
Clinex Profit Glass Superkoncentrat do mycia  
powierzchni i przedmiotów szklanych

1L – KTM 77-701 
5L – KTM 77-702

Szczególnie zalecany do szyb i luster. Skutecznie usuwa zabrudzenia,  
pozostawia połysk bez smug oraz przyjemny zapach. Zastosowany polimer 
opóźnia ponowne osadzanie się brudu oraz ułatwia proces kolejnego my-
cia. Produkt posiada właściwości antystatyczne.

Zastosowanie: 
Preparat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych 
oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie 
pozostawiając smug.

Clinex Profit Floor Superkoncentrat do mycia posadzek. 5L – KTM 77-715

Preparat do mycia wszelkiego rodzaju wodoodpornych posadzek  
w postaci wysokowydajnego koncentratu. Posiada doskonałe właściwości 
czyszczące i nabłyszczające. Pozostawia przyjemny i długo utrzymujący się 
zapach. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych dodatków zabezpieczających 
oraz antystatycznych, opóźnia ponowne osadzanie się brudu oraz ułatwia 
proces kolejnego mycia.

Zastosowanie: 
Do codziennego mycia wszelkiego rodzaju posadzek odpor-
nych na działanie wody.

Clinex Profit Uni Superkoncentrat uniwersalnego płynu 
do mycia powierzchni wodoodpornych 5L – KTM 77-714

Preparat do codziennego mycia pomieszczeń hotelowych, biurowych, 
sal konsumpcyjnych w restauracjach i innych pomieszczeń użyteczno-
ści publicznej. Produkt usuwa kurz, brud i inne zabrudzenia wynikające  
z codziennego użytkowania, nie pozostawiając smug. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych dodatków zabezpieczających oraz antystatycznych, opóźnia 
ponowne osadzanie się brudu oraz ułatwia proces kolejnego mycia. Nadaje 
świeży i długotrwały zapach.

Zastosowanie: 
Przeznaczony do mycia blatów, stołów, parapetów, drzwi, 
ram okiennych wykonanych z PCV, laminatu i innych  
powierzchni zmywalnych. 

Clinex Profit Sanit Superkoncentrat do mycia powierzchni 
zmywalnych w sanitariatach 5L – KTM 77-713

Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do codziennej pielęgnacji  
urządzeń i pomieszczeń sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (muszle 
klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany i ceramiki). Skutecznie 
usuwa kamień wodny, osady wapienne, urynowe, rdzę, tłuszcze oraz pozo-
stałości mydlane. Nie pozostawia smug i zacieków. Pozostawia przyjemny 
zapach. 

Zastosowanie: 
Do mycia posadzek, glazury, pomieszczeń sanitarnych,  
wanien, muszli, pisuarów, brodzików, umywalek itp. 

Clinex Profit Grease Superkoncentrat do codziennego usuwania 
tłustych zabrudzeń z powierzchni zmywalnych 5L – KTM 77-716

Skoncentrowany preparat do usuwania tłustych zabrudzeń z wszelkich po-
wierzchni zmywalnych. Nie pozostawia zacieków oraz smug. Pozostawia 
świeży długo utrzymujący się zapach.

Zastosowanie: 
Doskonale sprawdza się podczas czyszczenia urządzeń  
gastronomicznych, blatów, pieców, okapów kuchennych, 
oraz innych powierzchni zmywalnych. 

PLAN HIGIENY Clinex PROFIT
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