TERMÉKKATALÓGUS
PROFESSZIONÁLIS IPARI TISZTÍTÓSZEREK
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Tisztelt Partnerünk!

Az Amtra csoport 20 éve működik a piacon. Több, mint
16 márka vezető kereskedői vagyunk  az autós vegyszerek és
professzionális tisztítószerek terén.
Clinex   márkájú termékünket néhány éve indítottuk
el a Horeca hálózat tagjai, tisztítóvállalatok, karbantartási
részlegek, autómosók és minden olyan vállalat számára,
melyek professzionális tisztítószereket használnak. Termékeink
széleskörűen
alkalmazhatóak
éttermekben,
hotelekben,
iskolákban, ipari és kereskedelmi üzemekben, autómosókban,
irodákban, közintézményekben és üzemi csarnokokban
egyaránt.
A kínálatunkban szereplő, prémium minőségű
termékek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek.
Termékeink minőségét az ISO 9001 és az Üzleti Hitelesség D&B
(Dun & Bradstreet) minőségi tanúsítványa biztosítja.
A legmodernebb technológiákat alkalmazzuk –
biológiailag lebomló összetevőket és a nanotechnológia módszerét. A nanotechnológia jelenleg a leggyorsabban fejlődő terület,
melyet sikeresen alkalmazunk a Nano Protect Line termékeinek
előállítása során. A nanotechnológián alapuló receptúra növeli
a termékek hatékonyságát, antibakteriális védelmét, antiallergén
hatását, a termékek használata ezáltal még biztonságosabbá
válik.
Ügyfeleink
igényeinek
megfelelően,
a
HACCP rendszer gyors és eredményes bevezetésével,
a
tisztítás
a
vendéglátás
minden    területén  
biztonságosabb  és  hatékonyabb módon történhet.
Azon ügyfeleink számára, akik már rendelkeznek
saját eladói hálózattal és SAJÁT MÁRKÁT szeretnének,
együttműködést és támogatást nyújtunk.   A minőséget és az árat
az igényekhez és a kereslethez igazítjuk,   segítséget nyújtunk
a csomagolási projektek terén és a kínálat összeállításában
egyaránt.
Kérem, ismerkedjen meg kínálatunkkal.

Tisztelettel:
Erdős Csaba
CEO
ChemGroup

ChemGroup /
GIGACHEM Kft.
1097 Budapest,
Kiskalmár u. 7.
tel.+36 20 455 3824
clinex@clinex.hu
www.clinex.hu
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A termékhasználat megtervezése

Clinex
DiShine

Gépi öblítőszer

Gasztro

Clinex Grill

Clinex
FastGast

Grill és tűzhely
tisztítószer

Clinex
FastPlast

Műanyag felülettisztító

Általános zsíroldószer

Clinex
Barren

Clinex
DishWash

Élelmiszerrel érintkező  
felületek fertőtlenítő és
tisztítószere

Gépi mosogatószer

Clinex
Smog

Ipari tisztítószer
kobi párolók, füstölő
kamrák tisztítására

Clinex Steel

Rozsdamentes
fémtisztító

Clinex
Stronger

Clinex
Hand Wash

Kézi mosogatószer

Tisztító tej

Clinex 4Dirt Foam
Univerzális zsíroldószer

Clinex
Destoner

Vízkőoldószer

NPS Table

Élelmiszerrel
érintkező
asztalfelületek
fertőtlenítése és
tisztítása

Clinex
Floral Forte

Padlótisztítószer
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Clinex Shine Steel
Rozsdamentes
fémtisztító és ápolószer

Termék neve

Használati útmutató

Clinex
DISH WASH

Használja a gyártó által javasolt mosogatógépekhez.
Javasolt alkalmazási koncentráció: 1 ml / 5 ml termék
1 liter vízhez, a víz keménységétől és a szennyezettség
mértékétől függően.

Mosófolyadék
professzionális
mosogatógépekhez

Az adagolás beállítását érdemes szakértőre bízni.

Clinex
DI SHINE

Használja a gyártó által javasolt mosogtógépekhez.
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0,1 ml / 0,5 ml
termék 1 liter vízhez, a víz keménységétől függően.

Öblítőszer
professzionális
mosogatógépekhez

Az adagolás beállítását érdemes szakértőre bízni.

Clinex
DESTONER

A termék a mosogatógép belsejében lévő vízköveket
tökéletesen feloldja, eltávolítja a falakról, a fűtőelemről
és vízsugárzóról.

Megoldás
vízkövek
eltávolítására

Használja rendszeresen.
A vízkő mennyiségétől függően, öntsünk 30-200 ml
Clinex DESTONER -t 1 liter vízhez.

Clinex
SHINE STEEL

Szekrények, mosogatógépek, hűtővitrinek és egyéb
rozsdamentes acélfelületek hatékony tisztítására
ajánlott.
Könnyen alkalmazható, gyorsan oszlik el a felületen.
A CLINEX SHINE STEEL eltávolítja a szennyeződéseket
és foltokat, és nem hagy karcolásokat.

Formula
a rozsdamentes acél
ragyogásáért

Clinex
DISH GLASS

Koncentrált, lúgos, fékezett habzású mosogatószer
üvegedények számára nagykonyhai mosogatógépekhez.
Véd a korróziótól és megakadályozza az üvegedények
elhasználódását.

Koncentrált, lúgos,
fékezett habzású
mosogatószer

Tökéletesen eltávolítja a kávé-, tea-maradványokat és a
rúzsfoltokat.
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A termékhasználat megtervezése

Éttermek
NPS Odour Killer

Szagsemlegesítő

Clinex A/C

NP Glass

Klímatisztitószer

Clinex Glass

Nano üvegtisztítószer

Üvegtisztító folyadék

Clinex
Glass Foam
Üvegtisztító hab

NPS Nice

Klímatisztitó és
fertőtlenítőszer

Clinex Air
Légfrissítő

Clinex Dish Glass

Koncentrált, lúgos,
fékezett habzású
mosogítószer

NPS Table

Élelmiszerrel
érintkező
asztalfelület
fertőtlenítése és
tisztítása

Clinex Delos Mat
Bútorápoló (matt)

Clinex
FastPlast
Műanyag
felülettisztító

Clinex Blink
Padlótisztító

Clinex Table

Konyhai
felülettisztító

Clinex Delos Shine
Clinex Floral

Univerzális padlótisztítószer
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Bútorápoló (fényes)

Iskolák és hivatalok

A termékhasználat megtervezése

Clinex FastPlast

Műanyag
felülettisztító

Clinex
Glass Foam

Clinex Glass

Üvegtisztító hab

Üvegtisztító folyadék

Clinex Scent

Légfrissítő
koncentrátum

Clinex
Delos Mat

Bútorápoló (matt)

Clinex LCD

LCD képernyő tisztítószer

Clinex
Delos Shine

Clinex
TextileFoam

Bútorápoló (fényes)

Kárpittisztító hab

Clinex
Dispersion Care
Univerzális
padlótisztítószer

Clinex
Dispersion Soft
Polimeres
padlóvédőszer

Clinex
Dispersion Hard
Polimeres,
magas fényű
padlóvédőszer

Clinex
Dispersion Stripper
Polimer eltávolító
padlótisztítószer
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Clinex Floral

Univerzális padlótisztítószer

A termékhasználat megtervezése
Clinex
Glass

Irodák

Clinex A/C

Klímatisztítószer

Üvegtisztító folyadék

Clinex
Delos Shine

Clinex
Delos Mat

Clinex
Textile Foam

Bútorápoló (matt)

Bútorápoló (fényes)

Kárpittisztító hab

NPS Glass

Nano üvegtisztítószer

Clinex
Glass Foam
Üvegtisztító hab

NPS Nice

Klímatisztító és
fertőtlenítőszer

Clinex LCD
LCD képernyő
tisztítószer

Clinex
FastPlast

Műanyag felület tisztító

Clinex Scent

Légfrissítő koncentrátum

NPS Odour Killer
Szagsemlegesítő

Clinex Air
Clinex Wood&Panel
Laminált padlótisztítószer

Légfrissítő

Clinex Floral
Univerzális
padlótisztítószer
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A termékhasználat megtervezése

Clinex Glass

Üvegtisztító folyadék

Vizes blokkok
Clinex
Glass Foam
Üvegtisztító hab

Clinex
Liquid Soap

Folyékony szappan

Clinex Air

Clinex Bacti

Légfrissítő

Savas szaniter fertőtlenítő
és tisztítószer

Clinex W3 Active BIO
Általános fürdőszobai
tisztítószer

Clinex W3 Multi

Clinex W3 Active Shield

Szaniter tisztítószer
koncentrátum

Aktív fürdőszobai tisztítószer

Clinex Glazur

Mázas padlótisztítószer

Clinex M3Acid
Padló-, és szaniter
tisztítószer
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Clinex W3 Forte

Nagy hatékonyságú savas szaniter
tisztítószer

A termékhasználat megtervezése

Raktárak
Clinex M9

Erős padlótisztítószer

Clinex Steel

Rozsdamentes
fémtisztító

Clinex M6 Medium

Általános padlótisztítószer

Clinex S5

Univerzális padlótisztítószer
és zsíroldószer

Floral Forte

Univerzális padlótisztítószer

Clinex DHS Forte
Ipari padlótisztítószer
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Clinex 4Dirt

Univerzális zsíroldószer

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
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Clinex Wood&Panel

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
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.

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.
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- 77-333   
KTM 1L
5L - 77-334

13

-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

Citrusfélék
természetes
kivonatát
tartalmazó
készítmény, mely tisztítja és zsírtalanítja a
kikeményedett beton, kerámia és PVC felületeket.
Kiválóan eltávolítja a targoncák által hagyott nyomokat
bármilyen felületről. Csíkmentesen szárad. Gépi és
kézi tisztításra is egyaránt alkalmas.
Felhasználási javaslat:
Kemény lerakódások eltávolítására (főleg gumi)
fejlesztett
készítmény.
Kiválóan
alkalmazható
sportcsarnokok (cipőnyomok) felmosására,   ipari és
gyárépületek tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
- Kézi tisztítás esetén a szennyezettség mértékétől
függően, az alkalmazandó hígítás:
50-200 ml termék / 1 l víz.
- 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
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Clinex M3 ACID

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

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.

11
-77-640
KTM 1L
5L -77-641

10L -77-642

10L - 77-698

Clinex M6 Medium

Clinex M9 Strong

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:

Általános padlótisztítószer

10,5

Erős padlótisztítószer

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

Clinex 4Hall

8

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

KTM

9

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

15

KTM

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

padlóvédelem
Polimer alapú tisztítószereket ajánlunk a karc-, és
sérülésmentes padlófelületért. Csúszásmentes
felületet biztosítanak, így használatuk biztonságos. A
Clinex Dispersion termékek csillogó felületet és teljes
padlóvédelmet biztosítanak.
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Clinex Dispersion HARD

77-671
KTM 1L
5L 77-672

Clinex Dispersion SOFT

Polimeres magas fényű padlóvédőszer

Polimeres padlóvédőszer

Akril és poliuretán polimer alapú padlóápoló
tisztítószer. Tartós,   magas fényű réteget ad a
felületnek,   mely   véd a felületi sérülésektől. A
polimer védőréteg hosszantartó és   intenzív
ragyogást biztosít. Bármely típusú, pl. vinil,
csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, stb,
padlófelületre alkalmazható.
Felettébb igénybe vett, erős gyalogos
forgalommal terhelt (pl. lobbik, várótermek,
stb.) felületeken javasolt. A megtisztított
felület csúszásmentes. A termék rendszeres
használatával fényesebb és ellenállóbb lesz a
padlózat.
Szárazanyag tartalom: 25 %.
Felhasználási javaslat:
Vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, és
más padlózat polírozására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Tisztítsa meg a polirozandó felületet, távolítsa el az esetleges régi
polimer réteget. Zsírmentesítse, és semlegesítse
a felületet, majd várja meg, míg teljesen megszárad. A tökéletesen száradt felületre vigyük fel  
a terméket  felmosóval  vagy puha textília  segítségével.  A kívánt  eredménytől  függően vigye
fel 2-3 rétegben. Az egyes rétegek felvitele után
hagyja a felületet száradni minimum 40 percig. A
teljes polírozás végén hagyja száradni a felületet
legalább 1,5 órát.
Optimális használati körülmény: 20 °C és 60
%-os relatív páratartalom.
Vigyázat:
A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót
az erős gyalogos forgalomtól.   Ne használjon
erősen lúgos tisztítószereket, melyek károsíthatják a felvitt védőréteget.

Akril polimer alapú padlóápoló tisztítószer,
mely tartós réteget kölcsönöz a felületnek A
megtisztított felület csúszásmentes. A termék
rendszeres
használatával
fényesebb
és
ellenállóbb lesz a padlózat.
Szárazanyag tartalom: 20%
Felhasználási javaslat:
Vinil, csempe,   terrazzo, beton,   PVC és más  
padlózat polírozására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.   Tisztítsa meg a
polírozandó felületet, távolítsa el az esetleges
régi polimer réteget. Zsírmentesítse, és
semlegesítse a felületet,  majd  várja  meg  míg  
megszárad teljesen.   A tökéletesen   száradt
felületre vigye fel a terméket felmosó vagy
puha textília segítségével. A kívánt eredménytől
függően vigye fel 2-3 rétegben. Az egyes
rétegek felvitele után hagyja a felületet száradni
minimum 40   percig.  A teljes polírozás végén
hagyja száradni a felületet legalább 1,5 órát.  
Optimális használati körülmény: 20°C   és 60
%-os relatív páratartalom.
Vigyázat:
A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót
az erős gyalogos forgalomtól.   Ne használjon
erősen
lúgos
tisztítószereket,
melyek
károsíthatják a felvitt védőréteget.
Használat előtt végezzen tesztet egy alig látható  
helyen.

77-673
KTM 1L
5L 77-674

Clinex Dispersion CARE

Clinex Dispersion STRIPPER

Univerzális padlóisztítószer

Polimer eltávolító padlótisztítószer

Fékezett habzású, különösen hatékony és  
gyors padlótisztítószer   vízálló, padlóburkolat
takarítására.
Védőréteggel
ellátott
vagy
védőréteg nélküli felületekre jól használható.
Kézi és gépi tisztításra is egyaránt használható.
Felhasználási javaslat:
Minden   polimer   védőréteggel   kezelt   vinil,   kaucsuk,   beton,   vagy kerámia burkolatú
padlófelületekre.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. A szennyezettség
mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:
Gépi, kézi tisztítás vagy szórófejes alkalmazás,
permetező vagy kézi tisztítás esetén:
25-50 ml termék/ 10 l víz.
A polimerrel bevont padlózat esetén:
20-50 ml termék/ 10 l víz hígítást alkalmazva a
polimer réteg  megvédhető.

7,5
77-676
KTM 5L
10L 77-677

77-678
KTM 1L
5L 77-679

10L 77-680
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Hosszú időn át polimer tartalmú szerrel
kezelt padlófelületekről a polimer védőréteg
eltávolítására
kifejlesztett,
nagyon
erős
hatású termék. Képes a polimer réteget olyan
felületekről is eltűntetni, ahol azt hagyományos
tisztítószerek egyáltalán   nem, vagy csak
részben képesek  eltávolítani.
Felhasználási javaslat:
Vízálló, lúgálló padlófelületekhez: linóleum,
kaucsuk, PVC, poliolefin, természetes és
mesterséges kő.  
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.
A
tisztítandó
felület
szennyezettségétől
függően,
az
ajánlott
hígítási
arány:
1:4. Higítás nélkül eltávolítja a polimer
bevonatokat.
Oszlassa
el
a
felületen
koncentráltan, hagyja hatni 10-15 percig
majd mielőtt megszáradna, súrólópárnával
könnyedén el lehet távolítani a szennyeződést
és a polimereket. Mivel a termék savas, semlegesíteni kell a felületet, például M3 Acid
termékünkkel,  majd öblítse le vízzel és szárítsa
meg.

légfrissítés
Akár irodáról, étteremről vagy sportteremről legyen szó, a tisztaság első jele mindig az illat. Termékeink olyan szagsemlegesítők és
szageltávolítók, melyek teljesen ártalmatlanok a környezetre, az emberi vagy állati szervezetre.

Clinex Scent
Légfrissítő koncentrátum
Egyedülálló légfrissítő koncentrátum, mely
ideális irodák,   dohányzó helyiségek,   lobbik,
mosdók illatosítására.  Használata  különösen a
HoReCa ipar számára ajánlott.
Semlegesíti a szagokat, így nyilvános helyeken
is   kiválóan alkalmazható, ahol   nehézkes az
állandó tisztaság fenntartása, pl. nyilvános
mellékhelyiségekben.
Magas koncentrációjú légfrissítő parfüm
• Speciálisan válogatott illatok
• Fokozott hatékonyság
• Semlegesíti a kellemetlen szagokat

Felhasználási javaslat:
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok
semlegesítésére alkalmazandó.
Használati utasítás:
Használat
előtt
felrázandó.
A
kívánt
illatosítás mértékétől, a helyiség méretétől
és
a
légkeveréses
berendezések
intenzitásától függően 2-3 szórás szükséges.
Mellékhelyiségekben a WC csésze és piszoár
illatosítását a tisztítás után végezze.  Különösen  
erős szagok esetén a folyamatot ismételje meg.

KTM

Hawaii vanília 500 ml - 77-900
Tasmánia varázsa 500 ml - 77-901
Alpesi rét 500 ml - 77-902
Egyiptom gyümölcse 500 ml - 77-903
Párizs illata 500 ml - 77-904
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Nano Protect Silver Odour Killer

Clinex Air

Szagsemlegesítő

Légfrissítő

Innovatív
szagsemlegesítő
szer.
Aktív
nanorészecskéket
tartalmazó
formula,
mely egyedülálló a kellemetlen szagok
semlegesítésében. Lebontja a kellemetlen
szagokat okozó molekulákat, így a levegő sokáig
friss marad. A nanorészecskék a szagokat
okozó molekulák újra képződését is képesek
megakadályozni. Nem csak elfedi a kellemetlen
szagokat, hanem tökéletesen semlegesíti azok
forrását.
A termék használatával azonnali és hosszantartó
hatás érhető el. Nem hagy foltot.
Felhasználási javaslat:
Konyhai és fürdőszobai kellemetlen szagok,
dohányfüst, kipufogó gáz, izzadtság, rothadás,
állati eredetű szagok, fáradt zsír- és olajszag
ellen.

Hosszantartó, kellemes illatú légfrissítő. Gyorsan
és hatékonyan semlegesíti a kellemetlen
szagokat. Hatásos és könnyen használható.
Felhasználási javaslat:
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok
semlegesítésére alkalmas.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó. A kívánt illatosítás
mértékétől, a helyiség méretétől és az elszívó
rendszer intenzitásától függően 1-5 fújás
szükséges. Felületre fújja, ne a levegőbe.
Mellékhelyiségekben fújja a sarokba vagy
a padlóra. Műanyag felületen való tartós
használata a felület fényét befolyásolhatja!

KTM

Friss
1L - 77-348

KTM

Zöld Tea
1L - 77-351

Relax

- 77-654
KTM 650ml
5L - 77-681
Citrus

- 77-655
KTM 650ml
5L - 77-136

Clinex Air Plus
Légfrissítő - Allergénmentes

KTM

77-006 Friss szellő 650 ml
77-007 Keleties 650 ml

Kellemes illatú légfrissítő allergén összetevők nélkül. Használata biztonságos. Forradalmian
új formulájának köszönhetően a termék gyorsan és hatékonyan frissíti a levegőt és
semlegesíti a kellemetlen szagokat. Hatásos és könnyen használható, (alkalmazni
körülbelül 650 alkalommal lehet).            
Felhasználási javaslat:
Légfrissítésre és a kellemetlen szagok semlegesítésére alkalmas.
Használati utasítás:
A kívánt illatosítás mértékétől, a helyiség méretétől és az elszívó rendszer intenzitásától
függően 1-5 fújás szükséges.
Felületre fújja, ne a levegőbe. Mellékhelyiségekben fújja a sarokba vagy a padlóra. Műanyag
felületen való tartós használata a felület fényét befolyásolhatja!

A termékek együttes használata javasolt. Elpusztítja a baktériumokat és gombákat.

Clinex A/C

Nano Protect Silver Nice

Klímatisztítószer

Klímatisztitó és fertőtlenítőszer
Tökéletes higiéniát biztosít lakásban és autóban
egyaránt. Az aktív nanoezüst részecskéi
eltávolítják a baktériumokat, gombákat és azok
spóráit, valamint gátolják szaporodásukat.
Megszünteti a kellemetlen szagokat. Maximális,
tiszta hatás elérése érdekében először tisztítsa
meg a klímarendszert a Clinex A/C nevű
termékkel.
Felhasználási javaslat:
Klíma és szellőztető rendszerek fertőtlenítésére.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó.
Tisztításkor kapcsolja ki a klímát. Vegye ki
a szűrőt a klímarendszerből. Kapcsolja be a
ventilátor módot teljes fordulatszámon.
Fújja a tisztítószert közvetlenül a fő csatornába
ahol a levegő beszívódik, majd kapcsolja ki a
ventilátort és várjon 15 percet a helyiségen kívül.

Megbízható    klímatisztító,    por    és   egyéb  
szennyeződések    eltávolításához.   Tökéletes  
higiéniát biztosít belső helyiségekben és
gépkocsikban egyaránt.
Felhasználási javaslat:
Autóklíma
és
ipari
ventilátor-rendszerek
tisztításához.
Használati utasítás:
Használat előtt felrázandó.
Permetezze a készítményt közvetlenül a
tisztítandó felületre, majd ecset vagy puha
törlőruha segítségével oszlassa el. Öblítse
le a szert vízzel és törölje szárazra. Kezelje a
klímarendszert a NanoProtect Silver Nice nevű
termékkel, a maximális hosszantartó tiszta
hatásért.
-77-554
KTM 1L
5L -77-555
-77-344
KTM 1L
5L -77-345
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mosható
felületek

A hatékony tisztítás feltétele a megfelelően kiválasztott,
felület specifikus tisztítószer alkalmazása. Bemutatjuk a
különböző felületekre specializált termékeink, üveg, fa,
műanyag, fém, és kő felületek tisztítószereit.
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Clinex Barren

Fertőtlenítő
termék

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítő és tisztítószere

10

Fertőtlenítő
termék

Nano Protect Silver Table

Élelmiszerrel érintkező asztalfelületek fertőtlenítő és tisztítószere

Lúgos    kémhatású,   folyékony   alkil-amin  
hatóanyagú  tisztítószer  baktérium és  gombaölő  
hatással. Élelmiszerrel érintkező mosható
felületek és felszerelések tisztítására alkalmas.
Felhasználási javaslat:
Ajánlott felhasználás szépségszalonokban,
szoláriumokban, közintézményekben, tej-, húsés egyéb élelmiszert feldolgozó üzemekben.
Egészségügyi   intézményben,   pl. kórházban,
laboratóriumban nem alkalmazható.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. 50-100 ml
készítményt 10 liter vízben hígítson fel (0,5-1
%-os oldat). Egy kevés hígított keveréket vigyen
fel a tisztítandó  felületre  szórófejes módszerrel,
habként vagy felmosó segítségével.
• Baktériumölő hatás:
fertőtlenítés 20°C-nál 1%-os oldat segítségével.
Szükséges behatási idő: 5 perc.
• Gombaölő hatás, élesztőgomba ellen:
fertőtlenítés
20°C-nál
0,5%-os
oldat
segítségével.
Szükséges hatási idő: minimum 15 perc.
A behatási idő letelte után a felület vízzel
öblítendő. Aktív hatóanyag: N-(3-Aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin.
Pozwolenie Ministra Zdrowia
na obrót produktem biobójczym
1L - 77-635 10L - 77-637
5L - 77-636

Univerzális fertőtlenítőszer minden típusú
konyhai pult, asztal, konyhai felszerelés,
hűtőberendezés, tároló, stb. tisztításához.
Az aktív nanorészecskék elpusztítják a
baktériumokat,   gombákat és azok spóráit is.
Napi tisztításra és időszakos használatra is
ideális.
Felhasználási javaslat:
Élelmiszerrel érintkező helyiségek, felületek és
felszerelések tisztítására.
Használati útmutató:
A termék használata előtt alaposan tisztítsa
meg a felületet egy arra a célra készített
tisztítószerrel a portól és szennyeződésektől. A
terméket hígítás nélkül használjuk.   Használat
előtt felrázandó. Permetezzen körülbelül 15
ml folyadékot a fertőtlenítni kívánt felületre,
majd hagyja hatni   körülbelül 15 percig. Napi
rendszerességgel
alkalmazható.
Nagyon
alacsony hőmérsékleten, még -20 °C-on is
hatásos.

Pozwolenie
na obrót pr

KTM 1lL - 77-342

KTM

Clinex Delos Mat

Clinex Delos Shine

Fabútorok, fafelületek, laminált elemek napi
ápolására alkalmas tisztítószer. Hatékonyan
távolítja el a port, szennyeződéseket,
elszíneződéseket és zsíros foltokat. Antisztatikus
hatása miatt késlelteti a por újbóli lerakódását. A
megtisztított felületet ápolja és védi, kellemes
illatúvá és frissé varázsolja.
Felhasználási javaslat:
Napi bútorápoláshoz.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.  
Permetezze a felületre közvetlenül, majd egy
puha textíliával alaposan törölje le.

Minőségi, csillogást biztosító tisztítószer fa,
és laminált bútorok tisztítására, ápolására,
felfrissítésére. Hatékonyan távolítja el a port, az
ujjlenyomatokat, miközben felfrissíti a felületet.
Egy antisztatikus réteget képez a felületen, ami
gátolja a por újra leülepedését.  A megtisztított
felületet simává és fénylővé varázsolja,
használata után kellemes illata hosszan
érezhető a helyiségben.
Felhasználási javaslat:
Minden típusú – fényezett vagy matt – bútor
ápolására.
Használati útmutató:
Használat
előtt
felrázandó.
Permetezze
közvetlen a felületre, majd egy puha textíliával
alaposan törölje le.

Bútorápoló (fényes)

Bútorápoló (matt)

- 77-140
KTM 1L
5L - 77-141

- 77-145
KTM 1L
5L - 77-146

Clinex Table

Clinex FastPlast

Konyhai felülettisztító

Műanyag felülettisztító

10,5

Hatékony tisztítószer műanyag felületekhez,
valamint a számítógép, rádió és TV tartozékainak
tisztán tartásához. Ápol és véd. Eltávolítja a
szennyeződéseket a porózus felületéről is,
antisztatikus bevonatot képez, mely megelőzi a
por újra leülepedését.   Nem hagy csíkot vagy
foltokat.
Felhasználási javaslat:
Műanyag   felületek,   konyhai berendezések,  
számítógépek,
elektromos
berendezések,
műanyag ajtók, ablakok és műanyag kerti
bútorok tisztítására.
Használati útmutató:
Használat
előtt
felrázandó.
Permetezze
közvetlen a felületre, majd egy puha textíliával
alaposan törölje le.

Mindennemű
szennyeződés
eltávolítására
kifejlesztett univerzális tisztítószer, kifejezetten
konyhai
munkafelületekhez,
konyhai
berendezésekhez,
tárolókhoz.
Napi
és
időszakos tisztításhoz egyaránt ajánlott.
Felhasználási javaslat:
Konyhai   munkafelületek   és   berendezések  
tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Permetezze a
felületre közvetlenül, majd egy puha textíliával
alaposan törölje le.

KTM 1L - 77-695

- 77-038
KTM 1L
5L - 77-048
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2

Clinex Steel

Clinex Shine Steel

Rozsdamentes fémfelület tisztító

Rozsdamentes fémfelület tisztító és ápolószer

Rozsdamentes acélfelületek és felszerelések
tisztítására kifejlesztett savas tisztítószer. Kitűnő
tisztító és zsíroldó tulajdonságokkal rendelkezik
– eltávolítja a vízkövet, rozsdafoltokat, makacs
és zsíros szennyeződéseket. Különleges
összetételének köszönhetően az ipar számos
területén, - például a vendéglátóipar és építőipar,
- de a  háztartásban is kiválóan alkalmazható.
Semleges illatú.
Felhasználási javaslat:
Rozsdamentes acélfelület és felszerelés
takarítására, asztalok, tűzhelyek, mosogatók,
kádak, páraelszívók, stb. tisztítására ajánlott.
Használati útmutató:
Használat
előtt
felrázandó.
Permetezze
közvetlen a felületre, majd törölje le.

Rozsdamentes acélfelületek tisztítására és
ápolására.
Szekrények,
mosogatógépek,
hűtővitrinek
és
egyéb
rozsdamentes
acélfelületek hatékony tisztítására ajánlott.
Könnyen alkalmazható, gyorsan eloszlik a
felületen, használat után nem hagy csíkokat
vagy zsíros foltokat. A megtisztított felületnek
fényt ad és védi a szennyeződésektől.
Élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeken
nem alkalmazható!
Felhasználási javaslat:
Különösen ajánlott liftek külső és belső elemei,
korlát, ablakpárkány és minden rozsdamentes
acélból készült eszköz és bútor tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Vigyen fel egy
kevés szert a száraz, tisztítandó felületre  vagy  
törlőruhára. Egyenletesen oszlassa el, majd az
egységes, természetes fény elérése érdekében
törölje át a felületet.
Használat után helyezze a szórófej állását
OFF pozícióba. Ellenkező esetben a termék
szivároghat a szórófejen keresztül.

- 77-515
KTM 1L
5L - 77-545

- 77-628
KTM 650ml
5L - 77-500

Clinex Glass

Clinex Glass Foam

Üvegtisztító hab

Üvegtisztító folyadék

Hatékony és megbízható tisztítószer üveg,
tükör, zománcozott és laminált felületekre, illetve
rozsdamentes acél felületek takarítására is.
Hatékonyan távolítja el akár a makacs, rászáradt
szennyeződéseket és zsírt, még a rovarok ellen
is hatékony. A termék magas minősége tiszta,
kristályfényű,   csík- és foltmentes ragyogást
biztosít. Antisztatikus hatású   összetevői védik
a felületet a gyors újraszennyeződéstől. Azonnal
szétoszlik a felületen, gyorsan szárad.
Felhasználási javaslat:
Üveg,
laminált,
zománcozott
illetve
rozsdamentes acélfelületek tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Permetezze a szert
a tisztítandó felületre, majd tiszta törlőruhával
vagy   mikroszálas törlőkendővel törölje át.  
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

10

KTM

650 ml -77-688
5L -77-694

Hatékony és megbízható tisztítószer ablakok,
tükrök, kristályüveg, zománcozott, laminált
és rozsdamentes elemek tisztításához. A
készítmény még a legmakacsabb, odaszáradt  
szennyeződéseket és zsírfoltokat is eltünteti.
Minőségi összetevői az üvegfelületeken
kristályfényű
csillogást
biztosítanak.
Használat után nem hagy csíkokat vagy
foltokat. Antisztatikus hatású összetevőinek
köszönhetően védi a tisztított felületet a por
lerakódásától. Használata során megelőző
tisztításra nincs szükség.
Felhasználási javaslat:
Üveg, zománc, laminált és rozsdamentes
acél felületek tisztításához ajánlott. Könnyen  
adagolható és gyorsan szárad.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítás   nélkül  
alkalmazható. Permetezzen egy kevés szert a
tisztítandó felületre, majd száraz ruhával törölje
át. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.
- 77-110
KTM 1L
5L - 77-111

10L - 77-112

9

Clinex Blink

Clinex Nano Protect Glass

Univerzális tisztítószer

Nano üvegtisztítószer

Vízálló   felületek   napi   tisztításra kifejlesztett
modern tisztítószer kellemes citrom illattal.
Magas alkohol tartalma miatt gyorsan szárad és
nem hagy csíkot. Ragyogó csillogást és kellemes
illatot kölcsönöz a megtisztított felületnek.
Felhasználási javaslat:
Vízálló felületek napi és időszakos tisztítására.
Ajánlott üveg, porózus műanyag, műanyag,
PVC kerámia, mázas és porcelán csempe,
márvány tisztítására.
Használati útmutató:
Kézi tisztításra   használható. Használat   előtt
felrázandó.  Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás: 50-150 ml termék/ 10 l
víz.

Üveg- és kristályfelületek, tükrök és egyéb
üvegborítású,   zománcozott,   laminált vagy
rozsdamentes felületek tisztítására alkalmas
tisztítószer.   A tisztítandó területről könnyedén
távolítja   el a   makacs szennyeződéseket.   A
felületet ragyogóvá teszi, zsíroldó hatású és
nem hagy csíkokat. A nano összetétel csökkenti
a   páralecsapódást, így a megtisztított felület
sokáig tiszta marad.
Felhasználási javaslat:
Üveg-, zománc- és laminált felületek, valamint
rozsdamentes tárgyak tisztításához.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.  Permetezze a szert
a tisztítandó felületre, majd tiszta törlőruhával
vagy mikroszálas törlőkendővel törölje át.
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

- 77-643
KTM 1L
5L - 77-644

- 77-329
KTM 1L
5L - 77-330

10L - 77-645
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Clinex Destoner

Clinex GreaseOff

Vízkőoldószer

Zsíroldószer

Vízkőoldó koncentrátum konyhai berendezések
saválló felületeinek tisztítására. Kifejezetten
ajánlott vízforralók, merülőforralók, elektromos
kávéfőzők, mosogatók, tálcák, valamint nikkel,
acél és réz felületek vízkőoldására. Vízkőoldó
tulajdonságai mellett a felületet csillogóvá teszi.
Mosogatógépekben, öblítő programban, szintén
használható
vízkőlerakódás
megelőzése
érdekében.
Felhasználási javaslat:
Vízkő eltávolítására kifejlesztett készítmény
vendéglátóipari berendezésekhez.
Használati útmutató:
Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás: 30-200 ml termék / 1 l
víz. (hatóidő: 15-30 perc). Mosogatógépekhez
30-200ml szükséges egy öblítéshez.   Szükség
esetén ismételje meg a folyamatot.

Kiváló zsíroldó tulajdonságú készítmény.
Tökéletesen
feloldja
és
nyomtalanul
eltávolítja a zsiradékot vagy a kenőolajokat
bármilyen tisztítandó felületről.   Gépjármű
motorok
tisztítására,
kőolajszármazékok  
eltávolítására   is   alkalmas, továbbá   ideális  
vendéglátó ipari   üzemek, éttermek mosható
felületeinek zsírtalanítására, tisztántartására.
Felhasználási javaslat:
Mosható felületek zsírtalanítására. Gyorsan és
hatékonyan távolítja el a zsiradékot, olajat és
más zsíros szennyeződést.
Használati útmutató:
Permetezze vagy ruhával vigye fel a tisztítószert
a tisztítandó felületre. Szükség esetén ismételje
meg a folyamatot.

KTM 1L - 77-712

1
- 77-501
KTM 1L
5L - 77-529

Clinex 4Dirt Foam

ÚJDONSÁG

Univerzális zsíroldó hab

Erősen habzó koncentrátum, mely semlegesíti
minden szennyeződést és alkalmas a makacs,
zsíros szennyeződés eltávolítására. Vendéglátó
ipari és egyéb ipari betonpadló, PVC, természetes
és szintetikus kőpadló, járólap, laminált padló és
egyéb típusú padló felületén használható. Az
aktív habzásnak köszönhetően a formula nem
folyik el a felületről, így hatékonyan távolítja el a
zsíros szennyeződéseket.
Felhasználási javaslat:
Vízálló padlók és falak tisztítására alkalmas.
Használati útmutató:
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás: 1:5 - 1:20 (500-2000 ml
oldat / 10l víz).

11

KTM 510LL- -77-646
77-647

A PROFIT tisztítószer termékcsalád egy komplex, korszerű és
hatásos megoldás a takarításban. Jól kihasználható, gazdaságos,
hatékony szerek, maximális tisztító hatással.

Szuper
Koncentrátumok

Clinex PROFIT Glass

Clinex PROFIT Floor

Üvegtisztító koncentrátum

Szuper koncentrátum - Padlótisztítószer

Hatékony és megbízható tisztítószer ablakok,
tükrök, kristályüveg, zománcozott, laminált
és rozsdamentes elemek tisztításához. A
készítmény még a legmakacsabb, odaszáradt
szennyeződéseket és zsírfoltokat is eltünteti.
Minőségi összetevői révén az üvegfelületeken
kristályfényű csillogást biztosít. Használat után
nem hagy csíkokat vagy foltokat. Antisztatikus
hatású összetevőinek köszönhetően védi a
tisztított felületet a por lerakódásától.
Felhasználási javaslat:
Üvegtisztító koncentrátum laminált, zománcozott
és rozsdamentes acél felületek tisztítására.
Használati útmutató:
A szennyezettség mértékétől függően készítsen
0,5-2% oldatot a termékből.
(50 -200 ml koncentrátum / 10 l víz).

Bármilyen típusú, vízálló padlóburkolatok
tisztaságának megőrzésére alkalmas ápoló
tisztítószer. Tökéletes tisztaságot és csillogást
hagy maga után. A megtisztított felületnek
hosszantartó, kellemes illatot biztosít. Kitűnően
tisztít és ápol, véd az újraszennyeződéstől.
Felhasználási javaslat:
Vízálló
padlózat
napi
ápolásához
és
tisztításához.
Használati útmutató:
0.5-2% (50-200 ml termék / 10l vízhez).

KTM

KTM

1 L - 77-701
5 L - 77-702

5 L - 77-715

11

Clinex PROFIT Uni

Clinex PROFIT Sanit

Univerzális szuper-koncentrált tisztítószer
bármilyen típusú felület tisztításához

Szuperkoncentrált tisztítószer
szaniterek tisztítására

Szállodai szobák, irodák, éttermek vendégtermei
és közüzemi helyek napi takarítására alkalmas.
Eltávolítja a lerakódott port, és más, a napi
használatból eredő általános szennyeződést.  
Foltmentes. Antisztatikus hatású, gátolja a
por újra lerakódását a megtisztított felületen.
Kellemes és hosszantartó illatot hagy maga
után.
Felhasználási javaslat:
Asztalfelületek, ablakpárkányok, ajtók, PCV
ablakkeretek és más tisztítható felületek
tisztításához.
Használati útmutató:
0.5-2% (50-200 ml termék / 10l vízhez).

Fürdőkádak,
zuhanyfülkék,
csempék
és
más fürdőszobai felszerelés napi tisztítására
alkalmas.
Hatóanyagainak
köszönhetően
tökéletesen eltávolítja a szappanlerakódást.
Nem karcolja a felületet, fényt ad és késlelteti
a
nemkívánatos
szennyeződések
újra
lerakódását.
Felhasználási javaslat:
Fürdőkád, zuhanyzófülke, mosdókagyló, és
egyéb fürdőszobai felszerelés, rozsdamentes
acél felszerelések, WC-k piszoárok, csempék,
üveg és kerámiaburkolat tisztítására.
Használati útmutató:
0.5-2% (50-200 ml termék / 10l vízhez).

KTM

KTM

5 L - 77-714

12

1

Clinex PROFIT Grease

Szuperkoncentrált tisztítószer, vízálló felületekről történő
zsíros szennyeződések eltávolítására
Kiváló zsíroldó tulajdonságú készítmény.
Tökéletesen feloldja és eltávolítja a zsiradékot
bármilyen tisztítandó felületről. Nem hagy
foltot, csíkmentesen tisztít. Tökéletes megoldás
a konyhai eszközök, asztalfelületek, sütők,
sütőfedelektisztítására.
Felhasználási javaslat:
Bármilyen vízálló felületen zsírtalanítására,
tisztítatására. lehet alkalmazni.
Használati útmutató:
0.5-2% (20-200 ml termék / 10l vízhez).

KTM

5 L - 77-716

12

25

5 L - 77-713

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
hatással, mely eltávolítja a kormot a lúgálló
felületekről.   Tökéletesen feloldja a odaégett
ételmaradványokat.
Felhasználási javaslat:
Kombi sütők, párolók, tűzhelyek, füstölő kamrák
tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Melegítse fel, vagy
hűtse le a tisztítandó készüléket 40-50°C-ra,
majd vigye fel egyenletesen a hígítatlan terméket
a takarítandó felületre.   Csukja be a készülék
ajtaját, hagyja hatni a szert pár percig, majd fűtse
fel a készüléket 50-60°C-ra. Alaposan öblítse le
a felületet vízzel. Állítsa be az automata sütőtér
tisztító funkciót, kövesse a gyártói utasításokat.
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.

13

KTM 5 L - 77-022

- 77-071      
KTM 1L
5L - 77-023

26

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.

- 77-062    10L - 77-063        
KTM 5L
20L - 77-064

KTM 510LL- -77-072
77-073
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KTM 5L - 77-058      10L - 77-059

Clinex HandWash
Kézi mosogatószer
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

Koncentrált, lúgos, fékezett habzású mosogatószert üvegedények számára nagykonyhai
mosogatógépekhez. Véd a korróziótól és
megakadályozza az üvegedények elhasználódását. Egészségügyi szempontból biztonságos
– klór- és NTA- (nitrilotriecetsav) mentes, nem
hagy párás foltokat az edényen. Különösen
ajánlott üveg, porcelán és lúgálló eszközök
mosogatásához. A termék tökéletes mosogatási
tulajdonságokkal
rendelkezik,
tökéletesen
eltávolítja a kávé és tea-maradványokat és a
rúzsfoltokat. Korróziógátló, megakadályozza
az elmosogatott edények károsodását. NTA és
klórmentes.
Felhasználási javaslat:
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
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Koncentrált, lúgos,
fékezett habzású mosogatószer
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KTM 1L - 77-667

2

Clinex Dish Glass

olí
tja a rúzs

Clinex DiShine

Gépi mosogatószer

gá
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ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA

Clinex DishWash

KTM

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

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
27

szaniterek

Termékeinket ügyfeleink igényei szerint, koncentrátum
vagy könnyen kezelhető szórófejes kiszerelésben
forgalmazzuk, ily módon a nehezen hozzáférhető
felületek tisztítása és a mindennapos ápolás is
egyszerűvé válik.

Erős tisztító hatás

Erős tisztító hatás

Clinex W3 Active BIO

Clinex W3 Forte

Általános fürdőszobai tisztítószer

Nagy hatékonyságú savas szaniter tisztítószer

Bőrkímélő savas tisztítószer fürdőszobák,
mellékhelységek napi takarítására.   Aktív
hatóanyagainak köszönhetően hatékonyan  
eltávolítja a foltokat, szennyeződéseket és a
nemkívánatos lerakódásokat. Nem karcolja
a felületet. Kellemes illatot, ragyogó fényt
kölcsönöz  a tisztított felületnek.
Felhasználási javaslat:
WC kagyló,   bidé,   fürdőkád, zuhanyzófülke,  
(kerámia és porcelán) mosdókagyló, és egyéb
(zománc) fürdőszobai felszerelés, rozsdamentes
acél felszerelések, csempék, kerámiaburkolat
tisztítására.
Használati útmutató:
Permetezze   a tisztítandó felületre kb. 20 cm
távolságból. Hagyja hatni pár másodpercig, majd
mossa le nedves szivaccsal és öblítse le vízzel.
Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

Savas tisztítószer a WC-ben, fürdőszobában
található
makacs,
nehezen
eltávolítható
szennyeződések
eltávolításához.
Minden
saválló felületen használható. Hatékonyan
távolítja el a vízkövet, rozsdát, húgykövet és
szappanmaradékokat. Különösen alkalmas WC
kagylók, bidék, mosdók tisztítására.
Megszünteti a kellemetlen szagokat.
Felhasználási javaslat:
Fürdőkádak,
zuhanyfülkék,
zuhanytálcák,
fürdőszoba
felszerelések,
rozsdamentes
elemek, csempefelületek, fuga tisztítására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.
A szennyezett felületen egyenletesen eloszlatva
alkalmazza a készítményt, hagyja állni körülbelül
1 percig, ezután öblítse le vízzel. A termék nem
hagy csíkot, nem szükséges szárazra törölni.

3

1

77-512
KTM 1L
5L 77-517

- 77-634
KTM 1L
10L - 77-652

10L 77-518

Clinex W3 Bacti

Clinex W3 Multi

1
- 77-076
KTM 1L
5L - 77-119

10L - 77-120

Savas szaniter fertőtlenítő és tisztítószer

Magas
hatásfokú
koncentrátum
vízálló
és saválló fürdőszobai felszerelések (WC
kagyló, bidé, porcelán- és kerámiamosdó)
napi tisztításához. Használható továbbá ipari
csarnokok, úszómedencék, mellékhelyiségek
alapos tisztításához. Fúga tisztításához is kiváló
választás. Hatékonyan távolítja el a foltokat,
mészkövet, cementet, vizelet okozta vízkövet,
rozsdát, zsírt és szappanmaradékokat.
Felhasználási javaslat:
WC kagyló, bidé, fürdőkád, zuhanyzófülke,
csempe, szemételvezető nyílások, U-csövek
tisztítására is alkalmas.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.
A szennyezettség mértékétől függően az
alkalmazandó hígítás:
- Mosható felületeken az arány:  
50-300 ml termék/ 10 l víz.
- Mérsékelt szennyeződések esetén:
300 ml termék /1 l víz.
A terméket vigye fel a szennyezett felületre,
várjon kb. 1 percet, majd vízzel alaposan öblítse
le.

Felületek, berendezések és lefolyók tisztítására
kifejlesztett folyékony fertőtlenítőszer baktericid
és fungicid hatással. A készítmény háztartásban
és nyilvános helyeken történő fertőtlenítésre
használható. Egészségügyi intézményben nem
alkalmazható.
Alkalmas élelmiszerekkel érintkező felületek
tisztítására is. Hatóanyag: 2,5 g glikol/100g.
Használati útmutató:
Öntse a terméket fertőtleníteni kívánt felületre,
majd hagyja hatni a kívánt hatástól függő ideig:
- Baktériumölő hatás:
5 perc, 100%-os oldat segítségével.
- Gombaölő hatás:
15 perc, 100%-os oldat segítségével.
Használat után öblítse le vízzel. Nem
szellőztethető helyeken is jól alkalmazható.

0,5
- 77-699
KTM 1L
5L - 77-700

Clinex W3 Active Shield

Clinex Liquid Soap

Aktív fürdőszobai tisztítószer

Folyékony szappan

3
77-708
KTM 1L
5L 77-709

Szaniter tisztítószer koncentrátum

Polimert tartalmazó készítmény, mely tisztítja
és védi az acélfelületet. A készítmény
felületaktív anyagai hatékonyan távolítják el
a rozsdát, vízköves lerakódásokat, zsíros
szennyeződéseket,
szappanmaradékot.
Kellemes illatot és fényt ad a tisztított felültnek.
A termékben lévő polimer védőréteget képez a
felületen, ami késlelteti a nemkívánatos piszok
újra lerakódását.
Felhasználási javaslat:
Közvetlen alkalmazható, hígítást nem igényel.
WC kagyló, bidé,   fürdőkád,   zuhanyzófülke,  
(kerámia és porcelán) mosdókagyló, és egyéb
(zománc) fürdőszobai felszerelés, rozsdamentes
acél felszerelések, csempék, kerámiaburkolat
tisztítására.
Használati utasítás:
Fújja a takarítandó felületre. Távolítsa el a
szennyeződéseket, lerakódásokat.   Öblítse le
folyó vízzel.
A felület aktív védelmére fújja a terméket ismét
a felületre, hagyja rajta egy ideig, majd öblítse le
folyó vízzel. Ne törölje szárazra.

Bőrbarát   folyékony szappan, mely gyengéden
hidratálja és védi a bőrt a kiszáradástól és  
kirepedezéstől.
Nagyon hatékonyan tisztít, illata kellemes. Nem
irritálja a bőrt.
Felhasználási javaslat:
Folyékony szappan kézmosásra.

- 77-718
KTM 0,5L
5L - 77-521

5,5
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Termékeink nem tartalmaznak fehérítő komponenseket
és optikai fehérítőket, így biztonságosan használható
bármilyen textílián. A tisztítószerek tökéletesen
távolítják el a szennyeződéseket és foltokat a
szőnyegekről, padlószőnyegekről, kárpitokról,
matracokról és egyéb szövetekről.

textíliák

30

Clinex Anti-Spot

Clinex Textile SHP

Folteltávolító

Szőnyeg és kárpittisztító sampon

Nagyon hatékony tisztítószer kitűnő  folteltávolító.
Közvetlen a foltra permetezve képes a vízben
nem oldódó szennyeződéseket is eltűntetni.
A rágógumit, ragasztót, szurkot és bitument,
nyomtató- és pecsétfestéket, és a gyertyaviaszt  
is    hatékonyan   távolítja el.   Használatával a
matricamaradványok és természetes gyanta is
könnyedén eltávolítható.
Felhasználási javaslat:
Makacs   foltok   eltávolítására   szőnyegekből,
természetes és mesterséges textíliákból,
kárpitokból.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.   Permetezze a
tisztítani kívánt területre és hagyja hatni, végül
egy nedvszívó törlővel itassa fel. Szükség
esetén ismételje meg a folyamatot.
A rágógumit távolítsa el egy spatulával.
Használat előtt próbálja ki a terméket egy
kevésbé látható felületen.

Professzionális
sampon
szőnyegek
és
kárpitozott felületek takarítására. Aktív habot
képez, mely fellazítja a szennyeződéseket
és az így könnyen kiporszívózhatóvá válik.
Antisztatikus hatású összetevőket tartalmaz,
mely puhává és lággyá varázsolja a megtisztított
kárpitot.
Felhasználási javaslat:
Szőnyegek, természetes és mesterséges
textília, kárpit tisztítószer kézi és gépi tisztításra.
Használati útmutató:
Alaposan porszívózza ki a kárpitot. Hígítsa fel
a terméket. Javasolt hígítási arány: 20-50 ml
termék/ 1 L víz. Használat előtt próbálja ki a
terméket egy kevésbé látható területen. Ehhez
használjon fehér, szintetikus ruhát.
- Kézi tisztítás esetén:
Hígítás után a habot vigye fel a tisztítandó
felületre, majd porszívózza ki nedves
porszívóval.  
- Gép tisztítás esetén:
Várjon addig, amíg a gépben hab képződik,
ezuán kezdjen el tisztítani.

8

KTM 250ml - 77-613

- 77-184
KTM 1L
5L - 77-185

ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT
FORMULA

8

Clinex Textile Foam

Clinex Textile EXT

Szőnyeg- és kárpittisztítóhab

Szőnyeg- és kárpittisztítószer

A kárpittisztító hab használata késlelteti a
szennyeződések lerakódását, felfrissíti a kárpit
eredeti színét.
Felhasználási javaslat:
Kárpit és kárpitozott felületek tisztítására.
Használati útmutató:
Permetezze   a tisztítandó felületre kb. 20 cm
távolságból. Hagyja hatni egy pár másodpercig,
majd tisztítsa le egy kefével vagy szivaccsal.
Öblítést nem igényel.
Használat   előtt   próbálja   ki   a terméket egy  
kevésbé látható felületen.

Professzionális
készítmény
szőnyegek,
kárpitok és autókárpitok tisztítására. Kiváló
tulajdonságainak köszönhetően hatékonyan
távolítja el a szennyeződéseket és foltokat a
szövetek mélyebb rétegeiből is. A készítmény a
tisztításon kívül zsíroldó hatású is, meggátolja a
további szennyeződések lerakódását a kárpiton.
Feléleszti, élénkebbé változtatja a színeket.
Hideg és kemény víz használata esetén is
megtartja kiváló tulajdonságait.
Felhasználási javaslat:
Kárpitok és szőnyegek száraz takarítása,
porszívózása ill. mosóberendezéssel vagy
kézzel történő takarítása során ideális.
Használati utasítás:
A készítményt 1:5 vagy 1:10 arányban
hígítsa vízzel, a szennyeződés mértékének
függvényében. Ne használja a készítményt
bőrkárpitokon.
Használat   előtt   próbálja   ki   a terméket egy  
kevésbé látható felületen.

KTM 1L - 77-614

12

- 77-190
KTM 1L
5L - 77-191
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Dozownik Promix 4-P

Termékeink hatékony és gazdaságos felhasználhatósága érdekében a termékek
megfelelő hígítása elengedhetetlen. A berendezések olyan adagolórendszerrel
rendelkeznek, melyek a különböző vegyszerek megfelelő adagolásáért felelősek
és megfelelően hígítják a koncentrátumokat. Ezen berendezések a HoReCa
iparágban és a takarító vállalatok, vállalkozások számra ajánlottak.

System rozcieńczania chemii na cztery produkty
z możliwością ciągłego dozowania roztworu
roboczego.
Uruchamiany dźwignią.
Minimalne ciśnienie robocze wody to 3 bary.
Umożliwia dozowanie do małych i dużych
pojemników.
Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną
pracę.
Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed
wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia
chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
System daje możliwość przygotowania roztworu
roboczego w 14 różnych stężeniach.
Wydajność urządzenia: 4 litry gotowego roztworu
na minutę.
W komplecie znajdują się wszystkie elementy
do montażu.

adagoló
berendezések

Dozownik Pro-Wash
Wielofunkcyjny,
pianotwórczy
system
dozująco-myjący dla przemysłu spożywczego
i gastronomii. Do mycia powierzchni zmywalnych, samochodów do transportu żywności, pojemników do przewożenia żywności, dużych powierzchni. Zasilany wodą, na dwa rodzaje chemii
(np. do mycia i dezynfekcji).              
Umożliwia precyzyjne dozowanie, właściwe dla stosowanych koncentratów. W zestawie wąż o długości
15 m oraz pistolet pianotwórczy.
Ułatwia pracę w zgodzie z procedurami HACCP.
Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną
pracę.
Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed
wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia
chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
W komplecie znajdują się wszystkie elementy do
montażu.
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ECOMULTI COMPACT adagoló
A berendezés öt különböző vegyi anyag egyetlen
adagoló berendezésben való feloldási lehetőségével
rendelkezik. A berendezést vízvezetéki vízzel táplálják.
A termék koncentrációjának szabályozási lehetősége
innovációs megoldás.
A szabályozó tárcsa  a koncentráció beállítását
2:1 – 350:1 tartományban teszi lehetővé.  
Az átfolyásnak két fokozata van az adagoló berendezés
változatától függően 4 x 4 L/perc + 1 x 14 L/perc,
valamint 4 x 14 L + 1 x 4 L/perc értékekkel.
A berendezés a speciális fogantyúkkal falra szerelhető.
A fogantyúkat a csomag tartalmazza.

Perisztaltikus pumpák
Vegyszeradagoló rendszer mosogatógépek számára.
Külön adagolja a mosogató-, és öblítőszert. Megfelel a
HACCP előírásainak. Helytakarékos és hatékony.
A teljesítmény szabályozható az adagolás tartománya:
- Mosószer 0,6-3 liter / óra
- Öblítőszer 0,2-1 liter / óra
A készlet tartalmazza az adagoló valamennyi
alkatrészét.
Adagolás:
Mosószer 0,6-3 liter / óra
Öblítő 0,2-1 liter / óra
Rendszer típusa:
PER 3
PER 1

Pro-Wash adagoló
Multifunkciós habkeverék adagoló élelmiszeripar és
vendéglátóipar számára. Edények és egyéb berendezések tisztítására alkalmas. Az adagoló kétféle keverék
továbbítására alkalmas (pl. tisztító és fertőtlenítő). A
berendezés részét képezi a 15 m hosszú cső, melynek a végén habpisztoly található. Megfelel a HACCP
előírásainak. Helytakarékos és hatékony. Az adagoló
vegyszer visszafolyásgátló funkcióval van ellátva, mely
megakadályozza a víz vegyi szennyezését. A készlet
tartalmazza az adagoló valamennyi alkatrészét.
Adagolás:
10 liter / perc
Rendszer típusa:
LB 971215
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autó tisztítás
A CLINEX Expert + egy közkedvelt autómosó
termékcsaládunk. Ez a lengyel márka kiváló minőségű
speciális termékeket kínál professzionális tisztításra,
termékeink műhelyek, csarnokok és ipari gépek tisztítására
egyaránt alkalmasak.
További információkért keressen minket.
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piktogramok jelentései

kézi padlótisztítás

bútorápolás

mosogatás

kézi tisztítás

bútorpolírozás

edények öblítése

gépi tisztítás

műanyag
felszerelések
tisztítása

vízkő eltávolítása
vízforralókról

nagynyomású
eszköz / porlasztó

légfrissítés

vízkő eltávolítása
elektromos merülő
forralóról

erős használatnak
kitett felületek
védelme, védőréteg
felvitele

üveg felületek
tisztítása

mikrohullámú sütők
tisztítása

polírozás

klímatisztítás

háztartási eszközök
tisztítása

tisztítás porszívóval

munkafelületek és
asztalok tisztítása

LCD kijelzők és
monitorok tisztítása

padlótisztítás

tűzhelyek és sütők
tisztítása

számítógépes eszközök tisztítása

laminált padló
tisztítása

rostély és grill
tisztítása

WC tisztítása

szórófejes kiszerelés

mosogatógéppel
történő tisztítás

zuhanykabin
tisztítása

tisztítószer
PH értéke

kézmosás és
ápolás

nanorészecske
tartalmú

10,5
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CL-023

www.clinex.hu

Gyártó:
Grupa Amtra, ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec /PL/
tel. +48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl
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