padlók

Ügyfeleink igényeihez alkalmazkodva különböző
tisztítószereket fejlesztettünk ki padlólapokhoz, kő- és
fapadlókhoz. Termékeink hatékony és hosszantartó
tisztaságot biztosítanak.

kézi tisztítás

Clinex Floral
Univerzális padlótisztítszer
Hatékony padlótisztítószer három friss illatban. Kitűnően tisztít és
ápol. A megtisztított felületeknek csillogó fényt és hosszantartó
kellemes illatot biztosít.
Felhasználási javaslat:
Vízálló padlózat napi ápolásához és tisztításához.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. A tisztítandó felület szennyezettségétől
függően hígítsuk. Javasolt higitás: 50 - 200 ml termék /10 l víz.

KTM
10
12

Floral Óceán:
77-890 - 1L
77-891 - 5L
77-892 - 10L

Floral Citrus:
77-896 - 1L
77-897 - 5L
77-898 - 10L

Floral Hajnal:
77-893 - 1L
77-894 - 5L
77-895 - 10L

Clinex Wood&Panel

10

13

Clinex Glazur

Laminált padlótisztítószer

Mázas padlótisztítószer

Vízálló, laminált és lakkozott fapadlók
takarítására használható koncentrátum, mely
nem hagy csíkokat a feltakarított felületen.
A megtisztított felületnek csillogó fényt és
hosszantartó kellemes illatot biztosít.
Felhasználási javaslat:
Laminált és lakkozott fapadlók napi tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően
az
alkalmazandó hígítás:
- Napi ápolás esetén 50 ml termék / 10 l víz.
- Makacs szennyeződések eltávolítása esetén:
100 ml termék /10 l víz.

Új
generációs padlótisztító koncentrátum
mázas padlók takarításához és ápolásához.
Antisztatikus hatású. Elmélyíti a padló
természetes színét, kellemes, friss illatot hagyva
maga után.
Felhasználási javaslat:
Mázas padlóburkolatok tisztításához.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
- Napi takarítás esetén: 50 ml termék / 10 l víz.
- Erős, makacs szennyezés takarítása esetén:
100 ml termék /10 l víz.

-77-689
KTM 1L
5L -77-690
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-77-162 10L -77-164
KTM 1L
5L -77-163

Clinex Floral Forte

Clinex Lastrico

Padlótisztítószer

Kőburkolat tisztítószer

Lúgos
kémhatású
tisztítószer
vízálló
padlóburkolatok
tisztítására
kifejlesztve.
Eltávolítja
a makacs szennyeződéseket,
tisztán tartja a felületet. Alkohol tartalmának
köszönhetően gyorsan elpárolog, száradás
közben nem hagy csíkot. A megtisztított
felületnek hosszantartó kellemes illatot biztosít.
Felhasználási javaslat:
Beton, kerámia, PVC, linóleum padlózat
tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
- Napi takarítás esetén: 50 ml termék /10 l víz.
- Erős szennyezettség esetén: 100 ml /10 l víz.
Optimális tárolási hőmérséklet: 5-30°C.

Nagyhatású tisztítószer erős szennyeződések
eltávolítására. Különösen ajánlott kő, beton,
gránit padlók, valamint cementtel, gipsszel
szennyezett kerámiapadló tisztítására. Ideális
sírkövek tisztítására is.
Felhasználási javaslat:
Saválló kőburkolatok ápolására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Higítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás: Napi takarítás esetén:
50-200 ml termék / 10 l víz. Márványpadló
tisztítására csak nagyon erős szennyezettség
esetén használja, javasolt hígítás 300 ml
termék/ 1 l víz.
Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy
kevésbé látható felületen.

KTM 15 LL -- 77-705
77-706

2

-77-153 10L -77-155
KTM 1L
5L -77-154

Clinex Nano Protect Floral

Clinex S5

Nano padlótisztítószer

Univerzális padlótisztító és zsíroldószer

Kellemes, citrom illatú ápolószer vízálló padlók
takarítására. A készítményben lévő szilícium
nano részecskék védelmet nyújtanak az újabb
szennyeződés lerakódása ellen, miközben lágy
ragyogást kölcsönöz a megtisztított felületnek.
Csíkmentesen szárad.
Felhasználási javaslat:
Vízálló felületek napi ápolására alkalmas.
Különösen ajánlott mázas, kerámia, kő-,
lakkozott fa, faalapú panelekből
készült,
műanyag-, PVC padlók tisztítására.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
Kézi tisztítás esetén a szennyezettség
mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:
50- 150 ml termék / 10 l víz.

Sokoldalú tisztítószer a legtöbb makacs
szennyeződés
eltávolítására.
Alkalmazott
hígítástól függően alkalmas nagyon erősen
szennyezett felületek alapos tisztítására éppúgy,
mint napi takarításhoz.
Felhasználási javaslat:
Erősen olajos ipari padlók tisztításához,
épületek homlokzatának tisztításához, gépek,
eszközök, motorok valamint mechanikai és
autóalkatrészek tisztításához.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
Hígítási arány padló tisztításához:
5-50 ml termék/ 1 l víz.
Hígítási arány ipari gépek tisztításához:
5-100 ml termék / 1 l víz.
Hígítási arány motormosóként való tisztításához:
1-10 ml termék/ 1 l víz.

KTM

13
1L - 77-333
5L - 77-334
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-77-107
KTM 5L
20L -77-109

gépi tisztítás
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Clinex Anti-Oil

Clinex DHS Forte

Olajos padló tisztítószer

Ipari padlótisztítószer

Fékezett habzású gépi tisztítószer lúgálló
padlófelületek
takarítására.
Korszerű
alapanyagainak köszönhetően a zsírokat és
olajokat nagyon jól nedvesíti és emulgeálja,
ideális műhelyek és üzemi csarnokok erősen
olajos padlózatának takarítására.
Felhasználási javaslat:
Építkezések,
üzemcsarnokok,
autószerelő
műhelyek víz-, és lúgálló padlózatának
tisztítására.
Használati útmutató:
Kézi tisztításra is használható. Hígítva
használandó. Használat előtt felrázandó.
Függően a szennyezettség mértékétől, az
alkalmazandó hígítás:
- Napi takarítás esetén:
50-100 ml termék /10 l víz
- Alapos nagytakarítás esetén:
300-500 ml termék /10 l víz

Citrusf
Citrusfélék
természetes
kivonatát
tartalmazó
készítmény, mely tisztítja és zsírtalanítja a
készítm
kikeményedett beton, kerámia és PVC felületeket.
kikemé
Kiválóan eltávolítja a targoncák által hagyott nyomokat
Kiváló
bármilyen felületről. Csíkmentesen szárad. Gépi és
bármil
kézi tis
tisztításra is egyaránt alkalmas.
Felhasználási javaslat:
Felhas
Kemény lerakódások eltávolítására (főleg gumi)
Kemén
fejlesz
fejlesztett
készítmény.
Kiválóan
alkalmazható
sportc
sportcsarnokok (cipőnyomok) felmosására, ipari és
gyárépületek tisztítására.
gyárép
Haszn
Használati útmutató:
Haszn
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
- Kéz
Kézi tisztítás esetén a szennyezettség mértékétől
függőe
függően, az alkalmazandó hígítás:
50-200 ml termék / 1 l víz.
- Gép
Gépi mosás esetén a hígítási arány:
200- 500 ml termék /10 l.
Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy kevésbé
látható felületen.
5L -77-004

-77-011 10L -77-010
KTM 1L
5L -77-013

KTM
14

1
- 77-696
KTM 1L
5L - 77-697

Clinex M3 ACID

Clinex 4Dirt

Padló-, és szaniter tisztítószer

Univerzális zsíroldószer

Vízálló és saválló padlóburkolatokhoz készült
savas tisztítószer koncentrátum fékezett
habzással. Nagy hatóerejű, kiválóan oldja a
mészkövet, eltávolítja a szennyeződéseket és
szappanmaradékokat, miközben kellemes illatot
kölcsönöz a kezelt felületeknek. Adagolástól
függően a vizes blokkok rendszeres napi vagy
időszakos tisztításra is használható.
Felhasználási javaslat:
Bármilyen saválló burkolaton alkalmazható.
Kiválóan alkalmas
a
burkolófelületek
közömbösítésére, építkezések és felújítások
után a padlózatok felmosására.
Használati útmutató:
Hígítva
használandó.
A
szennyezettség
mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:
- Időszakos tisztítás esetén:
2 %-10 % (200 – 1000 ml termék/ 10 l víz).
- Intenzív tisztítás esetén:
1 %-5 % (100 – 500 ml termék/ 10 l víz).
- Napi tisztítás esetén:
0,1 %-0,5 % (10 – 50 ml termék/ 10 l víz).

Univerzális zsíroldószer koncentrátum makacs,
zsíros szennyeződés eltávolítására kifejlesztve.
Vendéglátó ipari és egyéb ipari betonpadló,
PVC, természetes és szintetikus kőpadló,
járólap, laminált padló és egyéb típusú padló
takarítására
alkalmas.
Hatékonyan
oldja
a növényi és állati eredetű zsíros / olajos
szennyeződéseket és a több rétegben lerakódott
szennyeződést.
Hatékonyan
eltávolítja
a
konyhai és az ipari szennyeződéseket. Gépek
és eszközök tisztítására is alkalmas. Kézi és
gépi mosás esetén is alkalmazható, valamint
munkaruhák mosására is alkalmas.
Felhasználási javaslat:
Élelmiszeripari,
illetve
feldolgozóipari
egységekben
vízálló
felületek
tisztására,
üzemcsarnokok, felújító üzemek, autószerelő
műhelyek ipari padlójának felmosására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
5-50 ml termék / 1 l víz.
- Munkaruha mosásához:
10-100 ml termék / 10 l víz.
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-77-640
KTM 1L
5L -77-641
10L -77-642

10L - 77-698

10,5

8

Clinex M6 Medium

Clinex M9 Strong

Általános padlótisztítószer

Erős padlótisztítószer

Fékezett habzású, hatékony tisztítószer vízálló
padlók takarítására. Kézi (felmosóval való) és
gépi (egytárcsás súrológéppel való) tisztításra is
egyaránt használható. Hosszantartó, kellemes,
friss illatot hagy maga után.
Felhasználási javaslat:
Lúgálló beton, terrakotta, zománc, klinker
padlóburkolat, epoxigyanta, természetes és
műkő burkolatok tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A tisztítás gyakoriságától és a szennyezettség
mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:
- Gépi tisztítás esetén:
0,5-2%: 50-200 ml termék/ 10 l víz
- Kézi tisztítás esetén:
50-500 ml termék/ 10 l víz

Tisztítókoncentrátum
erősen
szennyezett
felületek
alapos
tisztításához.
Lúgos
vegyszereknek
ellenálló,
mosható
felületekre kifejlesztve. Eltávolítja a makacs
szennyeződéseket
és
más
tisztítószer
maradványokat. Kézi (felmosóval való) és gépi
(egytárcsás súrológéppel való) tisztításra is
egyaránt használható.
Felhasználási javaslat:
Olajjal erősen szennyeződött műhelyek,
gyárak és egyéb ipari létesítmények padlóinak
tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
- Gépi tisztítás esetén:
0,5-5%: 50-500 ml termék/ 10 l víz
- Kézi tisztítás esetén:

-77-094
KTM 5L
10L -77-095
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-77-385 10L -77-098
KTM 1L
5L -77-097

Clinex 4Hall

Clinex SportHall

Ipari helyiség padlótisztítószer

Tisztítószer sportlétesítmények padlóira

Bármilyen típusú, vízálló padlóburkolatok
tisztaságának megőrzésére alkalmas fékezett
habzású
ápoló
tisztítószer.
Hatékonyan
eltávolítja a makacs, nehezen eltávolítható
szennyeződéseket is. Finom filmréteget képez
a felületen, mely megkönnyíti a folyamatos
ápolást.
Felhasználási javaslat:
Kerámia, beton, porcelán, terrazzo, epoxigyanta,
PVC, linóleum és kaucsuk padlózat takarítására.
Kézi és gépi tisztításra is egyaránt használható.
Használati útmutató:
Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
5-100 ml termék/ 10 l víz.

Folyékony
y
tisztítószer
sportlétesítmények
padlóinak csúszásmentes tisztításához. Gépi
padló
és kézi
k
tisztításra is egyaránt alkalmazható.
Olyan sportpadlók takarításához PVC, linóleum,
vagy parketta sportpadlók tisztítására ajánlott.
A ter
termék kiváló nedvesítő hatású, biztonságos
felüle
felület-tisztítást
tesz
lehetővé.
Gyorsan
párol
párolog, nem hagy csíkokat, párás foltokat,
nem rakódik fel a felületen. Friss illatot biztosít.
Felha
Felhasználási javaslat:
Felha
Felhasználási javaslat: Mosható felületek napi
ápolására, takarítására. Sportpadlók takarítására.
ápolá
Hasz
Használati útmutató:
Hasz
Használat előtt felrázandó. Napi takarítás esetén
az al
alkalmazandó hígítás: 20-50 ml termék/ 10
L víz
víz. Erős szennyezettség esetén: 50-100 ml
termék/ 10 L víz.
termé

KTM

9

5L -77-659
10L - 77-660
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KTM

5L -77-074
10L - 77-075

