Főként vendéglátó ipari konyhák számára
ajánljuk a termékeket. A tisztítószerek gondosan
válogatott alapanyagokból, a legmodernebb
technológiával készülnek.

ÚJ TERMÉK

konyhai
berendezések
tisztítása

Clinex Smog

Clinex Grill

Ipari tisztítószer párolók,
füstölő kamrák tisztítására

Grill és tűzhely tisztítószer

Lúgos tisztítószer erős tisztító és zsíroldó
hatáss
hatással, mely eltávolítja a kormot a lúgálló
felület
felületekről. Tökéletesen feloldja a odaégett
ételma
ételmaradványokat.
Felhas
Felhasználási javaslat:
Komb
Kombi sütők, párolók, tűzhelyek, füstölő kamrák
tisztítá
tisztítására.
Haszn
Használati útmutató:
Haszn
Használat előtt felrázandó. Melegítse fel, vagy
hűtse le a tisztítandó készüléket 40-50°C-ra,
majd vvigye fel egyenletesen a hígítatlan terméket
a taka
takarítandó felületre. Csukja be a készülék
ajtaját
ajtaját, hagyja hatni a szert pár percig, majd fűtse
fel a kkészüléket 50-60°C-ra. Alaposan öblítse le
a felül
felületet vízzel. Állítsa be az automata sütőtér
tisztító funkciót, kövesse a gyártói utasításokat.
H
Használat után nedves törlőruhával törölje át a
készülék ajtajának tömítéseit.

Nagyon erős és hatékony tisztítószer a ráégett
ételszennyeződések eltávolítására. Súrolás
nélkül távolítja el az olajos és rászáradt
szennyeződéseket a lúgálló felületekről.
Felhasználási javaslat:
Grillsütők, sütők, rostélyok, grillező, főzőlapok,
gázsütők, edények,
füstölő kamrák, stb.
tisztítására. Nem károsítja a zománcozott
felületet. Aktív habként is használható.
Csak ipari felhasználásra!
Csak lúgálló felületekre alkalmazható!
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Mindig hideg sütőn
vagy rácson alkalmazza. Hígítás nélkül vigye
fel a tisztítandó felületre. Hagyja hatni egy
percig, hogy feloldja a szennyeződést, majd a
megtisztított felületet vízzel öblítse le. Szárítsa
meg a felületet papírtörlővel, vagy légfúvóval.
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KTM 5 L - 77-022

- 77-071
KTM 1L
5L - 77-023
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A termékek együttes használata javasolt.

ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA

Gépi öblítőszer

Mosogatószer koncentrátum rozsdamentes acél,
műanyag és porcelánedények mosogatásához.
Kiválóan
tisztítja
a
porcelánt,
konyhai
felszereléseket és evőeszközöket. Alumínium
edényekhez nem használható. A tökéletes
eredmény elérése érdekében használja a Clinex
DiShine nevű termékkel együtt.
Felhasználási javaslat:
Használata különösen éttermek, hotelek,
közétkeztetési
intézmények
nagyüzemi
mosogatógépeihez,
valamint
háztartási
mosogatógépekhez ajánlott.
Használati útmutató:
Hígítva használandó.
A víz keménységétől függően az alkalmazandó
hígítás: 1-5 ml termék /1 l víz.

Öblítőszer koncentártum mosogatógépekhez.
A megtisztított edényeknek ragyogó csillogást
biztosít anélkül, hogy a felületen csíkokat vagy
foltokat hagyna. Kivételesen jó hatás érhető el a
Clinex DishWash nevű mosogatószer együttes
használatával.
Felhasználási javaslat:
Használata
különösen
éttermek,
hotelek,
közétkeztetési
intézmények
nagyüzemi
mosogatógépeihez, háztartási
mosogatógépekhez ajánlott.
Használati útmutató:
Vegye figyelembe a mosogatógép gyártói
utasításait. Hígítva használandó.
A víz keménységétől függően az alkalmazandó
hígítás: 1-5 ml termék / 1 l víz.

2

10L - 77-063
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KTM 510LL- -77-072
77-073

KTM 1L - 77-667

10L - 77-059

Clinex HandWash
Kézi mosogatószer

KTM
KT

Clinex LCD
LCD képernyőtisztító
LCD monitor és kijelző tisztítószer. Por, nikotin
és más, zsíros szennyeződés eltávolítására
alkalmas. Csíkmentesen szárad.
Felhasználási javaslat:
LCD kijelzők tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.
Permetezze a terméket puha, tiszta törlőruhára,
majd törölje át a felületet.

Clinex FastGast
Általános zsíroldószer
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KTM 5L - 77-058

Konyhai
mosogatószer.
A
megtisztított
edényeket, száradást követően, törlés nélkül
is csillogóvá teszi, nem hagy csíkokat vagy
foltokat. Hatékonyan távolítja el a zsíros, olajos
szennyeződéseket. Hideg és meleg vízben
egyaránt használható.
Felhasználási javaslat:
Üveg, porcelán, műanyag és fém edények kézi
mosogatására.
Használati útmutató:
Hígítva használandó.
Mosogassa el az
edényeket, majd hagyja megszáradni. A
mosogatandó edények mennyiségtől és
szennyezettségétől függően az alkalmazandó
hígítás: 0,5-1%-os oldat (5-100 ml termék / 10
l víz).
0,5L - 77-719
5L - 77-051

Konce
Koncentrált,
lúgos, fékezett habzású mosogatószert üvegedények számára nagykonyhai
moso
mosogatógépekhez. Véd a korróziótól és
megakadályozza az üvegedények elhasználómega
dását
dását. Egészségügyi szempontból biztonságos
– klór
klór- és NTA- (nitrilotriecetsav) mentes, nem
hagy párás foltokat az edényen. Különösen
ajánlo
ajánlott üveg, porcelán és lúgálló eszközök
mosogatásához. A termék tökéletes mosogatási
moso
tulajd
tulajdonságokkal
rendelkezik,
tökéletesen
eltávo
eltávolítja a kávé és tea-maradványokat és a
rúzsfoltokat. Korróziógátló, megakadályozza
rúzsfo
az elm
elmosogatott edények károsodását. NTA és
klórmentes.
klórm
Felhasználási javaslat:
Felha
Ajánlott ipari mosogatógépekhez éttermek,
szállodák, büfék, stb. számára.
Használati útmutató:
Vegye figyelembe a mosogatógép gyártói
utasításait.
Hígítva
használandó.
A
szennyezettség
mértékétől
függően
az
alkalmazandó hígítás: 1-5 ml termék/ 1 L víz.

ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA

s

gy
ogó csillo

Koncentrált, lúgos,
fékezett habzású mosogatószer

gá

- 77-062
KTM 5L
20L - 77-064

Clinex Dish Glass

olí
tja a rúzs

Clinex DiShine

Gépi mosogatószer

ra

v
eltá

fo
ltot
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ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA

Clinex DishWash

Tisztítószer minden típusú zsíros és olajos
szennyeződés eltávolításához. Magas fokú
zsíroldó hatása révén még a legmakacsabb
zsíros és olajos szennyeződéseket és a leégett
ételmaradékokat is képes anélkül eltávolítani,
hogy a tisztítandó felületen karcolást vagy
csíkokat hagyna. A szórófejes kiszerelés
segítségével használata egyszerű, precíz
felvitelt tesz lehetővé és a nehezen elérhető
helyeken is tisztít. Kellemes, friss illatú.
Felhasználási javaslat:
A vendéglátóipar és a feldolgozóipar területein
előforduló vízálló felületek tisztítására, valamint
minden zsíros szennyeződésnek kitett felületre.
Ajánlott minden típusú kemény felület tisztítására
a konyhában, étteremben, az élelmiszeriparban
használatos konyhai páraelszívók, konyhapultok,
asztalok, padlók és falfelületek tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Vigye fel a szert
közvetlenül a tisztítandó felületre, rövid idő
után egy tiszta ruhával törölje tisztára. Szükség
esetén ismételje meg a folyamatot.
Figyelem! Az élelmiszerrel is érintkező felületeket
a tisztítás után alaposan öblítse le vízzel.

- 77-187
KTM 1L
200 ml - 77-687

Clinex Stronger
Tisztító tej
Általános
tisztítószer
mindennemű
szennyeződés
eltávolítására.
Hatékonyan
távolítja el a makacs szennyeződéseket, zsírt,
vízkövet, rozsdát. A tej nem karcolja a tisztítandó
felületet, hosszantartó csillogást biztosít és
kellemes illatot hagy maga után.
Felhasználási javaslat:
Tűzhelyek, konyhai munkalapok, konyhai
burkolatok, csempék, kádak, zuhanytálcák,
krómozott, zománcozott vagy rozsdamentes
acél felületek tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Vigye fel a szert
közvetlenül a tisztítandó felületre, vagy egy
nedves törlőruhára. A tisztítás után alaposan
öblítse le vízzel.

KTM 750ml - 77-686
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