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* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás

   CIM PLUS - Kézi mosogatószer – növelt zsíroldó hatással

Univerzális összetételû kézi mosogatószer friss illattal porcelán, üveg, 

mûanyag és fém edényekre.

• a szerrel való tisztítás és zsírtalanítás minden vízálló felületen    

    elvégezhetõ

• száradás után csíkmentes, fényes felületet biztosít

• minden edényre alkalmas

• erõs zsíroldás

• kézkímélõ

5

pH*
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Kézi mosogatás
   COOK-SEPT 30 - Fertőtlenítő hatású folyékony kézi mosogatószer koncentrátum

Konyhai eszközök, berendezések és főzőedények fertőtlenítő – zsíroldó 

mosogatásához, valamint élelmiszerrel érintkező felületek tisztítására, 

fertőtlenítésére. Kiemelt felhasználási területe a vendéglátás, a betegellátó- és 

közintézmények területe. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.

pH*
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• a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú

• magasfokú koncentrátum, korszerû összetétel

• gazdaságos felhasználás

• erõs zsíroldás

Termék Kiszerelés

COOK-SEPT 30 1 l
COOK-SEPT 30 5 l

CIM PLUS 1 l
CIM PLUS 10 l

SPÜLAN TABS 3,2 kg
PROFITABS 5/1 1 kg

Gépi mosogatás - tabletta

   SPÜLAN TABS - Gépi mosogatótabletta

Professzionális mosogatótabletta minden forgalomban lévõ háztartási géphez és a 30 

perces programidejû ipari berendezésekhez.

•  kiválóan alkalmas üveg és porcelán mosogatására is

• különálló fehérítõ- és enzimfázis

• darabonkénti celofáncsomagolás

• kényelmes használat

• 160 x 20 g/tabletta

   PROFITABS 5/1 - Gépi mosogatótabletta

Ötfázisú mosogatótabletta, minden mosogatógéphez alkalmazható. 

• oldja a zsíros szennyeződéseket, rúzsnyomokat, kávé- és teaolaj lerakódásokat

• a tabletta tartalmazza a tisztító, vízlágyító, öblítő és üvegvédő komponenst is

• alkalmazható kényes üveg- és porcelántárgyak mosogatására is

• kényelmes használat

• darabonként csomagolva

• 50 x 20 g/ tabletta

pH*
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* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás

Gépi mosogatás - folyékony szerek

   GSM MC és GSM 14 MC (kemény vízhez) - Gépi mosogatószer, klórtartalmú

Folyékony, erõsen lúgos intenzív mosószer. Magas vízkeménységnél is hatékony. 

Csekély anyagmennyiségnél is erõteljesen és eredményesen tisztít. Alumínium edényzet 

tisztítására nem alkalmas!

• meggátolja a keményítõ és fehérje lerakódásokat

• minden ipari mosogatógépnél alkalmazható

• takarékos adagolás

6
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Termék Kiszerelés

GSM MC 10 l / 12 kg
GSM 14 MC 10 l / 12 kg

GSM GL 10l / 14 kg
GSM OC 10 l / 12 kg

GSM 14 CF 10 l / 14 kg

   GSM OC - Gépi mosogatószer - klórmentes

Intenzív klórmentes tisztítószer pohár- ill. edénymosogató gépekhez. Különösen 

alkalmas poharak tisztítására. Eltávolítja a rúzsnyomokat, a zsíros lerakódásokat és 

ételmaradékokat.

• minden ipari edénymosogató gépnél alkalmazható

• üvegvédõ összetétel

• takarékos adagolás

• semleges illatú
pH*
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   GSM 14 CF - Gépi mosogatószer, kemény vízhez - klórmentes

Klórmentes, intenzív tisztítószer ipari mosogatógépekhez.

• kiválóan alkalmas poharak tisztítására

• adagolása takarékos

• üvegvédõ összetétel

pH*

14

   GSM GL - Gépi pohármosogatószer

Folyékony, lúgos gépi mosogatószer automata adagolású pohármosó gépekhez. 

Tökéletesen eltávolítja az üvegre, kerámiára tapadt szennyeződéseket. Habzásszegény, 

minden vízkeménységnél alkalmazható, takarékos adagolású szer.

• eltávolítja a rúzsnyomokat és a gyümölcsrostokat

• meggátolja a poharak és a gép vízkövesedését

• oldja a tea- és kávémaradványokat

• üvegvédelem

• szagsemleges

pH*
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* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás
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Termék Kiszerelés

TARE 10 kg

KS
1 l

10 l

KN
1 l

10 l
SO2 2 kg
SO25 25 kg

Gépi mosogatás - gépi öblítõszerek

   KS - Gépi öblítőszer - savas

Minden mosogatógépben alkalmazható szer. Már csekély mennyiségû 

adagolásnál is kiváló eredményt, fényes és csíkmentes száradást biztosít.

 

• tökéletes fényt biztosít különbözõ lerakódásoknál is

• erõs koncentrátum

• gazdaságos

   KN - Gépi öblítőszer - neutrális

Különösen jól alkalmazható konveyor és rack típusú, többtartályos 

mosogatógépeknél.

• tökéletes fényt biztosít különbözõ lerakódásoknál is

• üvegpoharaknál kiváló eredmény

• erõs koncentrátum

pH*
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pH*
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   SO2/SO25 - Regeneráló só

Aktív mészvédelem a mosogatógép és az edények számára.

• háztartási és professzionális használatra

• vízlágyító berendezésekhez

• por és tabletta formában

• durva szemcsés (SO2) és tabletta (SO25) formában

Regenerálósó gépi mosogatáshoz

TARE – Áztató- és mosogatópor

Kézi és gépi áztató mosogatásra egyaránt alkalmas tisztítószer. Gyorsan és maradéktalanul 

eltávolítja a keményítő- és fehérjelerakódásokat. Új fényt ad az edényeknek. Gépi alkalmazás 

esetén hosszabb mosogatóciklus vagy alacsonyabb szalagsebesség szükséges.

• hatékony és gazdaságos

• egyszerű áztató eljárásos használhat

• erősen szennyezett edények, evőeszközök időszaki tisztításához

pH*
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* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!
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Termék Kiszerelés

ACTIVEFOAM 1 l

GRIL
1 l

10 l
KONVEKTAN 12 kg

SMIL
1l

10 l

   ACTIVEFOAM - Hidegzsíroldó és sütőtisztító szer

Eltávolít minden zsíros, olajos szennyeződést. Alkalmas grillek, fritőzök, sütők, 

páraelszívók és csempék tisztítására.

• a képződött hab a függőleges felületen is képes kifejteni a hatását

• nem alkalmas alumínium és lakkozott felületek tisztítására

• a habképződés miatt rendkívül hatékony és gazdaságos

• oldja a régi, odaégett szennyeződéseket

• melegített felület esetén a szer hatásfoka fokozódik

• könnyű használat

pH*

14

Sütõ- és grilltisztítók

   GRIL - Sütõ-, grill- és kemencetisztító szer

   KONVEKTAN – Sütő- és gőzpároló berendezések tisztítószere

Erõsen lúgos zsíroldó és konvektomat tisztító a gasztronómia és az élelmiszeripar 

területére. Kiválóan oldja az odaégett zsíros szennyeződéseket. 

• nemesacél, mûanyag, kerámia és zománcozott felületekre

• nem alkalmas alumíniumra, és lakkozott felületekre

• meleg felületen is használható

Automata vegyszeradagolású tisztítószer gőzpárolókhoz. Kiválóan oldja a 

nemesacél felületekről a zsíros szennyeződéseket, lerakódásokat. Alumínium 

felületre nem alkalmas! A technológiai kiegészítő öblítőszer típusa: KS

• bármely lúgálló felületen használható

• manuális tisztításra is alkalmas

• lakkozott felületen erősen hígított formában használható

pH*

14

pH*
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   SMIL - Folyékony súrolószer

Kiválóan alkalmas a konyhai munkafelületek, pultok, acélfelületek, edények, 

rozsdamentes és kerámia, szaniterelemek, mûanyag felületek tisztítására. Karc 

nélkül tisztít. Mikroszemcsés tisztítókristályai optimális megoldást biztosítanak a 

legkülönfélébb felületek számára. Mosóaktív összetevõi pedig oldják az odaégett 

zsírokat.

• finom súrolószemcséi által kíméli a felületeket

• bõrsemleges összetevõket tartalmaz

• koncentrált zsíroldóerõ

Súrolás

pH*

9,5



* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!
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Termék Kiszerelés

FETT
1 l

10 l
FETT - EX 10 l

KALK
1 l

10 l
SR-S 10 l

Hatékony vízkõeltávolító szer melegvizes készülékek, kávé- és mosogatógépek, 

bojlerek, acéledények, vízfürdős melegentartók, nemesacél és kerámia  

felületek  tisztítására.

• rendszeres használata meghosszabbítja a készülékek élettartamát

• csökkenti az energiafogyasztást

• hatékony, alapos tisztítás

   KALK - Vízkõoldószer konyhai gépekhez, berendezésekhez - foszforsavas

Vízkõoldás, mosogatógépek tisztítása

pH*

1

   SR-S - Vízkőoldószer - habzó, foszforsavas

Savas habtisztítószer elsősorban hús- és élelmiszeripari területekre. Oldja a 

szennyeződéseket a szállítóautókról, bontóasztalokról, saválló acélfelületekről, 

csempézett falakról és padozatokról.  Technológiai kiegészítő lúgos szer típusa: 
SR – fertőtlenítő zsíroldószer.

• hatékony vízkőoldás

• jól alkalmazható az intézménytakarításban is

pH*

1

   FETT - Erős zsíroldószer

Univerzális zsíroldó minden vízálló felületre az üzemi konyhák és az élelmiszer-

feldolgozó üzemek területén. Kiemelkedõ zsíroldás, ugyanakkor anyagkímélõ 

formula.

• alkalmas alumínium, fa, lakkozott felületek tisztítására is

• környezetkímélő szer

• extra koncentrátum pH*
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Zsíroldók

   FETT-EX - Erősen lúgos általános zsíroldószer

Általános felhasználású erős zsíroldószer konyhai, élelmiszeripari területekre. 

Gyorsan és alaposan eltávolít minden zsíros, olajos szennyeződést a rostélyok, 

főzőfelületek, grill készülékek, kombisütők, csempék, mosogatók, munkapultok 

felületeiről.

• csak lúgálló felületeken használható

• széleskörű alkalmazhatóság

• költségkímélő megoldás
pH*

14



* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!
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Termék Kiszerelés

NIRAL 1 l
MWC 600 g

ROHR-F 10 l
ROHR-P 1 kg

   ROHR-F - Lefolyótisztító szer

Erõsen lúgos, agresszív lefolyótisztító, professzionális összetétellel nagykonyhák 

számára. Oldja a zsír, olaj, haj és más lerakódásokat egyaránt.

• oldja a makacs elzáródásokat

• központi összefolyókhoz

• gazdaságos használat

• erõs koncentrátum

• egyszerû adagolás

Lefolyótisztítás

   ROHR-P - Lefolyótisztító por

Aktívan tisztít minden lefolyót, mosogató-, mosdó és fürdõkádlefolyót. Az elfagyott 

lefolyókra is kiválóan alkalmas.

• oldja a zsíros lerakódásokat, haj és más szerves szennyezõdéseket

• gyermekbiztos szóródoboz

• helyi elzáródásokhoz

pH*
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pH*
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pH*
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Fémtisztítás, ápolás

   NIRAL - Olajbázisú fémápoló rozsdamentes felületekre

Egy könnyen alkalmazható szer, kitûnõ hatással. A felületet gyorsan és kíméletesen 

ápolja és megõrzi új fényét. Az összetétel konzerváló hatása véd az újraszennyezõdéstõl 

és antisztatikus tulajdonsággal látja el a felületet.

• eltávolítja az ujjlenyomatokat az alumínium és acél felületekrõl

• konzervál és véd az újraszennyezõdéstõl

• használata rendkívül takarékos

   MWC - Fémtisztító- és ápolókrém

Egy klasszikus tisztító- és ápolószer, króm, ezüst, réz, nemesacél, alumínium, akril 

és üveg felületekre.

• vékony filmréteget képez, mely véd az újraszennyezõdéstõl

• savmentes

• bõrkímélõ

pH*

10
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Tisztítási terület Típus Adagolás Megjegyzés

Kézi mosogatás
COOK-SEPT 30 10 ml/ liter víz

Hatóidő: 30 sec–1 min
Hőfok: 30–40 C°

CIM PLUS 2-5 ml/ liter víz Kézkímélő, növelt zsíroldó hatás

Gépi mosogatótabletták
SPÜLAN TABS

1 tabletta/ 20 liter víz 30 perces oldódási fázis.
PROFITABS 5/1

Gépi mosogatás

GSM MC

2-4 ml/ liter víz

Automata adagolóberendezés 
segítségével, a vízkeménységtől 
függően, klórmentes és klóros
 változatok. Pohár, porcelán és 

vegyes mosogatáshoz.

GSM 14 MC

GSM GL

GSM OC

GSM 14 CF

TARE
10-20 g / liter víz 

35-55 °C-os meleg víz
áztatással, időszakos tisztításhoz

Gépi öblítés
KS

0,2-0,5 ml/ liter víz
Automata adagolóberendezés 

segítségével, a vízkeménységtől függően, 
savas és neutrális változatok.KN

Regenerálósó - vízlágyító 
berendezésekhez

SO2
Hígítatlanul Lásd: gép használati utasítása.

SO25

Sütő, grill, fritőz 
kemencetisztítás

ACTIVEFOAM Hígítatlanul
A felületre juttatni, rövid hatóidő után 

lemosni.

GRIL 20-50 ml/ liter víz
Előmelegített sütőre felhordani, hatni 

hagyni, majd lesúrolni.

KONVEKTAN automata adagolású
a megfelelő adagolótartályba tölteni, 

kiegészítő öblítőszer típusa KS

Felülettisztítás, súrolás SMIL Hígítatlanul Karcmentes tisztítás minden felületen. 

Zsíroldás
FETT 5-20 ml/ liter víz Biológiailag teljesen lebomló.

FETT-EX 30-50 ml/ liter víz   
Tűzhelyek és leégett szennyeződéseknél 

200 ml/ liter víz

Vízkőoldás konyhai, gé-
pekben, acélon, kerámián

KALK 50-100 ml/ liter víz
Az elhanyagolt, vastag vízkövet, 

hígítatlanul azonnal feloldja.
Átfőző, mosó eljáráshoz is. 

Vízkőoldás konyhai, gé-
pekben, acélon, kerámián

SR-S 50-100 ml/liter víz
Szórással vagy habosító berendezéssel.

Hatóidő 10 perc.

Fémtisztítás, ápolás
NIRAL

Hígítatlanul

Kis mennyiséget a felületre juttatni, majd 
száraz, puha ruhával áttörölni.

MWC
Véd az újraoxidációtól, minden nemesfém 

felületre.

Lefolyótisztítás
ROHR-F 50 ml/ liter víz

Óvakodjunk a visszafröccsenéstől!
ROHR-P Hígítatlanul

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.





* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Fertõtlenítés

Felületfertõtlenítés

Egészségügyben, közintézményekben, az élelmiszeriparban, valamint a vendéglátás 

területén felületfertőtlenítésre és textília fertőtlenítésére alkalmazható. Az 

élelmiszeriparban különböző gépek, berendezések, eszközök, valamint ipari 

vízrendszerek algamentesítésére is használható. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, 

virucid (HBV/HIV inaktiváló), tuberkolocid és MRSA.

• klór- és aldehidmentes

• a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú

• használható tisztítási eljárások: merítés, áztatás, szórás, kézi tisztítás

Kórházak, egészségügyi intézmények, szociális otthonok, padló- és falfelületeinek, illetve 

egyéb mosható berendezési- és felszerelési tárgyainak tisztító hatású fertőtlenítésére. 

Rendszeres használatával megelőzhető a penészedés, eltávolíthatók a már meglévő 

penészfoltok, és hosszantartó csíraszegény állapot hozható létre. Kitűnő légtér 

fertőtlenítőszer ködösítéses eljáráshoz. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid.

• aldehidmentes

• a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú

•  használható tisztítási eljárások: merítés, áztatás, szórás, habosítás, kézi tisztítás

13

pH*

8

pH*

7,5

   D-SANITY - Általános fertőtlenítő- és tisztítószer koncentrátum

   D-SEPT - Univerzális fertőtlenítő- és tisztítószer koncentrátum

Termék Kiszerelés

D-SANITY
1 l
5 l

D-SEPT
1 l
5 l

D-SOL
1 l
5 l

   D-SOL - Semleges hatású tisztító- fertőtlenítőszer

Fertőtlenítő tisztítószer minden vízálló felületre. Megfelelő hígítás 

után kiválóan alkalmas szoláriumok, szépségszalonok, fodrászatok, 

kondicionáló- és fitness termek, öltözők, irodák, raktárhelyiségek, folyosók 

berendezéseinek, felületeinek tisztítására és fertőtlenítésére.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA, virucid

• bőrbarát összetétel

• kellemes illat

• a fertőtlenítő komponens kvaterner alapú

pH*

7,5



* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Fertõtlenítés
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Termék Kiszerelés

D-STERIL4
1 kg / doboz  

(330 db tabletta)
CHEMISEPT ALK 0,8 kg

BACY-SEPT
1 l

10 l

SR
5 l

10 l

   BACY-SEPT - Fertõtlenítõ tisztítószer

Fertőtlenítő tisztítószer minden mosható felületre, padlóburkolatra, nagykonyhai 

és élelmiszeripari területre. Különösen ajánlott a munkafelületeken, konyhai 

készülékeken lerakódott fehérje és más zsíros szennyeződések eltávolítására. 

Hatásspektrum: baktericid, fungicid.

• aldehidmentes

• illatanyagmentes pH*

9

Fertõtlenítõ zsíroldók

   SR - Fertőtlenítő zsíroldószer - habzó, klórtartalmú

Gyorsan és alaposan tisztítja a csempékre, munkafelületekre, acélra, padlóra lerakódott 

mindennemû zsíros és odaégett szennyezõdést. Alumínium és lakkozott felületekre 

nem alkalmas. Hatásspektrum: baktericid, fungicid. Technológiai kiegészítő savas 
szer típusa: SRS
• habosító, tisztító berendezésekhez is

• magasfokú fertõtlenítés

• csak lúgálló felületre

• aktívklórral

pH*

14

CHEMISEPT ALK - Alkoholos fertőtlenítőszer

Az élelmiszeripar minden területén (tejipar, húsipar, italipar, konzervipar, stb.), 

nagykonyhai, vendéglátóipar területein kiválóan alkalmazható a külső felületek, 

berendezések, csomagológépek, műanyag, fém és egyéb felületek fertőtlenítésére. 

Alkalmas műanyag és fém szállítószalagok menet közbeni fertőtlenítésére.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA

• lemosás nélküli használat pH*

7,3

pH*

7,5

   D-STERIL4 - Klórtabletta, általános fertőtlenítőszer

Kórházakban, egészségügyi intézményekben, élelmiszerfeldolgozó üzemekben, 

nagykonyhákon és egyéb nyilvános épületekben, uszodákban, sportcsarnokokban, 

állattartó telepeken a padlók, falak, fürdőszoba felszerelések, berendezések 

fertőtlenítésére. Alkalmazásakor nem alakul ki rezisztencia.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, virucid, sporocid, MRSA

•  könnyen és pontosan adagolható

• a fertőtlenítő komponens aktív klór alapú

•  vizes oldata rendkívül stabil, az előírt mértékben adagolva nem károsítja a 

fémeket (még az alumíniumot, és a cinket sem), szintetikus anyagot, és gumit.



Fertõtlenítés
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Tisztítási terület Típus Adagolás Megjegyzés*

Felületfertőtlenítés

D-SANITY 1,5-5,5 ml/liter víz
Hatóidő: 5-60 perc 

baktericid, fungicid, MRSA, virucid,  
tuberkolocid

D-SEPT 1-30 ml/liter víz
Hatóidő: 10-30 perc 

baktericid, fungicid, virucid

D-SOL 10-20 ml/liter víz
Hatóidő: 2-5 perc 

baktericid, fungicid, virucid

D-STERIL4 1-3 tabletta/10 liter víz
Hatóidő: 5-60perc 

  baktericid, fungicid, MRSA, virucid,  
sporocid

CHEMISEPT ALK hígítatlanul
Hatóidő: 2-5 perc 

baktericid, fungicid, MRSA

Fertőtlenítés, zsíroldás
BACY-SEPT 10 ml/liter víz        20 perc baktericid, fungicid

SR 50 ml/liter víz 10 perc baktericid, fungicid

Kézfertőtlenítés

 D-HAND QV /  
D-HAND QV hab

1-2 pumpálás
30 mp - 2 perc baktericid, yeasticid, MRSA, 

virucid, tuberkolocid

 STERIL ALK hígítatlanul
30 mp - 1 perc 

baktericid, fungicid, MRSA, virucid

*Felhasználási területenként illetve hatásspektrumonként változó adagolás és behatási idő.
Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.

Termék Kiszerelés

D-HAND QV
0,5 kg pumpás

5 kg
0,9 kg/patron

D-HAND QV hab 0,9 kg/patron

STERIL ALK
1 kg pumpás

5 kg
0,9 kg/patron

   D-HAND QV - Fertőtlenítő hatású folyékony szappan és habszappan

Fertőtlenítő hatású, folyékony kéztisztítószer közintézményekben, élel mi-

szer iparban, vendéglátás területén, betegellátási intézményekben. Kézkímélő 

tulajdonságú. Hatásspektrum: baktericid, yeasticid, virucid, tuberkulocid, 

MRSA hatású.

• szappan és habszappan változatban is

• higiénikus patronos kiszerelés

 – szappan változat: SMOD D-Hand QV (900ml) – MODP adagolóhoz

 –  habszappan változat: SD-HAND QV(hab) – MODH multi,  

MODH multi infra, DSM501 multi rozsdamentes infra adagolókhoz

• gyors behatási idő

pH*

7,5

   STERIL ALK - Alkoholos kézfertőtlenítő-szer

Kiválóan alkalmazható minden olyan területen, ahol a kéz higiéniája kiemelkedő 

fontosságú. Az élelmiszeripar különböző területein, betegellátó intézményekben, élelmiszer 

előállító helyeken, vendéglátóiparban, közintézményekben, szociális otthonokban, stb. 

alkalmazható keverék. Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA, virucid.

• nem igényel vízhasználatot, lemosás nélkül alkalmazandó

• gyors behatási idő

• gazdaságos patronos kiszerelés MODS adagolóhoz

Kézfertőtlenítés

pH*

8





* A feltüntetett pH-értékek a koncentrátumokra vonatkoznak!

Általános felülettisztítás

   FRIS - Általános tisztítószer, erős zsíroldással - illatosított

Vízálló felületek általános tisztítására, zsírtalanítására alkalmazható tisztítószer. 

Zsíros szennyeződések esetén napi padlótisztításra is kiválóan alkalmas, 

hosszan tartó friss illatot hagy maga után.

• erős zsíroldás

• friss illat

• gazdaságos használat

Zsíroldás
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pH*

11

Termék Kiszerelés

FRIS
1 l

10 l

KLAR
1 l

10 l

ALKO
1 l

10 l

ALKO-DUFT
1 l

10 l

   KLAR - Üveg- és ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, mindenféle szennyezõdést eltávolít az üveg, tükör, 

csempe felületekrõl. Maradéktalanul eltávolítja a zsíros, olajos lerakódásokat 

és nikotinnyomokat. 

• csíkmentes, fényes felület biztosít

• alkohol tartalom

• hígítás nélkül alkalmazandó

Alkoholos felülettisztítás

pH*

9
   ALKO - Alkoholos tisztítószer

Tisztítja az üveg, mûanyag, márvány felületeket, illetve a lakkozott és laminált 

bútorokat. A csempék és kerámiai felületek megõrzik új fényüket. Gyorsan 

szárad.

• ideálisan gyors és kímélõ tisztítószer minden vízálló felületre

• eltávolítja a filctoll és ceruzalenyomatokat 

     az irodabútorok felületérõl

• magas alkoholtartalommal

   ALKO-DUFT - Alkoholos tisztítószer - illatosított

Az intézményi takarításnál végzett különféle feladatoknál friss illatot, és 

csíkmentes tisztítást biztosít.

• friss illatot hagy maga után

• minden vízálló felületre

pH*

9

pH*

9
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Általános felülettisztítás
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Neutrális tisztítószer

Termék Kiszerelés

PRO-460 500 ml
ORANGE 500 ml

NEUTRAL
1 l

10 l
BACY-SAN 1 l

   ORANGE – Univerzális tisztítószer – természetes narancsolajjal

Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, foltokat – zsír, olaj, 

kátrány, tinta, rágógumi, rovar, stb. – mindenfajta vízálló felületről: kárpit, 

padlószőnyeg, csempe, kerámia, műanyag. Használható laminált felületek, 

textíliák, szőnyegek, konyhai felületek, fürdőszobák, járművek tisztítására.

• kényes felületekre kizárólag hígítva használható

• hatékony és gazdaságos

• természetes hatóanyag

• kellemes illatú

pH*

5,1

   NEUTRAL - Környezetbarát semleges tisztítószer

Vízálló felületek univerzális tisztítószere. Rövid hatóidejû zsíroldó hatás, 

anyagkímélõ. Tisztítja a kényes munkafelületeket, készülékeket, asztalokat, 

ajtókat, mûanyagokat, csempéket, bõrkárpitot stb.

 

• különösen bõrbarát - pH-semleges

• friss illat

pH*

7

Alkoholos felülettisztítás
   PRO-460 - Irodai általános tisztítószer

Használatra kész tisztítószer napi takarításhoz olyan vízálló felületekre, mint a 

műanyag, króm, üveg, nemesacél és kezelt fa felületek. Eltávolítja a bútorokról 

a zsíros szennyeződéseket, a filc, színes ceruza és golyóstollnyomokat is.

• szórófejes kiszerelés

• illatosított

pH*

8

   BACY-SAN - Légfrissítő és szagtalanító szer

Egy szagtalanító, dezodoráló szer hosszantartó hatással. Használata 

gazdaságos. Kényes felületekre is alkalmas pl. textíliák, bõr stb.

• menhelyek, otthonok (pl. inkontinencia szagtalanítása)

• vendéglátás (erõsen frekventált toalettek)

• hulladéktárolók

• kellemes virágillatot biztosít

Illatosítás és szagtalanítás

pH*

8



Általános felülettisztítás
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Tisztítási terület Típus Adagolás Megjegyzés

Általános tisztítás, 
zsíroldás

FRIS
5-15 ml/ liter víz
vagy higítatlanul

Minden mosható felületre.  
Hosszantartó friss illat.

Üveg- és ablaktisztítás KLAR Hígítatlanul Kiváló zsír- és nikotinoldás.

Alkoholos
felülettisztítás

ALKO

10-15 ml/ liter víz

Csíkmentes tisztítás 
minden felületen.

Erős szennyeződés esetén adagolás: 
1:10 arányban.

ALKO-DUFT

Irodai felületek, bútorok PRO-460 Hígítatlanul
Műanyag, üveg, fém felületekre is 

kiváló.

Univerzális tisztítás-
környezetbarát

ORANGE
1-2 permetnyi 
5 liter vízhez

Általános letörlésnél, enyhe 
szennyeződések esetén.

NEUTRAL  5-10 ml/ liter víz
Kényes felületekre is kiválóan 

alkalmazható általános tisztítószerek

Illatosítás,
szagtalanítás

BACY-SAN Hígítatlanul 1- 2 spriccelés a légtérbe.

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.
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Padozattisztítás, ápolás

Szappanbázisú tisztítószer
   AUTOMAT-AR - Gépi padozattisztító és ápolószer - szappanbázisú, alkoholtartalmú

Eltávolítja a zsíros, olajos szennyezõdéseket, továbbá a cipõtalp okozta nyomokat a 

PVC-, kõ-, linóleum és laminált padlókról. Csíkmentes fényt biztosít a kényes padlók 

felületén is. Polírozható. Alkoholos gépi tisztítószer univerzális felhasználhatósággal.

• vízzel oldható ápoló filmréteget hagy maga után

• gépi felülettisztító koncentrátum

• habzásszegény beállítású

• gazdaságos használat

21

pH*

10

Termék Kiszerelés

AUTOMAT-AR 10 l

GLANZ
1 l

10 l

PRO-480
1 l

10 l
HABG 1 l

   GLANZ - Fényező padozattisztító és ápolószer - polimerbázisú

Vízben oldódó polimerbázisú, modern ápolószer. Egy munkafázisban tisztít 

és ápol. 

A keletkezõ film véd az újraszennyezõdéstõl és csúszásmentes felületet 

biztosít.

• gyors száradás, friss illatot hagy maga után

• gépi és kézi alkalmazásra egyaránt

• nincs rétegképzõdés 

Vízben oldódó polimerbázisú szerek

   PRO-480 - Laminált padló, parkettatisztító és ápolószer

Egy fázisban tisztít és ápol. A keletkezõ film védi a felületet az 

újraszennyezõdéstõl, és csúszásmentes felületet biztosít. Nem képez réteget. 

Takarítógépekhez is alkalmazható.

• ideális tisztítószer kényes fapadozatokra

• habzásszegény összetétel

• friss illatot hagy hátra

• gyors száradás

pH*

9

pH*

9

   HABG - Habzásgátló

• kis mennyiségben a szennyesvíztartályban meggátolja a habképzõdést

• padlósúroló automatákhoz

• rendkívül gazdaságos

Habzásgátló
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Padozattisztítás, ápolás
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Termék Kiszerelés

PAD-EX
1 l

10 l

MYSTRAL
1 l

10 l

SHAM-T
1 l

10 l

SPEX
1 l

10 l

   PAD-EX - Extraerõs padozattisztító

Eltávolítja a zsíros, olajos szennyezõdéseket és a régi fényréteget a PVC-, 

kõ-, kerámia- és laminált padló felületekrõl. A mûhelyek erõsen szennyezett 

csempéire is hatékonyan alkalmazható. Habzásszegény beállítottságú és gépi 

és kézi használatra is.

• eltávolítja az olaj és más szennyezõdéseket

• eltávolítja a bevonó- és viaszréteget

• habzásszegény

Erõsen igénybevett padozatok alaptisztítása

pH*

12,5

Minden lúgálló felületről eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket,  a korom, a gumi 

és egyéb lerakódásokat, a padozat anyagának pórusaiból is. Kiválóan alkalmazható 

gépek, felépítmények fém alkatrészeinek, továbbá ponyvák, kerti bútorok, csónakok 

műanyag elemeinek magasnyomású tisztítására is. 

• alaptisztítószere a kő, beton, PVC és műgyanta alapú padozatoknak 

• padlósúroló automatában történő alkalmazása 

 esetén habzásgátló szer használata javasolt

• antisztatikus hatású

   MYSTRAL - Általános alaptisztítószer - lúgálló felületekre 

pH*

13,5

   SHAM-T - Szõnyeg és kárpittisztító sampon

Mindenfajta szõnyegpadlóról, kárpitról, futószõnyegrõl, autó üléshuzatról leoldja a 

szennyezõdéseket. Eltávolítja a vízfoltokat, majd felfrissíti, megújítja a régi színeket. 

Antisztatikus adalékot tartalmaz.

• a legjobb eredményt speciális samponozó kézi kefével érhetjük el 

    (típus: SHAM-K)

• kézi és gépi felhasználásra

• anyagkímélõ hatású

Textil, szõnyeg és kárpit tisztítása

   SPEX - Extrakciós szõnyegpadló-tisztítószer gépi felhasználásra

Egy erõs koncentrátum, mely könnyedén távolítja el a foltokat, olajos 

szennyezõdéseket, utcai piszkot, stb. A kezelés után védi a szálakat 

az újraszennyezõdéstõl. Az összes forgalomban lévõ készüléktípushoz 

alkalmazható és habzásszegény beállítottságú.

• eltávolítja a makacs szennyeződéseket is

• véd az újraszennyezõdéstõl

pH*

9

pH*

9



Padozattisztítás, ápolás

23

Tisztítási terület Típus Adagolás Megjegyzés

Szappanbázisú padozattisztító szer

Kézi- gépi padozattisztítás 
minden felületre

AUTOMAT-AR 5-15 ml/ liter víz
Környezetbarát tisztítószer 

kényes felületekre is.

Vízben oldódó polimerbázisú padozattisztító-, ápolószerek

Fényező padozattisztítás,
ápolás

GLANZ 5-30 ml/ liter víz
Tisztítás vagy ápolás szerint.

Laminált padló és 
parkettatisztítás

PRO 480 5-20 ml/ liter víz

Habzásgátló HABG 1 ml / 10 liter víz Meggátolja a habképződést.

Alaptisztítószerek erősen szennyezett padozatra

Kézi- gépi extraerős
padozattisztítás

PAD-EX 10-20 ml/ liter víz Napi vagy alaptisztítás szerint.

Általános alaptisztítószer - 
lúgálló felületekre

MYSTRAL 40 ml/ liter víz
Extra szennyeződések esetén 

200 ml/ liter hígításban.
Habzásgátló használata javasolt.

Textil-, kárpit- és szőnyegtisztítók

Szőnyeg-és kárpittisztítás SHAM-T 100 ml/ liter víz
Gépi tisztításnál 10-30 ml/liter víz, 
erős szennyezettség esetén az 

adagolást növelni kell.

Gépi szőnyegpadló tisztítás SPEX 10-20 ml/ liter víz Extrakciós tisztítás.

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.
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WC és szanitertisztítás, wellness higiénia

Napi karbantartó takarítás minden szaniter felületre

   SANI - WC és szanitertisztító gél

Gél formájú szaniter tisztító. Oldja a víz- és húgykövet. Problémamentesen 

eltávolítja a mosdókon, zuhanyzókon és fürdõkádakon lerakódó mész és 

szappanmaradékokat. Új fényt ad a felületeknek és maradandó illatot hagy 

hátra. Amidoszulfon- és foszforsav bázisú.

• a fürdõk és WC-k felületeinek és berendezéseinek tisztítására

• gél forma - megtapad a függõleges felületeken

   BC1 - Szanitertisztító - foszforsavas

   BC2 - Szanitertisztító - lúgos

Különösen friss környezetet biztosító napi tisztítószer. A takarításban szóró 

eljárással alkalmazható. Mindenféle anyagra és a fürdõk, WC felületeire. Oldja 

a mész és vízfoltokat.  

• a fürdõk és WC-k felületeinek és berendezéseinek tisztítószere

• friss illattal

Kellemes illatú lúgos szanitertisztító. Eltávolítja a szappan-, testápoló- és 

olajmaradványokat, továbbá a padlócsempéről az utcai szennyeződéseket. 

Ideális armatúrák, csempék, kerámia, akril felületek tisztítására.

• minden vízálló felületre

• kellemes friss illat

• alkalmas permetező rendszerű, habosító és nagynyomású tisztításra is

25

pH*

1

pH*

2

pH*

9

Termék Kiszerelés

SANI
1 l

10 l

BC1
1 l

10 l

BC2
1 l

10 l

FLISAN
1 l

10 l

  FLISAN - Csempe és szanitertisztító - citromsavas

Speciális tisztítószer az összes szaniter területre. Kényes felületekre is. 

Tisztítja és ápolja a zuhanykabinokat, armatúrákat, csempéket, kerámia és 

akril felületeket. Használata takarékos. Citromsavbázisú.

• kényes felületekre is alkalmas

• eltávolítja a mészfoltokat

• anyagkímélõ

• friss illattal
pH*

2
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Kerámia felületek alaptisztítása

  FS-155 - Szaniter alaptisztítószer kerámiaburkolatokra - foszforsavas

Foszforsavbázisú szanitertisztító. Alkalmazható húgykõ, makacs vízkõ- 

lerakódás és friss rozsda esetén. Ezenkívül alkalmas alumínium felületekre is.

• oldja a friss rozsdanyomokat/szállórozsdát

• erõs szennyezõdések alaptisztítószere

• mészoldó formula pH*

1

   URINEX - Víz- és húgykõoldó - sósavbázisú

   D-CALC 70 - Fertőtlenítő hatású vízkő- és penészeltávolító-szer 

Piszoárcsészék és lefolyók, továbbá más kerámia anyagú szaniterek 

tisztítására. A kerámia felületekrõl eltávolítja a víz és húgykõ, valamint a 

rozsda lerakódásokat. Alkalmas a gyors nagytakarításra.

• nélkülözhetetlen az erõsen igénybevett toalettekben

• nem alkalmas armatúrákra és eloxált felületekre

• sósavbázisú 

Az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a betegellátó- és közintézményekben, konyhákban 

alkalmazható savas vízkőoldószer. Kiválóan oldja a vízkövet, megtisztítja a felületet. Eltávolítja 

a penésztelepeket, valamint meggátolja kialakulásukat. Járólapok, csempék, mosdók, 

WC kagylók, csaptelepek, stb. valamint berendezések, gépek, munkafelületek, padozat 

tisztítására, vízkőmentesítésére, fertőtlenítésére alkalmazható.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid, MRSA

•  penészeltávolító

pH*

1

pH*

2

  AMICIT - Szanitertisztító - szulfamidsavas

Tisztítószer minden szaniter ferületre. Eltávolítja a mész- és vízfoltokat, 

továbbá a szappanmaradékot a csempéről, armatúráról, tusolók 

válaszfalairól, üvegről, akril felületekről. Takarékos használatot biztosít. 

Kellemes, higiénikus friss illatot hagy maga után.

• kiválóan alkalmas cementfátyol eltávolítására

• napi takarításra ideális megoldás pH*

1

Termék Kiszerelés

AMICIT
1 l

10 l

D-CALC 70
1 l
5 l

FS-155
1 l

10 l

UNIREX
1 l

10 l



WC és szanitertisztítás, wellness higiénia

27

Tisztítási terület Típus Adagolás Megjegyzés

Napi, karbantartó tisztítószerek minden szaniter felületre

Szanitertisztítás

SANI 10-20 ml/ liter víz
Gél állagú, magas tenzidtartalmú.

WC tisztítására hígítatlanul

BC1 5-20 ml/ liter víz Szagmegkötő

BC2 20-40 ml/ liter víz

FLISAN 5-10 ml/ liter víz Univerzális, környezetbarát szer.

AMICIT 10-20 ml/ liter víz
Napi vagy alaptisztítás szerint.          

Kiváló cementfátyol eltávolítására.

D-CALC 70 50-300 ml / liter víz
hatóidő: 5-20 perc 

Hőfok: 20-40 C° 
baktericid, fungicid, MRSA

FS 155 5-30 ml/ liter víz
Napi vagy alaptisztítás szerint

Kiváló építkezések utáni nagytakarításra.

Alaptisztítók kerámia felületre

Víz- és húgykőoldás- 
sósavbázisú

URINEX 30-50 ml/ liter víz
Csak kerámiára, 

alaptísztításra hígítatlanul

WC és környezete takarítószerei

Toalett illatosÍtás TOIL Hígítatlanul
Védi a felületet az újraszennyeződétől

 és illatosít.

Piszoár tisztítás, vízkőoldás PISr / PISz néhány  tabletta Hosszantartó védelem, környezetbarát.

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.

Termék Kiszerelés

TOIL 1 l
PISr/PISz 1 kg

  TOIL - Toalettolaj 

Dezodoráló olaj erõsen frekventált toalettekbe. Szagsemlegesítõ hatása már 

néhány másodperc elteltével észrevehetõ.

• kellemes illatváltozatok (Bouquet Royal/Orchidee)

• erõs koncentrátum hosszantartó hatással

• védi a toalettet az újbóli lerakódásoktól

WC, piszoár illatosítása

  PISr / PISz – Piszoárkocka, biológiailag lebomló

Hosszan tartó friss illatot biztosít a toalettek területén. Meggátolja a 

mészkõlerakódásokat és húgykõképzõdést. A biológiailag lebomló tenzidek 

alkalmazása következtében környezetkímélõ. A toalettekben keletkezõ 

szagokat és baktériumokat hatásosan elfojtja.

• 1 kanna 35 db tablettát tartalmaz

• paradiklórbenzol-mentes termék

• hosszan tartó intenzív, friss illat

• eper (PISr) és fenyő (PISz) változatban

pH*

7,5





Mosoda

Mosószerek

   PROFI - Általános mosópor - speciális folteltávolítás

Tökéletesen alkalmazható szociális otthonokban, hotelekben és a gasztronómia 

területén. Folteltávolító formulái kiválóan feloldják a makacs szennyeződéseket.

• minden hõfokon alkalmazható

• praktikus 10 kg-os kiszerelés

29

30 °C
60 °C
90 °C

Termék Kiszerelés

PROFI 10 kg
BC MAT 20 kg

PREMIUM 2000 20 kg
WELL DISH SEPTO 20 kg

   BC MAT – Professzionális ipari mosópor - foszfátmentes, foltoldás

   PREMIUM 2000 – Professzionális ipari mosópor, aktív fehérítés, enzim tartalom

Univerzális mosópor, mely minden hőfokon használható. Szálkímélő összetétele 

alkalmassá teszi tarka és piperemosásra is. Mosodák, kórházak és a vendéglátás 

részére.

• makacs foltok esetén is hatékony

• környezetbarát összetétel

• gazdaságos adagolás

Kiváló teljesítményű ipari mosópor, mely alaposan tisztít és szálkímélő hatású. Alkalmas 

szociális intézmények, gasztronómia továbbá a vendéglátásban alkalmazott textíliák 

tisztítására. Aktív fehérítőt és enzimeket tartalmaz.

• minden hőfokon alkalmazható

• gazdaságos felhasználás

• foszfátmentes

30 °C
60 °C
90 °C

30 °C
60 °C
95 °C

   WELL DISH SEPTO – Fertőtlenítő hatású mosópor
Fertőtlenítő hatású főmosópor. Fehérjével, pigmentekkel és más anyagokkal (zsír, 

olaj, stb.) szennyezett fehér és színtartó textíliák fertőtlenítő mosására használható. 

Alkalmazható mindenféle textília főmosására, kivéve gyapjú és hernyóselyem. Az 

egészségügy és a szociális intézmények területeire ajánlott.

Hatásspektrum: baktericid, fungicid

• felhasználása 60-95°C közötti hőmérsékleten
pH*

10,5

pH*

10,7

pH*

10

pH*

11



Mosoda

30

Termék Kiszerelés

WM-COLOR 1,5 l
SAMTY 10 l

OXY-PERFECT 5 kg
FLECKEN SALZ 5 kg

Öblítõszer

   SAMTY - Öblítõ koncentrátum - friss illat, lágy tapintás

Folyékony koncentrátum, mely puhává és kellemes illatúvá varázsolja a ruhákat. 

Speciális hatóanyag-kombinációja kíméli a kényes szálakat, a gyapjú- és finom 

anyagokat. A ruhák lággyá és jól kezelhetõvé válnak.

• takarékos felhasználás

• friss illat

pH*

8

pH*

10

pH*

10

Folttisztítás

   OXY-PERFECT – Fehérítő és folteltávolító adalék

   FLECKEN SALZ – Folttisztító só

Optimális fehérítés 40 ºC-tól. Minden mosószerrel kombinálható. Egészségügyben és 

iparban fellépő speciális szennyeződések (vér, fekália, szerves és ásványi zsiradék, 

olaj stb.) esetén is hatékony.

• oxigénbázisú fehérítőanyag

• hatékony foltoldás

• gépi mosáshoz

Minden hőfokon alkalmazható. A mosódobba adagolva eltávolítja a fehérje, vér- és 

élelmiszer okozta szennyeződéseket.

• aktív fehérítőanyagot tartalmaz

• fokozza a hagyományos mosószerek hatását

• színkímélő

40 °C
60 °C
90 °C

40 °C
60 °C
90 °C

Mosószerek

   WM-COLOR - Mosószer színes ruhákhoz, kézi, gépi használatra
Kiváló mosóerõ és színvédelem. Kímélõ koncentrátum kézi, gépi mosáshoz. Különösen 

alkalmas zsíros, olajos foltok eltávolítására. Optikai fehérítõmentes, a színeket 

megújítja.

• megbízható hatékonyság

• praktikus csomagolás

pH*

9,5-10
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Tisztítási terület Típus

Adagolás - 4,5 kg mosási mennyiséghez
Normál szennyeződés esetén

Hőmérséklet
Vízkeménység

0-8dHº 8-14dHº 14dHº-tól

Teljes értékű mosószerek

Általános mosás

PROFI 60 ml 75 ml 100 ml
30-60-90 ºC

BC MAT 120 ml 140 ml 160 ml

PREMIUM 
2000

90 ml 110 ml 120 ml 30-60-90 ºC

WELL DISH 
SEPTO

10-20 gr / 1 kg ruha 60-95 ºC

Színkímélő mosás WMCOLOR 50 ml 75 ml 100 ml 30-60 ºC

Öblítőszer

Általános öblítés SAMTY 50 ml/ 5 kg ruha -

Mosást elősegítő kiegészítő termékek

Folttisztítás és 
fehérítés

OXY-PERFECT 3-6 g/ kg ruha 40-60-90 ºC

FLECKEN-
SALZ

2-3,5 púpozott evőkanál/ 4,5 kg töltet 30-60-90 ºC

Részletes felhasználási/adagolási információk a címkén.
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   ECOMIX vegyszerkeverő rendszer

  ECOMULTI vegyszerkeverő rendszer

  DEMA

A vízhálózatra csatlakoztatott ECOMIX adagoló berendezés a megfelelő munkaoldat 

elkészítéséhez a koncentrátumot a szükséges arányban a víznyomás segítségével hígítja 

fel. A berendezéssel kényelmesen tölthetünk különböző kapacitású palackot (4L / 

perc), illetve vödröt (14L / perc). A megfelelő hígítási arányt a berendezés a beépített 

átfolyás-szabályozó gyűrűvel biztosítja. Az Ecomix vegyszerkeverők opcionálisan 

csatlakoztathatók egymáshoz, így elegendő egyetlen vízbekötés

• Pontos vegyszeradagolás, gazdaságos üzemeltetés

• Low-flow (4L / perc) és a High-flow változat(14L / perc)

•  Egyszerű egygombos működtetés, opcionális lock-on lehetőség nagyobb tartályok 

töltéséhez

• Könnyű telepítés és vegyszer koncentráció beállítás 

• 1-5-10 vagy akár 20kg-os kannából is adagolható vegyszer

ECOMIX adagolóberendezés mérete: 350 x 92 x 95 mm

ECOMIX keverési arányok: 

– palacktöltés esetén :  2:1 - 190:1 (4L / perc)

– vödörtöltés esetén:    5:1 - 500:1  (14L / perc). 

Az ECOMULTI vegyszerhígító berendezés ötvözi az Ecomix berendezések megbízhatóságát, 

kiegészítve 4 vegyszer különböző adagolási beállításának lehetőségével. A négy különböző 

vegyszer külön-külön 13 féle hígítási arányban állítható be. Innovatív,helytakarékos 

megoldás a pontos vegyszeradagoláshoz

• EN1717 szabvány szerinti vegyszer visszafolyás védelem.

• Low-flow (4L / perc) és a High-flow változat(14L / perc)

•  Egyszerű egygombos működtetés, opcionális lock-on lehetőség nagyobb tartályok 

töltéséhez

• Könnyű telepítés és vegyszer koncentráció beállítás 

• 1-5-10 vagy akár 20kg-os kannából is adagolható vegyszer

ECOMULTI adagolóberendezés mérete: 396 x 147 x 134 mm

ECOMULTI keverési arányok: 

– palacktöltés esetén:  2:1 - 128:1 (4L / perc)

– vödörtöltés esetén:   6:1 - 350:1 (14L / perc). 

Csapra szerelhető, átfolyásos 

rendszerű vegyszeradagoló

AFL Adagolófej (20ml-es) 

standard palackhoz (BT3) 

Kézi adagolástechnika
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Adagolástechnika

   Smart Pump™ Vegyszeradagoló rendszer

• három változatban - palackba/vödörbe/mosogatómedencébe történő adagoláshoz

• 10-30 ml-ig beállítható adagolási mennyiségek (5 ml-es lépésenként)

• két szívócsonk méret, különböző viszkozítású anyagokhoz

• tetszőleges kiszereltségű vegyszerekhez alkalmazható

• mechanikus vákumpumpa

   Egyéb eszközök

Gépi adagolástechnika

Elektronikus vegyszeradagoló rendszerek minden típusú pohár és edénymosogató géphez

 Perisztatikus szivattyúk és tartozékok

B+SP    0.5 literes palack, 

  speciális szórófejjel

BT2       1 literes palack,

  speciális szórófejjel

BT3       1 literes standard palack

SPRC    Szórófej standard

  palackhoz

KSZ       Kiöntőcsap

  standard 5 és 10

           literes kannához

KSZN Kiöntőcsap, nagy

  átmérőben

PA10    Adagolópumpa (10 ml-es)   

  standard 5 és 10 literes 

  kannához

OFLO 
Fali kannatartó.

MICROPLUS
Mosogató vagy öblítőszer 

adagolásához.

Logic D1
Mosogató és 

öblítőszer 

adagolásához.

Logic D2
Mosogató és öblítőszer 

adagolására rack és 

szalagos gépekhez.

INSTALL KIT
Szerelvények 

szivattyúk

telepítéséhez.
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Engedélyszámok

Merida infovonal: +36 (26) 540-710 vagy info@merida.hu

Vegyszer neve OÉTI OTH

Konyhák, élelmiszeripar, vendéglátás

COOK-SEPT 30 4530-4/2007 OTH

CIM PLUS 5976-3/2002 OÉTI -

SPÜLAN TABS 5217-2/2003 OÉTI - 

GSM MC 2212/2012 OÉTI -

GSM 14 MC 1688/2011 OÉTI -

KS 114-2/2008 OÉTI -

SMIL 5976-1/2002 OÉTI -

GRIL 2601-12/1999 OÉTI - 

FETT 2601-4/1999 OÉTI - 

KALK 5217-5/2003 OÉTI - 

SR-S 2215/2012 OÉTI - 

NIRAL 114-1/2008 OÉTI - 

MWC 5217-15/2003 OÉTI - 

ROHR-F 5217-9/2003 OÉTI - 

ROHR-P 5217-10/2003 OÉTI - 

Fertőtlenítés

D-SANITY - 6027-4/2007 OTH

D-SEPT - 4426-4/2007 OTH

D-STERIL4 - JÜ-14217-4/2014 OTH

BACY-SEPT 1689/2011 OÉTI JÜ-2486-4/2012 OTH

SR 1687/2011 OÉTI JÜ-2184-4/2012 OTH

D-SOL - 4425-4/2007 OTH

CHEMISEPT-ALK - JÜ-8036-4/2013 OTH

D-HAND QV  - JKF/10769-3/2015 OTH

D-HAND QV HAB - JKF/10770-3/2015 OTH

STERIL ALK - JÜ-8980/2012 OTH

Általános felülettisztítás

FRIS 2601-2/1999 OÉTI  -

KLAR 2601-11/1999 OÉTI -

ALKO 2601-1/1999 OÉTI - 

NEUTRAL 2601-3/1999 OÉTI - 

Padozattisztítás, ápolás

GLANZ 2601-6/1999 OÉTI  -

PAD-EX 2601-5/1999 OÉTI  -

SPEX 2601-8/1999 OÉTI - 

WC és szanitertisztítás, wellness higiénia

SANI 2601-10/1999 OÉTI  -

D-CALC 70 JÜ-11145-4/2012 OTH

Mosoda

WELL DISH SEPTO -  3699-4/2008 OTH



Kirendeltségeink:
7634 Pécs Eperfás u. 2.
Tel./Fax: (72) 214-436; (30) 237-2700; e-mail: merida-pecs@merida.hu
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 9. Nyugati Ipari Park
Tel./Fax: (52) 538-222; (30) 378-8041; e-mail: merida-debrecen@merida.hu
9024 Győr, Közép utca 16.
Tel./Fax: (96) 528-169; (30) 485-9900; e-mail: merida-gyor@merida.hu
6724  Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72/E
Tel./Fax: (62) 541-056; (30) 382-6106; e-mail: merida-szeged@merida.hu

Lettország - Merida Latvija
Riga LV1079, Nautrénu 12., tel.: 67550725, fax: 6755072
Oroszország - Merida Plus
Moscow 117105, Wietkina 2, tel/fax + 7 495 2478274 
Sankt-Petersburg 191040, Ligowskij Prospekt 50/13 office 101,
tel/fax +7 812 3368712
Jekaterynburg 620137, Willonova 45, tel/fax + 7 343 3783283
Kazan 420054, Poperecno-Avangardna 15, tel/fax + 7 843 2786868
Krasnodar 350051, Uralska 87, tel/fax + 7 861 2303807
Krasnojarsk 660122, Zatonskaja 32,  office 304, tel/fax + 7 3912 373370
Rostov 344011, Gvardejskij per. 13, tel/fax + 7 8632 694727
Samara 443079, Mjagi 25, tel/fax + 7 846 2605258
Novosybirsk 630033, Mira 62/8, tel/fax + 7 383 3358623
Niznyj Novgorod 603950, Fedoseenko, 57,  tel/fax + 7 831 2759636
Csehország - Merida Hradec Králové s.r.o.
Hradec Králové 50 003, Zemedelska 898, tel/fax + 420 495 545 924
196 02 Praha 9, Cukrovarská 33, tel.: +420 286 890 484, 251 010 306 
Ostrava 70 221, Teslova 2, tel/fax + 420 596 136 028
Brno 62 700, Rípská  9a, tel/fax + 420 548 226 126
Litvánia - Merida Vilnius 
Vilnius 2009, Savanoriu Pr. 178, tel/fax + 370 52 653 621
Ukrajna - Merida-Ukraine
Kiev 02093, Borispilska 30, tel/fax + 380 44 5668912
Szlovákia - Merida Bratislava s.r.o.
90028 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34 
tel./fax +421 245 646 830; e-mail:  meridask@meridask.sk

57 Merida képviselet Közép- és Kelet-Európa szerte

Budakalász

Lengyelország - Merida Sp. z o.o.
15-751 Białystok, Al. Solidarności 15, tel./fax +48 85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 15, tel./fax +48 33 496 69 89
85-147 Bydgoszcz, ul. Dąbrowa 52, tel./fax +48 52 363 21 82
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel./fax +48 34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel./fax +48 55 237 91 61
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40, tel./fax +48 58 660 32 77
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel./fax +48 95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33, tel./fax +48 75 64 38 507
44-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 170, tel./fax +48 32 206 54 11
25-390 Kielce, ul. Dymińska 84 tel. +48 41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel./fax +48 94 342 30 54
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 75, tel./fax +48 12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel./fax +48 76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, tel./fax +48 65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 27, tel./fax +48 81 533 16 50
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 15, tel./fax +48 42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, ul. Mickiewicza 1, tel./fax +48 18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 7, tel./fax +48 89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel./fax +48 77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolanowska 52, tel./fax +48 62 73 54 533
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, tel./fax +48 67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna, 46 tel./fax +48 24 268 71 55
60-476 Poznań, ul. Druskienicka 8/10, tel./fax +48 61 823 34 71
26-613 Radom, Al. Wojska Polskiego 48, tel./fax +48 48 384 77 35
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11, tel./fax +48 17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel./fax +48 91 46 44 875
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 90, tel./fax +48 56 622 18 46
58-305 Wałbrzych, ul. Chrobrego 16, tel./fax +48 74 84 23 260
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 47, tel. +48 22 868 31 09
53-015 Wrocław, Karkonoska 59, tel. +48 71 787 60 20
65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 tel./fax +48 68 323 85 72

Székhely:
2011 Budakalász, József Attila utca 75. 
Tel./Fax: +36 (26) 540-710; +36 (26) 340-935
Internet: http://www.merida.hu
e-mail: info@merida.hu; kereskedok@merida.hu




