niższe stężenia. 
Optymalnie zalecane stężenie dla bieżącego odkamieniania zmywarki - wynosi  20% (200ml na 1L wody).

Do odkamieniania akcesoriów kuchennych należy stosować roztwór roboczy 5% (50ml na 1L wody) o temperaturze 80°C.  
Zakamienione akcesoria należy zanurzyć na kilkadziesiąt minut w kąpieli a następnie wypłukać pod bieżącą wodą. 

W przypadku bardzo silnego zakamienienia przy zachowaniu środków ostrożności SP 150 można użyć bez rozcieńczenia.

UWAGA!
Nie zaleca się użycia środka do usuwania kamienia 
w czajnikach elektrycznych wykonanych z tworzywa 
sztucznego. 
Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na kwasy.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

11L 6 378
5L 1 90

PROFIMAX  SP 160 - ODTŁUSZCZANIE

skutecznie usuwa tłusty nagromadzony brud

podwyższona temperatura przyśpiesza proces czyszczenia

PROFIMAX  SP 160 przeznaczony jest do  czyszczenia piekarników, frytkownic i kratek wentylacyjnych 
odprowadzających opary zawierające tłuszcze, oleje, sadzę itp.
Nie stosować na powierzchnie nagrzane powyżej 70°C.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. SP 160 nanosić przy pomocy spryskiwacza lub nasączonej środkiem ścierki na powierzchnie piekar-
ników, grilli itp. Środek należy pozostawić na powierzchniach na czas 10 - 30 min. w zależności od spoistości warstwy brudu.             
Następnie całość należy zmyć czystą ściereczką nasączoną 1% roztworem SP 160 (10 ml środka na 1 litr ciepłej wody).
W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń czynność powtórzyć.  Po skończonym myciu całość spłukać czystą wodą.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 121L 6 378
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PROFIMAX  SP 170 - ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA I PIELĘGNACJI STALI
NIERDZEWNEJ

skutecznie konserwuje i nabłyszcza

zabezpiecza przed plamami z wody i tłuszczów

łatwy w aplikacji

zawiera oleje silikonowe 

nie zawiera związków ropopochodnych

przyjazny dla środowiska

PROFIMAX SP 170 to środek przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej np.: 
zmywarki do naczyń, szafy chłodnicze, drzwi i ścianki piekarników, lady, poręcze). Zawiera oleje silikonowe oraz emolient, które 
pielęgnują i  zabezpieczają powierzchnie przed przenikaniem wody i tłuszczów nadając im trwały połysk.

Nie stosować do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Nanosić przy pomocy rozpylacza na miękką ściereczkę lub ręcznik papierowy, następnie wypolero-
wać czyszczona powierzchnię delikatną ściereczką.

PAKOWANIE
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

1L 6 378

UWAGA!
Nie nadaje się do stosowania na powierzchnie 
wrażliwe na alkalia, miedziane, mosiężne, 
aluminiowe, ocynkowane itp.
UWAGA!
Przed ponownym napełnieniem olejem, 
frytkownicę należy starannie osuszyć. Nawet 
minimalna zawartość wody w urządzeniu grozi 
pryskaniem gorącego oleju co może skutkować 
oparzeniami.

PROFIMAX  SP 180 - GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

łatwo usuwa silne zwęglone osady i tłuszcze

szybki w działaniu

idealny dla urządzeń pracujących w wysokich temperaturach

Przeznaczony  jest do gruntownego czyszczenia grilli, pieców konwekcyjnych, piekarników,  frytkow-
nic i innego typu urządzeń, pracujących w wysokich temperaturach.  Znakomicie penetruje grube 
warstwy przypalenizny i tłuszczu umożliwiając ich odspojenie od podłoża. Podwyższona temperatu-
ra, przyśpiesza proces czyszczenia. 

Sposób użycia: 
Nanieść stężony  SP 180 przy pomocy spryskiwacza na powierzchnie piekarników, grilli itp. i pozostawić na powierzchni  na 10 - 
30 minut, w zależności od stopnia przypalenia tłuszczu. Następnie całość zebrać i spłukać ciepłą bieżącą wodą, pozostałe resztki 
zabrudzeń usunąć mechanicznie, np. zeskrobując. Temperatura powierzchni i akcesoriów nie powinna być wyższa niż 60°C. 
W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń proces powtórzyć. W przypadku frytkownic spuścić olej i zamknąć zawór 
spustowy. Napełnić frytkownicę wodą nieco powyżej poziomu oleju i ostrożnie wlać SP 180 w ilości 1 litra na 20 litrów wody 
(roztwór roboczy 5%). Drobne akcesoria, które mieszczą się we frytkownicy można umieścić w kąpieli myjącej i wyczyścić razem 
z frytkownicą. Włączyć frytkownicę i podgrzewać roztwór przez 20-30 min nie dopuszczając do wrzenia. Następnie wyłączyć 
frytkownicę, poczekać do ochłodzenia się roztworu, otworzyć zawór i spuścić zużytą kąpiel myjącą. Całość starannie spłukać 
bieżącą wodą.  

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

131L 6 378
5L 1 90
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PROFIMAX SP 190 - SZKŁO, CERAMIKA, TWORZYWA SZTUCZNE

łatwo usuwa tłuszcz i odciski palców

czyści nie pozostawiając smug

posiada neutralny zapach

PROFIMAX SP 190 przeznaczony jest do czyszczenia: wysokopołyskowych powierzchni szklanych :  OKNA, 
LUSTRA, WITRYNY, powierzchni z tworzyw sztucznych oraz  ściennych płytek ceramicznych. W swoim skła-
dzie zawiera dwukrotnie zwiększoną ilość amoniaku oraz octu w porównaniu do standardowych środków, 
dzięki którym powierzchnie szklane stają się doskonale czyste i lśniące.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Nanieść SP 190 przy pomocy spryskiwacza na czyszczoną powierzchnię i przetrzeć szmatką do całkowi-
tego osuszenia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 61L 6 378

PROFIMAX SPD 100 - MYCIE I DEZYNFEKCJA

myje i dezynfekuje

posiada właściwości odtłuszczające

posiada zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3620/08

PROFIMAX SPD 100 jest skoncentrowanym ciekłym środkiem biobójczym do mycia i dezynfekcji wodo-
odpornych powierzchni i akcesoriów posiadających również kontakt z żywnością w kuchniach, stołów-
kach, magazynach żywnościowych, sklepach spożywczych i obiektach przemysłu spożywczego. Zaleca 
się go stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (lady, stoły itp.) oraz urządze-
nia (krajalnice, bemary, komory chłodnicze itp.).

SPD 100 jest szczególnie przydatny do utrzymania czystości mikrobiologicznej w obiektach stosujących 
system HACCP.

Sposób użycia: 
SPD 100 jest koncentratem. W zależności od oczekiwanego efektu należy stosować:
1% roztwór użytkowy (990 ml wody + 10 ml SPD 100) przez okres  5 minut - dla uzyskania efektu antybakteryjnego (odkażanie 
antybakteryjne). 
5% roztwór użytkowy (950 ml wody + 50 ml SPD 100) przez okres  15 minut - dla uzyskania pełnego efektu odkażającego (odka-
żanie pełne, bakterie i grzyby).
Roztwór należy nanosić na czyszczone powierzchnie ręcznie (ścierka, mop), przy pomocy generatora piany lub rozpylacza. Akce-
soria o niewielkim rozmiarze i skomplikowanych kształtach zaleca się zanurzanie w roztworze. Po zakończonym okresie dezynfek-
cji (odczekaniu 5 lub 15 minut w zależności od oczekiwanego efektu) powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać 
wodą pitną. Obiekt można użytkować bezpośrednio po przeprowadzonym myciu i dezynfekcji.

Okres od zastosowania SPD 100 do uzyskania efektu biobójczego wynosi:
- 5 minut dla bakterii
- 15 minut dla bakterii i grzybów

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

111L 6 378
5L 1 90

ŚRoDkI myJąCo – DEzynFEkuJąCE
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PROFIMAX SPD 105 - SZYBKA DEZYNFEKCJA

efekt biobójczy (bakterie + grzyby) uzyskuje się w ciągu 60 sekund

do bezpośredniego użycia 

posiada zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4196/10

PROFIMAX SPD 105 jest ciekłym produktem alkoholowym biobójczym do szybkiej miejscowej dezyn-
fekcji i czyszczenia powierzchni i akcesoriów posiadających również kontakt z żywnością w kuchniach, 
stołówkach, magazynach żywnościowych, sklepach spożywczych i obiektach przemysłu spożywczego. 

Zaleca się stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (lady, stoły itp.) oraz urzą-
dzenia (krajalnice, bemary, komory chłodnicze itp.). SPD 105 jest szczególnie przydatny do utrzymania 
czystości mikrobiologicznej w obiektach stosujących system HACCP.

Produktu nie należy stosować na powierzchniach wrażliwych na alkohol takich jak np. pleksi, szkło akry-
lowe itp. 

Sposób użycia: 
Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych nie zaleca się stoso-
wanie na powierzchniach większych niż 2m2. Dla uzyskania łącznego efektu dezynfekcyjnego (bakterie + grzyby) – przy pomo-
cy rozpylacza spryskać uprzednio umytą powierzchnię i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 60 sekund stosując około 25ml 
produktu/m2. Należy zwrócić uwagę, na pełne i równomierne zwilżenie dezynfekowanej powierzchni.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania efektu biobójczego: łączny efekt biobójczy (bakterie + grzyby) uzyskuje się w 
ciągu 60 sekund.
Brak jest ograniczeń co do terminu użytkowania obiektu i wyposażenia po zabiegu dezynfekcji. Stosować w pomieszczeniach 
wyposażonych w wentylację ogólną. Nie zachodzi konieczność instalowania specjalnej wentylacji obiektu z tytułu stosowania 
produktu. 

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 11750ml 8 360
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linia Hotelowa

Środki do utrzymania czystości w pokojach 
hotelowych o tej samej nucie zapachowej

Środki myjąco – dezynfekujące dla hoteli



PROFIMAX LHD 210  - MYCIE I DEZYNFEKCJA  ŁAZIENEK I GABINETÓW             
SOLARNYCH

myje i dezynfekuje

efekt biobójczy (bakterie + grzyby) uzyskuje się w ciągu 60 sekund

do bezpośredniego użycia 

posiada zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr  3762/09

PROFIMAX LHD 210 jest gotowym do użycia, ciekłym produktem bakteriobójczym i grzybobójczym 
przeznaczonym do:

1) szybkiego dezynfekowania i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń stanowiących zaplecze sa-
nitarne hoteli, pensjonatów, szkół i innych pomieszczeń publicznych (w obszarze pozamedycznym). 
Zaleca się go stosować na ściany wyłożone płytką ceramiczną, powierzchnie ceramiczne i metalowe, 
wyposażenia (wanny, kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy, bidety itp.)

2) szybkiego dezynfekowania i czyszczenia urządzeń stanowiących wyposażenie gabinetów solar-
nych, klubów fitness itp. Zaleca się go stosować na ściany wyłożone płytką ceramiczną, powierzchnie 
siedzące i leżące, maty podłogowe, okulary solaryjne, zagłówki, oprzyrządowanie metalowe itp. 

Regularnie stosowany pozwala utrzymać zadowalającą czystość mikrobiologiczną.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. LHD 210 nanosić bezpośrednio na czyszczone powierzchnie przy pomocy rozpylacza lub nasączanej 
środkiem czystej szmatki . Po odczekaniu 1 min umyte powierzchnie spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką. Polerować 
czystą i suchą szmatką do uzyskania połysku. Obiekt można użytkować bezpośrednio po przeprowadzonym myciu i odkażaniu.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 91L 6 378

PROFIMAX LH 220 – MYCIE SZKŁA, CERAMIKI, TWORZYW SZTUCZNYCH

pozostawia błyszczące powierzchnie ceramiczne

łatwo usuwa tłuszcz i odciski palców

czyści nie pozostawiając smug

bezpieczny dla szkła akrylowego

posiada przyjemny zapach

PROFIMAX LH 220 Przeznaczony jest do regularnego czyszczenia i odświeżania : wysokopołyskowych 
powierzchni szklanych :   OKNA, LUSTRA, SZKLANE DRZWI itp. , powierzchni z tworzyw sztucznych: 
np.: TELEFONY, KLAWIATURY KOMPUTEROWE oraz   powierzchni ceramicznych, kafelków i glazury.                  
W swoim składzie zawiera kwas cytrynowy dzięki któremu powierzchnie ceramiczne stają się dosko-
nale czyste i lśniące.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. LH 220 nanosić przy pomocy rozpylacza bezpośrednio na czystą szmatkę lub ręcznik papierowy i 
wyczyścić powierzchnię,  następnie suchą czystą szmatką przecierać do całkowitego osuszenia powierzchni.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 6750 ml 8 360
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PROFIMAX LH 230 – CZYSZCZENIE MEBLI I SKÓRY

skutecznie czyści  i odświeża skórę bez polerowania

zapewnia efekt hydrofobowości

szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu

PROFIMAX LH 230 to wysokiej jakości środek przeznaczony do czyszczenia, odświeżania i pielęgnacji me-
bli, jak również do czyszczenia tapicerki skórzanej i skóropodobnej. Wykonany jest na bazie naturalnych 
wosków. Skutecznie usuwa kurz, brud i ślady po palcach, nadając powierzchni świeży wygląd. Powstająca 
po wyschnięciu środka  hydrofobowa warstwa ochronna, zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem 
wody, powstawaniem śladów po palcach oraz szarych naleciałości. Nie nawarstwia się, pozostawia przy-
jemny zapach.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. LH 230 nanosić bezpośrednio na miękką ściereczkę i rozprowadzać cienką warstwę na czyszczonej 
powierzchni. Po nałożeniu powierzchnie nie wymagają polerowania.

PROFIMAX LH 240 -  ODŚWIEŻACZ POWIETRZA I NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW

absorbuje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

skutecznie zwalcza zapach dymu papierosowego

pozostawia przyjemny zapach

nie pozostawia tłustego � lmu na powierzchniach

PROFIMAX LH 240 jest przeznaczony do regularnego odświeżania powietrza w pomieszczeniach hotelo-
wych, klubowych, restauracyjnych, szczególnie tych narażonych na działanie dymu papierosowego oraz 
w łazienkach i sanitariatach absorbując przykre zapachy.

Sposób użycia: 
Środek gotowy do użycia. Po zakończonym sprzątaniu, tuż przed opuszczeniem pomieszczenia, rozpylić w powietrzu roztwór 
środka LH 240. W przypadku pokoju o średnim metrażu rozpylić środek 2-3 krotnie, przy większym metrażu dozę zwiększać  pro-
porcjonalnie. Po tej czynności opuścić pomieszczenie.

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 7750 ml 8 360

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 8750 ml 8 360

UWAGA!
Nie rozpylać bezpośrednio na meble, 
ani na powierzchnie plastikowe.
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Linia PRESEPTOL to innowacyjny system ochrony, pielęgnacji i dezynfekcji o wydłużonym czasie działania dla różnych powierzchni. 
Linia produktów PRESEPTOL została stworzona w celu ochrony obiektów służby zdrowia i charakteryzuje się wysoką, i co ważne 
– wydłużoną, skutecznością.

Skuteczność potwierdzona badaniami naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach *w porównaniu do tradycyjnych środ-
ków dezynfekcyjnych.

krotne zmniejszenie częstotliwości zabiegów dezynfekcyjnych*

krotne zmniejszenie zużycia preparatów dezynfekcyjnych*

dni ochrony biobójczej*

redukcji kosztów dezynfekcji*

Aktywne nanocząsteczki srebra tworzą na powierzchni 
fi lm ochronny wydłużając efekt biobójczy. Dzięki temu 
można znacznie ograniczyć zużycie środków dezynfekcyj-
nych, co skutkuje dużymi oszczędnościami i mniejszym 
obciążeniem środowiska naturalnego.

Cechą charakterystyczną produktów PRESEPTOL jest wydłużona do kilku dni na powierzch-
niach zanieczyszczonymi substancjami organicznymi skuteczność biobójcza i biostatyczna 
utworzonych powłok.

Produkty PRESEPTOL zawierają nanocząsteczki srebra (nano - przedrostek jednostki miary 
oznaczający mnożnik 0,000 000 001 = 10-9 jedna miliardowa) posiadające ogromną zdolność 
utleniania otaczających je substancji organicznych. W przypadku materii ożywionej nanokolo-
idalne srebro działa jak katalizator który upośledza enzym wykorzystywany przez drobnoustroje 
do przyswajania tlenu, powodując śmierć wszystkich mikroorganizmów jednokomórkowych. W 
efekcie mikroorganizmy te i ich formy wielopostaciowe, czy zmutowane, giną w kilka minut po 
bezpośrednim kontakcie ze srebrem nanokolidalnym. 
Wymiary struktur nanocząsteczki wahają się od 1 do 100 nm, im mniejsza nanocząsteczka, 
tym większą wykazuje skuteczność biobójczą. Optymalna wielkość nanocząsteczek, to 1,5 do 
5,0 nm, przy stężeniu 10 ppm (ppm - stężenie jednej tysięcznej grama metalu, w jednym litrze 
wody ). 
Wirusy i bakterie są dużo większe od nanocząsteczek koloidalnych, przez co w przypadku kon-
taktu nanocząsteczki mogą swobodnie wnikać do wnętrza drobnoustrojów. Dla porównania wi-
rusy mają wielkość od 15 nm do 150 nm, a bakterie od 350 nm do 1000 nm.

Produkty linii PRESEPTOL, które tworzą fi lm ochronny z wydłużonym efektem biobójczym 
zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego jako „Mieszanina biobójcza umożliwiająca otrzyma-
nie preparatu do ochrony i nabłyszczania powierzchni twardych i innych powierzchni, tworzące-
go powłoki z trwałym efektem biobójczym”.
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lInIa DEzynFEkCyJna

Środki biobójcze do mycia, dezynfekcji 
i ochrony obiektów służby zdrowia



Pobrać odpowiednią ilość preparatu antyseptycznego na suche dłonie ułożone w 
kształt kubka i wcierać go w ręce przez 30 sekund zgodnie ze standardem pokazanym 
poniżej. 
Ręce muszą być zwilżone przez cały czas dezynfekcji. Czynności na każdym etapie powtórzyć 5 razy przed przejściem do 
następnego etapu.

Pocieranie 
wewnętrznych 
części dłoni

Pocieranie grzbietowej 
części zagiętych palców 
jednej dłoni pod zgię-
tymi palcami drugiej 
dłoni
(zmiana rąk)

Okrężne pocieranie 
opuszków palców pra-
wej dłoni w zagłębieniu 
dłoniowym lewej dłoni
(zmiana rąk)

Obrotowe pocieranie 
kciuka prawej dłoni 
wewnętrzną stroną 
zaciśniętej na nim lewej 
dłoni
(zmiana rąk)

Pocieranie powierzch-
nią jednej dłoni 
o wierzch drugiej dłoni
(zmiana rąk)

Pocieranie 
wewnętrznych 
części dłoni z 
przeplecionymi 
palcami

PRESEPTOL DR ŚRODEK DO HIGIENICZNEGO MYCIA RĄK
PRESEPTOL DR jest bakteriobójczą i drożdżakobójczą mieszaniną myjącą, o żelowej konsystencji do hi-
gienicznego mycia rąk na bazie alkoholu. Spełnia warunki norm: PN-EN 12054, PN-EN 1499, PN-EN 1275. 
Postać produktu: płynny żel.

PRESEPTOL DR przeznaczony do higienicznego mycia rąk w szpitalach, gabinetach lekarskich, kosme-
tycznych, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, przemyśle spożywczym (prze-
twórstwo mięsa, mleka, ryb, higiena uboju, produkcja napojów), placówkach odnowy biologicznej SPA. 
Redukuje bakterie i drożdżaki, równocześnie myjąc i chroniąc skórę rąk. pH produktu jest zbliżone do pH 
skóry.

Sposób użycia: 
PRESEPTOL DR należy stosować do higienicznego mycia rąk, bez rozcieńczenia. Nanieść co najmniej 3 ml na dłonie, rozprowadzić i 
wcierać przez około 30 s. Następnie spienić środek, nawilżając ręce niewielką ilością wody, myć dłonie przez kolejne 30 s. po czym 
spłukać wodą. Ręce osuszyć za pomocą jednorazowego, papierowego ręcznika. Okres od zastosowania produktu do uzyskania 
efektu biobójczego wynosi 60 s. Stosować co najmniej 3x dzienne oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu czynności skutkują-
cej przenoszeniem zakażeń. Użytkownik może ustalić własną procedurę stosowania. W celu łatwego i higienicznego dozowania 
zalecane jest stosowanie dozowników. Przy pracy z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP dotyczących 
pracy z chemikaliami. Produkt łatwo palny. Nie stosować w obecności otwartego ognia. Nie dopuszczać do kontaktu z oczami. 
W sytuacjach awaryjnych natychmiast wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku połknięcia wypłukać 
usta dużą ilością wody, w razie kontaktu z oczami przemywać dużą ilością wody przez kilkanaście minut. W każdej z opisanych 
sytuacji należy uzyskać pomoc medyczną.

PAKOWANIE pH
POJEMNOŚĆ ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE

61L 6 378
5L 1 90

Nr pozwolenia 
na obrót
produktem 
biobójczym: 
4200/10.

TEChnIka myCIa I DEzynFEkCJI Rąk
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* Raporty z badań skuteczności posiada producent. Raporty sa dostępne na żądanie użytkownika.

Nr pozwolenia 
na obrót
produktem 
biobójczym: 
4410/11

PRESEPTOL QV ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
PRESEPTOL QV jest ciekłym środkiem bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i bójczym wobec 
prątków gruźlicy. W swoim składzie posiada mieszaninę alkoholi i substancję aktywną, która wspomaga 
biobójcze właściwości alkoholi. Aktywność środka wobec mikroorganizmów prezentuje tabela poniżej.

PRESEPTOL QV przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na wodę i alkohol w jed-
nostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej.              Prze-
znaczony do powierzchni zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością 
PRESEPTOL QV można stosować na wszelkie powierzchnie podłogowe i ponad podłogowe (lady, stoły itp.) 
oraz urządzenia (krajalnice, bemary, komory chłodnicze itp.) do utrzymania czystości mikrobiologicznej w 
systemach HACCP. Produkt jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych.

PRESEPTOL QV nie zawiera aldehydów i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.

Sposób użycia: 
Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych i palnych 
nie zaleca się stosowanie na powierzchniach większych niż 2 m2.
Dla uzyskania efektu bakteriobójczego, grzybobójczego i bójczego wobec prątków gruźlicy - przy po-
mocy rozpylacza spryskać uprzednio umytą powierzchnię i utrzymywać ją wstanie zwilżonym przez 60 
sekund w przypadku wirusów stan zwilżenia utrzymać przez 120 s, stosując około 30 - 50 ml produktu 
na 1m2 w zależności od chłonności powierzchni. Należy zwrócić uwagę, na pełne i równomierne zwilżenie 
dezynfekowanej powierzchni.
Po dezynfekcji powierzchni, która ma kontakt z żywnością należy ją spłukać wodą przeznaczoną do spo-
życia.

Okres od zastosowania produktu do uzyskania efektu biobójczego wynosi:

• efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki) wynosi 60 sekund.

• pełny efekt biobójczy (bakterie + grzyby + prątki + wirusy) wynosi 120 sekund.

Brak jest ograniczeń, co do terminu użytkowania obiektu i wyposażenia po zabiegu dezynfekcji.

Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną. Nie zachodzi konieczność instalowania 
dodatkowej wentylacji obiektu z tytułu stosowania środka.

Metoda badania* Rodzaj mikroorganizmu Stężenie
Czas uzyskania
efektu biobój-

czego

Metoda określania działania bakteriobójcze-
go i grzybobójczego środków stosowanych 
metodą spryskiwania Metoda PZH, DF 
02/03.

• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa 
• Candida albicans 
• Trichophyton mentagrophytes

Bez rozcieńczania 60 s

Metoda własna Instytutu Gruźlicy akcep-
towana przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produk-
tów Biobójczych.

• M. tuberculosis Bez rozcieńczania 60 s

PN-EN 14476 • Wirus Polio
• Wirus Adeno Bez rozcieńczania 120 s

**

• HIV
• HBV
• HVC
• Noro

Bez rozcieńczania 120 s

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie 11750 ml 8 360

*Raporty z badań skuteczności posiada producent, raporty są dostępne na żądanie użytkownika. Produkt zaklasyfi kowany jest do 
kategorii I; grupa 2 i grupa 4-do dezynfekcji powierzchni w placówkach służby zdrowia (mających również kontakt z żywnością) 
zgodnie z klasyfi kacją podaną w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup pro-
duktów biobójczych według ich przeznaczenia (DzU 16/2003 poz. 150). Produkt posiada zezwolenie na obrót nr 4410/11 zgodnie 
zDecyzją wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych.

** Zgodnie z opinią Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, wszystkie produkty biobójcze, które w danym czasie likwi-
dują wirusy referencyjne (Adeno, Polio) w takim czasie usuwają również inne wirusy takie jak: HIV, HBV, HVC). 
O szczegóły pytaj naszych doradców handlowych.
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Nr pozwolenia 
na obrót
produktem 
biobójczym: 
3761/09

PAKOWANIE pH
Pojemność Ilość szt. w op. zbiorczym Ilość szt. na palecie

111L 6 378
5L 1 90
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znaCzEnIE PIkTogRamów

MYCIE RĘCZNE

MYCIE RĘCZNE POSADZKI

NAKŁADANIE POLIMERÓW

CZYSZCZENIE WYSOKO-
LUB NISKOCIŚNIENIOWE

DEZYNFEKCJA

POLEROWANIE MASZYNĄ
WYSOKOCIŚNIENIOWA
(typu HIGH SPEED)

SZOROWANIE MASZYNĄ 
JEDNOTARCZOWĄ

MYCIE AUTOMATEM
SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCYM

CZYSZCZENIE EKSTRAKCYJNE

MYCIE I HIGIENA RĄK
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uRząDzEnIa DozuJąCE*

ATOMIZERY DO BUTELEK
Atomizery kropelkowe i pianowe pasujące do  butelek PET – LAKMA oraz butelek PROFES-
SIONAL -  idealne do nanoszenia bezpośredniego roztworu roboczego.

DOZOWNIK DO KANISTRA
Dozownik środków w formie pompki do kanistrów LAKMA 5L oraz 10L, objętość jednej 
dozy wynosi 30 ml.
 

KUBEK  DOZUJĄCY 

Kubek dozujący dedykowany do butelek LAKMA PROFIBASIC oraz PROFESSIONAL poj. 1 l. 
Pojemność dozy 20 ml.

PUSTE BUTELKI LAKMA
Poręczne butelki sprawdzają się do tworzenia roztworów roboczych chemii profesjonalnej 
z kanistrów, i nanoszenia bezpośredniego na czyszczone powierzchnie.

PRZENOŚNE SYSTEMY DOZOWANIA
Przenośne systemy dozowania dedykowane na butelki PROFESSIONAL oraz PROFIBASIC o 
pojemności 1l oraz dedykowane do  kanistrów LAKMA o pojemności 5l oraz 10l. Są małe 
i poręczne, wygodne w przewożeniu na wózku serwisowym. Posiadają 12 poziomów roz-
cieńczania chemii (od 0,3 % - 14 %).

MANUALNY DOZOWNIK
Ręczna pompa dozująca do detergentów, za pomocą której możemy dozować określoną 
dawkę koncentratu. - dozowanie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku.  - regulacja na 
dozowanie po 7,5ml, 15ml, 22ml, 30ml

DOZOWNIKI DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH
Dozowniki środków myjących i nabłyszczających dedykowane do profesjonalnych zmywa-
rek przemysłowych.
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PRZEPŁYWOWE DOZOWNIKI: 4 oraz 1 – FUNKCYJNE
Systemy dozujące z możliwością podłączenia od jednego do czterech  różnych rodzajów 
skoncentrowanych środków  specjalistycznych lub aplikacji tego samego środka jednocze-
śnie w różnych stężeniach. Dozowanie środków ustala się za pomocą specjalnych dysz.

URZĄDZENIE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI Z PISTOLETEM 
PIANOTWÓRCZYM
Zaprojektowany do mycia i dezynfekcji powierzchni (np. podłóg)
w gastronomii, przetwórstwie spożywczym, obiektach basenowych.
Posiada pistolet pianotwórczy. 

KOSZE NA ŚRODKI LAKMA
Specjalne kosze wykonane z odpornej stali do przechowywania w wygodny sposób chemii.
Dostępne są kosze z 2 lub 4 przegrodami. Dopasowane do kanistrów 5L oraz butelek 1L.

LAKMA DUO MOPY
Zestawy do mopowania są obecnie najbardziej podstawowym i tym samym najbardziej 
popularnym sprzętem do sprzątania ręcznego. Mop pracuje w bezpośrednim kontakcie z 
czyszczona powierzchnią i chemią, dlatego tak bardzo istotne jest, aby był wykonany z do-
brych gatunkowo materiałów.

LAKMA DUO MOP BAWEŁNA (40 cm) 60% bawełny - bardzo chłonny, idealny do mycia 
dezynfekcyjnego

LAKMA DUO MOP MIKROFAZA (40cm)  - trójskładnikowy (bawełna, poliester, mikrofi bra), 
idealny do płytek gresowych i powierzchni drewnianych

STACJA SZYBKIEGO TANKOWANIA
Stacja szybkiego tankowania maszyn czyszczących. Zbiornik o pojemności 200l. Szybkość 
zrzutu roztworu roboczego ok 100l/min.
Szybki montaż, nie wymaga elektryczności, wystarczy podłączenie do źródła wody.

*Wszystkie akcesoria dodatkowe są dostępne na specjalne zamówienia.
Bardzo prosimy o kontakt z działem sprzedaży lub Państwa opiekunem handlowym w celu uzgodnienia terminów dostaw.
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POLSKA
LAKMA Strefa Sp. z o.o.
ul. Gajowa 7,
43-254 Warszowice
tel. +48 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakma.com

CZECHY

LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Průmyslová 1306/7,
102 00 Praha 10-Hostivař
tel.: +420 246039209 fax: +420 246 039 208
email: lakma.czech@lakma.com
www.lakma.cz

SŁOWACJA

LAKMA SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
M.R. Štefánika 77,
010 01 Žilina
tel.: +421 415 007 828
e-mail: lakmaslovakia@lakmaslovakia.sk
www.lakmaslovakia.sk

ROSJA

LLC «LAKMA RUSSIA»
Russia, 121151 Moscow, 
Postbox 423
tel./fax:+7 (495) 223-05-16
www.lakma.su

NIEMCY

LAKMA GmbH
Haferwende 36
28357 Bremen
tel. 0049 421 83556543
fax: 0049 421 83556544
www.lakmagmbh.de

BIAŁORUŚ

ИООО  Лакзета Беларусь, 220035, 
г. Минск
ул. Тимирязева, д.67, koм. 134
тел./факc +375(17)396 35 67
e-mail: lakzeta@lakma.com
www.lakma.su

Jeśli jesteście Państwo zaintresowani naszą 
ofertą prosimy o kontakt pod adresem

e-mail: lakmapro@lakma.com

www.lakmapro.pl

Nasze marki

BASIC
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