Katalog produktów
Profesjonalne środki utrzymania czystości

Słowo wstępu

Szanowni Państwo,
Za nami trudny dla Wszystkich rok
2020. Pełen niepewności i obaw o zdrowie
i przyszłość. Mamy nadzieję, że dla każdego z Państwa skutki pandemii okazały się
najmniejsze z możliwych. W tym trudnym
okresie, jako firma staraliśmy się wspierać naszych partnerów biznesowych.
Wykorzystaliśmy ten rok na dopracowanie
i przedstawienie kierunku rozwoju marki
Clinex na kolejne lata.
Poczynając od roku 2021 i od tego wydania Katalogu Clinex będziemy realizować
naszą strategię poszerzoną o jeden kluczowy element – dbałość o bezpieczeństwo naszych produktów dla środowiska
i użytkownika. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo film prezentujący
założenia tej strategii. W dalszej części
katalogu, też jest o tym mowa.

larnie uczestniczy w organizowanych za mi każdej firmy stoją ludzie, a w przypadku
granicą szkoleniach z zakresu innowacji marki Clinex - profesjonaliści.
chemicznych.
Dowodem słuszności naszych działań
Dzięki umiejętności wykorzystania jest Złoty Laur Konsumenta – prestiżowiedzy w praktyce nasza firma może we wyróżnienie, które otrzymaliśmy już
pochwalić się certyfikatami jakości ISO szósty raz z rzędu. To właśnie dla konsu9001 oraz wiarygodności biznesowej D&B mentów każdego dnia stajemy się lepsi,
(Dun&Bradstreet).
ponieważ największą motywacją jest dla
nas zadowolony klient.
Każdego dnia markę wspiera grupa
przedstawicieli handlowych, którzy są
ważnym filarem w procesie budowania
siatki naszych dystrybutorów na terenie
całej Polski. Ich obecność jest dowodem
na to, że marka Clinex jest zawsze blisko
swoich klientów i do każdego z osobna ma
indywidualne podejście.

Hasło „Safe for You, Safe for Earth”
(„Bezpieczny dla Ciebie, Bezpieczny dla
Środowiska”) to nasze nowe motto. Wyrażone również w języku angielskim, bo Clinex obecnie jest dostępny w wielu krajach
poza Polską. Zapraszam serdecznie do
zapoznania się z naszą informacją, co kryje się za tymi słowami. Wierzymy, że razem
z Państwem zmienimy trwale polski rynek
chemii profesjonalnej i będziemy polskim
liderem branży w zakresie działań pro
ekologicznych.

Kolejną ważną komórką jest dział serwisu, który obecnie pełni funkcję szkoleniowo-doradczą, aby każdy zainteresowany produktami marki Clinex miał
całkowitą pewność wobec słuszności
swoich decyzji zakupowych. Wykwalifikowani specjaliści wspierają codzienne
poczynania naszych dystrybutorów w zakresie zdobywania nowych klientów. Skutecznie dobierają odpowiednie produkty
do specyficznych zabrudzeń i powierzchni. Ponadto prowadzą szkolenia dla personelu sprzątającego oraz montują i serwisują urządzenia dozujące.

Ten krok nie byłby możliwy bez naszego zespołu w laboratorium, którego nowoczesne wyposażenie umożliwia nam
tworzenie profesjonalnych produktów
najwyższej jakości dedykowanych placówkom różnego typu. Pracuje w nim
zgrany, wyedukowany zespół, który regu-

Równocześnie realizujemy nasze cele
z zakresu e-PR. Coraz częściej jesteśmy
obecni w najpopularniejszych mediach
branżowych. Cieszy nas fakt, że rzadziej
pojawiają się tam nasze reklamy, a częściej wypowiedzi eksperckie naszych
specjalistów. To pokazuje, że za działania-
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Z poważaniem,
Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny Grupy Amtra
Członek Zarządu Grupy Kapitałowej Amtra/
Nanochem

Grupa Amtra , ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, tel.+48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl

Dbając o wysoki standard wszystkich naszych działań, podzieliliśmy asortyment naszych środków na osiem grup zgodnie
z przeznaczeniem produktów. W celu ułatwienia ich prezentacji, każda grupa została oznaczona innym kolorem.
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Cześć! Miło mi cię poznać!
Kim jestem ?
Jestem symbolem proekologicznych działań
marki Clinex

Jestem
kimś więcej niż
ożywioną butelką!

Chętnie dzielę się wiedzą w dziedzinie
chemii profesjonalnej Clinex
Będę Waszym przewodnikiem po świecie
profesjonalnej chemii
Będę czuwać nad jakością

Gdzie mnie znajdziesz?
Będę w artykułach blogowych, ale też na Facebooku, LinkedIn, Instagramie
i w serwisie YouTube…
Znajdziesz mnie w eksperckich publikacjach, na portalach branżowych
i w specjalistycznej prasie.

Znajdziesz mnie na clinex.com.pl
www.clinex.com.pl
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W trosce
o Naszą przyszłość
Clinex obiera kurs na
bezpieczeństwo Twoje
i środowiska naturalnego

Profesjonalne środki
utrzymania czystości

Te same, wysokiej jakości produkty w nowej szacie graficznej.

clinex.com.pl

Znak “Safe for You | Safe for Earth”
na produktach Clinex
gwarantuje bezpieczeństwo stosowania
dla użytkownika i środowiska naturalnego

oznacza:

oznacza:

bezpieczne dla skóry

bezpieczne dla
organizmów wodnych

łagodne dla
dróg oddechowych

biologicznie neutralne

pozbawione szkodliwych
mutagennych składników

zawierają minimum 90%
naturalnych składników

nie powodują
alergii wziewnej

butelka wytworzona
z surowców wtórnych, którą
można poddać kolejnemu
recyklingowi

Podłogi

mycie ręczne
Nasze preparaty gwarantują skuteczność
i efektywność sprzątania. W celu zaspokojenia Państwa potrzeb, stworzyliśmy
różnorodną gamę preparatów do podłóg
w wielu wariantach zapachowych i specjalistycznego stosowania.
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Lastriko

Gnejs, granit
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Clinex Floral

BESTSELLER

Uniwersalny płyn do mycia podłóg
Clinex Floral to uniwersalne, skoncentrowane
płyny do mycia podłóg w czterech świeżych zapachach. Szybko odparowują, nie pozostawiając
smug i zacieków. Zabezpieczają powierzchnię oraz
opóźniają proces odkładania się brudu. Umytym
powierzchniom nadają delikatny połysk. Pozostawiają długo utrzymujący się, przyjemny zapach.
Regularne stosowanie preparatu ułatwia proces
kolejnego mycia.
Zastosowanie:
Do codziennego mycia oraz pielęgnacji wszelkiego
rodzaju posadzek odpornych na działanie wody.

POSIADA ATEST PZH

Floral Breeze
KTM
77-884

Floral Ocean
KTM
1L

6

77-885

5L

77-886

10 L

6

456

77-890

1

96

1

40

Floral Blush
KTM
1L

6

456

77-893

77-891

5L

77-892

10 L

1

96

1

40

Floral Citro
KTM
1L

6

456

77-896

77-894

5L

77-895

10 L

1

96

1

40

pH ~10
1L

6

456

77-897

5L

1

96

77-898

10 L

1

40

www.clinex.com.pl

Clinex Wood&Panel

Clinex Glazur

Płyn do mycia podłóg laminowanych
oraz drewnianych lakierowanych

Płyn do mycia podłóg glazurowanych
Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg
glazurowanych. Nowoczesna formuła produktu
ułatwia proces codziennej pielęgnacji. Zawartość
polimeru redukuje możliwość ponownego zabrudzenia oraz pogłębia naturalny kolor powierzchni.
Szybko wysycha, nie pozostawia smug czy zacieków. Posiada przyjemny zapach.

Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg drewnopodobnych. Szybko
wysycha, nie pozostawiając na mytej powierzchni
smug i zacieków. Nowoczesna technologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione
przed ponownym osadzaniem się brudu, przez co
znacznie łatwiej utrzymać ich czystość. Umytym
powierzchniom nadaje delikatny połysk, pogłębia
naturalny kolor podłogi. Pozostawia przyjemny
zapach.

Zastosowanie:
Do mycia podłóg glazurowanych, płytek ceramicznych nieszkliwionych i szkliwionych.

Zastosowanie:
Do codziennego mycia oraz pielęgnacji podłóg
drewnianych i laminowanych.

KTM
77-689

1L

6

456

77-690

5L

1

96

pH ~10

KTM
77-162

1L

6

456

77-163

5L

1

96

pH ~10

Clinex Floral Forte

Clinex Lastrico

Płyn do czyszczenia posadzek

Płyn do czyszczenia lastrico

Wysoko skoncentrowany, alkaliczny preparat
czyszczący, przeznaczony do gruntownego mycia
wszelkich powierzchni wodoodpornych. Sprawdza się zarówno w bieżącym utrzymywaniu czystości, jaki i usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Nie
pozostawia na mytej powierzchni smug. Preparat
przeznaczony do mycia ręcznego.

Preparat do gruntownego czyszczenia posadzek
betonowych. Szczególnie zalecany do czyszczenia
silnie zabrudzonych posadzek kamienno-betonowych typu lastrico oraz do czyszczenia ceramiki
z zabrudzeń cementowo-gipsowych. Idealnie
sprawdza się w czyszczeniu płyt nagrobkowych.

Zastosowanie:
Do gruntownego mycia wszelkich powierzchni
wodoodpornych.

KTM
77-705

1L

6

456

77-706

5L

1

96

pH ~13

Zastosowanie:
Profesjonalny preparat usuwający uporczywe
ślady spoin cementowych, rdzy z glazury, terakoty,
gresów, łupków oraz innych powierzchni odpornych na kwasy.

KTM
77-153

1L

6

456

77-154

5L

1

96

Baza
wiedzy

Clinex S5
Uniwersalny, odtłuszczający płyn czyszczący
Wysoko pieniący, alkaliczny płyn czyszczący,
przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju uporczywych zabrudzeń. Doskonale nadaje
się do mycia gruntownego, jak i do codziennego utrzymywania czystości. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego oraz mycia z użyciem
urządzeń ciśnieniowych oraz pianotwórczych.
Zastosowanie:
Do gruntownego oraz bieżącego czyszczenia
wszelkich powierzchni odpornych na alkalia, takich jak: silnie zaolejone posadzki przemysłowe,
elewacje budynków, mycie maszyn, urządzeń, silników oraz podzespołów mechanicznych i samochodowych.

KTM
77-107

5L

1

96

77-109

20 L

1

24

pH ~13

pH ~1

Mycie i pielęgnacja
paneli – jak właściwie
je konserwować

Czyszczenie posadzek
żywicznych

Sprzątanie urzędów
profesjonalnymi
środkami czystości

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Podłogi

mycie maszynowe
Gwarancja skuteczności i efektywności sprzątania to nie jedyna cecha naszych preparatów do
automatycznego mycia posadzek. Dodatkową
zaletą jest ich różnorodność i specjalistyczne
zastosowanie nawet do bardzo uporczywych zabrudzeń.
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Clinex MaxDirt

Clinex 4Dirt

Nisko pieniący preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń

Uniwersalny, odtłuszczający płyn czyszczący

Skoncentrowany preparat nadający się do mycia
podłóg, ścian i innych powierzchni zmywalnych.
Dzięki swojej niskopienności, preparat może być
stosowany w myciu ręcznym i maszynowym. Nie
zawiera kompozycji zapachowej, dzięki czemu
może być używany w pomieszczeniach i na powierzchniach mających kontakt z żywnością.

Skoncentrowany preparat nadający się do mycia podłóg, ścian i innych powierzchni zmywalnych. Dzięki swojej niskopienności, preparat
może być stosowany w myciu ręcznym, jak
i maszynowym. Preparat może być używany w pomieszczeniach i na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiada delikatny zapach.

Zastosowanie:
Do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii i przemyśle przetwórczym, posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach
remontowych, warsztatach samochodowych.
Usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, kamień
naturalny i sztuczny, kafle, aluminium, stal inox,
powierzchnie malowane proszkowo, itp. znajdujących się w przemyśle i gastronomii.

Zastosowanie:
Do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii i przemyśle przetwórczym, posadzek
przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych. Usuwa wszelkie tłuste zabrudzenia
z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV,
kamień naturalny i sztuczny, kafle, aluminium, stal
inox, powierzchnie malowane proszkowo, itp.

KTM
77-650

1L

6

456

77-648

5L

1

96

8
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6
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1
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10 L

1

40

pH ~11

www.clinex.com.pl

Clinex
M3 Acid

Clinex Nano Protect
Floral

Kwasowy preparat do mycia posadzek
i pomieszczeń sanitarnych

Nanopreparat do mycia podłóg

Skoncentrowany, silnie kwasowy preparat do
czyszczenia wszelkich posadzek wodoodpornych
i kwasoodpornych. Produkt o dużej sile działania. Doskonale rozpuszcza wapień, usuwa brud
i resztki mydła. W zależności od dozowania można
stosować go do mycia bieżącego lub gruntownego.
Dzięki swoim własnościom usuwania cementu
i gipsu, może być stosowany w doczyszczaniu pomieszczeń po remontach.

Nisko pieniący, uniwersalny preparat zawierający
nanocząsteczki krzemu, chroniący czyszczone
powierzchnie przed ponownym osadzaniem się
brudu, ułatwiając proces kolejnego mycia. Nowoczesna technologia preparatu wzbogacona jest
o specjalistyczny polimer. Dzięki temu preparat
szybko odparowuje z czyszczonych powierzchni
nie pozostawiając smug i zacieków. Nadaje delikatny połysk oraz pogłębia naturalny kolor. Zawiera długo utrzymującą się kompozycję zapachową
pozbawioną alergenów.

Zastosowanie:
Zalecany do powierzchni ze stali nierdzewnej,
płytek podłogowych i ściennych oraz porcelany
sanitarnej.

KTM
77-696

1L

6

456

77-697

5L

1

96

Zastosowanie:
Do mycia wszelkiego rodzaju posadzek odpornych
na działanie wody.

pH ~1

KTM
77-333

1L

6

456

77-334

5L

1

96

pH ~9

Clinex DHS Forte

Clinex Anti-Oil

Płyn do usuwania uporczywych zabrudzeń

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

Płyn czyszczący oparty na naturalnych ekstraktach z owoców cytrusowych. Szybko odparowuje.
Nie pozostawia smug. Nadaje się do mycia maszynowego oraz ręcznego. Pozostawia długotrwały,
cytrusowy zapach.

Nisko pieniący, silnie skoncentrowany preparat,
posiadający doskonałe właściwości emulgujące
tłuszcze i smary. Preparat wnika pod zabrudzenia,
szybko i efektywnie rozpuszczając je. Preparat
nie zawiera agresywnych detergentów, przez co
jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu elementów maszyn w myjkach ultradźwiękowych.

Zastosowanie:
Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z wszelkich powierzchni zmywalnych (utwardzany beton,
ceramika i PCV). W szczególności przeznaczony do
czyszczenia trudnych zanieczyszczeń, zwłaszcza
śladów gumy z posadzek. Doskonale sprawdza
się w usuwaniu śladów po wózkach widłowych
z wszelkiego rodzaju powierzchni w obiektach
przemysłowo-produkcyjnych, czy śladów butów w
halach sportowych.

KTM
77-004

Zastosowanie:
Do codziennego oraz gruntownego mycia powierzchni odpornych na działanie wody oraz środków alkalicznych. Doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek przemysłowych
w halach produkcyjnych, zakładach remontowych
czy warsztatach samochodowych.

KTM
5L

1

114

NOWA, LEPSZA
FORMUŁA

77-011

1L

6

456

77-010

10 L

1

40

pH ~13

Clinex M9 Strong

Clinex M6

Płyn do gruntownego mycia posadzek

Płyn do codziennego mycia posadzek

Silnie alkaliczny, skoncentrowany preparat o doskonałych właściwościach czyszczących przeznaczony do mycia silnie zabrudzonych powierzchni.
Nisko pieniący, bezzapachowy preparat przeznaczony do mycia ręcznego oraz maszynowego.

Nisko pieniący, uniwersalny, alkaliczny preparat. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia,
pozostawia przyjemny zapach. Dzięki unikalnej
formule preparatu, na czyszczonej powierzchni,
tworzy się delikatna powłoka polimerowa, pielęgnująca oraz zabezpieczająca mytą powierzchnię
przed ponownymi zabrudzeniami. Przeznaczony
do mycia ręcznego oraz maszynowego.

Zastosowanie:
Do gruntownego czyszczenia powierzchni zmywalnych odpornych na działanie środków alkalicznych.
Usuwa uciążliwe zabrudzenia i nawarstwione pozostałości środków czyszczących na posadzkach
w warsztatach, halach fabrycznych oraz innych
obiektach przemysłowych.

KTM
77-385

1L

6

456

77-097

5L

1

96

77-098

10 L

1

40

pH ~13

Zastosowanie:
Do codziennego mycia wszelkiego rodzaju twardych, wodoodpornych posadzek.

KTM
77-094

5L

1

96

77-095

10 L

1

40

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl

pH ~10,5

9

Clinex SportHall

Clinex 4Hall

Preparat do mycia posadzek sportowych
z efektem antypoślizgowym

Płyn do mycia i pielęgnacji posadzek
w obiektach wielkopowierzchniowych

Preparat myjąco-pielęgnujący przeznaczony do
mycia ręcznego, jak i maszynowego z efektem
antypoślizgowym. Posiada bardzo dobre właściwości zwilżające. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug i zacieków. Preparat nie odkłada się
na czyszczonej powierzchni. Posiada przyjemny,
świeży zapach.

Koncentrat nisko pieniącego płynu przeznaczonego do utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek. Skutecznie usuwa
uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia.
Tworzy delikatną powłokę polimerową, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem i ułatwia proces bieżącej pielęgnacji.
Zastosowanie:
Do czyszczenia oraz pielęgnacji wszelkiego rodzaju
posadzek. Bardzo wydajny preparat, który idealnie
sprawdzi się w obiektach wielkopowierzchniowych
takich jak: supermarkety, dworce, lotniska, hale sportowe, magazynowe i produkcyjne.

Zastosowanie:
Zalecany do podłóg sportowych, takich jak PCV,
linoleum, parkiet lakierowany itp.

KTM
77-074

5L

1

96

77-075

10 L

1

40

KTM

pH ~9

77-659

5L

1

96

77-660

10 L

1

40

pH ~8

Zabezpieczanie
posadzek

Oferta preparatów na bazie polimerów do
zabezpieczania posadzek przed ich zarysowaniem czy uszkodzeniem. Preparaty te są
również antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Produkty Dispersion Clinex to gwarancja idealnego połysku
i pełnej ochrony posadzki.

✓

✓

✓

✓

SOFT

9

✓

✓

✓

✓

STRIPPER

11,5

✓

✓

✓

✓

CARE

7,5

✓

✓

✓

✓

10

✓

Zawartość
substancji stałej

PCV

9

pH

Polimer akrylowy
oraz poliuretanowy

Linoleum

HARD

informacje
& zastosowania

Polimer akrylowy

Lastriko

ZASTOSOWANIA

Kamień betonowy

INFO

✓

~25%
~20%

www.clinex.com.pl

Clinex Dispersion Hard
Dyspersja polimerowa do zabezpieczania posadzek
- super trwała, błyszcząca
Preparat do posadzek na bazie polimerów akrylowych i poliuretanowych o właściwościach nabłyszczających. Tworzy trwałą, wzmocnioną uretanem powłokę, zabezpieczającą posadzki przed wnikaniem zabrudzeń
oraz zarysowaniami. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami,
podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji
stałych to ok. 25%. Prawidłowo nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekujących na bazie alkoholi. Spełnia standardy ASTMD-2047-04 w zakresie współczynnika tarcia statycznego.
Zastosowanie:
Do wodoodpornych, gruntownie wyczyszczonych powierzchni takich jak: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV
i inne.

KTM
77-671

1L

6

456

77-672

5L

1

96

pH ~9

Clinex Dispersion Soft
Dyspersja polimerowa do zabezpieczania posadzek
- średnio twarda, satynowa
Preparat zabezpieczający do posadzek na bazie polimerów akrylowych, zapewniający dużą trwałość i delikatny połysk. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami, podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji podłoża. Zawartość procentowa substancji stałych to ok. 20%.
Zastosowanie:
Do wodoodpornych, gruntownie wyczyszczonych powierzchni takich jak: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV
i inne.
KTM
77-673

1L

6

456

77-674

5L

1

96

pH ~9

Clinex Dispersion Stripper
Preparat do usuwania powłok polimerowych
Nisko pieniący preparat o bardzo dużej sile czyszczenia. Doskonale usuwa nawarstwione powłoki polimerowe powstałe w wyniku długotrwałej pielęgnacji, których nie udało się do tej pory całkowicie lub częściowo
usunąć zwykłymi środkami do mycia gruntownego.
Zastosowanie:
Przeznaczony do usuwania polimerów z wszelkich powierzchni odpornych na wodę oraz alkalia takich jak:
winyl, płytki, lastrico, PCV i inne.
KTM
77-679

5L

1

96

77-680

10 L

1

40

pH ~11,5

Clinex Dispersion Care
Preparat do mycia powierzchni zabezpieczonych polimerami
Skoncentrowany, nisko pieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Płyn posiada właściwości antystatyczne. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Pozostawia, długotrwały, przyjemny zapach. Może być używany zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego.
Zastosowanie:
Do mycia różnego rodzaju posadzek zabezpieczonych polimerem. Doskonały w myciu powierzchni twardych,
winylowych, gumowych, betonowych, płytek ceramicznych, oraz wszystkich nieodpornych na działanie środków kwasowych czy alkalicznych.
KTM
77-676

5L

1

96

77-677

10 L

1

40

pH ~7,5

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Odświeżanie

i neutralizacja zapachów
Bez względu na to czy jest to biuro, restauracja, czy pomieszczenie sportowe, pierwsze wrażenie czystości daje zapach.
Nasze preparaty, to połączenie w różnych kombinacjach neutralizatorów i pochłaniaczy przykrych zapachów, całkowicie
nieszkodliwych dla środowiska, ludzi i zwierząt.

Scent

✓

✓

Scent Sticks

✓

✓

Air Plus

✓

Air

✓

✓

NP Odour Killer

✓

✓

✓

Dezynfekcja
klimatyzacji

Czyszczenie
klimatyzacji

Neutralizator
brzydkich
zapachów

Bez alergenów

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Odświeżacz
powietrza

Produkt wysoce
skoncentrowany

INFO

✓

A/C

✓

NP NICE

✓

Clinex Scent

✓

BESTSELLER

Skoncentrowany odświeżacz powietrza
Wysoce skoncentrowany odświeżacz powietrza Clinex
Scent jest unikalnym produktem do zastosowania we
wszelkiego rodzaju pomieszczeniach idealny do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, toaletach. Dedykowany zwłaszcza branży
HoReCa. Unikalna nuta zapachowa sprawia, że preparat wyróżnia się efektywnym działaniem na nieprzyjemne zapachy
we wszystkich obszarach.
Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych
zapachów.

KTM
Hawajska wanilia

77-900

500 ml

6

816

Tasmański czar

77-901

500 ml

6

816

Alpejska łąka

77-902

500 ml

6

816

Egejski owoc

77-903

500 ml

6

816

Paryski wdzięk

77-904

500 ml

6

816

Magiczna Noc

77-905

500 ml

6

816

Słoneczny Dzień

77-906

500 ml

6

816

12
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Clinex Scent Sticks

NOWOŚĆ!

Clinex Air Plus

Patyczki zapachowe neutralizujące
nieprzyjemne zapachy

Odświeżacz powietrza bez alergenów

Odświeżacz powietrza w formie patyczków, zapewni długotrwałą świeżość w pomieszczeniu.
Patyczki zapachowe to doskonały element dekoracyjny. Dzięki nowoczesnej formie wpasowuje się
w wystrój wnętrza. Zapach zamknięty został w ekskluzywnej butelce do której dołączone są patyczki
naturalnego pochodzenia. W zależności od ilości
patyczków umieszczonych w butelce, wilgotności
powietrza oraz temperatury zapach utrzymuje się
od 6-8 tygodni.

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Receptura oparta na bazie kompozycji bez alergenów.
Bezpieczny w użytkowaniu. Dzięki rewolucyjnej
formule, produkt szybko i skutecznie odświeża
powietrze, jak również neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Produkt o znakomitej wydajności
użytkowej (około 500 pojedynczych aplikacji).

Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
oraz neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza w pomieszczeniach
oraz neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

KTM

KTM

Fantasy

77-801

45 ml

12

1368

Świeża bryza

77-006

650 ml

12

480

Hypnotic

77-802

45 ml

12

1368

Orientalny

77-007

650 ml

12

480

Spirit

77-803

45 ml

12

1368

Clinex Air

Clinex Nano Protect
Odour Killer

Odświeżacz powietrza
Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Nadaje
ładny zapach na długi czas. Szybko i skutecznie
neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest wydajny
i łatwy w użyciu.
Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Preparat do neutralizacji zapachów
Nowoczesny preparat przeznaczony do neutralizacji przykrych zapachów. Zawiera aktywne
nanocząsteczki srebra, które łącznie z innymi
składnikami sprawiają, że preparat ma unikatową
zdolność likwidowania nieprzyjemnych zapachów
kuchennych, sanitarnych, zapachu dymu tytoniowego, spalin samochodowych, potu, zapachów
gnilnych oraz przykrych zapachów zwierzęcych
(pies, kot, koń) oraz zapachów roślinnych. Całkowicie usuwa nie tylko skutki, ale przede wszystkim przyczyny ich powstawania. Nie pozostawia
plam. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych.
Zastosowanie:
Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów.

KTM
Nuta Relaksu
Lemon Soda

KTM

77-654

650 ml

6

480

Fresh

77-348

1L

6

456

77-681

5L

1

114

Green Tea

77-351

1L

6

456

77-655

650 ml

6

480

77-136

5L

1

114

Clinex A/C

Clinex Nano Protect Nice

Płyn do czyszczenia klimatyzacji

Preparat do dezynfekcji klimatyzacji

Niezawodny płyn do czyszczenia klimatyzacji
i wentylacji przemysłowych, jak i samochodowych
z nagromadzonego kurzu i brudu.

Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz pomieszczeń i samochodów. Dzięki zawartości aktywnych
NANO cząsteczek srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz ich zarodniki opóźniając jednocześnie ich
ponowne rozmnażanie. Eliminuje nieprzyjemny
zapach. By osiągnąć lepszy efekt czystości zaleca się stosować wcześniej produkt Clinex A/C.

Zastosowanie:
Do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji przemysłowych.

Zastosowanie:
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji. Likwiduje
bakterie, grzyby oraz ich zarodniki.
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem
biobójczym nr 6652/16.

zabija
99%

bakterii
& grzybów
KTM

KTM

77-554

1L

6

456

77-344

1L

6

456

77-555

5L

1

96

77-345

5L

1

96

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Powierzchnie
zmywalne

Utrzymanie czystości wymaga odpowiednio
dobranych preparatów do miejsca aplikacji.
Prezentujemy środki, które zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju powierzchni. Znajdują się tu preparaty
do czyszczenia powierzchni szklanych, drewnianych, plastikowych, metalowych czy kamiennych.

FastPlast
Table

✓

✓

10,5
8

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

Grease Off

10,5

4Dirt Foam

11

Gastro Steel

2

✓

✓

Shine Steel

-

✓

✓

Glass Foam

7,5

✓

✓

✓

✓

✓

Glass

10

✓

✓

✓

✓

✓

Blink

9

NP Glass

-

Destoner

1

Drill

14

14

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Urządzenia kuchenne

✓

✓

✓

Odpływy kanalizacyjne

Umywalka

Ściany

Szkło akrylowe

✓

Stoły i blaty

✓

Stal nierdzewna

✓

Ramy okienne

-

Plastiki

Delos Spray

PCV

✓

Okna

✓

Marmur

✓

Linoleum

✓

Kabina prysznicowa

6

Gres

Delos Shine

Glazura

Drzwi drewniane, laminowane

✓

Ekspres do kawy

Drewno lakierowane

✓

Produkt mocno zasadowy

✓

Kwas fosforowy

✓

Kwas cytrynowy

8

pH

Kwas amidosulfonowy

Delos Mat

informacje
& zastosowania

Szkło

ZASTOSOWANIA
Meble laminowane i drewniane

INFORMACJE

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

www.clinex.com.pl

Clinex Delos Mat

Clinex Delos Shine

Płyn do mycia mebli

Płyn do pielęgnacji mebli

Posiada znakomite właściwości odtłuszczające.
Doskonale usuwa kurz, brud, przebarwienia oraz
tłuste ślady. Dzięki swoim właściwościom antystatycznym, opóźnia proces osadzania się kurzu. Odświeża czyszczone powierzchnie, pozostawiając
przyjemny zapach.

Gotowy do użycia, nowoczesny płyn myjąco-pielęgnujący. Dzięki zawartości naturalnych składników, doskonale pielęgnuje powierzchnię, chroniąc
ją przed procesem starzenia. Zawartość nowoczesnych środków antystatycznych skutecznie eliminuje kurz, wszelkie zabrudzenia oraz tłuste plamy.
Formuła wzbogacona o skoncentrowaną emulsję
ochronną w postaci oleju z avocado oraz polimery
głęboko pielęgnujące drewniane powierzchnie.
Przywraca naturalny kolor powierzchni. Preparat
szybko odparowuje, pozostawiając satynowy połysk oraz przyjemny, świeży zapach

Zastosowanie:
Do codziennego czyszczenia drewnianych mebli
zabezpieczonych przed działaniem wody, mebli
drewnopodobnych, oraz laminowanych mebli
drewnianych.

Zastosowanie:
Do codziennego czyszczenia drewnianych mebli
zabezpieczonych przed działaniem wody, mebli
drewnopodobnych, oraz laminowanych
mebli drewnianych.

KTM
77-140

1L

6

456

77-141

5L

1

114

KTM

pH ~8

Clinex Delos Spray

NOWOŚĆ!

77-145

1L

6

456

77-146

5L

1

114

Clinex FastPlast

Preparat do pielęgnacji mebli drewnianych

Preparat do czyszczenia plastiku

Doskonały do czyszczenia i pielęgnacji mebli
drewnianych oraz z materiałów drewnopodobnych. Dzięki profesjonalnej formule wzbogaconej
naturalnym woskiem oraz olejkiem pomarańczowym pielęgnuje czyszczone powierzchnie, nadając
im delikatny połysk. Przywraca naturalne piękno,
zarówno matowym, jak i błyszczącym powierzchniom drewnianym i drewnopodobnym. Skutecznie
usuwa brud, kurz, ślady dłoni i drobne zarysowania, jednocześnie konserwując czyszczone powierzchnie. Pozostawia przyjemny i świeży zapach
pomarańczy.

Bardzo skuteczny, a zarazem bezpieczny płyn
do czyszczenia plastiku, w tym obudowy sprzętu
kuchennego oraz sprzętu komputerowego i RTV.
Preparat doskonale usuwa brud z powierzchni o
porowatej strukturze, pozostawiając powłokę antystatyczną, która przeciwdziała osadzaniu się kurzu. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pielęgnuje
i chroni czyszczone powierzchnie
Zastosowanie:
Do plastiku, sprzętu AGD, komputerowego i RTV,
plastikowej stolarki drzwiowej i okiennej, mebli
ogrodowych.

Zastosowanie:
Mycie i konserwacja mebli lakierowanych, laminowanych i elementy drewnopochodnych.
KTM
77-440

KTM
300 ml

8

pH ~6

1200

77-695

1L

6

456

pH ~10,5

Clinex Table

Clinex Grease Off

Płyn do mycia blatów i urządzeń kuchennych

Gotowy do użycia preparat do usuwania
silnych, tłustych zabrudzeń
Gotowy do użycia preparat posiadający doskonałe
właściwości odtłuszczające. Z łatwością rozpuszcza tłuszcze, smary oraz wszelkie uporczywe zabrudzenia. Szybko odparowuje, nie pozostawiając
smug i zacieków. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Nie powoduje korozji. Dzięki
zawartości innowacyjnych zwilżaczy, preparat
szybko i efektywnie rozpuszcza wszelkie uciążliwe zabrudzenia. Produkt nie zawiera kompozycji zapachowej, dzięki czemu może być używany
w pomieszczeniach i na powierzchniach mających
kontakt z żywnością.

Uniwersalny płyn czyszczący przeznaczony do
usuwania zabrudzeń z wszelkich urządzeń, stołów, pojemników itd. Doskonale nadaje się do mycia gruntownego, jak i do codziennego utrzymania
czystości.
Zastosowanie:
Do mycia blatów i urządzeń kuchennych.

Zastosowanie:
Do usuwania tłustych, uporczywych zabrudzeń
z wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych.
Doskonały do czyszczenia stali nierdzewnej.
Zalecany zarówno w doczyszczaniu pomieszczeń
gastronomicznych, jak i w czyszczeniu silników
i usuwaniu plam powstałych na skutek działania
produktów ropopochodnych.
KTM
77-038

1L

6

456

pH ~8

KTM
77-712

1L

6

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl

456

pH ~10,5

15

Clinex 4Dirt Foam

Clinex Gastro Steel

Wysoko pieniący preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej

Biodegradowalny, skoncentrowany preparat
przeznaczony do mycia podłóg i ścian metodą
pianowania oraz metodą natryskową. Dzięki aktywnej pianie, preparat nie spływa z czyszczonych powierzchni, co wydłuża kontakt produktu
z powierzchnią oraz wzmacnia działanie myjąco
- odtłuszczające produktu. Produkt nie zawiera
kompozycji zapachowej, dzięki czemu może być
używany w pomieszczeniach i na powierzchniach
mających kontakt z żywnością.

Kwasowy preparat myjący o doskonałych właściwościach czyszczących. Usuwa osady po
twardej wodzie, uciążliwy brud oraz rdzawe naloty z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali
nierdzewnej. Idealnie nadaje się do czyszczenia
wykonanych ze stali nierdzewnej mebli i urządzeń
gastronomicznych. Dzięki swoim właściwościom
odkamieniającym dobrze sprawdza się w miejscach szczególnie narażonych na działanie wody
oraz wilgoci.

Zastosowanie:
Do usuwania wszelkiego typu trudnych, tłustych
zabrudzeń z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, itp.
znajdujących się w przemyśle oraz gastronomii.

Zastosowanie:
Do wszelkiego rodzaju urządzeń oraz powierzchni ze stali nierdzewnej. Do mycia i czyszczenia
stołów, kuchenek, umywalek, zlewozmywaków,
okapów, wanien, itp. w wielu gałęziach przemysłu,
gastronomii, zakładach przetwórstwa spożywczego czy w gospodarstwie domowym.

KTM
77-646

5L

1

96

77-647

10 L

1

40

KTM

pH ~11

77-515

1L

6

456

77-545

5L

1

96

pH ~2

Clinex Shine Steel

Clinex Glass Foam

Preparat czyszcząco-nabłyszczający do
stali nierdzewnej

Pianka do mycia szyb

Preparat do czyszczenia, pielęgnacji oraz nabłyszczania powierzchni ze stali szlachetnej.
Charakteryzuje się łatwością rozprowadzania
oraz bardzo krótkim czasem odparowywania z
czyszczonej powierzchni. Bez trudu usuwa brud
i zacieki. Nie pozostawia zarysowań, smug i tłustych plam, ujednolica wygląd stali nierdzewnej,
nadając delikatny połysk. Konserwuje i chroni
przed ponownymi zabrudzeniami.

Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb,
luster, kryształów, powierzchni emaliowanych
i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy,
zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie
czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków.
Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza
powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie:
Do czyszczenia i konserwacji wykonanych ze stali
nierdzewnej: balustrad, poręczy, podestów, parapetów, listew ochronnych, odbojnic, zewnętrznej
oraz wewnętrznej zabudowy wind, obudów urządzeń (np. zmywarek), mebli, okapów kuchennych,
itp.

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

KTM

KTM

77-628

650 ml

12

480

77-688

650 ml

12

480

77-500

5L

1

114

77-694

5L

1

114

BESTSELLER

pH ~7,5

Clinex Glass

Clinex Blink

Płyn do mycia szyb

Uniwersalny płyn do mycia powierzchni
wodoodpornych

Skuteczny i niezawodny płyn do mycia powierzchni
szklanych. Z łatwością usuwa typowe zabrudzenia.
Wysoka jakość preparatu gwarantuje uzyskanie
krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug
oraz zacieków. Nie pozostawia efektu wyschniętych kropli wody. Preparat wzbogacony jest o dodatki zabezpieczające czyszczone powierzchnie
przed szybkim osadzaniem się zabrudzeń oraz
kurzu.
Zastosowanie:
Do mycia powierzchni szklanych, laminowanych,
emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej.

BESTSELLER

Wysoko pieniący, uniwersalny preparat do mycia
wszelkich powierzchni zmywalnych, odpornych
na działanie wody. Dzięki dużej zawartości alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug
oraz zacieków. Czyszczonej powierzchni nadaje
delikatny, satynowy połysk, gwarantując łagodne
i jednocześnie skuteczne działanie. Pozostawia
przyjemny zapach.
Zastosowanie:
Do codziennej pielęgnacji szkła, porowatych tworzyw sztucznych, PCV, ceramiki, płytek szkliwionych, posadzek gresowych, marmuru, itp.

POSIADA ATEST PZH
KTM
77-110

1L

6

456

77-111

5L

1

114

16

pH ~10

KTM
77-643

1L

6

456

77-644

5L

1

96

77-645

10 L

1

40

pH ~9

www.clinex.com.pl

Clinex Nano Protect Glass
Nanopreparat do mycia powierzchni szklanych
Do mycia szyb, kryształów, luster oraz innych powierzchni szklanych, emaliowanych, laminowanych i ze stali nierdzewnej.
Z czyszczonych powierzchni usuwa trudne zabrudzenia pozostawiając krystaliczny połysk. Usuwa tłuszcz i nie pozostawia
smug. Dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza stopień osadzania się pary wodnej, a czyszczoną powierzchnię na dłużej pozostawia czystą.
Zastosowanie:
Do mycia powierzchni szklanych, emaliowanych, laminowanych oraz ze stali nierdzewnej.

KTM
77-329

1L

6

456

77-330

5L

1

114

Clinex Destoner
Odkamieniacz
Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym do urządzeń gastronomicznych i elementów odpornych na działanie
kwasów. Oprócz działania odkamieniającego, jednocześnie nabłyszcza myte powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia.
Zastosowanie:
Do usuwania kamienia wodnego z urządzeń gastronomicznych (czajniki, grzałki elektryczne, ekspresy do kawy, zlewy, brodziki)
jak również wszelkich powierzchni niklowanych, chromowanych, stalowych, miedzianych itp. Preparat zalecany jest również do
stosowania w zmywarkach do mycia naczyń jako środek zapobiegający osadzaniu się kamienia.

KTM
77-501

1L

6

456

77-529

5L

1

96

pH ~1

Clinex Drill
Żel do udrażniania odpływów
kanalizacyjnych
Gotowy do użycia żel do udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Szybko rozpuszcza wszelkie stałe i organiczne zanieczyszczenia takie jak: tłuszcz, papier, watę, odpadki kuchenne, mydła, włosy. Forma żelowa pozwala na osadzanie się
preparatu na ściankach rur przedłużając proces działania. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Zastosowanie:
Do udrażniania syfonów kuchennych, umywalkowych, muszli klozetowych, odpływów wannowych i prysznicowych. Stosowany
zarówno w domu jak i w gastronomii, hotelarstwie.

KTM
77-005

1L

6

456

pH ~14

Baza
wiedzy
Zastosowanie nanotechnologii w produktach marki Clinex. Co to jest
nanotechnologia i jakie jest jej zastosowanie w profesjonalnych środkach
czystości!
Różnice między chemią profesjonalną a gospodarczą

Profesjonalne sposoby na czystość w łazience w hotelu, restauracji,
biurze i domu

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Zmywanie
i czyszczenie
urządzeń

Preparaty w tej grupie szczególnie polecane dla gastronomii, opracowywane są
w oparciu o najnowsze technologie
i starannie wyselekcjonowane surowce
dostarczane przez zaufanych i sprawdzonych dostawców.

2

✓

DishHard

14

✓

ShineHard

2

✓

DishGlass

13

✓

Handwash / Balsam

9

✓

Smog

14

Fast Gast

11

Grill

13

Stronger

8

LCD

7

18

Monitory/LCD

DiShine

Wanna

✓

Urządzenia kuchenne

13

Umywalka

DishWash / Eco

Stal nierdzewna

pH

Ramy okienne

informacje
& zastosowania

Piekarnik, ruszty
i konwektomaty

Naczynia, szklanki,
sztućce

Woda twarda

ZASTOSOWANIA
Woda średnio twarda

Woda miękka

Mycie ręczne

Mycie maszynowe
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✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
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sz
minkę

Clinex DishWash
Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych

Usuw

Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach gastronomicznych. Doskonale czyści porcelanę, tworzywa sztuczne, stal nierdzewną oraz sztućce kuchenne. Nie nadaje się do mycia naczyń aluminiowych. Działa w niskich stężeniach zatem jest bardzo
wydajny oraz oszczędny. Bardzo skuteczny nawet w średnio-twardej wodzie. Zaleca się stosowanie razem z preparatem Clinex
DiShine, zapewniającym mytym naczyniom super połysk. Środek do użytku profesjonalnego, jak i domowego.

a

Zastosowanie:
Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek oraz wyparzarek do naczyń w restauracjach, hotelach, zakładach zbiorowego żywienia oraz w automatycznych zmywarkach domowych.

POSIADA ATEST PZH

KTM
77-062

5L

1

96

77-063

10 L

1

40

77-064

20 L

1

24

pH ~13

Clinex ECO DishWash

NOWOŚĆ!

Ekologiczny płyn myjący do zmywarek gastronomicznych
sz
minkę

Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach gastronomicznych. Doskonale czyści porcelanę, tworzywa sztuczne,
stal nierdzewną oraz sztućce kuchenne. Nie nadaje się do mycia naczyń aluminiowych. Dzięki swojej formule, wzbogaconej
o związki chelatujące, doskonale wnika pod zabrudzenia. Z łatwością usuwa zaschnięte osady m.in. po kawie czy herbacie.
Działa w niskich stężeniach zatem jest bardzo wydajny oraz oszczędny. Bardzo skuteczny nawet w średnio-twardej wodzie.
Zaleca się stosowanie razem z preparatem Clinex DiShine, zapewniającym mytym naczyniom super połysk.

Usuw

a

Zastosowanie:
Płyn do zastosowania w profesjonalnych zmywarkach i wyparzarkach do naczyń.

KTM
77-195

5L

1

96

77-196

10 L

1

40

77-197

20 L

1

24

pH ~13

Clinex DiShine
Na

zk

Skoncentrowany preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Zawiera osuszacz, który
przyspiesza spływania wody z powierzchni, dbając o niepozostawianie plam i zacieków. Nabłyszcza oraz zapobiega osadzaniu się kamienia w zmywarkach. Wyjątkowo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu z profesjonalnym płynem do zmywarek Clinex DishWash.

ło

Płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych
błyszcza s

Zastosowanie:
Do maszynowego mycia naczyń kuchennych w instytucjach gastronomicznych, hotelach, restauracjach, zakładach zbiorowego żywienia, barach.

KTM
77-058

5L

1

96

77-059

10 L

1

40

pH ~2

Clinex DishHard
Płyn myjący do zmywarek gastronomicznych zalecany
do wody twardej
Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące w bardzo twardej wodzie, usuwa zaschnięte resztki żywności, napojów
oraz bardzo tłuste zabrudzenia. Radzi sobie z trudno zmywalnymi zabrudzeniami po kawie, herbacie, skrobi oraz białkach,
usuwa również ślady szminki. Preparat może być stosowany do mycia porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztućców. Nowoczesna formuła przeciwdziała osadom wapiennym, magnezowym i krzemianowym. Zaleca się stosowanie razem ze środkiem nabłyszczającym Clinex ShineHard, użyskując tym samym super połysk.
Zastosowanie:
Maszynowe mycie naczyń kuchennych w instytucjach gastronomicznych, hotelach, restauracjach, zakładach zbiorowego
żywienia, barach.

KTM
77-056

10 L

1

40

77-057

20 L

1

24

pH ~14

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Clinex ShineHard
Nabłyszczacz do zmywarek
gastronomicznych zalecany do wody twardej
Płyn nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych, szczególnie zalecany do twardej wody. Preparat sprawia, że umyte
naczynia są błyszczące, bez plam i zacieków. Produkt zapobiega odkładaniu się osadów mineralnych tj. krzemianowych, magnezowych, wapniowych. Wyjątkowo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu z profesjonalnym płynem do zmywarek Clinex
DishHard lub Clinex DishWash.
Zastosowanie:
Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek i wyparzarek w restauracjach, instytucjach gastronomicznych, hotelach,
zakładach zbiorowego żywienia, barach.

KTM

pH ~2

77-054

5L

1

96

77-055

10 L

1

40

sz
minkę

Clinex DishGlass
Preparat do mycia naczyń szklanych
w zmywarkach gastronomicznych

Usuw

a

Skoncentrowany, alkaliczny, nisko pieniący płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Produkt opracowany
specjalnie do mycia szkła, porcelany oraz tworzyw odpornych na alkalia. Środek o doskonałych właściwościach myjących,
doskonale usuwa osady z kawy i herbaty oraz ślady szminki. Posiada działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu mytych
naczyń. Nie zawiera chloru i NTA.
Zastosowanie:
Profesjonalne zmywarki gastronomiczne w barach, restauracjach, hotelach, stołówkach itp.

KTM

pH ~13

77-072

5L

1

96

77-073

10 L

1

40

Clinex HandWash
Płyn do ręcznego mycia naczyń
Uniwersalny oraz bardzo wydajny płyn do codziennego mycia naczyń. Dzięki swojej skoncentrowanej formule oraz wysokiej
zdolności do emulgowania tłuszczów, z łatwością usuwa brud, resztki jedzenia, tłuszcz oraz wszelkie zaschnięte zabrudzenia. Mytym naczyniom nadaje lśniący połysk bez konieczności wycierania do sucha. Nie pozostawia smug, ani zacieków. Bardzo
skuteczny zarówno w zimnej, jak i ciepłej wodzie. Posiada przyjemny zapach. Produkt przebadany dermatologicznie.
Zastosowanie:
Do ręcznego mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych oraz metalowych.

POSIADA ATEST PZH

KTM
77-719

500 ml

20

960

77-051

5L

1

114

pH ~9

Clinex HandWash
Balsam

NOWOŚĆ!

Balsam do ręcznego mycia naczyń
Balsam przeznaczony do mycia naczyń kuchennych, ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych. Nie pozostawia smug ani zacieków.
Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia. Produkt sprawdza się zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie. Zawiera ekstrakt z aloesu
i glicerynę, składniki które skutecznie chronią nawilżają skórę dłoni. Produkt testowany dermatologicznie, jest dobrze tolerowany przez skórę, nie wykazuje właściwości drażniących, ani uczulających. Kompozycja zapachowa nie zawiera alergenów.
Zastosowanie:
Do ręcznego mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych i metalowych.

KTM
77-052

20

5L

1

114

pH ~9

www.clinex.com.pl

Clinex Smog

Clinex Fast Gast

Płyn do mycia pieców konwekcyjnoparowych i wędzarniczych

Preparat do usuwania wszelkich tłustych
zabrudzeń

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.

Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych zabrudzeń. Chroni czyszczoną powierzchnię przed ponownym
zabrudzeniem i powstawaniem rdzy. Doskonale
rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia, nie
pozostawiając smug i zacieków. Zastosowanie
wygodnego spryskiwacza sprawia, że środek jest
prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie do trudno dostępnych
miejsc. Posiada przyjemny zapach.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony do czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych i wędzarniczych.

Zastosowanie:
Do mycia wodoodpornych powierzchni takich jak:
blaty, okapy, stoły oraz ściany w kuchni, gastronomii, przemyśle przetwórczym oraz spożywczym
narażonym na tłuste osady. Doskonały do czyszczenia stali nierdzewnej.

KTM
77-022

5L

1

pH ~14

96

KTM
77-667

1L

6

456

77-668

5L

1

96

Clinex Grill

Clinex Stronger

Płyn do mycia grilli i piekarników

Uniwersalne mleczko do czyszczenia

Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu do
samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu,
przypaleń oraz zadymień. Doskonale nadaje się
do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń
z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza
i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może
być stosowany w technologii „aktywnej piany”.

Gotowe do użycia, uniwersalne mleczko, przeznaczone do usuwania najbardziej opornych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni. Skutecznie
usuwa uporczywy brud, tłuszcz, osady z kamienia
i rdzy. Produkt ma konsystencję gęstego mleczka, co powoduje, że preparat nie spływa z czyszczonych powierzchni. Czyści, nadaje długotrwały
połysk, nie rysuje czyszczonych powierzchni. Nie
pozostawia zacieków. Posiada przyjemny zapach.

Zastosowanie:
Środek zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp. Preparat można również stosować
do czyszczenia szyb kominkowych.

Zastosowanie:
Do czyszczenia kuchenek, blatów kuchennych,
glazury, terakoty, wanien, brodzików, powierzchni
chromowanych, emaliowanych, naczyń emaliowanych, ze stali szlachetnej oraz innych.

KTM
77-071

1L

6

456

77-023

5L

1

96

pH ~13

KTM
77-686

750 ml

12

Clinex LCD

672

pH ~11

pH ~8

Baza
wiedzy

Do czyszczenia ekranów LCD
Gotowy do użycia preparat myjący dedykowany do
wyświetlaczy elektronicznych. Skutecznie usuwa
z powierzchni gładkich i porowatych ślady rąk,
tłuste plamy, brud i kurz. Środek nie zawiera rozpuszczalników mogących uszkodzić powierzchnię
ekranu i nie powoduje matowienia powierzchni.
Preparat szybko wysycha, nie pozostawia smug,
posiada przyjemny zapach.

Czym wyczyścić sprzęt kuchenny,
RTV, meble i inne elementy
wykonane z plastiku?

Zastosowanie:
Do czyszczenia wyświetlaczy elektronicznych,
ekranów dotykowych, ekranów ciekłokrystalicznych, plazmowych, LCD. Nadaje się także do
przecierania obudów sprzętu elektronicznego,
powierzchni szklanych, klawiatury telefonu komórkowego, pilota.

Bieżące czyszczenie i doczyszczanie pomieszczeń kuchennych
w obiektach gastronomicznych
KTM
77-687

200 ml

12

1920

77-187

1L

6

456

pH ~7

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Tekstylia

odplamianie
Nasze środki nie zawierają substancji wybielających czy rozjaśniaczy, dlatego gwarantują bezpieczeństwo czyszczenia wszelkich tekstyliów,
skutecznie usuwając plamy i zabrudzenia. Idealnie nadają się do czyszczenia dywanów, wykładzin,
tapicerek, materacy i innych obić materiałowych.

Odplamianie

✓

Textile Foam

8

✓

✓

Textile EXT

12

Textile SHP

8

Laundry Gel

9

22

✓

Usuwanie gumy
do żucia, kleju,
żywicy, tuszu

Gotowy
do użycia

✓

Ekstrakcja

-

pH

Koncentrat

Anti-Spot

informacje
& zastosowania

Właściwości
ochronne

ZASTOSOWANIA

Szamponowanie

INFORMACJE

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
www.clinex.com.pl

Clinex Anti-Spot

Clinex Textile Foam

Odplamiacz

Pianka do tapicerki

Preparat o bardzo skutecznym działaniu i dużej wydajności. Poprzez miejscowe stosowanie
usuwa uporczywe, nierozpuszczalne w wodzie
zabrudzenia. Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę
i bitumen, żywicę, tusz z kopiarki i pieczątek, wosk
ze świec, ślady po etykietach, nalepkach, foliach
samoprzylepnych, ślady obuwia i opon.

Pianka do ręcznego usuwania zanieczyszczeń
z tapicerki. Produkt nie zawiera środków wybielających ani rozjaśniaczy, dlatego preparat jest
bezpieczny dla czyszczonych włókien. Zabezpiecza powierzchnię przed zanieczyszczeniami,
zapobiegając ich wnikaniu w struktury włókien.
Doskonale odświeża kolor. Pozostawia przyjemny,
świeży zapach.

Zastosowanie:
Do usuwania trudnych zabrudzeń z tapicerki,
wykładzin, powierzchni zmywalnych.

Zastosowanie:
Do czyszczenia tapicerki.

KTM
77-613

KTM
250 ml

12

1728

77-614

1L

6

456

pH ~8

Clinex Textile EXT

Clinex Textile SHP

Płyn do ekstrakcyjnego prania dywanów
i tapicerki

Skoncentrowany szampon do prania
dywanów i tapicerki

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do ekstrakcyjnego prania. Zapewnia doskonały efekt
czyszczenia, usuwa brud i plamy z głębszych
warstw tkaniny. Posiada właściwości czyszczące,
odtłuszczające oraz zapobiega ponownemu
osadzaniu się brudu. Pielęgnuje i ożywia kolor
czyszczonych tekstyliów. Doskonale działa nawet
w zimnej i twardej wodzie. Przeznaczony do mycia
maszynowego z użyciem maszyn piorących i odkurzaczy.

Wysoko pieniący, profesjonalny preparat przeznaczony do szamponowania dywanów, wykładzin
i tapicerek. Preparat tworzy aktywną pianę, która
skutecznie oddziela cząsteczki brudu od czyszczonej powierzchni, co ułatwia ich całkowite zebranie za pomocą odkurzacza. Zawiera polimer
chroniący włókna przed ponownym zabrudzeniem,
ułatwiając proces kolejnego mycia. Preparat nie
pozostawia plam na czyszczonej powierzchni.
Zawiera substancje antystatyczne. Czyszczonym
tekstyliom nadaje miękkość, puszystość i przyjemny zapach.

Zastosowanie:
Do prania ekstrakcyjnego dywanów, wykładzin, tapicerek i obić tapicerskich za pomocą odkurzaczy,
maszyn piorących lub praniu ręcznym.

KTM
77-190

1L

6

456

77-191

5L

1

96

Zastosowanie:
Do prania ręcznego włókien dywanowych i tkanin
tapicerskich metodą szamponowania za pomocą
szczotki lub gąbki oraz mechanicznego za pomocą
maszyn jednotarczowych, szorowarek zdolnych do
odsysania piany.

pH ~12

KTM
77-184

1L

6

456

77-185

5L

1

114

Clinex Laundry Gel

pH ~8

NOWOŚĆ!

Uniwersalny dwuzadaniowy żel do prania tkanin
Profesjonalny żel do prania tkanin białych i kolorowych. Odpowiedni do prania we wszystkich typach pralek oraz do prania
ręcznego. Zawiera substancje odplamiające oraz zmiękczające tkaninę. Dzięki innowacyjnej formule zapobiega szarzeniu
tkanin opóźniając proces ich starzenia. Skuteczny nawet w niskich temperaturach. Zapewnia uczucie świeżości i czystości.
Zastosowanie:
Uniwersalny żel do prania tkanin białych i kolorowych.

KTM
77-720

3L

4

160

pH ~9

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Super
koncentraty
Linia PROFIT

Wysokoskoncentrowane preparaty do utrzymania czystości na obiektach. Produkty do utrzymania czystości PROFIT, to linia preparatów do kompleksowego, bieżącego i niezwykle efektywnego
sprzątania. Dzięki swojej skuteczności i wydajności
pozwalają zmaksymalizować efekt czyszczący przy
jednoczesnej minimalizacji kosztów.

✓

✓

✓

10

Profit Uni

12

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Profit Floor

11

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

Profit Grease

12

✓ ✓ ✓

✓

✓

Profit Sanit

1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

24

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

WC

Wanna

Urządzenia kuchenne

Umywalka

Ściany

Szkło akrylowe

Szkło

Stoły i blaty

Stal nierdzewna

Ramy okienne

Powłoki żywiczne

Posadzka laminowana

Podłogi sportowe

Płytki ceramiczne

Plastiki

✓

Profit Glass

✓ ✓ ✓ ✓

Piekarnik, ruszty i konwektomaty

Piaskowiec

PCV

Okna

Meble laminowane i drewniane

Marmur

Linoleum

Lastriko

Kostka brukowa

Klinkier i terakota

Kauczuk

Kamień betonowy

Kabina prysznicowa

Gres

pH

Gnejs, granit

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA

Drewno lakierowane
Glazura

INFO

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓

www.clinex.com.pl

Clinex PROFIT Glass
Do mycia powierzchni szklanych
Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych,
a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty.
Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Formuła wzbogacona
o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.
Zastosowanie:
Superkoncentrat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug. Nadaje się do stosowania w akumulatorowych myjkach do okien.

KTM
77-701

1L

6

456

77-702

5L

1

96

pH ~10

Clinex PROFIT Uni

Clinex PROFIT Floor

Uniwersalny płyn do mycia powierzchni
wodoodpornych

Do mycia posadzek

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

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 efekt
ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia proces kolejnego mycia.
Zastosowanie:
Do codziennego mycia wszelkiego rodzaju posadzek odpornych na działanie wody.

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

KTM
77-714

5L

1

96

pH ~12

KTM
77-715

5L

1

96

pH ~11

Clinex PROFIT Grease

Clinex PROFIT Sanit

Do codziennego usuwania tłustych
zabrudzeń

Do mycia powierzchni zmywalnych
w sanitariatach

Skoncentrowany preparat do usuwania tłustych
zabrudzeń z wszelkich powierzchni zmywalnych.
Preparat posiada bardzo dobre właściwości odtłuszczające. Rozpuszcza tłuszcze na wszelkich
typach powierzchni zmywalnych. Nie pozostawia
zacieków oraz smug. Pozostawia świeży długo
utrzymujący się zapach.

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 pozostałości mydlane. Nie pozostawia smug i zacieków.
Pozostawia przyjemny zapach.

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

KTM
77-716

5L

1

96

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

pH ~12

KTM
77-713

5L

1

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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pH ~1
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Sanitariaty
Nasze środki zostały skomponowane
specjalnie z uwzględnieniem Państwa
potrzeb, w formie skoncentrowanego
preparatu bądź łatwego w obsłudze, gotowego do użycia spray’u, który idealnie
nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz w codziennym utrzymaniu czystości.

Płytki ceramiczne

Armatura łazienkowa

Umywalka

Wanna

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W3 Sanit

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W3 Bacti

0,5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W3 Forte

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W3 Multi

1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

W3 Active Bio

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Liquid Soap

5,5

Kwas glikolowy

✓

Kabina prysznicowa

Gres

3

Higiena rąk

Glazura

W3 Active Shield

Kwas fosforowy

pH

Kwas cytrynowy

informacje
& zastosowania

✓

WC

ZASTOSOWANIA
Kwas metanosulfonowy

Kwas amidosulfonowy

INFORMACJE

✓
✓

✓

Clinex W3 Active Shield
Produkt do mycia sanitariatów z aktywną
ochroną polimerową
Polimerowy preparat przeznaczony do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni kwasoodpornych. Zawarte w preparacie
substancje aktywne doskonale usuwają zabrudzenia z czyszczonych powierzchni. Skutecznie usuwa rdzawe i kamienne
nacieki, tłusty brud, osady wapienne i mydlane. Produkt pozostawia świeży zapach i nadaje delikatny połysk. Polimery zastosowane w preparacie opóźniają efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwiają proces kolejnego mycia tworząc
na mytych powierzchniach warstwę ochronną. Zapobiega efektowi zaschniętych kropli wody.

BESTSELLER

Zastosowanie:
Gotowy do użycia preparat do codziennego mycia wanien, brodzików, kabin natryskowych (szklanych, plastikowych i glazurowanych), armatury łazienkowej (urządzenia emaliowane), elementów ze stali nierdzewnej, muszli, pisuarów, umywalek
(urządzenia ceramiczne i plastikowe), glazury, płytek ceramicznych, itp.

POSIADA ATEST PZH

KTM
77-708

1L

6

456

77-709

5L

1

96

26

pH ~3

www.clinex.com.pl

Clinex W3 Sanit

Clinex W3 Bacti

Skoncentrowany preparat myjący
do codziennego mycia sanitariatów

Kwasowy preparat dezynfekująco czyszczący

Skoncentrowany, delikatny preparat myjący na
bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia
sanitariatów. Bezpieczny dla każdego rodzaju
powierzchni, w tym elementów emaliowanych,
akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych. Skutecznie usuwa typowe, napotykane
w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki
mydeł. Na czyszczonych powierzchniach tworzy
warstwę ochronną, zapobiegającą odkładaniu się
brudu. Pozostawia połysk oraz delikatny zapach.

Płyn o właściwościach dezynfekcyjnych w zakresie
bakteriobójczym i grzybobójczym. Przeznaczony
do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych. Produkt przeznaczony do stosowania
w miejscach prywatnych, publicznych poza obszarem medycznym i w przemyśle. Zalecany również
do powierzchni mających kontakt z żywnością.

zabija
99%

bakterii
& grzybów

Zastosowanie:
W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem
dezynfekowane miejsce i pozostawić w przypadku:
działania bakteriobójczego - na 5 minut - stężenie
preparatu: 100%; działania grzybobójczego - na 15
minut - stężenie preparatu: 100%. Następnie spłukać wodą o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Powierzchnie mające kontakt z żywnością
należy spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.
Pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji
powierzchni nie wymagają wentylacji.

Zastosowanie:
Przeznaczony do mycia posadzek, płytek ceramicznych, ścian w sanitariatach. Sprawdza się
również przy czyszczeniu wanien, brodzików,
kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, muszli, pisuarów,
umywalek, glazury itp.

Nr pozwolenia na obrót produktem
biobójczym: 6503/16 z dn. 03.02.2016 r.

Delikatny i bezpieczny
KTM
77-008

1L

6

456

77-009

5L

1

96

KTM

pH ~1

77-699

1L

6

432

77-700

5L

1

96

pH ~0,5

Clinex W3 Forte

Clinex W3 Multi

Silny preparat do mycia sanitariatów
i łazienek

Żel do czyszczenia sanitariatów

Kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia
uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach. Może być stosowany na wszystkich
odpornych na działanie kwasów materiałach
i nawierzchniach. Skutecznie usuwa rdzę, kamień
wodny, osady wapienne oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych,
pisuarów, bidetów oraz umywalek. Likwiduje przykre zapachy urynowe.

Wydajny, szybko działający produkt o doskonałych
właściwościach czyszczących, przeznaczony do
codziennej pielęgnacji i doczyszczania urządzeń
sanitarnych. Dzięki aktywnym substancjom powierzchniowo czynnym oraz wygodnemu aplikatorowi, środek łatwo penetruje trudno dostępne
miejsca. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu
fug.
Zastosowanie:
Do mycia: posadzek, glazury podłogowej i ściennej,
wanien, muszli, pisuarów, brodzików, umywalek,
itp.

Zastosowanie:
Środek przeznaczony jest do mycia wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, glazury, posadzek, fug, spoin cementowych.

Bardzo silne działanie

KTM
77-634

1L

6

456

77-652

10 L

1

40

POSIADA ATEST PZH

KTM

pH ~1

Clinex W3 Active Bio
Preparat do mycia sanitariatów i łazienek
Kwaśny preparat do codziennego mycia sanitariatów, na bazie kwasu cytrynowego. Nie uszkadza
powierzchni, w tym elementów emaliowanych,
akrylowych, chromowanych, niklowanych, plastikowych. Skutecznie usuwa typowe, napotykane
w sanitariatach zabrudzenia i osady, np. resztki
mydeł. Pozostawia delikatny, świeży zapach.
Zastosowanie:
Przeznaczony do mycia wanien, brodzików, kabin
natryskowych, armatury łazienkowej (urządzenia
emaliowane), elementów ze stali nierdzewnej,
muszli, pisuarów, umywalek (urządzenia ceramiczne i plastikowe), glazury, płytek ceramicznych, itp.

77-076

1L

6

432

77-119

5L

1

96

pH ~1

Clinex Liquid Soap
NOWA, LEPSZA
FORMUŁA

Mydło w płynie
Delikatne, a zarazem skuteczne mydło w płynie do
stosowania w restauracjach, hotelach, w punktach
użyteczności publicznej i domach. Mydło jest mieszaniną łagodnych substancji myjących o skutecznym działaniu. Produkt wykazuje dobre własności
pieniące. Nie podrażnia skóry rąk. Nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszaniem i pękaniem.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do mycia rąk w obszarach
gdzie niezbędne jest zachowanie standardów
HACCP.

POSIADA ATEST PZH
KTM
77-512

1L

6

456

77-517

5L

1

96

pH ~3

KTM
77-718

500 ml

20

960

77-521

5L

1

114

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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informacje

& zastosowania pH
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DEZO Fast

11,4 ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DEZO Fast

KONCENTRAT

12,9 ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DEZO Med

11,5 ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

DEZO Med

KONCENTRAT

13

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

DEZO Clinic

-

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DEZO Sept

-

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

DEZO Sept
PLUS

-

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

Dezo Wipes

-

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NP Table

-

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Mycobacterium terrae ATCC 15755

Mycobacterium avium ATCC 15769

Human coronavirus 229E ATCC VR 740

Polyoma Virus SV40

ECBO Virus

ROTA VIRUS

HBV

HCV

HIV

EBOLA

Bovine Corona Virus (BCoV)

Duck Hepatitis B

Influenza A (H1N1) Virus

Influenza A (H7N9) Virus

Adenovirus Type 5 strain Adenoid 75

Polivirus Type 1 strain LSc-2ab

P. vulgaris ATCC 13315

Modified Vaccinia Virus Ankara

Murine Norovirus strain S99 Berlin

C. difficile ATCC 9689

B. cereus ATCC 12826

INFO

Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P008

Lactococcus lactis subsp. Lactis phage P001

S. typhimurium ATCC 13311

L. monocytogenes ATCC 15313

S. aureus MRSA ATCC 33592

L. interrogans

Bacillus subtilis ATCC 6633

Aspergillus brasilensis ATCC 16404

Candidia albicans ATCC 10231

Escherichia coli K12 NCTC 10538

Escherichia coli ATCC 10536

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Enterococcus hirae ATCC 10541

Staphylococcus aureus ATCC 6538

Dezynfekcja

Uniwersalne preparaty do dezynfekcji to nasza
nowa propozycja na skuteczne oraz bezpieczne
usuwanie bakterii, grzybów i wirusów. Posiadają szerokie spektrum działania co sprawia, że
mogą być stosowane w wielu obszarach do bardzo różnorodnych powierzchni.

ZASTOSOWANIA

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

www.clinex.com.pl

Clinex DEZO Fast

Preparaty
do dezynfekcji

Preparat dezynfekująco–myjący
Profesjonalny preparat dezynfekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach
użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym). Stosować w temperaturze ok 20 °C.
Zastosowanie:
Do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach, szkołach, centrach fitness, restauracjach, kuchniach itp.

Preparat gotowy do użycia

Koncentrat

KTM

OBSZAR
MEDYCZNY

OBSZAR
OGÓLNY

KTM

77-014

1L

6

456

77-015

1L

6

456

77-017

5L

1

114

77-016

5L

1

96

DZIAŁANIE
BAKTERIOBÓJCZE

DZIAŁANIE
GRZYBOBÓJCZE

DZIAŁANIE BÓJCZE WOBEC
GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH

DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE
- WOBEC WIRUSÓW POLIO I ADENO

DEZO Fast Gotowy do użycia

6 minut
(warunki brudne)

-

1 minuta
(warunki brudne)

30 minut (warunki czyste)
120 minut (warunki brudne)

DEZO Fast KONCENTRAT

6%- 5 minut
(warunki brudne)

-

15 minut (warunki czyste)
300 ml na 10 L wody (3%)

30 minut (warunki czyste)
400 ml na 10 L wody (4%)

DEZO Fast Gotowy do użycia

5 minut
(warunki brudne)

15 minut
(warunki brudne)

15 minut
(warunki brudne)

30 minut (warunki czyste)
120 minut (warunki brudne)

DEZO Fast KONCENTRAT

2,5% - 5 minut
(warunki brudne)

4,5% - 15 minut
(warunki brudne)

3% - 15 minut
(warunki brudne)

4% - 30 minut (warunki czyste)
6% - 120 minut (warunki brudne)

Clinex DEZO Med

Preparaty
do dezynfekcji

NOWOŚĆ!

Preparat dezynfekująco-myjący do powierzchni
Koncentrat płynu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym i ogólnym (wszelkie powierzchnie zmywalne także mające kontakt z żywnością). Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie. Stosować w temperaturze 20 °C. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze oraz wirusobójcze (w tym wirusy otoczkowe, oraz bezotoczkowe) w obszarze
medycznym oraz ogólnym.
Zastosowanie:
Obszar medyczny tj.: łóżka, fotele, podłogi, ściany, drzwi, szafki, włączniki, poręcze oraz wszelkie powierzchnie zmywalne poza salami operacyjnymi. Obszar ogólny : gastronomia, zakłady przetwórstwa
mięsnego, oraz wszelkie powierzchnie zmywalne mające oraz nie mające kontaktu z żywnością.

Preparat gotowy do użycia

Koncentrat

KTM

OBSZAR
MEDYCZNY

OBSZAR
OGÓLNY

KTM

77-032

1L

6

456

77-034

1L

6

456

77-033

5L

1

96

77-035

5L

1

96

DZIAŁANIE
BAKTERIOBÓJCZE

DZIAŁANIE BÓJCZE WOBEC
GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH

DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE
- WOBEC WIRUSÓW POLIO I ADENO

DEZO Med Gotowy do użycia

5 minut

5 minut (warunki brudne)

15 minut (warunki brudne)

DEZO Med KONCENTRAT

7% - 5 minut
lub
1% - 60 minut

0,25% - 5 minut
lub
0,125% - 60 minut

6% - 60 minut

DEZO Med Gotowy do użycia

5 minut

5 minut (warunki brudne)

15 minut (warunki brudne)

DEZO Med KONCENTRAT

2,5% - 5 minut

2% - 15 minut

2% - 15 minut

Szczegółowe dane o sposobie użycia produktów Clinex dostępne na etykiecie oraz na stronie www.clinex.com.pl
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Clinex DEZO Clinic
Alkoholowy preparat dezynfekująco-myjący
Alkoholowy płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni zmywalnych w obszarze medycznym
i ogólnym. Płyn nadaje się na wszystkie powierzchnię odporne na działanie alkoholu. Posiada działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze,
wirusobójcze także wobec Human coronavirus.
Nadaje się także do dezynfekcji narzędzi medycznych, oraz narzędzi wykorzystywanych w salonach
kosmetycznych i fryzjerskich.

Preparaty
do dezynfekcji

NOWOŚĆ!

Clinex DEZO Sept
Żel do dezynfekcji rąk

zabija
99%

bakterii
& grzybów

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo. Dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysusza skóry, nie pozostawia uczucia
lepkości, a zdezynfekowane dłonie pachną świeżym aromatem.
Zastosowanie:
Skuteczna walka z wirusami i bakteriami wszędzie
tam gdzie nie mamy możliwości umycia rąk wodą
z mydłem.

Zastosowanie:
Szpitale (w obszarze ogólnym oraz medycznym
w tym dezynfekcja narzędzi), domy opieki, salony
fryzjerskie, salony kosmetyczne, przedszkola,
szkoły, gabinety masażu oraz inne miejsca w których potrzebna jest szybka dezynfekcja.

KTM

KTM

77-030

1L

6

456

77-018

500 ml

20

960

77-031

5L

1

96

77-020

5L

1

114

Clinex DEZO Sept Plus

Clinex DEZO Wipes

Płyn do dezynfekcji rąk

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo. Zawiera glicerynę, która zapobiega wysychaniu skóry dłoni.

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni
z wysokogatunkowej włókniny, nasączone środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Zastosowanie:
Skuteczna walka z wirusami i bakteriami wszędzie
tam gdzie nie mamy możliwości umycia rąk wodą
z mydłem.

Zastosowanie:
Do dezynfekcji rąk i powierzchni odpornych na
działanie alkoholu.

KTM

KTM

77-026

5L

1

114

Clinex Nano Protect
Table
Preparat dezynfekująco–myjący
Uniwersalny płyn do dezynfekcji blatów, stołów,
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń chłodniczych itp. Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek preparat niszczy bakterie,
grzyby oraz zarodniki. Doskonale nadaje się do
codziennej i okresowej dezynfekcji.

77-027

zabija
99%

bakterii
& grzybów

24 szt.

25

1800

Baza
wiedzy
Dezynfekcja powierzchni

Zastosowanie:
Do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni
i urządzeń mających kontakt z żywnością.

Clinex DEZO Fast – dezynfekcja
powierzchni nowatorską
substancją
KTM
77-342
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1L

6

456

www.clinex.com.pl

Plan zastosowania produktów

Dezynfekcja ogólna
Clinex DEZO Sept

Clinex DEZO Sept Plus

Żel do dezynfekcji rąk

Płyn do dezynfekcji rąk

Clinex NP NICE
NANOPREPARAT
Do dezynfekcji klimatyzacji

Clinex NP Table

Preparat dezynfekująco
–myjący
BEZ SPŁUKIWANIA

Clinex W3 Bacti

1%
Clinex DEZO Fast

Preparat dezynfekująco–myjący
SKUTECZNY NA KORONAWIRUSY

ZABIJA 99,9% BAKTERII I GRZYBÓW
Kwaśny preparat dezynfekująco
- czyszczący

Clinex DEZO Fast
KONCENTRAT
Skoncentrowany preparat
dezynfekująco–myjący
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Clinex
DishWash/Eco

Gastro

Płyn do zmywarek
gastronomicznych

Plan zastosowania produktów
Clinex Grill

Płyn do mycia grilli
i piekarników

Clinex
Fast Gast

Preparat do usuwania
wszelkich tłustych
zabrudzeń

Clinex
DiShine

Płyn nabłyszczający
do zmywarek
gastronomicznych

Clinex
FastPlast

Preparat
do czyszczenia
plastiku

Clinex
Smog

Płyn do mycia
pieców konwekcyjnych

Clinex
HandWash/ Balsam
Płyn do ręcznego
mycia naczyń

Clinex Gastro Steel

Preparat do
czyszczenia
stali nierdzewnej

Clinex
DishHard

Płyn myjący do zmywarek
gastronomicznych
zalecany do wody twardej

Clinex 4Dirt Foam
Uniwersalny preparat
do usuwania tłustych
zabrudzeń

Clinex
Destoner

Odkamieniacz

Clinex
ShineHard

Płyn nabłyszczający
do zmywarek gastronomicznych
zalecany do wody twardej
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NP Table

Płyn do dezynfekcji
blatów i urządzeń
kuchennych

Clinex MaxDirt
Clinex
Stronger

Preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń

Mleczko
do czyszczenia

Clinex
Floral Forte

Płyn do czyszczenia
posadzek

Clinex Shine Steel
Preparat nabłyszczający
do stali nierdzewnej

Plan zastosowania produktów

Restauracje

NP Glass

Nanopreparat
do mycia szyb

Clinex A/C

Płyn czyszczący
do klimatyzacji

Clinex
Glass Foam
Clinex Glass

Pianka do mycia szyb

Płyn do mycia szyb

NP Odour Killer

Preparat do neutralizacji
zapachów

Clinex Air

Odświeżacz powietrza

NP Nice

Clinex DishGlass

Preparat do dezynfekcji
klimatyzacji

Preparat do mycia naczyń
szklanych w zmywarkach
gastronomicznych

NP Table

Płyn do mycia
i dezynfekcji
powierzchni
mających kontakt
z żywnością

Clinex Delos Mat
Płyn do mycia mebli

Clinex
FastPlast

Preparat
do czyszczenia
plastiku

Clinex Blink
Płyn do mycia
powierzchni
wodoodpornych

Clinex Table

Płyn do mycia
blatów i urządzeń
kuchennych

Clinex Delos Shine
Clinex Floral

Płyn do pielęgnacji mebli

Uniwersalny płyn do
mycia podłóg
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Plan zastosowania produktów

Szkoły i urzędy
Clinex FastPlast

Preparat
do czyszczenia plastiku

Clinex
Glass Foam

Pianka do mycia szyb

Clinex
Glass

Płyn do mycia szyb

Clinex Delos Spray
Do pielęgnacji
mebli drewnianych

Clinex
Delos Mat

Płyn do mycia mebli

Clinex LCD

Do czyszczenia
ekranów LCD

Clinex
Delos Shine

Clinex
Textile Foam

Płyn do pielęgnacji mebli

Pianka do tapicerki

Clinex
Dispersion Care

Preparat do mycia powierzchni
zabezpieczonych polimerami

Clinex
Dispersion Soft

Uniwersalny preparat
ochronny do posadzek
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Clinex
Dispersion Hard

Twardy preparat ochronny
do posadzek

Clinex
Dispersion Stripper
Preparat do usuwania
powłok polimerowych

Clinex Floral
Uniwersalny płyn
do mycia podłóg

Plan zastosowania produktów
Clinex
Glass

Płyn do mycia szyb

Clinex
Delos Shine

Biura
Clinex
Delos Mat

Clinex A/C

Płyn czyszczący do klimatyzacji

Płyn do mycia mebli

Płyn do pielęgnacji mebli

Clinex
Textile Foam

Pianka do tapicerki

NP Glass

Nanopreparat
do mycia
powierzchni
szklanych

Clinex
Glass Foam
Pianka do mycia
szyb

NP Nice

Preparat
do dezynfekcji
klimatyzacji

Clinex LCD
Do czyszczenia
ekranów LCD

Clinex
FastPlast

Preparat do czyszczenia
plastiku

Clinex Delos Spray
Do pielęgnacji
mebli drewnianych

NP Odour Killer

Preparat do neutralizacji
zapachów

Clinex Wood&Panel
Płyn do mycia
podłóg laminowanych

Clinex Floral
Uniwersalny płyn
do mycia podłóg

Clinex Scent

Odświeżacz powietrza

Clinex Air

Odświeżacz powietrza
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Sanitariaty
Clinex Glass

Płyn do mycia szyb

Plan zastosowania produktów
Clinex
Glass Foam

Pianka do mycia szyb

Clinex
Liquid Soap
Mydło w płynie

Clinex Air

Clinex Bacti

Odświeżacz powietrza

Kwaśny preparat
dezynfekująco - czyszczący

Clinex W3 Active BIO
Preparat do mycia
sanitariatów i łazienek

Clinex W3 Multi

Skoncentrowany
preparat do mycia
sanitariatów i łazienek

Clinex W3
Active Shield

Preparat
do codziennego
mycia armatury
z aktywną ochroną

Clinex Drill

Żel do udrażniania
odpływów
kanalizacyjnych

Clinex Glazur

Płyn do mycia
podłóg glazurowanych

36

Clinex M3Acid

Clinex W3 Forte

Kwasowy preparat do mycia Gotowy do użycia preparat
posadzek i pomieszczeń
do mycia sanitariatów i łazienek
sanitarnych

Clinex W3 Sanit

Gotowy do użycia preparat
do mycia sanitariatów i łazienek

Plan zastosowania produktów

Magazyny
Clinex M9

Płyn do gruntownego
mycia posadzek

Clinex Grease Off

Preparat do usuwania silnych,
tłustych zabrudzeń

Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych
posadzek

Floral Forte

Clinex S5

Płyn do czyszczenia
posadzek

Uniwersalny odtuszczający
preparat czyszczący

Max Dirt

Usuwanie tłustych zabrudzeń

Clinex DHS Forte

Usuwanie śladów po wózkach widłowych

Clinex 4Dirt

Preparat do usuwania
tłustych zabrudzeń
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Systemy

dozowania

Przygotowanie roztworów roboczych o właściwych stężeniach jest
podstawą skutecznego i ekonomicznego wykorzystania naszych preparatów chemicznych. Służą do tego profesjonalne urządzenia do dozowania różnego rodzaju środków chemicznych w urządzeniach myjących oraz systemy rozcieńczania koncentratów chemicznych. Znajdują
one zastosowanie w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie oraz w firmach świadczących usługi utrzymania czystości.

Dozownik ECOMULTI COMPACT
Posiada możliwość rozcieńczania do
pięciu różnych środków chemicznych
w jednym dozowniku. Zasilany wodą
z sieci wodociągowej. Możliwość regulacji stężenia produktu za pomocą innowacyjnego rozwiązania. Tarcza regulacyjna umożliwia ustawienie stężenia
w zakresie 2:1 - 350 :1. Dwa stopnie przepływu w zależności od wersji dozownika
4x4L/min + 1x14L/min oraz 4x14L/min +
1x4L./min . Montowany na ścianie za pomocą specjalnych uchwytów. W zestawie
kompletny pakiet montażowy.

KTM

Typ systemu

78-037

4x4L + 1x14L

78-038

4x14L + 1x4L

Pompy perystaltyczne
Systemy dozowania chemii do zmywarek
gastronomicznych. Osobne dla płynu myjącego i nabłyszczającego. Ułatwiają pracę
w zgodzie z procedurami HACCP. Gwarantują oszczędność miejsca i niezawodną pracę.

KTM

Preparat

Typ systemu

78-007

Płyn myjący

0,6 - 3 litrów/godz.

78-008

Płyn nabłyszczający

0,2 - 1 litra/godz.

Wydajność regulowana poprzez trymer
praca / pauza:
- płyn myjący od 0,6 – 3 litrów / godz.
- płyn nabłyszczający od 0,2 – 1 litra / godz.
W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.

Dozownik Pro-Wash
Wielofunkcyjny, pianotwórczy system dozująco-myjący dla przemysłu spożywczego
i gastronomii. Do mycia powierzchni zmywalnych, samochodów do transportu
żywności, pojemników do przewożenia
żywności, dużych powierzchni. Zasilany
wodą, na dwa rodzaje chemii (np. do mycia i dezynfekcji). Umożliwia precyzyjne
dozowanie, właściwe dla stosowanych
koncentratów. W zestawie wąż o długości
15 m oraz pistolet pianotwórczy. Ułatwia
pracę w zgodzie z procedurami HACCP. Gwarantuje oszczędność miejsca
i niezawodną pracę. Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed wstecznym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.
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KTM

Typ systemu

78-013

ok. 10 - 18 litrów/min.

www.clinex.com.pl

Objaśnienia

piktogramów

ręczne mycie
posadzek

czyszczenie mebli

mycie naczyń

czyszczenie
armatury

mycie ręczne

nabłyszczanie mebli

usuwanie
kamienia
z czajników

nie zawiera
alergenów

mycie
maszynowe

czyszczenie sprzętu
plastikowego

usuwanie kamienia
wodnego z urządzeń
AGD

pranie ręczne

urządzenie
ciśnieniowe /
opryskiwacz

odświeżanie

czyszczenie
blatów i urządzeń
kuchennych

usuwa silne
zabrudzenia

ochrona powierzchni
licowych, nakładanie
warstw ochronnych

mycie powierzchni
szklanych

czyszczenie
wykładzin, dywanów
tapicerki

rozpylanie preparatu

polerowanie

czyszczenie
klimatyzacji

czyszczenie
ekranów LCD

czyszczenie
silników i maszyn

pranie
ekstrakcyjne

czyszczenie blatów
i stołów

czyszczenie
sprzętu
komputerowego

właściwości
odtłuszczające

czyszczenie
posadzek

czyszczenie pieców
i piekarników

czyszczenie toalet

do użycia
z dozownikiem

czyszczenie paneli
podłogowych

czyszczenie
rusztów i grilli

czyszczenie
kabin
prysznicowych

mycie
i pielęgnacja rąk

neutralizacja
nieprzyjemnych
zapachów

mycie
w zmywarkach

dezynfekcja

zawiera
nanocząsteczki

czyszczenie piecy
konwekcyjnych

mycie naczyń
szklanych

zabija wirusy,
bakterie i grzyby

mycie wanien
i brodzików
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