
Szuper 
KoncentrátumokA PROFIT tisztítószer termékcsalád egy komplex, korszerű és 

hatásos megoldás a takarításban. Jól kihasználható, gazdaságos, 

hatékony szerek, maximális tisztító hatással.



Clinex PROFIT Glass

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

Üvegtisztító koncentrátum

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).

Clinex PROFIT Sanit

KTM 5 L - 77-713

Szuperkoncentrált tisztítószer 
szaniterek tisztítására

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). 

Clinex PROFIT Floor

KTM 5 L - 77-715

Szuper koncentrátum - Padlótisztítószer 

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). 

Clinex PROFIT Uni

KTM 5 L - 77-714

Univerzális szuper-koncentrált tisztítószer 
bármilyen típusú felület tisztításához

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). 

Clinex PROFIT Grease

KTM 5 L - 77-716

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).
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