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Kézi mosogatóporok és fertőtlenítőszerek
Titan Sanitizer

Fertőtlenítő hatású tisztítószer.
Klór-bázisú, por állagú, koncentrált fertőtlenítő
hatású tsztítószer, fertőtlenítő kézi mosogatópor,
kiváló zsíroldó hatással. Mosható padló- és falburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak
felületének tisztító-, fertőtlenítésére, valamint kézi
kombinált mosogatáshoz alkalmazható.
Kiszerelés: 10 kg
Cikkszám: 6040477

Tip Kombi Professional
Fertőtlenítő hatású kézi mosogatópor.
Élelmiszeriparban, üzemi konyhákban, vendéglátóiparban fertőtlenítő kézi mosogatásra és
mosható felületek tisztítására, fertőtlenítésére
használható. Szennyeződések és zsírok erőteljes oldószere. Baktericid, fungicid és szelektív
virucid.
Kiszerelés: 10 kg / 4x4 kg
Cikkszám: 7522324 / 100853040

Suma Star Des D1.55
Fertőtlenítő tisztítószer és kézi mosogatószer.
Folyékony fertőtlenítő tisztítószer koncentrátum,
mely bármilyen felületet egy lépésben tisztít és
fertőtlenít. A termék minden edény és eszköz fertőtlenítő hatású kézi mosogatására alkalmas, valamint alkalmazható élelmiszertároló helyiségekben
történő felülettisztításra is.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x1 liter / 20 liter
Cikkszám: 100904805 / 100904806 / 101103608

Suma Tab D4 Tab
Klórtabletta általános fertőtlenítésre.
Alkalmas minden felület fertőtlenítésére, beleértve
az élelmiszerrel érintkező felületeket is. Biztonságosan használható minden felülettípuson, beleértve az alumíniumot is. Baktericid, tuberkolocid,
szelektív virucid (Avian Influenza inaktiváló),
yeasticid, sporocid.
Kiszerelés: 4x300 tabletta
Cikkszám: 100950802

Suma Chlorsan D10.4
Fertőtlenítő hatású tisztítószer.
Folyékony tisztítószer, mely egy lépésben tisztít és
fertőtlenít. A termék klór-, szekvesztráns tartalmának
köszönhetően igen hatékony a mikroorganizmusok
széles skálája ellen, bármilyen vízkörülmények mellett.
A formula ezen kívül lúgos közeget és felületaktív
anyagot tartalmaz, így képes egy lépésben tisztítani és
fertőtleníteni.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 101101753

Gépi mosogatószerek
Suma Nova Pur-Eco L6

Folyékony gépi mosogatószer kemény vízhez.
Koncentrált, erősen lúgos folyékony gépi mosogatószer, mely kiválóan alkalmas egy és több tartályos mosogatógépekhez. Maró lúg és vízkövesedést gátló adalékokat tartalmaz, mely által kiválóan
eltávolítja a szennyeződéseket és megelőzi a vízkőképződést közepesen kemény és kemény víz
esetén is.
Kiszerelés: 10 liter
Cikkszám: G12760

Suma Combi+ LA6
Öblítőszert is tartalmazó folyékony gépi mosogatószer.
Nagy hatékonyságú, lúgos kémhatású, folyékony mosogatószert és öblítőszert tartalmazó termék, amely
egytartályos vagy elöltöltős mosogatógépek széles
körénél használható. Különleges, innovatív öblítőadalékot tartalmaz, így nincs szükség külön öblítőszer
hozzáadására.
Kiszerelés: 2x5 liter / 20 liter
Cikkszám: 101101254 / 101101255

Suma Select Pur-Eco A7
Koncentrált, semleges kémhatású, alacsony habzású öbítőszer gépi mosogatáshoz.
Alkalmas minden mosogatógép típushoz. Összetételének köszönhetően megelőzi a cseppképződést, valamint a száradási időt lecsökkenti. Csíkés foltmentes eredményt ad.
Kiszerelés: 10 liter
Cikkszám: 7516556

Suma Combi+ SP LA6
Öblítőszert is tartalmazó folyékony mosogatószer.
Nagy hatékonyságú, lúgos kémhatású, folyékony mosogatószert és öblítőszert tartalmazó termék, amely
egytartályos vagy elöltöltős mosogatógépek széles
körénél használható. Különleges, innovatív öblítőadalékot tartalmaz, így nincs szükség külön öblítőszer
hozzáadására.
Kiszerelés: 10 liter
Cikkszám: 101101253

Folyékony kézi mosogató- és tisztítószerek
Suma Quick Foam D1.6

Koncentrált, habzó kézi mosogatószer.
Alkalmas konyhai eszközök, edények, serpenyők,
evőeszközök, poharak és egyéb mosható tárgyak
kézi mosogatására. Könnyen leöblíthető, csíkmentes
száradást biztosít
Kiszerelés: 6x0,475 liter
Cikkszám: 100910877

Suma Star Plus D1 Plus
Kézi mosogatószer szuperkoncentrátum.
Alkalmas edények, serpenyők, cserépedények,
üvegek- és alumínium kézi mosogatására,
valamint minden mosható felület tisztítására és
zsírtalanítására.
Kiszerelés: 4x1,5 liter
Cikkszám: 7509961

Suma Stat Plus D1 Bac
Zsíroldó hatású koncentrált kézi mosogatószer.
Alkalmas edények, serpenyők, cserépedények,
üvegek és minden mosható felület tisztítására és
zsírtalanítására.
Kiszerelés 4 1, liter
Cikkszám: G12518

Suma Bac D10
Folyékony tisztító-, és fertőtlenítőszer.
Alkalmas valamennyi élelmiszerrel érintkező
felület tisztító fertőtlenítésére. A benne lévő
biocid hatóanyagnak köszönhetően elpusztítja
a baktériumokat, vírusokat és gombákat is.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: G11956

Suma Bac Conc D10 Conc
Általános tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum.
Használható minden lemosható felületen a szennyeződések hatásos eltávolítására és egyúttal a felületfertőtlenítésére. A baktériumok széles spektrumával
szemben fejt ki fertőtlenítő, baktériumölő hatást.
Baktericid, yeasticid.
Kiszerelés: 4x1,5 liter
Cikkszám: G12229

Általános tisztítószerek és zsíroldók
Suma Break Up D3.5

Nagy hatékonyságú, alumíniumbarát zsíroldószer.
Koncentrált, lúgos folyékony tisztítószer, mely alkalmas
erősen szennyezett konyhai felületek - padló, sütők,
sütőlapok,grillezők, fritőzök elzsírosodott felületeinek
tisztítására, az erősen elszenesedett lerakódások
eltávolítására.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 100862178

Suma Scale D5.2
Konyhai vízkőoldószer időszakos használatra.
Hatékonyan eltávolítja a konyhai berendezések
- gőzölők, forralók, melegen tartó tálak, teáskancsók stb. felületén keletkező vízkőlerakódásokat.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7516314

Suma Rapid D6
Ablak- és felülettisztítószer.
Használatra kész tisztítószer, az üveg és a vízálló felületek csíkmentes tisztításához. Ideális hűtőpultok, kiszolgálópultok, ablakok, tükrök és egyéb kemény felületek csíkmentes tisztítására, friss illatot hagy maga után.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 7511966

Suma Grill D9
Sütő- és grilltisztító.
Nagyteljesítményű, használatra kész sütő- és
grilltisztítószer. Koncentrált, lúgos folyadék,
amely gyorsan eltávolítja az odaégett zsírt, olajat, valamint a felhalmozódott zsír- és szénlerakódásokat minden típusú sütőből.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: G11840

Suma Inox D7.1
Rozsdamentes acélápoló.
Használatra kész acélápoló- és fényesítő szer olyan rozsdamentes acélfelületekre, amelyeket nem vesznek igénybe
ételkészítésre. Hosszantartó védelmet és ragyogást biztosít.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: G11645

Professzionális márkatermékek
Cif Professional Cream

Cif Professional Cream Lemon

Karcmentesen tisztító folyékony súrolószer
általános illattal. Alkalmazható konyhában
és szaniter helyiségekben minden kemény
és érzékeny terület karcmentes tisztítására,
legyen az akár rozsdamentes acél-, kerámia-,
vagy zománcfelület. Eltávolítja az olyan
makacs szennyeződéseket, mint a leégett
ételmaradványok, zsíros szennyeződések,
mészkőlerakódások, valamint kellemes illatot
hagy maga után.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: G10034

Karcmentesen tisztító folyékony súrolószer citrom
illattal. Alkalmazható konyhában és szaniter
helyiségekben minden kemény és érzékeny
terület karcmentes tisztítására, legyen az akár
rozsdamentes acél-, kerámia-,vagy zománcfelület.
Eltávolítja az olyan makacs szennyeződéseket,
mint a leégett ételmaradványok, zsíros
szennyeződések, mészkőlerakódások, valamint
kellemes illatot hagy maga után.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: 101103179

Cif Professional Dishwash
Extra Strong Lemon

Cif HDW

Cif Professional Oxygel Ocean

Cif Professional APC Lemon
Fresh

Kellemes citromillatú folyékony kézi mosogatószer.
Alkalmazható kézi mosogatáshoz és mosható felületek tisztításához. Maradéktalanul eltávolít minden
zsíros szennyeződést és ragyogóan tiszta felületet
hagy maga után.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7518640

Aktív oxigént tartalmazó általános tisztítószer.
Kitűnően alkalmas padlók és egyéb mosható
felületek tisztítására. Alkalmazása során az aktív
oxigén mikro-buborékokat hoz létre, melyek segítik a szennyeződések felszedését a felületekről,
amit aztán a gél könnyedén és gyorsan eltávolít.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: 101102297

Cif Professional Window
and Multisurface
Ablak- és felülettisztítószer.
Gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt,
ragyogó felületet biztosítva. Használatra kész, alkalmazható ablakokon és beltéri felületeken, beleértve
a tükröket, asztalokat és más kemény felületeket.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x750 ml
Cikkszám: 7518654 / 7518651

Folyékony kézi mosogatószer
Könnyen kezelhető, praktikus csomagolású folyékony kézi mosogatószer, mely tökéletes eredményt
biztosít minden mosogatásnál.
Konyhai eszközök, edények, serpenyők, sütőedények kézi mosogatásához ajánlott. Eltávolítja a
zsíros szennyeződéseket, élelmiszermaradványokat,
könnyen leöblíthető, foltmentes száradást biztosítva.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: 101101882

Univerzális felülettisztítószer citrom illattal.
Kellemes illatú tisztítószer a csiszolatlan padlők, falak, kerámia, laminált padlók, műanyag
és egyéb mosható kemény felületek gyors és
egyszerű napi tisztítására. Felületaktív anyagokat tartalmaz, így hatékony a zsírok és a
szennyeződések ellen. Nem igényel öblítést.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7518659

Cif Professional Power
Cleaner Degreaser
Erőteljes tisztító- és zsíroldószer koncentrátum.
Illatmentes, alumíniumbarát tisztítószer, mely
gyorsan és hatékonyan feloldja a zsírt és a
szennyeződéseket. A legtöbb konyhai felületre
alkalmas, mint például pultok, konyhai eszközök,
edények, serpenyők, tűzhelyek, elszívók, padlók,
falak, ajtók és lefolyók.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x750 ml
Cikkszám: 100858574 / 7518669

Professzionális márkatermékek
Cif Professional Washroom
Szanitertiszító és Vízkőoldó

Cif Professional Kitchen
Descaler

Cif Professional Multipurpose
Wipes

Cif Professional Furniture
Polish

Általános tisztítókendő.
Ideális a legtöbb felület gyors, de hatékony és
higiénikus tisztítására.Alkalmas minden mosható
kemény felület tisztítására, mint pl. mosogatók,
tűzhelyek, mosdók, WC-k, hulladéktartó edények,
asztalok és székek. Gyorsan feloldja és eltávolítja
a szennyeződéseket, miközben friss illatot hagy
maga után.
Kiszerelés: 4x100 db
Cikkszám: 101102348

Bútortisztítószer.
Kitúnően eltávolítja a port, ujjnyomokat, foltokat
és egyéb szennyeződéseket a felületekről.
Hosszan tartó csillogó felületet hagy maga után,
védve a felületet.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: G11103

Cif Professional Stainless
Steel and Glass

Cif Professional Oven and
Grill Cleaner

Szanitertisztítószer vízkőoldó hatással.
Eltávolítja a vízkövet, szennyeződést és a szappanmaradványokat. Ragyogó végeredményt és
hosszantartó friss illatot biztosít. Használható:
kádak, mosdók, zuhanyzók, WC-k, króm-, rozsdamentes acél, műanyag és kerámia felületeken.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x750 ml
Cikkszám: 7518652 / 7518678

Rozsdamentes acél- és üvegtisztítószer.
Illatanyagmentes tisztítószer, mely ideális az élelmiszerekkel érintkező kemény felületekre, mint
például munkalapok, hűtők, üvegpultok és élelmiszeripari hűtőpultok. Másodpercek alatt eltávolítja
a szennyeződéseket, a piszkot és az ujjlenyomatokat, csillogó tisztaságot hagyva maga után.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 7518666

Cif Professional 2 in 1 Cleaner
Disinfectant
Tisztító-, fertőtlenítőszer.
Illatmentes tisztító és fertőtlenítőszer, mely alkalmas
minden élelmiszerrel érintkező felület tisztítására. Hatékony a mikroorganizmusok széles skálája ellen. Eltávolítja a zsírokat és az odaszáradt ételmaradékokat.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 100887789

Konyhai vízkőoldószer.
Gyorsan eltávolítja a vízkőlerakódásokat a konyhai berendezésekről és eszközökről, miközben
ragyogó csillogást biztosít a fémfelületeknek. Hatékonyan alkalmazható az ételek melegen tartására használt edényeken, vízforralókon, mosogatógépekben, valamint csapokon és mosogatókon.
Nem maró összetételének köszönhetően használata biztonságos.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: 7522878

Sütő- és grilltisztítószer.
Lúgos tisztítószer, mely alkalmas a zsíros felületek, mint sütők, rácsok és elszívók napi tisztítására. A termék felületaktív anyagok és oldószerek
hatékony keveréke, mely eltávolítja a zsírt.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 101102297

Cif Professional 2 in 1 Cleaner
Disinfectant Conc.
Kombinált hatású kézi mosogatószer és általános
tisztító-, fertőtlenítőszer.
Magas koncentrátumú tisztító-, fertőtlenítőszer,
mely egy lépésben tisztít és fertőtlenít. Hatékony
a mikroorganizmusok széles skálája ellen, minden
vízkeménység mellett eltávolítja a zsírokat és az
odaszáradt ételmaradékokat. Illatanyagmentes, így
alkalmas minden, a konyhában előforduló, élelmiszerrel érintkező felülethez és eszközhöz.
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7518653

Professzionális márkatermékek
Cif Professional Multi Surface
Általános felülettisztító szer.
Bármilyen felületről eltávolítja a legmakacsabb
ujjlenyomatokat és a foltokat, ragyogó tisztaságot hagyva maga után.
Kiszerelés: 6x400 ml
Cikkszám: 101102904

Cif Professional Wood Furniture
Polish
Bútortisztító- és ápolószer.
Eltávolítja a port és a szennyeződéseket a kezelt
fafelületekről, és védőréteget képez, hogy megóvja
a felületet a mindennapos sérülésektől és az
elhasználódástól.
Kiszerelés: 6x400 ml
Cikkszám: 101102902

Cif Professional Wood Floor
Cleaner

Domestos Professional Rimblock
3 in 1 power Ocean / Citrus

Parkettaápoló szer.
Különleges összetételének köszönhetően alaposan megtiszítja a kezelt fafelületeket a szenynyeződésektől anélkül, hogy kárt tenne a felületükben, így megőrzi azok eredeti szépségét,
kellemes illatot hagyva maga után.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x2 liter
Cikkszám: 100956989 / 100956990

WC frissítő blokk.
Tisztán és frissen tartja a WC-t, miközben segít
megakadályozni a vízkőlerakódást. Az innovatív tartó tökéletesen illeszkedik a WC pereméhez, megfelelve ezáltal mindhárom funkciónak:
1. Elpusztítja a nem látható baktériumokat.
2. Megakadályozza az újbóli vízkőlerakódást.
3. Friss illatot biztosít.
Kiszerelés: 12x0,04 kg
Cikkszám: 101102001 / 101102002

Domestos Professional Toilet
Cleaner Descaler

Domestos Professional Eco Toilet

Toalett tisztító és vízkőoldószer
Gyorsan feloldja a vízkövet, kellemes illatot hagy
maga után. Biztonságosan használható porcelán
és üveg felületeken is.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 7518658

Toalett tisztítószer.
Használatra kész, nagy teljesítményű tisztítószer a
vízkő és egyéb lerakódások hatékony eltávolításához
a WC-kből és piszoárokból. A Domestos Pro Formula
ECO Toalett tisztító különleges formulája természetes
savat és növényi alapú polimert tartalmaz az EU
környezetvédelmi előírásainak megfelelően.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 101101501

Domestos Professional
Grout Cleaner

Domestos Professional Drain
Unblocker Gel 6x1L

Fugatisztítószer.
Kiválóan alkalmas fugák tisztítására, rendkívül hatékony a penész és a rozsda ellen. A klór alapú
formula eltávolítja a makacs szennyeződéseket és
elpusztítja a baktériumokat.
Kiszerelés: 6x750 ml
Cikkszám: 100877844

Duguláselhárító gél.
A hatékony lefolyótisztító gél egyaránt használható a
konyhában és a fürdőszobában. Alkalmas a dugulások
gyors eltávolításához a mosogatókban, konyhai és fürdőszobai csövekben és lefolyókban. Mindenféle cső
esetében biztonságos. Megszünteti az eltömődést és a
kellemetlen szagokat. A gyors, 15 perces folyamat
során közvetlenül eljut az eldugult mosogatókhoz és
lefolyókhoz, és azonnal kitisztítja azt!
Kiszerelés: 6x1 liter
Cikkszám: 100984093

Professzionális márkatermékek
Domestos Professional
Pine Fresh

Fenyő illatú fertőtlenítő lemosószer.
Fenyő illatú koncentrált tisztítószer, amely a fertőtlenítő és baktériumölő hatása révén ragyogó
tisztaságot teremt. Alkalmazható konyhai és fürdőszobai klórálló fal- és padlóburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítására, ruhák fehérítésére, fertőtlenítésére, valamint nagyobb felületek fertőtlenítő lemosására.
Baktericid, fungicid, virucid, sporocid.
Kiszerelés: 5 liter
Cikkszám: 100867028

Domestos Professional
Citrus Fresh
Citrus illatú fertőtlenítő lemosószer.
Citrus illatú koncentrált tisztítószer, amely a fertőtlenítő és baktériumölő hatása révén ragyogó
tisztaságot teremt. Alkalmazható konyhai és fürdőszobai klórálló fal- és padlóburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítására, ruhák fehérítésére, fertőtlenítésére, valamint nagyobb felületek fertőtlenítő lemosására.
Baktericid, fungicid, virucid, sporocid.
Kiszerelés: 5 liter
Cikkszám: 100867027

Domestos Professional
Red Power

Domestos Professional
Whitener

Friss illatú fertőtlenítő lemosószer.
Friss illatú koncentrált tisztítószer, amely a fertőtlenítő és baktériumölő hatása révén ragyogó
tisztaságot teremt. Alkalmazható konyhai és fürdőszobai klórálló fal- és padlóburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak fertőtlenítő tisztítására, ruhák fehérítésére, fertőtlenítésére, valamint nagyobb felületek fertőtlenítő lemosására.
Baktericid, fungicid, virucid, sporocid.
Kiszerelés: 5 liter
Cikkszám: 100867021

Folyékony fehérítő mosószer.
Biztonságosan használható textíliák kézi mosással, illetve mosógépben történő fehérítésére,
valamint nagyobb felületek lemosására.
Kiszerelés: 5 liter
Cikkszám: 100867022

Omo Professional Horeca

Omo Professional Automat

Folteltávolító mosószer.
Professzionális formulája kifejezetten az éttermekben és szállodákban gyakran előforduló foltokra lett kifejlesztve, eltávolítja az olaj/zsír, kávé
és bor okozta szennyeződéseket, így biztosítja a
textíliák ragyogó tisztaságát. Biztonsággal használható minden típusú és színű textíliához, kitűnő
eredményt nyújt mind a fehér, mind a színes textilek
esetében. Hosszantartó, friss, kellemes illatot biztosít.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 101100764

Omo Professional Active Clean
Folyékony mosószer.
Tökéletesen megtisztítja a fehér és világos színű
textíliákat, fantasztikus friss illatot hagyva maga
után. A mosó-adalékanyagos technológiának
köszönhetően még hatékonyabban eltávolítja a
foltokat.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 100857366

Általános mosópor.
Gazdaságos kiszerelésű mosópor,
elsősorban a fehér és világos
színű ruhadarabok mosására. A termék enzimeket tartalmaz, melyek alacsony hőfokon is
hatékonyan eltávolítják a zsír és fehérjefoltokat.
Kiszerelés: 7 kg
Cikkszám: G12350

Omo Professional Color
Általános mosópor.
Gazdaságos kiszerelésű mosópor,
színes ruhadarabok mosására. A termék enzimeket tartalmaz, melyek alacsony hőfokon is
hatékonyan eltávolítják a zsír és fehérjefoltokat.
Kiszerelés: 7 kg
Cikkszám: G12351

Professzionális márketermékek
Flóraszept

Surf Professional Color / White

Folyékony fertőtlenítő mosószer.
Klórálló felületek, burkolatok, szaniter-berendezések felületeinek fertőtlenítésére, valamint
textília fertőtlenítésére alkalmazható. Biztosítja a
tökéletes higiéniát és tisztaságot az egészségügyi
intézmények, vendéglátóipari egységek és nagy
konyhák részére.
Kiszerelés: 5 liter
Cikkszám: 100869686

Általános mosópor különleges illattal
Ragyogó tisztítóerő és lenyűgöző illat a színes
és fehér textíliáknak. Tökéletes tisztaságot és
különleges, hosszantartó, kellemes illatot
biztosítanak a színes és fehér textileknek egyaránt.
Elérhetőek “Trópusi liliom & Ylang ylang” és
“Fehér orchidea & Jázmin” illatokban.
Kiszerelés: 8 kg
Cikkszám: 101102531 / 101102430

Coccolino Professional
Concentrate

Surf Professional Color

Coccolino Professional Pure
Concentrate

Sunlight Professional Liquid

Sunlight Professional
Tablets

Sunlight Professional Rinse
Aid Acidic 6x2L

Öblítőkoncentrátum kellemes illattal.
Illatanyaga révén a mosás után tartósan kellemes
illatot, puhaságot és rugalmasságot biztosít a textíliának. Antisztatizáló hatású és megkönnyíti a
vasalást.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7518627

Enyhén illatosított textilöblítő koncentrátum,
érzékeny bőrre is alkalmas.
Illatanyagának köszönhetően a mosás után tartósan kellemes illatot, puhaságot és rugalmasságot
ad a textíliának. Antisztatizáló hatású.
Kiszerelés: 2x5 liter
Cikkszám: 7519601

Gépi mosogatótabletta.
Kiválóan alkalmazható kézi adagolású mosogatógépekben. Hatékonyan távolítja el a makacs
szennyeződéseket (kávé, tea, rúzsfoltok) és ételmaradványokat minden típusú edény, evőeszköz,
tál, serpenyő és pohár felületéről kemény és lágy
vízben egyaránt.
Kiszerelés: 4x188 db
Cikkszám: 101102981

Folyékony mosószer különleges illattal.
Ragyogó tisztítóerő és lenyűgöző illat a színes
textíliáknak.Tökéletes tisztaságot és különleges,
hosszantartó, kellemes “Trópusi liliom & Ylang
ylang” illatot biztosít a színes textíliáknak.
Kiszerelés: 2x4 liter
Cikkszám: 101102846

Folyékony gépi mosogatószer közepesen kemény
és kemény vízhez.
Kiválóan eltávolítja a szennyeződéseket minden
vízkeménység mellett. Mindig tökéletes eredményt
biztosít, használata 1 - 5 perces mosogatási fázissal rendelkező mosogatógépekhez ajánlott.
Kiszerelés: 10 liter
Cikkszám: 100903126

Folyékony gépi öblítőszer közepesen kemény és
kemény vízhez.
Alacsony habzású savas gépi öblítőszer, mely
megakadályozza a vízkőképződést a mosogatógépekben. Biztosítja a gyors és csíkmentes száradást és a habzás szabályozását a mosogatógépekben. a Sunlight Professional Liqiud öblítőszerrel
együtt használva kitűnő eredményeket nyújt.
Kiszerelés: 6x2 liter
Cikkszám: 101101824

Soft Care személyhigiéniai termékek
Soft Care Sensisept

Soft Care Fresh

Kézfertőtlenítő szappan.
Rendkívül hatékony kézfertőtlenítő és kivételesen gyengéd a bőrhöz. Ez az egyedülálló,
innovatív termék egyesíti a kozmetikumok pozitív tulajdonságait a fertőtlenítő hatással.
Baktericid, yeasticid (MRSA), szelektív virucid.
Kiszerelés: 2x5 liter / 6x800 ml
Cikkszám: 100854161 / 100854165

Friss illatú kézmosókrém általános felhasználásra. Áttetsző kék, friss illatú folyékony
szappan. Bőrbarát pH-értéke révén kíméli a
kezet, mégis alaposan tisztítja a bőrt. Kellemes,
friss illata sokáig megmarad. Kézmosás után a
bőr bársonyosan sima tapintásúvá válik.
Kiszerelés: 6x800 ml
Cikkszám: 6960300

Soft Care Foam Soap

Soft Care Med

Általános kézmosásra használatos habszappan,
melynek bőrsemleges pH-ja és összetevői kímélik
a bőrt, kellemes illatot kölcsönözve annak.
A Soft Care Foam Soap mindenhol alkalmazható,
ahol elngedhetetlen a kézmosás, úgy mint éttermekben, iskolákban, irodákban és más középületekben.
Kiszerelés: 6x700 ml
Cikkszám: 7514368

Alkoholos kézfertőtlenítő gél.
Alkalmazható mindazokon a területeken, ahol a
kéz higiéniája kiemelkedő fontosságú, mint pl.
az egészségügy vagy az élelmiszeripar.
Alkalmas higiénés kézfertőtlenítésre és műtéti
bemosakodásra (sebészi kézfertőtlenítésre).
Baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid,
szelektív virucid (Adenovírus, MNV, Vaccinia)
Kiszerelés: 6x500 ml
Cikkszám: 100858318 / 101103854

Textilhigiéniai termékek
Clax Bioextra Color Automat
Színvédő- és kímélő enzimes mosószer.
Fehérjével, pigmentekkel, és egyéb más szenynyeződésekkel (zsír, olaj, stb) szennyezett textíliák
mosására kifejlesztett nagyhatású, bioaktív fehérjebontó enzimet és perborátot tartalmazó elő-, és főmosószer. Kitűnően alkalmazható egészségügyi és
ipari mosodákban lágy- és közepesen kemény vízkörülmények mellett. Bármilyen színes
textília mosására alkalmas, többszöri mosás
után is megóvja a színeket.
Kiszerelés: 18 kg
Cikkszám: G12169

Clax Bioextra Automat
Enzim és perboráttartalmú mosószer.
Fehérjével, pigmentekkel, és egyéb más szenynyeződésekkel (zsír, olaj, stb) szennyezett textíliák
mosására kifejlesztett nagyhatású, bioaktív fehérjebontó enzimet és perborátot tartalmazó elő-,és főmosószer. Kitűnően alkalmazható egészségügyi és
ipari mosodákban lágy- és közepesen kemény vízkörülmények mellet. Fehér színű, világos,
valamint színtartós, műszálas textíliák
mosására alkalmas.
Kiszerelés: 18 kg
Cikkszám: G12168

Clax Soft Fresh
Antisztatikus textilöblítő.
Kifejezetten kereskedelmi és helyszíni mosodák számára kifejlesztett folyékony öblítőszer.
A termék a legtöbb textil fajtán alkalmazható, és kézileg, valamint automatikusan is adagolható.
Megelőzi az egyes szálak összetapadását és az elektrosztatikus feltöltődést, valamint
megkönnyíti a vasalást. A legtöbb féle textíliához alkalmazható, de nagy terjedelmű, textúrált
anyagokon, például törölközőkön különösen hatékony. Puha, selymes tapintást kölcsönöz.
Kiszerelés: 20 liter
Cikkszám: 7522275

