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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Konyhatisztítás
Élelmiszeripari higiénia

www.kiehl-group.com

Spül-Blitz green
Kézi mosogatószer

▲ Anyagkímélő
▲ Takarékos felhasználás

Jet
Folyékony súrolószer

▲ Sima felületű tárgyakra
▲ Kíméletesen tisztít és 

políroz

Frigosan
Fagyasztó helyiségek  
tisztítószere

▲ Eltávolítja az olajoktól és zsíroktól 
átitatott szennyeződéseket

▲ A hűtő helyiség kiürítése ill. 
leolvasztása nem szükséges

▲ Alkalmazható -30°C-ig
▲ Fékezett habzás

Fumex
Tisztítószer füstölési gyanta  
eltávolításához

▲ Füstgyanta, zsír, olaj és ráégett 
szennyeződések eltávolítására

▲ Füstölő kamrákhoz, serpenyőkhöz 
és katlanokhoz használható 

▲ Kézi és gépi adagolás egyaránt 
lehetséges

További kiváló tisztító és ápoló termékek  
a professzionális konyhatisztítás és  
élelmiszeripari higiénia területén:

Coffexano-cit
Vízkőeltávolító kávéfőzőhöz és konyhai gépekhez

Coffexano-clean-Tab2
Kávéfőző-tisztítószer

 EU Ecolabel: 
DE/020/215

Xon-forte
Habos élelmiszeripari  
tisztítószer

▲ Speciális zsíroldó összetevőkkel
▲ Használható forrólevegős sütő, 

kombi-gőzpároló, fritőz, tűzhelylap  
és szagelszívó felületein

▲ Európai és osztrák 
környezetvédelmi jellel

UW 1214

 EU Ecolabel: 
DE/019/028

Disoman 
Nagy teljesítményű kézi  
mosogatószer koncentrátum

▲ Anyagkímélően tisztít, bármilyen 
szennyeződést eltávolít

▲ Kiváló zsíroldó hatással rendelkezik
▲ Rendkívül kiadós, 

takarékos felhasználás
▲ Szinezék- és illatanyag 

mentes
▲ Európai és osztrák 

környezetvédelmi jellel

UW 1212

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához



 EU Ecolabel: 
DE/020/269

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is 
(lásd árlista ill. termékismertető).
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A biocid termékeket körültekintően  
alkalmazzák. 
Felhasználás előtt mindig olvassák el  
a címkét és a termékleírást.

Blutoxol
Folyékony élelmiszeripari  
fertőtlenítő tisztítószer koncentrátum

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 alapján
bevizsgálva

▲ Felhasználható az összes élelmiszert 
feldolgozó iparban

▲ Megbízható higiénia
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok

inkl. szalmonella és lisztéria, élesztőgombák- 
és egyéb gombák ellen

▲ Habszóró eljárás

Kiehl-RapiDés
Folyékony, gyors- 
fertőtlenítő-tisztítószer

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 
alapján bevizsgálva

▲ Csak 1 perces behatási idő
▲ 4 °C-on is hatékony
▲ Teljes mértékben hatékony 

baktériumok inkl. szalmonella és  
lisztéria, élesztőgombák- és egyéb  
gombák, burkolt vírusok valamint  
norovírusok ellen

▲ Aldehid, parfüm és színezékanyag 
mentes

▲ Ivóvizes öblítés nem szükséges

Desinet-compact  
koncentrátum
Folyékony, aldehidmentes  
tisztító- és fertőtlenítő  
koncentrátum

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697
alapján bevizsgálva

▲ Semleges illatú, tisztító, fátyol- és 
tapadásmentes

▲ Széles kiegyensúlyozott 
hatásspektrum

▲ Teljes mértékben 
hatékony baktériumok  
inkl. MRSA,  
élesztőgombák,  
betokosodott vírusok  
továbbá noro- és  
rotavírusok ellen

Vinox-Dés
Savas fertőtlenítő-tisztítószer  
nagykonyhák és élelmiszeripari  
területekre

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 alapján 
bevizsgálva

▲ Kis mennyiség esetén is gyors hatás
▲ Teljes mértékben hatékony élesztőgombák 

és baktériumok ellen inkl. lisztéria és  
szalmonella

▲ Korrózióvédelemmel ellátva

Vinoxin
Nemesfém- és saválló felületek  
tisztítószere

▲ Felhasználásra kész
▲ Illat- és szinezékanyag mentes

Grasset-plus
Zsíroldó szer

▲ Gyors zsíroldó és tisztító 
tulajdonságok

▲ Felhasználható élelmiszeripari- és 
ipari területen

▲ Korrózióvédelemmel ellátva
▲ Intenzív tisztító hatás egy speciális, 

szinergetikus hatású tenzid  
kombinációnak köszönhetően

Torvan-Koncentrátum FD
Aktív tisztítószer az  
élelmiszeripar területén

▲ Gyorsan és erőteljesen hat minden 
vízálló felületen

▲ Jó a szennyelválasztó 
képessége 

▲ Intenzív tisztításhoz is 
kiválóan alkalmas

Grasset
Zsíroldó szer 

▲ Gyors hatású, lúgos konyhai 
tisztítószer

▲ Eltávolítja a növényi és állati eredetű 
olaj és zsírmaradványokat

▲ Korróziógátlót tartalmaz
▲ Habszóró eljárással is alkalmazható

Vinox-eco
Mészkő- és zsíreltávolító

▲ Ökológiai fontos savbázissal
▲ Illat- és szinezékanyag mentes
▲ Európai és osztrák környezetvédelmi 

jellel

UW 1214

Desgomin
Folyékony, aldehid- és  
kvaternermentes tisztító- és  
fertőtlenítő koncentrátum

▲ Felhasználható egészségügyi- és 
élelmiszeri területen

▲ Alkalmas vízálló felületeken
▲ Gyorsan hat, még alacsony koncentráció 

esetén is
▲ Az EN 13697, EN 13727, EN 13624, 

EN 14348 és EN 14476 alapján bevizsgálva
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok, 

élesztőgombák, betokosodott vírusok  
valamint mikobaktériumok ellen

Desgoquat
Folyékony, aldehidmentes tisztító- 
és fertőtlenítő koncentrátum

▲ Felhasználható egészségügyi- és 
élelmiszeri területen

▲ Klór-, aldehid-, fenol és fémanyag mentes
▲ Az EN 13697, EN 13727, EN 13624, 

EN 13704 és EN 14476 alapján bevizsgálva
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok, 

élesztőgombák, penészgombák, vírusok  
valamint bakteriális spóraképzők ellen

▲ Különösen alkalmas a
HACCP koncepcióján 
belüli felhasználásra

▲ Minden termék felhasználása 
engedélyezett az élelmiszeripar  
területén

▲ Optimális konyhai higiénia


