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PROFESJONALNE ŚRODKI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI



Clinex DishWash 
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, 
usuwa zaschnięte resztki mąki, tłuszczu itp. Radzi sobie  
z trudno zmywalnymi zanieczyszczeniami po skrobi, 
białkach, cukrach. Może być stosowany do mycia two-
rzywa odpornego na chemikalia, szkła, stali nierdzewnej.  
W ofercie dostępne preparaty dopasowane do twardości 
wody.

Clinex Dishine 
Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywar-
kach. Nie pozostawia plam i zacieków. Zapobiega nad-
miernemu osadzaniu się kamienia w zmywarce. 
Środki do użytku profesjonalnego z zastosowa-
niem systemów dozujących.

Clinex Destoner 
Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym. 
Szczególnie zalecany do czajników, grzałek elektrycznych, 
zlewów, jak również wszelkich powierzchni niklowanych, 
chromowanych, stalowych, miedzianych itp. Oprócz 
działania odkamieniającego, jednocześnie nabłyszcza 
myte powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia. 
Preparat zalecany jest również do stosowania  
w zmywarkach do mycia naczyń jako środek 
zapobiegawczy przeciw osadzaniu się kamienia - 
bieżące płukanie.

zmywarki

ODKAMIENIANIE



Clinex SMOG 
Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu, 
do usuwania brudu, zapieczonego tłuszczu 
oraz zadymień z różnego rodzaju powierzchni 
i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. 
Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej 
zapieczone resztki potraw.

Clinex 4Dirt
Bezzapachowy, skoncentrowany, uniwersalny 
preparat przeznaczony do usuwania wszel-
kiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń  
z powierzchni takich jak: posadzki betono-
we, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, 
itp. znajdujących się w przemyśle i gastrono-
mii. Doskonale rozpuszcza stare zanieczysz-
czenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia 
zwierzęcego, roślinnego, wielowarstwowe 
powłoki brudu. Skutecznie usuwa zabrudze-
nia kuchenne i przemysłowe. Dzięki neu-
tralnemu pH nadaje się do mycia maszyn  
i urządzeń piekarniczych.

Profesjonalny 
piec piekarniczy

Podłogi i powierzchnie 
zmywalne

 MYCIE SPRZĘTU

trudne zabrudzenia



Clinex NPS Table 
Uniwersalny płyn do dezynfekcji wszelkich blatów, stołów, 
urządzeń piekarniczych, pojemników, wnętrz urządzeń 
chłodniczych itp. Dzięki zawartości aktywnych NANO czą-
steczek preparat niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki. 
Doskonale nadaje się do codziennej i okresowej dezyn-
fekcji. Posiana pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót 
produktem biobójczym.

Clinex Grill
Preparat o silnym działaniu do usuwania zapieczonego 
tłuszczu, zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania 
tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju po-
wierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. 
Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone 
resztki potraw. Produkt do zastosowań profesjonalnych. 
Środek zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, pie-
karników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, patelni, itp. Nie niszczy powierzchni emaliowa-
nych. Może być stosowany w technologii „aktywnej piany”.

Clinex Barren 
Zasadowy, płynny preparat o działaniu bakterio- i grzybo-
bójczym, przeciw grzybom drożdżopodobnym, przezna-
czony do dezynfekcji i mycia wodoodpornych powierzchni, 
urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością. 
Posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym.

Clinex FastGast
Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego 
typu tłustych zabrudzeń. Dzięki zdolności do emulgowa-
nia tłuszczu, rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia 
olejowo-tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia nie po-
zostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych 
powierzchniach. Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że 
środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie 
precyzję dozowania i dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc. Posiada przyjemny, świeży zapach. PRODUKT  
POSIADA ATEST PZH.

Clinex HandWash
Płyn przeznaczony do mycia akcesoriów piekarniczych, ze 
szkła, metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Nie pozosta-
wia smug ani zacieków na umytych naczyniach. Skutecz-
nie usuwa osady mączne i cukry, posiada wysoką zdolność 
do emulgowania tłuszczów. Produkt sprawdza się zarówno 
w zimnej jak i ciepłej wodzie.

Ręczne zmywanie naczyń

Dezynfekcja

 MYCIE SPRZĘTU

trudne zabrudzenia



Clinex Glass Foam 
Skuteczna i niezawodna pianka 
do mycia szyb, luster, kryształów,  
powierzchni emaliowanych i lamino-
wanych, blatów stołów. Skutecznie 
usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty 
brud i tłuszcz. Wysoka jakość gwa-
rantuje uzyskanie krystalicznie 
czystych, lśniących szyb bez smug  
i zacieków. Wzbogacona o środki an-
tystatyczne, zabezpiecza powierzchnię 
przed szybkim zabrudzeniem.

Clinex Table 
Uniwersalny płyn czyszczący prze-
znaczony do usuwania wszelkiego 
rodzaju uporczywych zabrudzeń  
z urządzeń, stołów, blatów, pojem-
ników itd. Doskonale nadaje się do 
mycia gruntownego, jak również do 
codziennego utrzymania czystości.

Clinex FLORAL
Uniwersalny płyn do mycia podłóg  
w czterech świeżych zapachach. 
Posiada doskonałe własności 
czyszczące i nabłyszczające, niezwykle 
wydajny w użyciu. Po użyciu pozostawia 
długo utrzymujący się przyjemny 
zapach.

POWIERZCHNIE ZE STALI PODŁOGI

STOŁY, BLATYPOWIERZCHNIE SZKLANE, LADY, WITRYNY

Clinex Shine Steel 
Preparat do czyszczenia i konserwacji 
powierzchni ze stali szlachetnej. Na-
daje się do pielęgnacji szafek, zmy-
warek, lad chłodniczych, stalowych 
obić drzwi i innych urządzeń ze stali 
szlachetnej. Łatwo się rozprowadza, 
posiada bardzo krótki czas odparo-
wywania, nie pozostawia na czyszczo-
nej powierzchni tłustych plam, smug. 
Nadaje połysk, konserwuje i chroni 
przed ponownym zabrudzeniem. 
UWAGA! Preparatu nie należy stoso-
wać do powierzchni mających bezpo-
średni kontakt z żywnością.



www.clinex.com.pl 

Producent: 
Amtra Sp. z o.o., ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec /PL/ 

tel. +48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl, www.clinex.com.pl 

Kierując się potrzebami rynku oddajemy w Państwa ręce Katalog 
dedykowany branży PIEKARNICZEJ, zawierający ofertę produktów 
Clinex Nanochem, przeznaczonych do stosowania w piekarniach  
i cukierniach. Jest to grupa produktów dobranych w taki sposób, aby 
ułatwić Państwu zachowanie czystości w zakładzie piekarniczym 
zgodnie z zachowaniem wymogów systemu HACAP (System Analizy 
Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne). 

Marki Clinex oraz Nano Protect Silver to produkowane w Polsce 
profesjonalne środki przeznaczone do użytkowania w zakładach 
przemysłowych, handlowych, usługowych, w obiektach kanału HoReCa, 
w biurach, szkołach, halach, etc. Receptury na nanostrukturach 
opracowane przez nasze laboratorium zwiększają efektywność 
produktów, zapewniając skuteczność ich działania i bezpieczeństwo 
stosowania. Wysoko wyspecjalizowana kadra technologów 
udoskonala produkty, wdrażając nowe technologie, by zapewnić 
bezkonkurencyjność naszej firmy. Zrobimy wszystko, aby towary przez 
nas oferowane spełniały Państwa oczekiwania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia 
współpracy.

Zapewniamy, że oferta Clinex Nanochem to połączenie niezawodnej 
jakości produktów i ich atrakcyjnej ceny. Na życzenie Klienta, służymy 

pomocą w opracowaniu planu higieny konkretnych pomieszczeń  
i obszarów roboczych według wymogów systemu HACCP, dzięki czemu 
wzrośnie bezpieczeństwo oraz efektywność sprzątania miejsca 
pracy, a także szybko i skutecznie zostanie wdrożony system HACCP  
w zakładzie.

Oprócz szeregu wskazówek, otrzymacie Państwo od nas dodatkowe 
materiały w postaci broszury informacyjnej oraz planu higieny, który 
zgodnie z zasadami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jest 
wymagany w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją 
i obróbką żywności. Dodatkowo, dla naszych klientów, oferujemy 
wsparcie w zakresie wyposażenia w systemy dozujące.

Z pełną ofertą linii Clinex Nanochem możecie się Państwo 
zapoznać, korzystając z katalogu głównego, dostępnego u naszych 
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na terenie całego kraju 
oraz na stronie www.clinex.com.pl

Zapraszamy do Współpracy!

PROFESJONALE ŚRODKI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PIEKARNICTWIE


