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Anti-Fingerprint

Aktywny tlen

Technologia Anti-Fingerprint

Dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi 
odciskami palców i dłoni.

Technologia Anti-Stone

Skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego 
i ułatwia kolejny proces mycia.

Technologia Anti-Fog

Skutecznie zabezpiecza powierzchnie przed osadzaniem się pary 
wodnej.

Technologia Aktywnego tlenu

Uwalnia cząsteczki wolnego tlenu, które wspomagają proces 
usuwania brudu.

Nowe technologie i certyfikaty

Anti-Stone

feel the innovation

ESD

Certyfikat ESD

Jest on dowodem na to, że powierzchnie myte produktem 
posiadającym certyfikat ESD zgodny z międzynarodowymi
normami CEI-IEC 61340-5-1:2009, zachowują antyelektrostatyczne 
właściwości mytych powierzchni.

Certyfikat Antypoślizgowości

Jest on dowodem na to, że powierzchnie myte produktem 
posiadający niniejszy certyfikat, zgodny z normami EN 13036-4 oraz 
DIN 18032/2, zachowują właściwości antypoślizgowe mytych 
powierzchni. 

Anti-Fog

Antypoślizgowość



profiline Środki do sanitariatów

Skoncentrowany, zasadowy środek do bieżącego mycia 
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych oraz do utrzymania 
czystości w zawilgoconych pomieszczeniach (powierzchnie 
okołobasenowe, pomieszczenia sportowe, szatnie). Skutecznie 
usuwa zabrudzenia z wszelkich powierzchni lakierowanych 
i emaliowanych. Produkt o zwiększonej lepkości, w koncentracie 
odznacza się dłuższym czasem działania, gdyż wolniej spływa 
po pionowych powierzchniach. Szczególnie zalecany do mycia 
wanien kąpielowych, brodzików i umywalek. Zalecany również 
do utrzymania czystości posadzek, płytek ściennych, drzwi oraz 
ram okiennych. Umytym powierzchniom nadaje delikatny 
połysk. Eliminuje odory, a w pomieszczeniach pozostawia 
przyjemny zapach. Technologia Anti-Stone skutecznie opóźnia 
osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia.
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni 
zaleca się stosować roztwór od 1 do 5 % (od 100 do 500 ml 
środka na 10 l wody). 

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

zwiększona lepkość
technologia Anti-Stone
nowy zapach - owoc granatu

RAPTOPUR VC 100

Skoncentrowany, środek do codziennej pielęgnacji pomie-
szczeń i urządzeń sanitarnych. Szybko rozpuszcza i usuwa 
osady z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz 
rdzawe nacieki. Przeznaczony do powierzchni i urządzeń 
odpornych na działanie kwasów takich jak: kafelki ceramiczne, 
porcelana, chrom, stal szlachetna, szkło i tworzywa sztuczne. 
W mytych pomieszczeniach pozostawia długotrwały i przyjemny 
zapach. Technologia Anti-Stone skutecznie opóźnia osadzanie 
się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia.
W zależności od stopnia zabrudzenia lub wielkości osadów 
zaleca się stosować roztwór od 2 do 10% (od 200 do 1000 ml 
środka na 10 l wody).

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

technologia Anti-Stone
nowy zapach - świeży

PIKAPUR VC 110

Opakowania: 1L, 10L

feel the innovation
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Anti-Stone Anti-Stone

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

Opakowania: 1L, 10L
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Antybakteryjny, antystatyczny środek w postaci płynu do 
bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Posiada 
przyjemny zapach grejpfrutów. Skutecznie usuwa rdzę, kamień 
wodny, tłusty brud,osady wapienne i mydlane występujące na 
glazurze i szkle. Szczególnie zalecany do mycia armatury 
łazienkowej, szyb kabin prysznicowych, wanien kąpielowych, 
powierzchni ceramicznych i porcelanowych. Myte powierzchnie są 
wolne od smug i zacieków. Dodatkowo preparat opóźnia 
osadzanie się kamienia wodnego. W mytych pomieszczeniach 
pozostawia przyjemny zapach. Nowoczesna technologia 
nanocząsteczek krzemu sprawia, że czyszczone powierzchnie 
są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie 
łatwiej utrzymać czystość mytych powierzchni. W zależności od 
stopnia zabrudzenia lub wielkości osadów zaleca się rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku od 1 do 10 % (od 100 do 1000 ml środka na 
10 l wody).

NANO SAN VC 112

Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia 
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia 
powierzchni odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa 
uciążliwe zabrudzenia tj. rdzę, kamień wodny, osady wapienne, 
cementowe i urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. 
Szczególnie zalecany do doczyszczania muszli klozetowych, 
pisuarów, bidetów oraz umywalek. Zastosowana technologia 
Anti-Stone skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia 
wodnego i ułatwia kolejny proces mycia. Eliminuje odory, 
a w pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Nie 
stosować do powierzchni emaliowanych, szklanych, 
plastikowych i gumowych oraz metodą spray. W zależności od 
stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować 
roztwór od 2 do 10% (od 200 do 1000 ml środka na 10 I wody).

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

technologia Anti-Stone
nowy zapach - jeżyna z miętą

PIKASAT VC 120

Opakowania: 1L, 10L

feel the innovation

Anti-Stone

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

nowa nanokrzemionka
technologia Anti-Stone

Anti-Stone

Opakowania: 1L, 10L

profiline Środki do sanitariatów



Środek o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania 
bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, 
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia 
powierzchni i przedmiotów takich jak kafelki, umywalki, toalety i 
prysznice. Dzięki zwiększonej lepkości odznacza się dłuższym 
czasem działania, gdyż wolniej spływa po pionowych 
powierzchniach. Produkt posiada pozwolenie Ministra Zdrowia.

PIKASOFT-ŻEL VC 121

Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony 
do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, itp. 
Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. 
Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach wilgotnych. 
Rozpylać preparat z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę 
klozetową lub w rogu pomieszczenia. W zależności od 
oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości 
pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się stosować od 
1 do 5 rozpyleń.

AROMAT FRESH VC 122

Opakowanie: 0,6L    

feel the innovation

pH produktu: pH produktu:

Opakowanie: 1 L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do sanitariatów
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Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony 
do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, itp. 
Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. 
Wykazuje intensywne działanie w pomieszczeniach wilgotnych.  
Rozpylać preparat z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę 
klozetową lub w rogu pomieszczenia. W zależności od 
oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości 
pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się stosować od 
1 do 5 rozpyleń.

AROMAT FLOWER VC 124

Mydło w płynie przeznaczone dla każdego rodzaju skóry w tym 
bardzo wrażliwej. Przeznaczone jest do mycia rąk, zwłaszcza 
w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie i wszędzie 
tam, gdzie występują zwiększone wymagania sanitarne. 
Produkt testowany dermatologicznie; zgodny z systemem 
HACCP. Mydło chroni i zapobiega wysuszaniu skóry. Zachowuje 
jej naturalny odczyn, także w przypadku częstego stosowania; 
sprawia, że skóra jest przyjemna, miękka i delikatna. Mydło 
wzbogacono dodatkowo o kompozycję związków powierz-
chniowo czynnych oraz specjalnie dobrane składniki 
nawilżające i pielęgnujące.

CLEAN HAND VC 600

Opakowania: 5L    

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

feel the innovation

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

nowy zapach - świeży
nowe składniki pielęgnacji rąk: pantenol, aloes, olejek 
awokado

pH produktu:pH produktu:

Opakowanie: 0,6 L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do sanitariatów
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Skoncentrowany, mydlany środek do mycia marmuru, lastryka 
i podłóg kamiennych. Posiada właściwości antystatyczne. 
Szczególnie zalecany do nawierzchni z kamienia naturalnego 
takich jak: marmur, klinkier, granit, trawertyn, kwarcyt, onyks, 
a także PCV. Umytym  powierzchniom nadaje połysk. Produkt 
szybko odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków. 
W umytym pomieszczeniu pozostawia długotrwały zapach. 
Środek niskopieniący, do stosowania ręcznego i maszynowego. 
Zmniejszona lepkość ułatwia dozowanie oraz rozpuszczalność 
produktu  w wodzie. W zależności od stopnia zabrudzenia 
mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1% 
(od 50 do 100 ml środka na 10 I wody).

zmniejszona lepkość 
lepsza możliwość dozowania bez wpływu temperatury
nowy zapach - różano-wiśniowy

KAMPUR VC 225

Opakowania: 1L, 10L

ytairati
n

as

szczły ab na ien
dezynfekcja

Skoncentrowany środek o neutralnym pH do mycia i pielęgnacji 
wodoodpornych powierzchni. Zalecany do utrzymania czystości 
podłóg oraz przedmiotów z tworzyw sztucznych i laminatów, 
a także powierzchni szkliwionych i porcelany. Może być również 
stosowany do bieżącej pielęgnacji wykładzin pokrytych 
dyspersjami polimerowymi i woskowymi. Produkt szybko 
odparowuje. Nie pozostawia smug i zacieków. Posiada 
właściwości niskopieniące. Zalecany zarówno do mycia 
maszynowego jak i ręcznego.  Technologia Anti-Stone 
skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia 
kolejny proces mycia. W zależności od stopnia zabrudzenia 
mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 2% 
(od 50 do 200 ml środka na 10 I wody).

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

produkt niskopieniący zalecany do mycia maszynowego 
szybko odparowuje
technologia Anti-Stone
nowy zapach - cytrynowy

NEUTRAL VC 180

feel the innovation

Anti-Stone

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

Opakowania: 1L, 10L

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek



Skoncentrowany środek przeznaczony do maszynowego 
utrzymania czystości i pielęgnacji wodoodpornych podłóg. 
Szczególnie zalecany jest do podłóg z terakoty, płytek 
kamionkowych, terazzo oraz PCV. Zalecany do bieżącego 
utrzymania czystości podłóg w supermarketach, halach 
magazynowych. Na mytych powierzchniach tworzy lekki film 
z połyskiem, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji 
i jednocześnie redukuje możliwość ponownego zabrudzenia 
powierzchni. Środek niskopieniący, przeznaczony do mycia 
maszynowego oraz ręcznego. Do automatów myjących 
stosować roztwór od 0,7 do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 I 
wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. 
W myciu ręcznym należy stosować roztwór od 1 do 3 % (od 100 
do 300 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia 
zabrudzenia mytej powierzchni. 

DUOMATIC VC 231

Opakowanie: 10L    

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

feel the innovation

Skoncentrowany, antypoślizgowy środek do maszynowego 
mycia i pielęgnacji wodoodpornych powierzchni. Skutecznie 
usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Na 
mytych powierzchniach tworzy lekki film, który ułatwia proces 
bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość 
ponownego zabrudzenia powierzchni. Szczególnie zalecany do 
utrzymania czystości wszelkich powierzchni sportowych, 
a także w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje 
ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, 
a także halach sportowych, magazynowych i produkcyjnych. 
Jest środkiem niskopieniącym. Nie powoduje odkładania się 
warstw połyskowych. W mytych pomieszczeniach pozostawia 
przyjemny zapach. Spełnia wymogi normy DIN 18032/2. Zaleca 
się stosować 1% roztwór preparatu (100 ml na 10 l wody). 
Produkt może być również stosowany przy wycieraniu mopem 
na mokro.

HALPOL VC 230

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

antypoślizgowość potwierdzona certyfikatem zgodnym 
z normami EN 13036-4 oraz DIN 18032/2
nowy zapach: świeży - cytrusowy

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

Antypoślizgowość

Opakowanie: 10L

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 11 12 141 10 139

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek
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Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni 
odpornych na działanie wody. Posiada pomarańczowy, 
długotrwały, orzeźwiający zapach. Szczególnie zalecany do 
mycia marmuru, płytek szkliwionych, ceramiki, PCV i innych 
powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu 
preparat szybko odparowuje, nadając mytym powierzchniom 
delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. 
Zastosowana nowoczesna nanotechnologia chroni czysz-
czone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu 
i ułatwia kolejny proces mycia. Zarówno w myciu ręcznym, jak 
i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 
do 1,5 % (od 50 do 150 ml środka na 10 L wody).

NANO ORANGE VC 241

Opakowania: 1L, 10L

Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni 
odpornych na działanie wody. Posiada wiśniowy, długotrwały, 
orzeźwiający zapach. Szczególnie zalecany do mycia 
marmuru, płytek szkliwionych, ceramiki, PCV i innych 
powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu 
preparat szybko odparowuje, nadając mytym powierzchniom 
delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. 
Zastosowana nowoczesna nanotechnologia chroni 
czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się 
brudu i ułatwia kolejny proces mycia. Zarówno w myciu ręcznym, 
jak i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 
0,5 do 1,5 % (od 50 do 150 ml środka na 10 L wody).

NANO CHERRY VC 241C

Opakowania: 1L, 10L    

Nowy
Produkt

feel the innovation

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

nowa nanokrzemionka

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek
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Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia metodą 
ekstrakcyjną wykładzin dywanowych (naturalnych 
i syntetycznych) i dywanów. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych związków powierzchniowo czynnych 
i polimerów następuje kapsułkowanie brudu, dzięki czemu 
zabrudzenia są łatwo usuwalne. Proces ten opóźnia 
powstawanie ponownych zanieczyszczeń. Preparat nie zawiera 
optycznych rozjaśniaczy oraz wybielaczy. Impregnuje 
czyszczone powierzchnie. Likwiduje nieprzyjemne zapachy, 
pozostawiając w pomieszczeniu przyjemną świeżość.
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2,5 do 5% (od 250 
do 500 ml środka na 10 l wody).

TEPI-EX VC 260

feel the innovation

Środek zapobiegający powstawaniu piany w urządzeniach 
czyszczących. Przeznaczony jest do odkurzaczy wodnych, 
automatów czyszczących oraz urządzeń rozpylająco 
ekstrakcyjnych. Skutecznie zmniejsza ilość piany wytwarzającej 
się w zbiornikach na brudną wodę.

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

TEPI-O VC 261

Opakowania: 1L, 10L Opakowania: 1L, 10L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek
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Skoncentrowany środek do czyszczenia wykładzin 
dywanowych i dywanów metodą pianową oraz aktywnej, suchej 
piany, która zapobiega przemoczeniu mytych powierzchni. 
Nadaje się do czyszczenia materiałów zarówno naturalnych jak 
i syn-tetycznych. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych związków powierzchniowo 
czynnych i polimerów następuje kapsułkowanie brudu, dzięki 
czemu zabrudzenia są łatwo usuwalne. Proces ten opóźnia 
powstawanie ponownych zabrudzeń. Preparat może być 
stosowany zarówno do prania ręcznego, jak i za pomocą 
maszyn czyszczących. Do czyszczenia ręcznego zastosować 
roztwór od 6% do 10% (od 60 do 100 ml koncentratu na 1 l 
wody). Do czyszczenia mechanicznego zastosować roztwór do 
5% (50 ml koncentratu na 1 l wody).

TEPI-P VC 262

właściwości antystatyczne
nowy kolor
nowy zapach - zielona figa

PANELIN VC 300

Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia paneli 
podłogowych i ściennych. Usuwa kurz, brud oraz plamy 
i zatłuszczenia. Na mytych powierzchniach pozostawia cienką 
powłokę o delikatnym połysku. Zawarte polimery zwiększają 
odporność paneli na wtórne zbrudzenia. W mytym 
pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Zalecany do 
bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych. W zależności od 
stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować 
roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml środka w 10 l wody).

feel the innovation

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowania: 1L, 10LOpakowania: 1L, 10L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek
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Skoncentrowany środek do mycia i nabłyszczania podłóg. 
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, i nadaje powierzchniom 
silny połysk. W umytym pomieszczeniu pozostawia przyjemny 
zapach. Szczególnie zalecany jest do bieżącej pielęgnacji 
podłóg pokrytych środkami polimerowymi marki VOIGT m.in. 
HD FLOOR PROTECT VC 370 lub METALLIC DISPERSION 
VC 330. W tym przypadku nie tylko czyści, ale również utrwala 
warstwę polimerową, zapewniając jej dłuższą żywotność. 
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni 
zaleca się stosować roztwór od 0,25 do 0,5 % (od 25 do 50 ml 
środka na 10 l wody).

EUPALIN VC 350

feel the innovation

posiada certyfikat ESD

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

Opakowania: 1L, 10L

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

ESD

profiline Środki do bieżącego mycia posadzek
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Skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej 
skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych 
podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. 
Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy 
polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania 
podłogi przed nałożeniem polimerów. Środek niskopieniący, 
może być stosowany w maszynach czyszczących. 
W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia przyjemny 
zapach. W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 10% (od 500 ml 
do 1 I środka na 10 I wody). Do usuwania warstw polimerowych 
zaleca się stosować roztwór od 10 do 30% (od 1 do 3 I środka na 
10 I wody).

zwiększona skuteczność
nowy zapach - zielona herbata

GRUNDPUR VC 150

Środek o bardzo dobrych właściwościach czyszczących 
przeznaczony do gruntownego myc ia  wsze lk ich  
wodoodpornych powierzchni podłogowych. Aktywnie usuwa 
silne zabrudzenia, pasty oraz powłoki polimerowe.
W odpowiednich rozcieńczeniach może być również stosowany 
do bieżącego utrzymania czystości. Jest środkiem 
niskopieniącym, który może być stosowany zarówno do mycia 
maszynowego jak i ręcznego. USUWANIE POWŁOK 
POLIMEROWYCH: W zależności od stanu usuwanych powłok 
stosować koncentrat lub 30% roztwór (3 litry koncentratu na 10 l 
wody). MYCIE RĘCZNE: Do gruntownego mycia, w zależności 
od stopnia zabrudzenia zaleca się stosować roztwór od 10 do 
30% (od 1 do 3 l środka na 10 l wody). W zależności od stopnia 
zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór
od 2,5 do 8% (od 250 do 800 ml środka na 10 l wody).

nowy zapach - żurawina

GRUND LIGHT  VC 155

Opakowania: 1L, 10L    

UWAGA!
Zmiana koloru etykiety

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

feel the innovation

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowania: 1L, 10L

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

profiline Środki do gruntownego mycia



Sokncentrowany środek do czyszczenia mocnych zanie-
czyszczeń. Idealnie usuwa wszelkie zabrudzenia 
z wodoodpornych powierzchni. Dzięki zdolności wnikania 
głęboko w pory i wysokim właściwościom transportowania 
brudu, idealny do czyszczenia szorstkich powierzchni 
mikroporowatych (gresy). Skutecznie usuwa nawet najgłębszy, 
wielodniowy brud i mocno przywarte zabrudzenia. Produkt 
nadaje się do stosowania zarówno w myciu maszynowym, jak 
i ręcznym. Może być stosowany w czyszczeniu zasadniczym 
i codziennym czyszczeniu konserwującym. Produkt 
niskopieniący. Preparat posiada przyjemny zapach. 
Czyszczenie zasadnicze: stosować roztwór od 5 do 15% (od 500 
do 1500 ml środka na 10 I wody). Czyszczenie konserwujące: 
stosować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 I 
wody).

GRUNDMAX VC 156

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 12 141 139 1110

feel the innovation

nowy zapach - papaja

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowanie: 10L

profiline Środki do gruntownego mycia



Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania 
tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie 
alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia 
ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Szczególnie 
zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz 
w domu. Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania 
odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan. 
Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów. Wykładziny 
należy sprawdzić na trwałość kolorów.  W zależności od stopnia 
zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć 
koncentrat w stosunku od 0,5% do 5% (od 50 do 500 ml środka 
na 10 I wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem 
czyścić środkiem rozcieńczonym w stosunku od 5% do 50% (od 
0,5 do 10 I środka na 10 I wody). Do prania stosować rozcień-
czenie od 0,1% do 1% (od 10 do 100 ml środka na 10 I wody).

BRUDPUR VC 242

Skoncentrowany, zapachowy środek do gruntownego mycia 
i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na 
działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia 
ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne. Szczególnie 
zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz 
w domu. Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania 
odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan. 
Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów. 
W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia przyjemny 
zapach.W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 5% (od 50 do 
500 ml środka na 10 I wody).

BRUDPUR VC 242 PREMIUM

Nowy
Produkt

feel the innovation

zapach - świeży
bez fosforanów

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

ESD

Opakowania: 1L, 10L Opakowania: 1L, 10L    

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

posiada certyfikat ESD

profiline Środki do gruntownego mycia



Skoncentrowany preparat o wysokim zasadowym pH do 
usuwania tłustych, spieczonych oraz białkowych zabrudzeń 
z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na 
działanie alkaliów. Szczególnie skutecznie czyści grille, 
piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek 
gazowych. Zalecany do doczyszczania szyb kominkowych oraz 
sadzy z kotłów grzewczych. Nie niszczy powierzchni 
emaliowanych. W zależności od stopnia zabrudzenia 
czyszczonej powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 
30% (od 150 do 1000 ml środka na 3 l wody).

GRILLPOL VC 243

feel the innovation

Skoncentrowany, wysokoalkaliczny środek z aktywnymi 
rozpuszczalnikami brudu. Szczególnie zalecany do warsztatów 
samochodowych, hal fabrycznych i innych obiektów 
przemysłowych. Usuwa zaschnięty brud, pozostałości po 
tłuszczach, olejach, stare, wielowarstwowe powłoki brudu 
i sadzę. Zalecany do stosowania w urządzeniach ciśnieniowych; 
czyszczenia elewacji kamiennych, przejść podziemnych, tuneli 
i stacji metra. Środka nie należy stosować do powierzchni 
drewnianych, laminatów i wykładzin dywanowych.  
W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni użyć 
roztworu od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 I wody). 
Przy mniejszych zabrudzeniach, jak również przy stosowaniu 
automatów myjących lub urządzeń pod ciśnieniem wystarczy 
roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml środka na 10 I wody). Po 
czyszczeniu dokładnie spłukać wodą.

VOBEST VC 244

UWAGA!
Zmiana koloru etykiety

nowy zapach - zielona herbata

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowania: 1L, 10L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

Opakowania: 1L, 10L    

profiline Środki do gruntownego mycia



Płynny preparat antybakteryjny do wszelkich wodoodpornych 
powierzchni o bakteriobójczym spektrum działania, 
rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące 
w procesach gnilnych. Eliminuje nieprzyjemne zapachy (odory) 
powodując powstanie cytrusowego zapachu. Rozpuszcza 
tłuszcze, oleje, woski, białka. Usuwa farby drukarskie. Zalecany 
jest do stosowania w kuchniach, rzeźniach, hotelach, 
restauracjach, kantynach. Może być wykorzystywany 
w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach, składowiskach 
śmieci, śmietnikach, toaletach stacjonarnych. Preparat 
eliminuje zapachy spalenizny.  Zalecane stężenia: mycie 
posadzek w kuchniach i rzeźniach 10% (1 I środka na 10 I wody), 
mycie posadzek w toaletach 2%  (200 mI środka na 10 I wody), 
śmietniki, wysypiska śmieci 1% (100 mI środka na 10 I wody), 
oczyszczalnie ścieków 0,001%  (10 mI środka na 1 000 I wody). 
Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu metody 

2rozpylania wynosi około 400 m .  Dla działania antybakteryjnego 
roztwór 2% (200 mI środka na 10 I wody) preparatu nanieść na 
myte powierzchnie, odczekać  5 minut i spłukać obficie wodą. 

SMELPOL VC 440

feel the innovation

Opakowania: 1L, 5L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do gruntownego mycia



Skoncentrowany, antystatyczny, przeznaczony do mycia 
wodoodpornych powierzchni, a w szczególności przedmiotów 
z tworzyw sztucznych, pleksi oraz powierzchni lakierowanych. 
Zalecany do mycia komputerów, telewizorów, ekranów LCD, 
radioodbiorników, aparatów telefonicznych oraz innych 
urządzeń biurowych. Dzięki podwyższonym właściwościom 
antystatycznym nadaje się również do mycia posadzek 
w obiektach, w których mogą wystąpić wyładowania pól 
elektrostatycznych. Myte powierzchnie pozostawia bez smug 
i zacieków. 

 
Posiada przyjemny zapach. Zaleca się stosować roztwór 2 % 
(200 ml środka na 10 I wody).

Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych 
powierzchniach nie pozostawia osadów, smug i zacieków. 

technologia Anti-Stone
posiada certyfikat ESD
nowy zapach - zielona herbata

KATOPOL VC 171

Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni 
i przedmiotów szklanych. Skutecznie usuwa brud, kurz 
i zatłuszczenia. Szczególnie zalecany do mycia szyb i luster 
oraz innych powierzchni szkliwionych. Może być stosowany do 
usuwania tłustych osadów oraz nalotów sadzy z plastikowych 
i drewnianych ram okiennych. Dzięki zastosowaniu technologii 
Anti-Fog umyte powierzchnie zabezpieczone są przed 
osadzaniem się pary. Nie pozostawia smug i zacieków. 
W przypadku mycia dużych powierzchni o nieznacznym stopniu 
zabrudzenia zaleca się stosować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 
500 ml środka na 10 l wody).

antystatyczność
Anti-Fog

LASIPUR VC 175

UWAGA!
Zmiana koloru etykiety

feel the innovation

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Anti-Stone ESD

Opakowania: 1L, 10L    

Anti-Fog

Opakowanie: 1L

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do mycia powierzchni ponadpodłogowych



Nowoczesny, gotowy do użycia środek do mycia szyb, luster 
i powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
pozostawiając krystaliczny blask mytych powierzchni bez smug. 
Zastosowana nanotechnologia działa antystatycznie oraz 
jednocześnie opóźnia odkładanie się brudu i ułatwia ponowne 
mycie powierzchni. Nie wymaga wycierania i polerowania do 
sucha.

NANO GLASS VC 176

Skoncentrowany środek do mycia powierzchni szkliwionych, 
w tym przedmiotów szklanych oraz porcelanowych. Skutecznie 
usuwa brud, kurz i zatłuszczenia oraz zapobiega powstawaniu 
kamienia wodnego. Umytym powierzchniom nadaje delikatny 
połysk. Zastosowana technologia Anti-Fingerprint dodatkowo 
zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami 
palców i dłoni. Szczególnie zalecany do mycia posadzek 
ceramicznych, płytek oraz przeszkleń. Dzięki technologii 
Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie pozostawia 
osadów, smug i zacieków. W mytych pomieszczeniach 
pozostawia przyjemny, orzeźwiający zapach. W zależności od 
stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować 
roztwór od 0,5 do 2% (od 50 do 200 ml środka na 10 l wody).

technologia Anti-Fingerprint
technologia Anti-Stone
nowy zapach - czerwone winogrona z kiwi

GLANZPUR VC 240

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

feel the innovation

Opakowania: 1L, 10L

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

pH produktu:

Anti-StoneAnti-Fingerprint

Opakowania: 1L, 10L    

profiline Środki do mycia powierzchni ponadpodłogowych



Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni 
drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych oraz innych 
powierzchni wodoodpornych. Zalecany do mycia mebli, 
zarówno matowych jak i z połyskiem oraz przeszkleń. Może być 
stosowany do utrzymania czystości i pielęgnacji mebli ze skóry 
naturalnej i ekologicznej. Technologia Anti-Fingerprint 
dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi 
odciskami palców i dłoni. Produkt szybko odparowuje, 
a zastosowana technologia zapobiega powstawaniu smug 
i zacieków. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny 
zapach. W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml 
środka na 10 l wody).

MEBLIN VC 245

technologia Anti-Fingerprint
technologia Anti-Stone
antystatyczność
szybko odparowuje
nowy zapach - grejpfrutowo - ziołowy

feel the innovation

Skoncentrowany, antystatyczny, środek o uniwersalnym 
zastosowaniu do mycia wodoodpornych powierzchni. Zalecany 
do mycia podłóg, mebli, płytek podłogowych i ściennych oraz 
powierzchni lakierowanych. Skutecznie usuwa brud z porcelany 
i szkła. Zastosowany aktywny tlen wspomaga proces usuwania 
brudu. Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych 
powierzchniach nie pozostawia osadów, smug i zacieków. 
Zastosowana technologia Anti-Fingerprint dodatkowo 
zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami 
palców i dłoni. W mytych pomieszczeniach pozostawia 
przyjemny zapach. Szczególnie zalecany do utrzymania 
czystości w obiektach biurowych oraz wszędzie tam, gdzie 
występuje duże zróżnicowanie typów powierzchni. Zaleca się 
stosować roztwór 0,25% (25 ml środka na 10 I wody).

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

technologia Anti-Fingerprint
technologia Anti-Stone
aktywny tlen
antystatyczność
certyfikat ESD
nowy zapach - kwiat magnolii i wiśni

UNIWERSAL VC 250

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Anti-StoneAnti-Fingerprint

Opakowania: 1L, 10L

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowania: 1L, 10L    

Anti-StoneAnti-Fingerprint Aktywny tlen ESD

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do mycia powierzchni ponadpodłogowych



Powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych do 
nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV (linoleum, gumolit) 
i lastriko. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest 
trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym 
połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Spełnia wymogi normy 
DIN 18032/2. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia 
przyjemny zapach.

METALLIC DISPERSION VC 330

Powłoka polimerowa do nabłyszczania podłóg wykonanych 
z PCV (linoleum, gumolit), lastriko oraz podłóg kamiennych 
wewnątrz pomieszczeń domowych. Naniesiona powłoka jest 
trwała, odporna na ścieranie i nie przyjmuje brudu; na podłodze 
daje efekt metalicznego połysku bez polerowania.

METALLIC LUX VC 330L

0 2 3 4 5 6 7 11 12 141 10 1398 0 2 3 4 5 6 7 11 12 141 10 1398

feel the innovation

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

zwiększona odporność na ścieranie i środki dezyn-
fekcyjne
antypoślizgowość potwierdzona certyfikatem zgodnym  
z normami EN 13036-4 oraz DIN 18032/2
nowy zapach - lawenda

Antypoślizgowość

Opakowania: 1L, 10L Opakowanie: 1L    

pH produktu: pH produktu:

profiline Środki do nabłyszczania



Antypoślizgowa, wysokopołyskowa profesjonalna dyspersja 
o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie. 
Przeznaczona jest do powierzchni o dużym natężeniu ruchu 
oraz do wszystkich wodoodpornych podłóg i wykładzin. 
Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED.

METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL 
VC 330P

Emulsja na bazie wosków i polimerów do nabłyszczania 
powierzchni drewnianych, uprzednio zaimpregnowanych 
lakierami. Szczególnie zalecany do parkietów, boazerii oraz 
schodów drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime 
podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się 
wysokim stopniem połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie 
powoduje poślizgu. Rozcieńczony preparat doskonale nadaje 
się do mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych
powierzchni drewnianych.

PARKIET BŁYSK VC 340

0 2 3 4 5 6 7 11 12 141 10 1398 0 2 3 4 5 6 7 11 12 141 10 138 9

feel the innovation

produkt posiada certyfikat ESD

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

ESD

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Opakowania: 1L, 10L Opakowania: 1L, 10L    

pH produktu: pH produktu:

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do nabłyszczania



Polimerowy preparat przeznaczony do zabezpieczenia podłóg 
kamiennych oraz marmurowych. Posiada podwyższoną 
odporność na ścieranie. Może służyć zarówno jako podkład 
(gruntowanie), jak również jako środek konserwujący, myjący 
i pielęgnujący. Preparat na powierzchni pozostawia warstwę 
ochronną, charakteryzującą się połyskiem, twardością oraz 
brakiem poślizgu. Preparat zawiera poniżej 5% związków 
powierzchniowo czynnych. PIELĘGNACJA: Posadzki 
kamienne o wysokim połysku należy przemywać na mokro 
roztworem w stosunku od 2,5 do 10% (od 250 do 1000 ml środka 
na 10 l wody). KONSERWACJA: W zależności od stopnia 
zabrudzenia posadzki zaleca się stosować wodny roztwór 
preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5% (od 25 do 50 ml środka na 
10 l wody).

POLYGRUND VC 360

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 3 4 5 6 7 8 11 12 141 10 139

feel the innovation

Opakowania: 1L, 10L

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny

profiline Środki do nabłyszczania



Płynny preparat  dezynfekcy jno-myjący na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych. Posiada spektrum 
działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżo-
podobnych), bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym 
również wobec wirusa ptasiej grypy typu H N  i H N . Wykazuje 3 8 5 1

aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie 
wpływa ujemnie  na dezynfekowane powierzchnie.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie wody. Zalecany do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu 
spożywczego, w tym również powierzchni mających 
bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także do użycia 
w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach 
lekarskich, stomatologicznych poza obszarem związanym 
bezpośrednio z działalnością kliniczną, a także placówkach 
gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. 
Preparat może być stosowany również w celu utrzymania 
higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania 
i transportu zwierząt. Jest skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy 
(odmiany H N , H N  ).3 8 5 1

EPIDEMED VC 400

Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwarto-
rzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym 
oraz grzybobójczym (w zakresie drożdżakobóczym). Wykazuje 
aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie 
posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane 
powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni 
lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie wody, zalecany do stosowania 
w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach opieki, 
zakładach przemysłu spożywczego. Preparat może być 
stosowany również w higienie weterynaryjnej. Posiada on dobre 
właściwości myjące.

DEZOPOL-MED VC 410
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profiline Preparaty dezynfekcyjno-myjące



Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwarto-
rzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym 
oraz grzybobójczym (w zakresie drożdżakobójczym). Wykazuje 
aktywne działanie biobójcze. Nie posiada zapachu, nie wpływa 
ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, 
nie niszczy powierzchni lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni 
odpornych na działanie wody. Zalecany do mycia i dezynfekcji 
powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu 
spożywczego i farmaceutycznego, w tym również powierzchni 
mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także do 
użycia w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy 
biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także 
placówkach gastronomicznych. Posiada dobre właściwości 
myjące. Preparat może być stosowany również w celu 
utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, 
przetrzymywania i transportu zwierząt.

DEZOPOL-MED VC 410R

Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwarto-
rzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym
i grzybobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. 
W stężeniach użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa 
ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, 
nie niszczy powierzchni lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Placówki służby zdrowia oraz obiekty weterynaryjne: do mycia 
i dezynfekcji powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami 
organicznymi, podłóg, wodoodpornych ścian i sprzętów. Może 
być stosowany przez przecieranie - zmywanie lub moczenie. 
W przypadku dezynfekcji przedmiotów zanurzonych lub 
wypełnionych roztworem należy zwrócić uwagę na pełne 
zanurzenie przedmiotów lub całkowite ich wypełnienie. 
Przemysł spożywczy: do mycia i dezynfekcji powierzchni, 
instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do 
stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-
warzywnego, mięsnego, rybnego i piwowarskiego, zakładach 
gastronomicznych i kuchniach. Produkt nie może być 
stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt 
z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

DEZOPOL  VC 420

UWAGA!
Nowy kod kolorystyczny
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Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu 
bakteriobójczym, w tym Tbc, i grzybobójczym w zakresie 
drożdżakobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. 
W postaci użytkowej nie wpływa ujemnie na dezynfekowane 
powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni 
lakierowanych.

ZAKRES ZASTOSOWANIA: 
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich urządzeń 
i powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do 
stosowania w szpitalach poza obszarem klinicznym, szkołach, 
przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu 
spożywczego oraz innych miejscach narażonych na infekcję.

DEZOPOL-MED COMPLEX VC 430

UWAGA!
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