
Részletes információt és felhasználási javaslatot a termékek biztonsági és technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!



főző terület

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Zsírtalanítás padló, berendezés
GREASE superclean

- olajos, zsíros, és egyéb makacs

szennyeződésekre is hatékony

- növeli az anyagok élettartamát

Zsírtalanítás sütő, grill
GRILL express

Fertőtlenítés padló, berendezés
APESIN combi DR

- fertőtlenítő tisztító, minden 

mosható felületre, berendezésre

Fertőtlenítés munkafelület, eszközök
APESIN KDR food

- habosítható fertőtlenítő

tisztító

v. pillanatfertőtlenítés
NOWA quickdes

Zsírtalanítás munkafelület, eszközök
GREASE speed

- gyorsan és hatékonyan oldja a 

zsíros, olajos szennyeződéseket

- permetezhető, habosítható

Súrolószer
CREAM cleaner

-erőteljes hatás

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

20-30ml/L

5-20ml/L

2,5-10ml/L

használatkész

Konc.

20ml/Lhasználatkész



általános felület 

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Intenzív olaj és zsíroldás alaptisztítás
NOWA tanin

- gyorsan eltávolítja az ásványi, nö-

vényi, állati zsírokat, olajokat, korom,

kátrány, fém, gumi maradványokat. 

Nemesacél tisztítás, ápolás
INOXOL clean, INOXOL complete

- használható nemesacél, nikkel, sárga- és    

vörösréz felületen

Fehérje és zsíroldás, CIP rendszerek is
NOWA MR 750

-sütő- és pörkölőszalagok, melegítők

szeparátorok, tartályok és csövek, 

valamint vágógépek tisztításához.

Ládatisztítás
NOWA KRC 740

- makacs zsír, fehérje szennyeződésre

- ideális késekhez, csizmákhoz és 

köténytisztító gépekhez

- aktív klórtartalommal

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Vízkőoldás
CALC free

- hatékonya oldja a víz-

követ mosogatógépben, 

edényeken, eszköz és 

egyéb saválló  felületen.

Lefolyó
PRORAX

- lefolyótisztító

koncentrátum

használatkész

20-50ml/L

5-20ml/L

0,5-2g/L

Hűtőház
NOWA frigo

- hűtőpultokban is   

használható



előkészítő terület 

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Kézi mosogatás
MANUDISH original

- nagyhatású kézi mosogatószer

- kiváló zsír- és olajoldó hatás

- dermatológiailag tesztelt, bőrsemleges

Fertőtlenítés munkafelület, eszközök
NOWA quickdes

- pillanatfertőtlenítésre használható,

gyorsan ható felületfertőtlenítő

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

2-4 ml/5L

használatkész

Fertőtlenítés padló, berendezés
APESIN combi DR

- fertőtlenítő tisztító, minden 

mosható felületre, berendezésre

2,5-10ml/L

Zsírtalanítás munkafelület
GREASE classic
- univerzálisan alkalmazható konyhai tisztító

érzékeny felületeken is

használatkész

Zsírtalanítás padló, berendezés
TANET universal

- univerzális olaj- és zsíroldó

- használható akár ablaktisztításra vagy

kézi mosogatásra is

Zsírtalanítás 
GREASE off Q&E
- univerzális 

konyhai tisztító



felület tisztítás és fertőtlenítés GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Zsírtalanítás padló, berendezés
GREASE perfect

- gyorsan ható konyhai zsírtalanító

- használható vágógépek, hűtő, mosogató, mikro

páraelszívó, sütő, lúgálló padlóburkolatokra.

Nemesacél ápolás
INOXOL protect

- használható nemesacél, nikkel, 

sárga- és vörösréz felületen

Fertőtlenítés munkafelület, eszközök
Q&E APESIN kitchen

- aldehid, fenol, alkohol és klór 

mentes/CLP free 

- kiváló anyagkompatibilitás, króm

rozsdamentes acél, plexi, sárgaréz

Zsírtalanítás munkafelület, eszközök
GREASE power

- makacs szennyeződésekre is,mint pl. sütő, grill

- ételkiadó, pult, vágók, hűtő, mosogató, paraelszívó

konyhai eszközök, sütő, mikro, konvektomat, padló

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Súrolószer
CREAM cleaner

-erőteljes hatás

Használatkész

Használatkész
automatikus

10-100ml/L

Fertőtlenítés padló, berendezés
APESIN combi DR

- fertőtlenítő tisztító, minden mosható felületre, 

berendezésre gasztronómiai területen

-fertőtlenítés mellet, kiváló zsír és fehérje eltávolítás

10-100ml/L

2,5-20 ml/L



ZÁRT RENDSZER GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Zsírtalanítás munkafelület
GREASE  quickKliks
- ultrakoncentrált, univerzális konyhai tisztító  

makacs szennyeződésekre

Zsírtalanítás sütő, grill 
GREASE starKliks

- sütő- és grilltisztító, odaégett, makacs

szennyeződésekre (50°C, hatóidő 10 perc)

Fertőtlenítés padlóburkolat
APESIN combi DR Kliks
- univerzális fertőtlenítő tisztító

Ellenőrzött adagolás

totális költség kontroll, helytakarékos

Fertőtlenítés munkafelület
APESIN foodKliks

- kombinált konyhai tisztító, fertőtlenítő

- virucid, biocid, fungicid és levurocid

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Kézi mosogatás
MANUDISH evoKliks

0,1-0,3 ml/L

0,1-0,3 ml/L

0,1-0,3 

ml/L

5-50 ml/L

2-10 ml/L



gépi mosogatás lágy- és közepesen kemény vízhez

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatószer
ENERGY uni

- kifogástalanul zsírtalanít, 

- megakadályozza a vízkőlerakódást

Foltok eltávolítása, alaptisztítás
ENERGY powderclassic – ipari tisztítópor
- mindenféle foltot eltávolít, különösen a színeseket

Gépi fertőtlenítő mosogató
APESIN super *

- kemotermikus mosogatáshoz fejlesztve,       

klór és QAV mentes, tökéletes zsíroldás

* ÖGHMP szerint: 3g/L, 180sec./60°C

MO-i engedélyeztetés folyamatban

Gépi öblítő
BRILLANT uni

- gyorsítja a száradási időt

- gátolja a vízkőlerakódást

- csillogó evőeszköz, edény, pohár

Vízkőoldás
CALC free

- hatékonyan szünteti meg a vízkő-

lerakódásokat a mosogatógépben, az 

edényeken, eszközökön és felületeken

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

180sec./60°C

3 g/L

20-100 ml/L

15-20 min.



gépi mosogatás kemény vízhez

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatószer
ENERGY super

-kifejezetten extrém feltételekhez

-kiküszöböli a vízkőtelenítést

Gépi öblítő
BRILLANT ultra

- gyorsítja a száradási időt

- csillogó evőeszköz, edény, pohár

- nehéz feltételeknél is hatékony

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Gépi fertőtlenítő mosogató
APESIN super *

- kemotermikus mosogatáshoz fejlesztve,       

klór és QAV mentes, tökéletes zsíroldás

* ÖGHMP szerint: 3g/L, 180sec./60°C

MO-i engedélyeztetés folyamatban

180sec./60°C

3 g/L

Vízkőoldás
CALC free

- hatékonyan szünteti meg a vízkő-

lerakódásokat a mosogatógépben, az 

edényeken, eszközökön és felületeken

Foltok eltávolítása, alaptisztítás
ENERGY powderclassic – ipari tisztítópor
- mindenféle foltot eltávolít, különösen a színeseket 20-100 ml/L

15-20 min.



gépi mosogatás ozmózis vízhez

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatószer
ENERGY classic

- kifejezetten lágy és közepes 

vízkeménységig

- minden fajta mosogatógéphez

Gépi öblítőszer
BRILLANT osmosis

- kifejezetten ozmózis vízhez fejlesztve

- csökkenti a száradási időt és fénylőn  

csillogó, csíkmentes edény, evőeszköz

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

A fordított ozmózis technológia a vízben előforduló szennyeződések és 

ásványi anyagok 95-98%-tól képes megtisztítani a vizet, 0,0001 mikron 

résmérettel, kiszűrve a szervetlen ásványi sókat is. 

Tisztított, lágy vízzel, sokkal eredményesebb, hatékonyabb eredmény, 

valamint lényegesen gazdaságosabb üzemeltetés érhető el.

Gépi mosogatószer
ENERGY proKliks

- kifejezetten lágy és ozmózis vízhez

- maradékmentes tisztítási eredmény
0,6-2,5 g/L

Gépi öblítőszer
BRILLANT proKliks

- kifejezetten lágy és ozmózis vízhez

- egyedülálló ragyogást biztosít
0,1-0,3 g/L

zárt rendszerű, 

magas koncentrátumú termékek



ZÁRT RENDSZER gépi mosogatás - GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatószer
ENERGY turboKliks 3in1

- lágy és közepesen kemény vízhez, 

- EDTA, NTA és foszfátmentes

-3in1: előmosás, főmosás, hatásfokozóként

Gépi mosogatószer
ENERGY topKliks

- ideális magas vízkeménység esetén is

- erős tisztító hatás, folteltávolítás.

Gépi öblítőszer
BRILLANT topKliks

- kivételes öblítési teljesítmény

- megakadályozza a fátyolosodást 

zárt rendszerű, 

magas koncentrátumú, helytakarékos termékek

Gépi öblítőszer
BRILLANT multiKliks

- minden vízkeménységhez ajánlott

- egyedülálló ragyogást biztosít

0,5-3 g/L

0,6-2,5 g/L

0,2-0,6 g/L

0,1-0,3 g/L

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!



gépi mosogatás GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatószer
ENERGY perfect

- kifejezetten lágy és közepesen kemény  

vízhez. NTA, EDTA és foszfát mentes

- hatékonyan eltávolítja a tipikus  

szennyeződéseket az edényekről.

Mosogató tabletta 4 az 1-ben
ENERGY easytabs
-foszfát- és illatanyag mentes

-kis gépekhez, manuális adagolás
1db tabl./ mosás

Gépi mosogatószer
színes- és könnyűfém védelemmel

ENERGY alu
- használható előmosás vagy áztatás céljára 

is. NTA, EDTA, foszfát és klór mentes

- alumínium, ezüst, színesfém, rozsdamentes 

acél, műanyag, porcelán edények tisztításához

Gépi öblítőszer
BRILLANT perfect
- száradást gyorsító komponenssel

- kifejezetten lágy és közepesen kemény vízhez

- akadályozza a vízkő lerakodását a felületen

0,1-0,3 g/L

2-5,5 g/L

1-5,5 g/L

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!



gépi mosogatás pohármosogató gépekhez

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi öblítőszer
BRILLANT bar

- megnöveli az öblítési teljesítményt és 

hatékonyságot

- megakadályozza a vízkőlerakódást

- egyszerű adagolás

- ajánlott pohármosogatókhoz, háztartási  gépekhez

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Vízkőoldás
CALC free

- hatékonyan szünteti meg a vízkő-

lerakódásokat a mosogatógépben, az 

edényeken, eszközökön és felületeken

20-100 ml/L

15-20 min.

Gépi mosogatószer
ENERGY bar

- óvja az edények és a gép felületét

- speciálisan poharak tisztítására javasolt

- használható minden fajta pohár-mosogatógéphez  

- egyszerű adagolás

0,1-0,4 g/L

1-4 g/L

Gépi öblítő
BRILLANT uni

- gyorsítja a száradási időt

- gátolja a vízkőlerakódást

- csillogó evőeszköz, edény, pohár



kisebb egységek, büfék

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Gépi mosogatás – Tabletta 4in1

ENERGY easytabs
-foszfát- és illatanyag mentes

-kis gépekhez, manuális adagol ás

1db tabl./ mosás

Zsírtalanítás padló, berendezés
TANET universal

- univerzális olaj- és zsíroldó

- akár ablaktisztításra vagy

kézi mosogatásra is alkalmas

Fertőtlenítés padló, berendezés
APESIN combi DR

- fertőtlenítő tisztító, minden 

mosható felületre, berendezésre

Lefolyó
PRORAX
- lefolyótisztító

Zsírtalanítás munkafelület
GREASE classic
- univerzálisan alkalmazható 

érzékeny felületeken is

Fertőtlenítés munkafelület, pult
NOWA quickdes

- pillanatfertőtlenítésre használható,

gyorsan ható felületfertőtlenítő

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Vízkőoldás
CALC free

- mosogatógépben, 

edény, eszköz, felület

Fémápolás
INOXOL complete
- használható nemesacél, 

nikkel, sárga- és    

vörösréz felületen

használatkész

Gépi öblítő
BRILLANT bar

- megakadályozza a 

vízkőlerakódást

- egyszerű adagolás

0,1-0,4 g/L

Kézi mosogatás
MANUDISH original

- nagyhatású kézi mosogatószer

- kiváló zsír- és olajoldó hatás

- dermatológiailag tesztelt, bőrsemleges

2-4ml/5L

használatkészhasználatkész

2,5-10ml/L



személyzeti szaniter terület kézhigiénia

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Napi szanitertisztító
SANET BR75

- gyorsan ható vízkő-, mészkő- és húgykőoldó

- korrozióvédővel és vízlepergető hatással

Folyékony szappan
LAVAMANI F

- parfüm és színezékmentes

- pH bőrsemleges

gyengéden tisztít, véd a kiszáradástól

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Tisztító fehérítővel
PRANA gel Javelissant

- oldja a makacs,

és színes foltokat

Fertőtlenítő szaniter tisztító
APESIN SDR sun

- gyorsan ható fertőtlenítő, vízkő, rozsda, zsír és   

fehérjék maradékmentes eltávolítására
30-50ml/L

Kézfertőtlenítő
APESIN handactiv

- gyorsan ható, használatkész, alkoholos

- egyedülálló kézvédő komponensekkel
min. 3 ml

15 sec.

10-200 ml/L

koncentrátum

Kézvédő
LAVAMANI care

- ápoló méhviasszal

- ásványolaj, parafin

és szilikonmentes

1-2 ml/L

45 ml/5L



Személyzeti szaniter terület/kézhigiénia- GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Napi szanitertisztító
SANET zitrotan

- gyorsan ható vízkő-, mészkő- és húgykőoldó

- korrozióvédővel és vízlepergető hatással

Folyékony szappan
LAVAMANI sensation

- hipoallergén és színezékmentes

- pH bőrsemleges, napi használatra

gyengéden tisztít, véd a kiszáradástól

(csak vendég szaniterbe, enyhén illatos)

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Biotechn. szagtalanító
BIOBACT clean és scent

- lebontja a kellemetlen szagokat

Intenzív szaniter tisztító
SANET perfect

- hatékonyan oldja a vízkő, zsír, mészkő   

típusú szennyeződéseket, gyengén habzó

Kézfertőtlenítő
APESIN handactiv F

- gyorsan ható, használatkész, alkoholos

- bőrbarát, egyedi kézvédő komponensekkel
min. 3 ml

15 sec.

2,5-25 ml/L

koncentrátum

Kézvédő
LAVAMANI protect

- gyorsan  szívódó

- szilikonmentes

kesztyűvel is

használható 

1-2 ml/L

2,5-25 ml/L

koncentrátum



Személyzeti szaniter - zárt rendszer- GREEN CARE termékek

-útmutató a termékek felhasználáshoz-

Napi szanitertisztító
SANET daily Q&E

- gyorsan ható vízkő-, mészkő- és húgykőoldó

- korrozióvédővel és vízlepergető hatással

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Intenzív szaniter tisztító
SANET power Q&E

- hatékonyan oldja a vízkő, zsír, mészkő   

típusú szennyeződéseket, gyengén habzó

automatikus

automatikus

Fertőtlenítő rövid hatóidővel
APESIN multi Q&E

- széles hatásspektrumú

érzékeny felületekre is, akril, macrolon, plexi

automatikus

Intenzív fertőtlenítő tisztító
APESIN sanKliks
- univerzális fertőtlenítő tisztító szaniter területre

Napi szanitertisztító
SANET intenseKliks

- erősen koncentrált szanitertisztító, szaniter 

területre, minden tipikus szennyeződésre 0,1-0,3 ml/L

0,1-0,3 ml/L

Ellenőrzött adagolás

totális költség kontroll, helytakarékos



Általánosan javasolt termékek MINTA:

➢ Mosogatószer kézi MANUDISH original

➢ Zsíroldó erős GREASE superclean

➢ Sütő-és grill tisztítószer GRILL express

➢ Mosogatószer gépi ENERGY super

➢ Mosogató gépi fertőtlenítő    APESIN super

➢ Vízkőoldó konyhai CALC ex

➢ Felületfertőtlenítő APESIN combi DR

➢ Gyorsfertőtlenítés NOWA quickdes

➢ Öblítő gépi BRILLANT uni

➢ Fémtisztító és ápoló INOXOL clean és 

➢ Folyékony súrolószer CREAM cleaner

➢ Intenzív alaptisztító NOWA tanin

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

ZSíROLDÓK & 

FELÜLETTISZTíTÓK

CREAM és GREASE

termékcsaládunk optimális 

megoldást kínál minden fajta 

szennyeződésre a konyhában és az 

élelmiszer-feldolgozó helyiségekben.



Példa- Gazdasági mutató

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Minőség és 
Gazdaságosság



Példa- Gazdasági alapok

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

Negatív KÖVETKEZMÉNYEK

➢ Több munkaóra: több munkabér kifizetése

➢ Intenzív tisztítószer: gyakoribb szükséglete

➢ Több sérülés, nemmegfelelősség: több reklamáció

Kanna=Kannaár vagy Oldat=Oldatár összehasonlítása önmagában, egy  NEM MEGFELELŐ DÖNTÉST 
eredményezhet, mely figyelmen kívül hagyja a rejtett költségeket, mely többletkiadáshoz vezethet.

REJTETT Költség (egy tipikus Példa)

➢„adott olcsóbb termék esetén” - speciális összetevők hiánya a termékben a szennyeződések 100%-os eltávolításhoz, 
a védelemhez és újraszennyeződés csökkentésére. Ez a tény, szabad szemmel hosszabb ideig nem látható, de: 

könnyebben megtapad benne a szennyeződés           rétegződik és cementálódik optikailag mattul a felület

gyakoribb lesz az intenzív tisztítás szükségessége          mely intenzívebb tisztítószert és plusz munkaórát igényel

C C

➢ Élettartam lerövidülése: idő előtti  berendezés, burkolatcsere

➢ Komfortérzet csökkenése: ügyfélkör és image vesztése

C C

Mi alapján NE DÖNTSÜNK, amikor tisztítószert váltunk ki?



Előnyei

További részletes információt és felhasználási javaslatot a termék technikai adatlapján talál.  

A megfelelő termék és adagoló kiválasztásához, szereléséhez kérje szaktanácsadónk segítségét!

✓ Minden igénynek megfelelő termékkínálat

✓ Tradicionális német márka minőség

✓ Fogyasztói elégedettség nyomonkövetése

✓ Professzionális képzés és szakmai tanácsadás 

✓ Partnerre szabott takarítási tervek és javaslatok melyek a 
takarítási folyamatokat, ezek hatásosságát és ezáltal az 
üzleti eredményességet is optimalizálják.

✓ Fenntartható, gazdaságos higiéniai megoldások

✓ Komplett szervízszolgáltatási csomag: adagolók, pumpák 
kihelyezése, szerelése, karbantartása.


