
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.

szaniterek



Clinex W3 Multi
Szaniter tisztítószer koncentrátum
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KTM 1L - 77-076
5L - 77-119
10L - 77-120

Clinex W3 Forte
Nagy hatékonyságú savas szaniter tisztítószer

KTM 1L - 77-634
10L - 77-652
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Erős tisztító hatás

Clinex W3 Bacti
Savas szaniter fertőtlenítő és tisztítószer

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. 

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

0,5

Clinex W3 Active BIO
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Erős tisztító hatás

Aktív fürdőszobai tisztítószer
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Clinex W3 Active Shield

KTM 1L 77-708
5L 77-709

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.
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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.

Clinex Liquid Soap
Folyékony szappan

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

5,5

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.

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.

Általános fürdőszobai tisztítószer 

KTM 1L 77-512
5L 77-517
10L 77-518

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.


