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mosható 
felületek

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



Nano Protect Silver Table
Élelmiszerrel érintkező asztalfelületek fertőtlenítő és tisztítószere 

 

KTM 1lL - 77-342

Clinex Barren

Clinex Delos Shine

Clinex Table

Bútorápoló (fényes)

Konyhai felülettisztító

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

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

Clinex Delos Mat
Bútorápoló (matt)

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

Fertőtlenítő
termék

Clinex FastPlast
Műanyag felülettisztító

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.

KTM 1L - 77-695
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KTM 1L - 77-635
5L - 77-636

10L - 77-637

10

Élelmiszerrel érintkező felületek  fertőtlenítő és tisztítószere

Fertőtlenítő
termék

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-, hús- 
és 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-Aminop-
ropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin.

Pozwolenie Ministra Zdrowia
na obrót produktem biobójczym

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.

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.

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.

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.

Pozwole
na obrót



Clinex Steel Clinex Shine Steel
Rozsdamentes fémfelület tisztító Rozsdamentes fémfelület tisztító és ápolószer

KTM 1L - 77-515
5L - 77-545
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Clinex Blink
Univerzális tisztítószer

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

10L - 77-645
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Clinex Glass Foam
Üvegtisztító hab

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.

KTM 650 ml -77-688
5L -77-694
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KTM 650ml - 77-628
5L - 77-500
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KTM 1L - 77-110
5L - 77-111
10L - 77-112

Nano üvegtisztítószer

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

Clinex Nano Protect Glass

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.

Clinex Glass
Üvegtisztító folyadék

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.

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.

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.



ÚJDONSÁG

Vízkőoldószer

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

1

Clinex Destoner

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.

Zsíroldószer

KTM 1L - 77-712

Clinex GreaseOff 

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.
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Univerzális zsíroldó hab

KTM 5 L - 77-646
10 L - 77-647

Clinex 4Dirt Foam

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).
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