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RAZMAŠČEVANJE 
IN DEZINFEKCIJA

TALNE 
POVRŠINE

RAZMAŠČEVA-
NJE

DEZINFEKCIJA & 
ČIŠČENJE TALNIH 
POVRŠIN

DEZINFEKCIJADEZINFEKCIJATKANINEKEMIČNE 
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DE-ICER
STOP ODORC2OECO 3NO ICE PLuS

PuLIPIETRA BASE

RIMOx PEN

RIMOx GRAF A

EVERyDAy

PuNISHER

uNIx

ODSTRANJEVALEC GRAFITOV

LuŠČILO NA VODNI OSNOVI

MIZE, POLICE, POHIŠTVO

MOČAN RAZMAŠČEVALEC

RAZMAŠČEVALEC

Luščilo za odstranjevanje grafitov 
in črnila iz stavbnih površin.

Enofazno luščilo skoraj brez 
vonja za odstranjevanje 
epoksidnih premazov, 
poliuretansko barvo.

Odišavljen detergent za dnevno 
čiščenje trdih površin z učinkom 
za hitro sušenje.

Močan peneč razmaščevalec 
pripravljen za uporabo. Primeren 
za inox, jeklene in trde površine.

Odišavljen razmaščevalec z 
dezinfekcijskim učinkom pripravljen 
za uporabo. Primeren za inox in trde 
površine.

CEMENT,
ASFALT,
LINOLEJ

TALNE 
POVRŠINE

KAMNITE STENE

TALNE 
POVRŠINE

PLOŠČICE IN 
KAMNITA TLA

TLA Z 
ORGANSKIMI 
OSTANKI

LESENI PODI PREPROGE OPEČNE TALNE 
POVRŠINE

uMIVALNIKI, WC, PLOŠČICE

ODSTRANJEVALEC OBLOG

MOČAN ODSTRANJEVALEC OBLOG

DEZINFEKCIJSKO MILO ZA ROKE

MILO ZA ROKE

ČIŠČENJE ODTOKOV

Koncentriran kavstičen 
detergent za močno 
razmaščevanje na talnih 
površinah.

Koncentriran odišavljen 
detergent za talne površine. 
Primerno za ročno ali stroj-
no uporabo.

Detergent namenjen za čiščenje 
kamnitih stenskih površin kot 
apnenec, marmor in cement.

Koncentriran odišavljen 
detergent z dezinfekci-
jskim učinkom za talne 
površine.

Sveže dišeč koncentriran 
detergent na alkoholni 
osnovi, hitro suši. Upo-
rablja se ročno ali strojno.

Močan koncentrirali dišeči 
detergent za ročno čiščenje 
tal z organskimi ostankov.

Koncentriran odišavljen 
detergent za lesene talne 
površine z antistatičnim 
učinkom.

Koncentriran detergent za 
strojno uporabo čiščenja 
preprog in talnih oblog, je 
nizko peneč. 

Detergent za čiščenje in 
odstranjevanje vodnega 
kamna. Primerno za 
opečne talne površine.

Viskozni dišeči detergent na 
osnovi amonijaka za čiščenje 
toaletnih prostorov in težkih 
površin.

Odišavljen detergent za 
odstranjevanje vodnega kamna, 
uporaben tudi za kromirane in 
inox površine.

Odstranjevalec vodnega kamna 
in apnenastih oblog. Primeren 
samo za keramične površine, 
toalete, pisuarje in kadi. 

Viscous colourless, odorless 
wash-hand soap with sanitizing 
action for dispenser use.

Tekoče milo za umivanje rok, 
rahlo odišavljeno, primerno za 
javne sanitarije, restavracije, bare 
in pisarne.

Jedek detergent za čiščenje 
odtokov. Napade, raztopi, 
odstrani in očisti vse organske 
ostanke, papir in odpadke vseh 
oblik in velikosti iz odtočnih cevi.

Odišavljen koncentriran 
razmaščevalec z dezinfekci-
jskim učinkom.

Dolgotrajni dišeči, 
koncentrirani orientalski 
detergent.
Inovativna tehnologija s 
počasnim sproščanjem 
dišave.

Zelo koncentriran 
razmaščevalec za inox in 
trde površine.

Lepo odišavljen alkalni 
detergent, z dezinfekci-
jskim učinkom zahvaljujoč 
prisotnosti kvarternih amo-
nijevih soli. Priporočena 
uporaba za čiščenje tal.

Detergent za dezinfekcijo 
izdelan na osnovi klora. 
Primeren za garderobe, 
savne in wellness površine.

Odišavljen detergent za 
dezinfekcijo težkih površin.

Razkužilo zasnovano z 
inovativno tehnologijo z 
dolgotrajnim odišavljanjem, 
namenjen za tekstilne 
površine.

Tekočina za razgraje-
vanje z 6-7 dnevnim 
učinkom dezinfekcije in 
dišave.

Tekočina za razgraje-
vanje z 48 urnim 
učinkom dezinfekcije in 
dišave.

De-icer za nizke temperature. 
Deluje tudi do -40°C.
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STEKLENE 
POVRŠINE

Koncentriran detergent 
z učinkom za hitro 
sušenje, namenjen za 
čiščenje steklenih 
površin.

GLIST

TOALETE, 
KOPALNICE

Citronski detergent 
za odstranjevanje 
vodnega kamna, 
primeren za toaletne 
prostore.

CITROx

SAVNE, GARDEROBE, SPA
tla

 KOPEL

PISARNE

POSLOPJA

DE-ICER

 PRENOSNA STRANIŠČA


