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• P
 rofesionální prostředky
zajišťující vysokou kvalitu úklidu
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spotřebě.

• Gelová dezinfekce rukou.

• 6
   přípravků určených
pro všechny základní
úklidové operace.
• Určeno pro ruční čištění.

• 3 tradiční chlorové prostředky.
• 3 nechlorové prostředky.
• Tekuté dezinfekční mýdlo.

• Šetrné k životnímu prostředí.
• Určeno pro strojní i ruční čištění.
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ÚKLIDOVÝ
PLÁN

Universal

Kód
Název produktu
produktu
255994
255996
255993
255997
265215
265216
259337
259346
259339
257216
257217
253317
253322
111072
111076

Oblast použití
sanita kuchyně povrchy podlahy

mytí
rukou

RAJ UNI NA NÁDOBÍ 1 l, mycí prostředek na nádobí, žlutý
RAJ UNI NA NÁDOBÍ 5 l, mycí prostředek na nádobí, žlutý
RAJ UNI NA PODLAHY 1 l, mycí prostředek na podlahy, oranžový
RAJ UNI NA PODLAHY 5 l, mycí prostředek na podlahy, oranžový
ALFÍK UNI, 800 ml, tekutý písek
ALFÍK UNI, 5 l, tekutý písek
LESK UNI, 800 ml s rozprašovačem, čisticí prostředek na sklo, modrý
LESK UNI, 1 l s víčkem, čisticí prostředek na sklo, modrý
LESK UNI, 5 l s víčkem, lešticí prostředek na sklo, modrý
REVO UNI, 1 l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý
REVO UNI, 5 l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý
WC REVO UNI, 750 ml, čisticí prostředek na toalety, červený
WC REVO UNI, 5 l, čisticí prostředek na toalety, červený
Tekuté mýdlo, ECONOMY, 5l, zelené
Tekuté mýdlo, BASIC, 5l, čiré

Výrobky schválené pro použití v potravinářství
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Universal

Inovovaná řada základních čisticích prostředků s účinnějšími vlastnostmi ve svěžejších
vůních, v ekonomických obalech. Splňují kritéria pro základní úklidové operace a zároveň
svou cenou snižují provozní náklady na úklid.
Kód produktu: 1 l - 255994, 5 l - 255996

RAJ UNI na nádobí

K50

OBSAH

1l 5l

MYCÍ PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ

ŘEDĚNÍ

5 ml

Při běžném znečištění dávkujte 5 ml přípravku na 1 l vody.
Při větším znečištění lze velikost dávky upravit až na 25 ml na 1 l vody.
Při mytí nádobí opláchněte umyté předměty pitnou vodou.

Mytí předmětů
a povrchů

Použití

1l
předměty

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 1 l - 255993, 5 l - 255997

RAJ UNI na podlahy

G50

OBSAH

1l 5l

MYCÍ PROSTŘEDEK NA podlahy

ŘEDĚNÍ

Univerzální přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů
a předmětů. Při běžném znešištění dávkujte 5 ml přípravku na 1 l vody.
Při větším znečištění lze velikost dávky upravit až na 25 ml na 1 l vody.

Mytí podlah
a povrchů

Použití

5 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 800 ml - 265215, 5 l - 265216

ALFÍK UNI

G52

OBSAH

800
ml

TEKUTÝ PÍSEK

Tekutý písek

PŘEDMĚTY

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, dlaždiček,
nádobí apod. Přípravek naneste přímo na znečištěný povrch a špínu odstraňte pomocí hadru nebo houbičky. Díky abrazivní složce není potřeba
přílišná fyzická námaha ani při odstraňování zaschlé špíny. Nakonec povrch opláchněte vodou (doporučujeme s přídavkem malého množství
čisticího prostředku RAJ) a otřete čistým hadrem. Nedoporučuje se používat na měkké a lakované povrchy (nebezpečí poškrábání).

Použití

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
7-8

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 259337, 1 l - 255994, 5 l - 255996

LESK UNI

G51

Prostředek vhodný na mytí oken,
skel a zrcadel
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Použití

1l 5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Čisticí a leštící přípravek na skleněné povrchy je vhodný na skla, okna,
zrcadla. S jemnou vůní citrusů. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch
a setřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou. V případě potřeby
rozleštěte.

Skleněné povrchy

OBSAH

800
ml

pH
6-8

Kód produktu: 1 l - 257216, 5 l - 257217

REVO UNI

W50

ODSTRAŇUJE REZ A VODNÍ KÁMEN
- KYSELÝ PŘÍPRAVEK

Rez a vodní
kámen

1l 5l
APLIKACE

Účinný přípravek na odstranění vodního kamene, rzi, anorganických usazenin a jiných nečistot z keramických a nerezových povrchů (umyvadel, van,
obkladů, nerezových vodovodních baterií apod.). Návod k použití: Přípravek
aplikujte na znečištěný povrch, nechte působit cca 5 minut a opláchněte
vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám
(mramor, pískovec apod.). Pozor na předměty a povrchy s poškozenou
strukturou materiálu.

Použití

OBSAH

pH
>2

5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

Kód produktu: 750 ml - 253317, 5 l - 253322

WC REVO UNI

S50

KYSELÝ Čisticí Prostředek

OBSAH

1l 5l
APLIKACE

Přípravek na čištění a mytí sanitární keramiky. Přípravek aplikujte pod
horní okraj čištěné keramiky, popř. přímo na znečištěná místa a nechte
působit cca 5 minut. Pak opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Čištění WC
Použití

pH
>2

Pro přímé použití

Kód produktu: Zelené - 111072

TEKUTÉ MÝDLO
Economy

M50

OBSAH

5l

K HYGIENĚ RUKOU
Tekuté mýdlo s příjemnou parfemací, jehož pH odpovídá přirozenému
pH pokožky. Tvoří stabilní pěnu a pokožku nadměrně nevysušuje.

Zelené

Použití

pH
5,5 - 6

Kód produktu: Zelené - 111072

TEKUTÉ MÝDLO
Basic

M51

OBSAH

5l

K HYGIENĚ RUKOU
Tekuté mýdlo s příjemnou parfemací, jehož pH odpovídá přirozenému
pH pokožky. Tvoří stabilní pěnu a pokožku nadměrně nevysušuje.

Parfém Avocado

Použití

pH
5,5 - 6
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úklidový
PLÁN

Premium

PREMIUM
Nová profesionální řada přípravků, která Vám garantuje:
•
Špičkovou kvalitu určenou nejen pro profesionály
•
Nové technologie - přípravky s obsahem nanočástic či akrylátových polymerů
•
Vyšší účinnost
•
Nižší spotřebu
•
Konkurenční ceny

Kód
Název produktu
produktu
255971
255972
255973
255974
255947
255935
265217
265218
255986
255975
255976
255977
259340
255978
255979
255980
255981
125451
125452
125453
125454
253318
253319
253320
253321
257218
257219
257220
257221
259341
259342
259343
255982
255983
263246
255984
255985
261417
261418
263248
263244
263245
125455
125456
125457
125458
253140
114053
114054
112051
117310
111060
111074
111079
111075
263240
251095
263250

Oblast použití
sanita

kuchyně povrchy podlahy

mytí
rukou

RAJ EXTRA, 1l, čisticí a mycí prostředek, zelenÝ
RAJ EXTRA, 5l, čisticí a mycí prostředek, zelenÝ
RAJ GASTRO, 1l, čisticí a mycí prostředek, čirý
RAJ GASTRO, 5l, čisticí a mycí prostředek, čirý
RAJ EXTRA balzám 1 l, bílý
RAJ EXTRA balzám 5 l, bílý
ALFÍK CREAM , 800ml, tekutý písek
ALFÍK CREAM, 5l, tekutý písek
DAS STANDARD, 1l, čisticí a mycí prostředek na podlahy
DAS STANDARD, 5l, čisticí a mycí prostředek na podlahy
DAS ACID, 5l, kyselý čisticí prostředek na podlahy
DAS ALCOHOL, 5l, čisticí prostředek na podlahy s alkoholem
DAS NA KOBERCE, 5l, čisticí prostředek na koberce
DAS EXTRA, 5l, odmašťující čisticí prostředek na podlahy, červený
DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ NA PODLAHY, 1l, čisticí prostředek
DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ NA PODLAHY, 5l, čisticí prostředek
DAS R STRONG, 5l, čisticí prostř. na podlahy s rozpouštědlem
DEO Korsika, 1l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, oranžový
DEO Korsika, 5l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, oranžový
DEO Korfu, 1l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, zelený
DEO Korfu, 5l, vonný koncentrát do čisticích přípravků, zelený
WC REVO, 750ml, čisticí prostředek na toalety, modré
WC REVO, 5l, čisticí prostředek na toalety, modré
WC REVO, 750ml, čisticí prostředek na toalety, zelené
WC REVO, 5l, čisticí prostředek na toalety, zelené
REVO AKTIVNÍ PĚNA, 800ml se zpěňovačem, kyselá čisticí pěna
REVO AKTIVNÍ PĚNA, 5l, kyselá čisticí pěna
REVO, 1l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý
REVO, 5l, odstraňovač na rez a vodní kámen, čirý
LESK FORTE, 800ml s rozprašovačem, lešticí prostř. na sklo
LESK FORTE, 800ml, lešticí prostředek na sklo
LESK FORTE, 5l, lešticí prostředek na sklo
CARE ALKOHOLOVÝ ČISTIČ, 800ml s rozprašovačem, čistící prostředek
CARE ALKOHOLOVÝ ČISTIČ, 5l, čisticí prostředek
CARE ANTISTATIK, 800ml s rozprašovačem, lešticí prostředek na nábytek
CARE AKTIVNÍ PĚNA, 800ml se zpěňovačem, odmašťovací prostředek
CARE AKTIVNÍ PĚNA, 5l, odmašťovací prostředek
Mycí prostředek do myček nádobí, 5l
Oplachovací prostředek do myček nádobí, 5l
CARE KONVEKTOMATY 800 ml se zpěňovačem
CARE MÝDLOVÝ ČISTIČ NA NÁBYTEK, 1l, čisticí prostředek
CARE MÝDLOVÝ ČISTIČ NA NÁBYTEK, 5l, čisticí prostředek
Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO OCEAN, 800ml s rozprašovačem
Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO OCEAN, 5l
Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO CITRUS, 800ml s rozprašovačem
Osvěžovač vzduchu AIR FRESH DEO CITRUS, 5l
Alfa Rasan, 750 g, čistič odpadů
Tekuté mýdlo, CREME, 1l, bílé
Tekuté mýdlo, CREME, 5l, bílé
Tekuté mýdlo, ROYAL EXTRA, 5l, růžové
Tekuté mýdlo MILD, 5 l, bílé
Tekuté mýdlo MILD, 5 l, růžové
Tekuté mýdlo, ANTIBAKTER, 5l, čiré, s antibakteriální přísadou
Tekuté mýdlo, ABRAZIVUM PREMIUM, 1l s dávkovací pumpou
Tekuté mýdlo, ABRAZIVUM PREMIUM, 5l
CARE GASTRO 800 ml se zpěňovačem
DAS NEREZ 800 ml s rozprašovačem
CARE DIGESTOR, 800 ml se zpěňovačem

Výrobky schválené pro použití v potravinářství
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Kód produktu: 1 l - 255971, 5 l - 255972

Podlahy

RAJ EXTRA

G01

UNIVERZÁLNÍ
ČISTICÍ A MYCÍ PROSTŘEDEK

Mytí podlah
a povrchů

1l 5l
ŘEDĚNÍ

3 ml

Účinný přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů, popř. na nádobí. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném
znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění
lze velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Povrchy

Kód produktu: 1 l - 255973, 5 l - 255974

RAJ GASTRO

K02

ČISTICÍ A MYCÍ PROSTŘEDEK

Mytí podlah
se sanitační přísadou
Sanita

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Univerzální čisticí a mycí tenzidový prostředek na nádobí a omyvatelné plochy, podlahy, povrchy a předměty. Obsahuje sanitační přísadu,
která působí především proti bakteriím a některým plísním. Bez barvy
a parfému. Schválen pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění lze
velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 1l - 255986, 5 l - 255975

DAS STANDARD

G03

kuchyně

NEUTRÁLNÍ TENZIDOVÝ MYCÍ
A ČISTICÍ Postředek

Neutrální pH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

10 ml

Neutrální tenzidový mycí a čisticí přípravek určený k mytí omyvatelných
podlahových ploch, se sníženou pěnivostí, vhodný pro strojní i ruční čištění. Lze použít i pro čištění podlah ošetřených polymerizací. Při běžném
znečistění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost
dávky upravit až na 20 ml na 1l vody. Takto připravený roztok použijte
k čištění.

Použití

OBSAH

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
7-8

Kód produktu: 5 l - 255976

DAS ACID

G08

ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ NEČISTOTY

Tekutá mýdla
12

Použití

5l
ŘEDĚNÍ

Kyselý čisticí přípravek se svěží vůní, určený k ručnímu mytí podlah
a obkladů při běžném úklidu, úklidu po malování, k postavebnímu úklidu apod. Dobře odstraňuje zejména vápenaté nečistoty. Při běžném
znečištění dávkujte 5 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost
dávky upravit až na 200 ml na 1 l vody. Nepoužívejte na podlahy, které
nejsou odolné vůči kyselinám (mramor, pískovec apod.)!

Kyselý – na vápenaté
nečistoty

OBSAH

pH
1-2

5 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Kód produktu: 5 l - 255978

VYSOCE ÚČINNÝ ČISTICÍ ALKALICKÝ ProstředeK

Alkaický
Silně odmašťující

Vysoce účinný čisticí alkalický přípravek se silnou odmašťovací schopností a se sníženou pěnivostí. Pro strojní i ruční čištění tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím. Vhodný i pro odstraňování polymerů. Při běžném znečištění dávkujte
10 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost dávky upravit až
na 33 ml na 1 l vody. V případě potřeby nechte roztok působit 10-15
minut, popř. použijte koncentrovaný přípravek a poté opláchněte vodou. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských
provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými
potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

5l

Podlahy

G04

ŘEDĚNÍ

10 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
12 - 13

Povrchy

DAS EXTRA

Kód produktu: 5 l - 255977

G06

MYCÍ A ČISTICÍ PRostředeK
S ALKOHOLEM A NANOČÁSTICEMI

S alkoholem

5l
ŘEDĚNÍ

Určený k účinnému čištění všech druhů omyvatelných podlahových krytin, zanechává svěží vůni. Vhodný také na lesklé plochy, na kterých nezanechává stopy, naopak podporuje jejich lesklý vzhled. Ke každodennímu
použití pro ruční i strojní čištění. Lze též použít pro mytí všech omyvatelných ploch (sklo, plasty, mramor, apod.). Nanočástice vytváří na čištěném
povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle
čistý. Při běžném znečištění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost dávky upravit až na 33 ml na 1l vody. Nepoužívejte
na podlahy ošetřené polymerem, popř. jiným ochranným přípravkem!

Použití

OBSAH

10 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Sanita

DAS ALCOHOL

pH
6-8

Kód produktu: 5 l - 259340

G09

SPECIÁLNÍ ČISTICÍ ProstředeK
NA KOBERCE, POTAHY A ČALOUNĚNÍ

Čištění koberců

5l
ŘEDĚNÍ

10 ml

Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí ke strojnímu i ručnímu čištění koberců, potahů a čalounění s následným odsátím za mokra.
Při běžném znečistění dávkujte 10 ml na 10 l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit až na 20 ml na 10 l vody. Vyčištěnou
plochu nechte důkladně uschnout (minimálně 12 hodin). Před prvním
čištěním vyzkoušejte stálost barev na málo viditelném místě. Není
vhodný na čištění vlněných koberců.

Použití

OBSAH

1l
Předměty

kuchyně

DAS NA KOBERCE

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
12 - 13

Kód produktu: 1 l - 255979, 5 l - 255980

G05

10 ml

Mycí a čisticí přípravek na podlahy s obsahem mýdla, které vytváří lesk,
se sníženou pěnivostí, k ručnímu i strojnímu mytí. Při běžném znečistění
dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky
upravit až na 20 ml na 1 l vody. Takto připravený roztok použijte k čištění.

Použití

1l 5l
ŘEDĚNÍ

MYCÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDEK

S obsahem mýdla

OBSAH

1l

Tekutá mýdla

DAS MÝDLOVÝ ČISTIČ
NA PODLAHY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
9 - 10

13

Kód produktu: 5 l - 255981

Podlahy

DAS R STRONG

G07

OBSAH

5l

VYSOCE ÚČINNÝ MYCÍ A ČISTICÍ
PROSTŘEDEK S NANOČÁSTICEMI

S vysokým účinkem

ŘEDĚNÍ

Přípravek s nanočásticemi pro strojní i ruční čištění tvrdých podlahových ploch odolných vodě, nepěnivý. Je určen jak pro denní údržbu, tak pro nárazové hloubkové čištění. Lze použít
k odstranění ochranných vrstev např. polymeru. Nanočástice vytváří
na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý
povrch déle čistý. Při běžném znečištění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při
větším znečistění lze velikost dávky upravit až na 33 ml na 1 l vody.
V případě potřeby nechte roztok působit 5-10 minut. Nepoužívejte
na podlahy ošetřené polymerem, popř.jiným ochranným přípravkem!

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
6-8

Použití
Povrchy

10 ml

Kód produktu: 1 l - 125451, 5 l - 125452

DEO KORSIKA

G12

VONNÝ KONCENTRÁT

Sanita

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
6-8

Použití
Kód produktu: 1 l - 125453, 5 l - 125454

DEO KORFU

G11

kuchyně

VONNÝ KONCENTRÁT

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
6-8

Použití
Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125455, 5 l - 125456

AIR FRESH
DEO OCEAN

G17

Tekutá mýdla

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.
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Použití

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU

Osvěžovač vzduchu

OBSAH

800
ml

pH
5-6

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125457, 5l - 125458

G18

OBSAH

800
ml

5l

Podlahy

AIR FRESH
DEO CITRUS

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU
Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.

Použití

pH
5-6

ARCTIC PREMIUM

G19

OSVĚŽOVAČ PROSTORŮ

Povrchy

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125467
OBSAH

800
ml
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Tekutý prostředek pro osvěžení interiérů a neutralizaci pachů v různých
oblastech běžného života a v průmyslu. Může se aplikovat do prostoru, na stěny, interiérové plochy, tkaniny, nábytek, žaluzie, závěsy apod.
Po aplikaci na povrchy se zcela odpaří a nezanechává žádné zbytky ani
skvrny.

Sanita

pH
5-6

kuchyně

Použití

Tekutá mýdla

Osvěžovač vzduchu
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Kód produktu: 800 ml - 265217, 5l - 265218

Podlahy

ALFÍK CREAM

G10

OBSAH

800
ml

JEMNÝ KRÉMOVÝ TEKUTÝ PÍSEK

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, keramických obkladů, nádobí apod. Přípravek naneste přímo na znečištěný povrch a špínu
odstraňte pomocí hadru nebo houbičky. Díky abrazivní složce není potřeba
přílišná fyzická námaha ani při odstraňování zaschlé špíny. Nakonec povrch
opláchněte vodou (doporučujeme s přídavkem malého množství čisticího
prostředku RAJ) a otřete čistým hadrem. Nedoporučuje se na měkké a lakované povrchy (nebezpečí poškrábání). Schválen pro použití v potravinářství.
Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Tekutý písek

5l

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
7-8

Použití

Povrchy

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 259341, 800 ml s víčkem - 259342, 5l - 259343

LESK FORTE

G02

ČISTICÍ PROSTŘEDEK S AKRYLÁTOVÝMI
POLYMERY NA SKLENĚNÉ A NEREZOVÉ POVRCHY

Sanita

Skleněné povrchy
a čištění nerezu

OBSAH

800
ml

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Vysoce účinný čisticí přípravek s obsahem amoniaku. Je vhodný na skla,
okna zrcadla, ale i na většinu běžných plastů, nerezu a lesklých ploch.
Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. Akrylátové polymery vytváří
na čištěném povrchu ochranný film, díky kterému zůstává umytý povrch
déle čistý. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a savým hadříkem nebo
papírovou utěrkou otřete (vyleštěte) do sucha. Při aplikaci na větších plochách doporučujeme větrat. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech může být aplikován pouze na místech,
která nepřicházejí do přímého styku s potravinami nebo potravinářskými
surovinami. Při aplikaci odstraňte z prostoru, kde bude přípravek použit,
potraviny i potravinářské suroviny a po aplikaci prostor vyvětrejte.

Pro přímé použití

pH
10 - 11

Použití
Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 255982, 5 l - 255983

CARE
ALKOHOLOVÝ ČISTIČ

G13

OBSAH

800
ml

5l

PŘEDMĚTY

ČISTICÍ prostředek na umělé povrchy

kuchyně

Přípravek s alkoholem určený k čištění všech druhů omyvatelných povrchů, zejména umělých hmot. Snadno odstraňuje zejména mastné znečištění, zanechává svěží citronovou vůni. Přípravek nastříkejte na čištěný
povrch a setřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou. V případě potřeby rozleštěte.

Čištění povrchů

Použití

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
6-8

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem -263246

CARE ANTISTATIK

G15

OBSAH

Čisticí a lešticí přípravek na nábytek s příjemnou vůní a antistatickou
přísadou. Přípravek nastříkejte na hadr nebo papírovou utěrku a ošetřete povrch. V případě potřeby přeleštěte suchou utěrkou. Před prvním
použitím vyzkoušejte přípravek na málo exponovaném místě.

PŘEDMĚTY

Tekutá mýdla

Čisticí A LEŠTICÍ PROSTŘEDEK NA NÁBYTEK

Leštění nábytku
16

Použití

pH
6-8

800
ml

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

Kód produktu: 800ml se zpěňovačem - 255984, 5l - 255985

odmašťovací prostředek s nanočásticemi

Odstraňování
mastných nečistot

Alkalický přípravek na odstraňování mastných nečistot, napečených zbytků
apod. ze všech omyvatelných povrchů. Vytvořená aktivní pěna prodlužuje
účinnost přípravku i na těžko přístupných místech nebo na svislých plochách. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu,
díky které zůstává umytý povrch déle čistý. Trysku na zpěňovači nastavte
do pracovní polohy a přípravek aplikujte na znečištěný povrch. Nechte působit cca 5 minut a pak otřete nebo opláchněte vodou. V případě potřeby
celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.
U citlivých povrchů nejprve vyzkoušejte na málo viditelném místě. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech
může být aplikován pouze na místech, která nepřicházejí do přímého
styku s potravinami nebo potravinářskými surovinami,. Po aplikaci prostředku důkladně opláchněte čištěný povrch pitnou vodou.

Použití

OBSAH

800
ml

5l

Podlahy

G14

APLIKACE
5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
12 - 13

Povrchy

CARE AKTIVNÍ PĚNA

Kód produktu: 1l - 263244, 5l - 263245

G16

10 ml

1l

Přípravek důkladně čistí a provoní dřevěné povrchy. Mýdlová složka je
k těmto povrchům šetrná. Přípravek je možné použít též na mytí laminátových
plovoucích podlah a nábytku. Při běžném znečistění dávkujte 10ml na 10l vody.
Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit až 20ml na 10l vody. Před
prvním použitím doporučujeme vyzkoušet přípravek na málo viditelném místě.

Použití

1l 5l
ŘEDĚNÍ

ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA DŘEVO

Čištění nábytku

OBSAH

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
8-9

Sanita

CARE MÝDLOVÝ
ČISTIČ NA NÁBYTEK

Kód produktu: 1 l - 255971, 5 l - 255972

G01

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ PROSTŘEDEK

Mytí podlah
a povrchů

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Účinný přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů, popř. na nádobí. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném
znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění
lze velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

kuchyně

RAJ EXTRA

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 1 l - 255973, 5 l - 255974

K02

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ TENZIDOVÝ PROSTŘEDEK

Mytí podlah
a povrchů

Univerzální čisticí a mycí tenzidový přípravek na nádobí a omyvatelné plochy, podlahy, povrchy a předměty. Obsahuje sanitační přísadu,
která působí především proti bakteriím a některým plísním. Bez barvy
a parfému. Schválen pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění lze
velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

Tekutá mýdla

RAJ GASTRO

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6
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Kód produktu: 1 l - 255947, 5 l - 255935

Podlahy

RAJ EXTRA BALZÁM

K01

ČISTICÍ A PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ

Použití

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Účinný přípravek na mytí nádobí, omyvatelných ploch, podlah, povrchů
a předmětů. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při použití v potravinářských
provozech je nutné plochy a povrchy přicházející do přímého styku s
nebalenými potravinami nebo potravinářskými surovinami po aplikaci
přípravku důkladně opláchnout pitnou vodou

Na nádobí
a povrchy

OBSAH

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Povrchy

Kód produktu: 1l - 255986, 5 l - 255975

DAS STANDARD

G03

NEUTRÁLNÍ TENZIDOVÝ MYCÍ
A ČISTICÍ Postředek

Sanita

Neutrální pH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

10 ml

Neutrální tenzidový mycí a čisticí přípravek určený k mytí omyvatelných
podlahových ploch, se sníženou pěnivostí, vhodný pro strojní i ruční čištění. Lze použít i pro čištění podlah ošetřených polymerizací. Při běžném
znečistění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost
dávky upravit až na 20 ml na 1l vody. Takto připravený roztok použijte
k čištění.

Použití

OBSAH

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
7-8

Kód produktu: 5 l - 255977

DAS ALCOHOL

G06

MYCÍ A ČISTICÍ PRostředeK
S ALKOHOLEM A NANOČÁSTICEMI

kuchyně

S alkoholem

5l
ŘEDĚNÍ

Určený k účinnému čištění všech druhů omyvatelných podlahových krytin, zanechává svěží vůni. Vhodný také na lesklé plochy, na kterých nezanechává stopy, naopak podporuje jejich lesklý vzhled. Ke každodennímu
použití pro ruční i strojní čištění. Lze též použít pro mytí všech omyvatelných ploch (sklo, plasty, mramor, apod.). Nanočástice vytváří na čištěném
povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle
čistý. Při běžném znečištění dávkujte 10 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost dávky upravit až na 33 ml na 1l vody. Nepoužívejte
na podlahy ošetřené polymerem, popř. jiným ochranným přípravkem!

Použití

OBSAH

10 ml

1l

pH
6-8

Kód produktu: 5 l - 259340

DAS NA KOBERCE

G09

Tekutá mýdla

SPECIÁLNÍ ČISTICÍ ProstředeK
NA KOBERCE, POTAHY A ČALOUNĚNÍ

Čištění koberců
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5l
ŘEDĚNÍ

10 ml

Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí ke strojnímu i ručnímu čištění koberců, potahů a čalounění s následným odsátím za mokra.
Při běžném znečistění dávkujte 10 ml na 10 l vody. Při vyšší míře znečištění lze velikost dávky upravit až na 20 ml na 10 l vody. Vyčištěnou
plochu nechte důkladně uschnout (minimálně 12 hodin). Před prvním
čištěním vyzkoušejte stálost barev na málo viditelném místě. Není
vhodný na čištění vlněných koberců.

Použití

OBSAH

pH
12 - 13

1l
Předměty

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125455, 5 l - 125456

G17

OBSAH

800
ml

5l

Podlahy

AIR FRESH
DEO OCEAN

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU
Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.

Osvěžovač vzduchu

Pro přímé použití

pH
5-6

Použití

AIR FRESH
DEO CITRUS

G18

Povrchy

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125457, 5l - 125458
OBSAH

800
ml

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU
Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.

Použití

pH
5-6

Kód produktu: 1 l - 125451, 5 l - 125452

G12

VONNÝ KONCENTRÁT

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

Použití

OBSAH

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

kuchyně

DEO KORSIKA

Sanita

Osvěžovač vzduchu

Pro přímé použití

pH
6-8

Kód produktu: 1 l - 125453, 5 l - 125454

G11

VONNÝ KONCENTRÁT

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

Použití

OBSAH

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Tekutá mýdla

DEO KORFU

pH
6-8

19

Kód produktu: 800 ml se zpěňovačem - 257218, 5l - 257219

Podlahy

REVO AKTIVNÍ PĚNA

W02

OBSAH

NA REZ A VODNÍ KÁMEN S NANOČÁSTICEMI

Rez a vodní kámen

APLIKACE

Kyselý přípravek na odstraňování vodního kamene, usazenin a zbytků mýdla
z umyvadel, van, obkladů, vodovodních baterií apod. Při aplikaci se zpěňovačem vytvořená aktivní pěna prodlužuje účinnost přípravku i na těžko přístupných místech nebo na svislých plochách. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle čistý.Trysku
na zpěňovači nastavte do pracovní polohy a přípravek aplikujte na znečištěný
povrch. Nechte působit cca 5 minut a pak otřete nebo opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např.
kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám (mramor, pískovec
apod.). V potravinářském průmyslu aplikovat pouze na místech, která nepřicházejí do přímého styku s potravinami a potravinářskými surovinami.

5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
>2

Použití

Povrchy

5l

800
ml

Kód produktu: Kód produktu: 1 l - 257220, 5 l - 257221

REVO

W01

OBSAH

1l 5l

Sanita

NA REZ A VODNÍ KÁMEN S NANOČÁSTICEMI

Rez a vodní kámen

APLIKACE

Účinný kyselý přípravek na odstranění vodního kamene, rzi, anorganických usazenin a jiných nečistot z keramických a nerezových povrchů
(umyvadel, van, obkladů, nerezových vodovodních baterií apod.). Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které
zůstává umytý povrch déle čistý. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch,
nechte působit cca 5 minut a opláchněte vodou. V případě potřeby celý
postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám (mramor, pískovec apod.).
Pozor na předměty a povrchy s poškozenou strukturou materiálu.

5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití
pH
0,5 - 2

Použití
Kód produktu: 750 ml - 253320, 5 l - 253321

WC REVO

S02

Kyselý ČISTICÍ pROSTŘEDEK s NANOČÁSTICEMI

750
ml
APLIKACE

Účinný přípravek na čištění a mytí sanitární keramiky. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává
umytý povrch déle čistý.Přípravek aplikujte pod horní okraj čištěné keramiky, popř. přímo na znečištěná místa a nechte působit cca 5 minut.
Pak opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo
podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

kuchyně

OBSAH

5l

PŘEDMĚTY

5 min.

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

Čištění WC

Použití

pH
>2

Kód produktu: 750 ml - 253318, 5l - 253319

WC REVO

S01

Kyselý ČISTICÍ pROSTŘEDEk

APLIKACE

Tekutá mýdla

Účinný přípravek na čištění a mytí sanitární keramiky. Přípravek aplikujte pod horní okraj čištěné keramiky, popř. přímo na znečištěná místa
a nechte působit cca 5 minut. Pak opláchněte vodou. V případě potřeby
celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.

Čištění WC
20

Použití

OBSAH

750
ml

pH
>2

5l

PŘEDMĚTY

5 min.

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

Kód produktu: 800 ml - 265217, 5l - 265218

G10

JEMNÝ KRÉMOVÝ TEKUTÝ PÍSEK

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, keramických obkladů, nádobí apod. Přípravek naneste přímo na znečištěný povrch a špínu
odstraňte pomocí hadru nebo houbičky. Díky abrazivní složce není potřeba
přílišná fyzická námaha ani při odstraňování zaschlé špíny. Nakonec povrch
opláchněte vodou (doporučujeme s přídavkem malého množství čisticího
prostředku RAJ) a otřete čistým hadrem. Nedoporučuje se na měkké a lakované povrchy (nebezpečí poškrábání). Schválen pro použití v potravinářství.
Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Tekutý písek

5l

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
7-8

Použití

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 259341, 800 ml s víčkem - 259342, 5l - 259343

G02

ČISTICÍ PROSTŘEDEK S AKRYLÁTOVÝMI
POLYMERY NA SKLENĚNÉ A NEREZOVÉ POVRCHY

Skleněné povrchy
a čištění nerezu

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Vysoce účinný čisticí přípravek s obsahem amoniaku. Je vhodný na skla,
okna zrcadla, ale i na většinu běžných plastů, nerezu a lesklých ploch.
Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. Akrylátové polymery vytváří
na čištěném povrchu ochranný film, díky kterému zůstává umytý povrch
déle čistý. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a savým hadříkem nebo
papírovou utěrkou otřete (vyleštěte) do sucha. Při aplikaci na větších plochách doporučujeme větrat. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech může být aplikován pouze na místech,
která nepřicházejí do přímého styku s potravinami nebo potravinářskými
surovinami. Při aplikaci odstraňte z prostoru, kde bude přípravek použit,
potraviny i potravinářské suroviny a po aplikaci prostor vyvětrejte

Použití

OBSAH

800
ml

Pro přímé použití

Sanita

LESK FORTE

Podlahy

OBSAH

800
ml

Povrchy

ALFÍK CREAM

pH
10 - 11

Kód produktu: 5 l - 255976

DAS ACID

G08

OBSAH

Kyselý čisticí přípravek se svěží vůní, určený k ručnímu mytí podlah
a obkladů při běžném úklidu, úklidu po malování, k postavebnímu úklidu apod. Dobře odstraňuje zejména vápenaté nečistoty. Při běžném
znečištění dávkujte 5 ml na 1 l vody. Při větším znečistění lze velikost
dávky upravit až na 200 ml na 1 l vody. Nepoužívejte na podlahy, které
nejsou odolné vůči kyselinám (mramor, pískovec apod.)!

ŘEDĚNÍ

Kyselý – na vápenaté
nečistoty

Použití

5l
5 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

kuchyně

ODSTRAŇUJE VÁPENATÉ NEČISTOTY

pH
1-2

Kód produktu: 1 l - 255971, 5 l - 255972

G01

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ PROSTŘEDEK

Mytí podlah
a povrchů

Účinný přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů, popř. na nádobí. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném
znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění
lze velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

Tekutá mýdla

RAJ EXTRA

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

21

Kód produktu: 253140

Podlahy

ALFA RASAN

OBSAH

750 g

AGRESIVNÍ ČISTIČ ODPADŮ

Pro přímé použití

Vysoce účinný čistič odpadů. Jedná se o perly hydroxidu solného. ALFA
RASAN čistí potrubí, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír,
vatu. Je velice agresivní. Nelze ho použít na hliníkové potrubí. Má bezpečnostní víčko.
Návod k použití: Do sifonu umyvadla, výlevky, vany, WC, nalijte asi půl
litru vlažné vody. Poté vsypte opatrně 2–3 víčka přípravku ALFA RASAN
v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech.

Povrchy

Účinný čistič odpadů

Použití

pH
14

Kód produktu: 1 l - 253141

ALFA RASAN TEKUTÝ

W03

Sanita

ČISTIČ ODPADŮ

Účinný čistič odpadů

OBSAH

1l
Pro přímé použití

Tekutý silně alkalický prostředek na odstraňování organických nečistot
z odpadu. Prostředek působí rychle, rozkládá účinně organické nečistoty
(včetně vlasů) a má i bělící účinky. Současně potlačuje i nepříjemný zápach z odpadního potrubí. Prostředek je určený k přímému použití. Návod
k použití: Napusťte do odpadu vlažnou vodu a opatrně do ní nalijte asi
100 ml prostředku. Odpad zašpuntujte nebo vhodným způsobem zakryjte a nechte působit minimálně 2-4 hodiny, nebo nejlépe přes noc. Pak
odpad propláchněte důkladně prudkým proudem vody, nejlépe horké.
V případě velmi znečištěného nebo ucpaného odpadu nebo v případe
potřeby celý postup zopakujte. Prostředek nepoužívejte na hliníkové povrchy a na povrchy citlivé na alkálie.

Použití

pH
14

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125467

ARCTIC

G19

OSVĚŽOVAČ PROSTORŮ
kuchyně
Tekutá mýdla
22

800
ml
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Tekutý prostředek pro osvěžení interiérů a neutralizaci pachů v různých
oblastech běžného života a v průmyslu. Může se aplikovat do prostoru, na stěny, interiérové plochy, tkaniny, nábytek, žaluzie, závěsy apod.
Po aplikaci na povrchy se zcela odpaří a nezanechává žádné zbytky ani
skvrny.

Použití

OBSAH

pH
5-6

Kód produktu: 1 l - 125451, 5 l - 125452

VONNÝ KONCENTRÁT

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
6-8

Použití
Kód produktu: 1 l - 125453, 5 l - 125454

G11

VONNÝ KONCENTRÁT

Vonný koncentrát
do mycích roztoků

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Vonný koncentrát do mycích roztoků, který neutralizuje nepříjemné pachy
doma, v kanceláři i na toaletě a zanechává prostor provoněný. Pro běžnou koncentraci vůně dávkujte 2 ml přípravku na 1 l mycího roztoku. Pokud chcete docílit vyšší intenzity vůně lze dávkování zvýšit až na 10 ml na
1 l mycího roztoku. Přípravek je možné použít i neředěný - aplikujte
přímo na nesavé povrchy, např. na dlaždičky, do nádob s WC kartáčem,
do ozdobných nádob apod. Při opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez nepříjemných pachů.

2 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
6-8

Použití

Sanita

DEO KORFU

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125455, 5 l - 125456

AIR FRESH
DEO OCEAN

Podlahy

G12

Povrchy

DEO KORSIKA

G17

OBSAH

800
ml

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU

Osvěžovač vzduchu

Pro přímé použití

kuchyně

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.
pH
5-6

Použití
Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 125457, 5l - 125458

AIR FRESH
DEO CITRUS

G18

OBSAH

800
ml

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU, POHLCOVAČ PACHU

Osvěžovač vzduchu

Použití

Pro přímé použití

Tekutá mýdla

Osvěžuje vzduch a neutralizuje nepříjemné pachy. Aplikujte mechanickým rozprašovačem podle potřeby do prostoru nebo na povrchy. Při
opakovaném používání dosáhnete stabilně provoněného prostředí bez
nepříjemných pachů.
pH
5-6
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Kód produktu: 1 l - 255971, 5 l - 255972

Podlahy

RAJ EXTRA

G01

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ PROSTŘEDEK

Povrchy

Mytí podlah
a povrchů

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Účinný přípravek na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů, popř. na nádobí. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném
znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění
lze velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 1 l - 255973, 5 l - 255974

RAJ GASTRO

K02

UNIVERZÁLNÍ ČISTICÍ A MYCÍ TENZIDOVÝ PROSTŘEDEK

Sanita

Mytí podlah
a povrchů

Univerzální čisticí a mycí tenzidový přípravek na nádobí a omyvatelné plochy, podlahy, povrchy a předměty. Obsahuje sanitační přísadu,
která působí především proti bakteriím a některým plísním. Bez barvy
a parfému. Schválen pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při vyšší míře znečistění lze
velikost dávky upravit až na 15 ml na 1 l vody. V případě mytí nádobí
nebo skla opláchněte umyté předměty pitnou vodou. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku
s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 1 l - 255947, 5 l - 255935

RAJ EXTRA BALZÁM

K01

ČISTICÍ A PROSTŘEDEK NA NÁDOBÍ

kuchyně
Tekutá mýdla
24

Použití

1l 5l
ŘEDĚNÍ

Účinný přípravek na mytí nádobí, omyvatelných ploch, podlah, povrchů
a předmětů. Schváleno pro použití v potravinářství. Při běžném znečištění dávkujte 3 ml přípravku na 1 l vody. Při použití v potravinářských
provozech je nutné plochy a povrchy přicházející do přímého styku
s nebalenými potravinami nebo potravinářskými surovinami po aplikaci
přípravku důkladně opláchnout pitnou vodou.

Na nádobí
a povrchy

OBSAH

pH
5,5 - 6

3 ml

1l
PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Kód produktu: 5 l - 255978

G04

VYSOCE ÚČINNÝ ČISTICÍ ALKALICKÝ ProstředeK

Alkaický
Silně odmašťující

5l
ŘEDĚNÍ

Vysoce účinný čisticí alkalický přípravek se silnou odmašťovací schopností a se
sníženou pěnivostí. Pro strojní i ruční čištění tvrdých podlahových ploch odolných
vodě a alkáliím. Vhodný i pro odstraňování polymerů. Při běžném znečištění dávkujte 10ml na 1l vody. Při větším znečistění lze velikost dávky upravit až na 33ml
na 1l vody. V případě potřeby nechte roztok působit 10-15 minut, popř. použijte
koncentrovaný přípravek a poté opláchněte vodou. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

Podlahy

DAS EXTRA

10 ml

1l
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
12 - 13

DAS NEREZ

K06

ČISTIČ NEREZOVÝCH PLOCH

Povrchy

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 251095
OBSAH

800
ml
Pro přímé použití

Kyselý tekutý slabě pěnivý prostředek na odstranění nečistot z nerezových ploch.
Odstraňuje především anorganické nečistoty, ale je účinný i na běžné organické
znečištění.

Alkaický
Použití

pH
2-2

Sanita

Silně odmašťující

Kód produktu: 800 ml se zpěňovačem - 263250

CARE DIGESTOR

K05

ČISTIČ DIGESTOŘÍ

OBSAH

800
ml
Pro přímé použití

Je určený k čištění všech typů filtrů kuchyňských digestoří, účinně a rychle odstraňuje organické nečistoty, především tuky, ze všech běžně používaných povrchů,
včetně citlivých (např. měděných, hliníkových či skleněných).

Silně odmašťující

Použití

kuchyně

Alkaický
pH
9 - 10

Kód produktu: 800 ml se zpěńovačem - 263240

CARE GASTRO

K04

ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ PROSTŘEDEK

OBSAH

800
ml
Pro přímé použití

Tekutá mýdla

Čistící a odmašťovací prostředek bez parfému pro kuchyně a gastro provozy.
Při použití v potravinářských provozech je nutné plochy a povrchy přicházející
do přímého styku s nebalenými potravinami nebo potravinářskými surovinami
po aplikaci přípravku důkladně opláchnout pitnou vodou.

Alkaický
Silně odmašťující

Použití

pH
9 - 10
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Kód produktu: 800ml se zpěňovačem - 255984, 5l - 255985

Podlahy

CARE AKTIVNÍ PĚNA

G14

odmašťovací prostředek s nanočásticemi

Odstraňování
mastných nečistot

Alkalický přípravek na odstraňování mastných nečistot, napečených zbytků
apod. ze všech omyvatelných povrchů. Vytvořená aktivní pěna prodlužuje
účinnost přípravku i na těžko přístupných místech nebo na svislých plochách. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu,
díky které zůstává umytý povrch déle čistý. Trysku na zpěňovači nastavte
do pracovní polohy a přípravek aplikujte na znečištěný povrch. Nechte působit cca 5 minut a pak otřete nebo opláchněte vodou. V případě potřeby
celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem.
U citlivých povrchů nejprve vyzkoušejte na málo viditelném místě. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech
může být aplikován pouze na místech, která nepřicházejí do přímého
styku s potravinami nebo potravinářskými surovinami,. Po aplikaci prostředku důkladně opláchněte čištěný povrch pitnou vodou.

5l

APLIKACE
5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

pH
12 - 13

Použití

Povrchy

OBSAH

800
ml

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 259341, 800 ml s víčkem - 259342, 5l - 259343

LESK FORTE

G02

ČISTICÍ PROSTŘEDEK S AKRYLÁTOVÝMI
POLYMERY NA SKLENĚNÉ A NEREZOVÉ POVRCHY

Sanita

Skleněné povrchy
a čištění nerezu

OBSAH

800
ml

5l

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Vysoce účinný čisticí přípravek s obsahem amoniaku. Je vhodný na skla,
okna zrcadla, ale i na všechny běžné druhy plastů, nerezu a lesklých
ploch. Účinně čistí a leští, nezanechává stopy. Akrylátové polymery vytváří na čištěném povrchu ochranný film, díky kterému zůstává umytý
povrch déle čistý. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a savým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete (vyleštěte) do sucha. Při aplikaci
na větších plochách doporučujeme větrat. Schválen pro použití v potravinářství. Při použití v potravinářských provozech může být aplikován
pouze na místech, která nepřicházejí do přímého styku s potravinami
nebo potravinářskými surovinami. Při aplikaci odstraňte z prostoru, kde
bude přípravek použit, potraviny i potravinářské suroviny a po aplikaci
prostor vyvětrejte.
pH
10 - 11

Použití
Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 255982, 5 l - 255983

kuchyně

CARE
ALKOHOLOVÝ ČISTIČ

G13

OBSAH

800
ml

5l

PŘEDMĚTY

ČISTICÍ prostředek na umělé povrchy

Tekutá mýdla

Čištění povrchů
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Přípravek s alkoholem určený k čištění všech druhů omyvatelných povrchů, zejména umělých hmot. Snadno odstraňuje zejména mastné znečištění, zanechává svěží citronovou vůni. Přípravek nastříkejte na čištěný
povrch a setřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou. V případě potřeby rozleštěte.

Použití

pH
6-8

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 263248

ČISTIČ KONVEKTOMATŮ, KRBŮ, UDÍREN,
GRILŮ A TRUB

Odstraňování
mastných nečistot

800
ml
ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Účinně a rychle odstraňuje připálené zbytky jídla a kouřových pryskyřic, má výborné odmašťovací schopnosti, k přímému použití. Při použití v potravinářských
provozech je nutné plochy a povrchy přicházející do přímého styku s nebalenými potravinami nebo potravinářskými surovinami po aplikaci přípravku důkladně
opláchnout pitnou vodou.

Použití

OBSAH

Podlahy

CARE KONVEKTOMATY K03

APLIKACE
5 min.

PŘEDMĚTY

pH
12 - 13

ALFA RASAN

Povrchy

Kód produktu: 253140
OBSAH

750 g

AGRESIVNÍ ČISTIČ ODPADŮ

Pro přímé použití

Vysoce účinný čistič odpadů. Jedná se o perly hydroxidu draselného. ALFA
RASAN čistí potrubí, kde rozpouští kuchyňské odpady, vlasy, tuky, papír,
vatu. Je velice agresivní. Nelze ho použít na hliníkové potrubí. Má bezpečnostní víčko.
Návod k použití: Do sifonu umyvadla, výlevky, vany, WC, nalijte asi půl
litru vlažné vody. Poté vsypte opatrně 2–3 víčka přípravku ALFA RASAN
v závislosti na velikosti sifonu. Nechte působit asi 10 minut a pak propláchněte horkou vodou a průchodnost odpadu zkontrolujte větším proudem vody. Při větším zanesení zopakujte po dvou dnech.

Použití

pH
1-2

Sanita

Účinný čistič odpadů

Kód produktu: 1 l - 253141

ALFA RASAN TEKUTÝ

W03

ČISTIČ ODPADŮ

1l
Pro přímé použití

Použití

kuchyně

Tekutý silně alkalický prostředek na odstraňování organických nečistot z odpadu. Prostředek působí rychle, rozkládá účinně organické nečistoty (včetně
vlasů) a má i bělící účinky. Současně potlačuje i nepříjemný zápach z odpadního potrubí. Prostředek je určený k přímému použití. Návod k použití: Napusťte do odpadu vlažnou vodu a opatrně do ní nalijte asi 100 ml prostředku.
Odpad zašpuntujte nebo vhodným způsobem zakryjte a nechte působit minimálně 2-4 hodiny, nebo nejlépe pŘes noc. Pak odpad propláchněte důkladně
prudkým proudem vody, nejlépe horké. V případě velmi znečištěného nebo
ucpaného odpadu nebo v případe potřeby celý postup zopakujte. Prostředek
nepoužívejte na hliníkové povrchy a na povrchy citlivé na alkálie.
pH
1-2

Tekutá mýdla

Účinný čistič odpadů

OBSAH
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Kód produktu: 800 ml - 265217, 5l - 265218

Podlahy

ALFÍK CREAM

G10

JEMNÝ KRÉMOVÝ TEKUTÝ PÍSEK

Povrchy

Tekutý písek

OBSAH

800
ml

5l

PŘEDMĚTY

Tekutý písek na čištění umyvadel, van, sanitárního zařízení, keramických obkladů, nádobí apod. Přípravek naneste přímo na znečištěný povrch a špínu
odstraňte pomocí hadru nebo houbičky. Díky abrazivní složce není potřeba
přílišná fyzická námaha ani při odstraňování zaschlé špíny. Nakonec povrch
opláchněte vodou (doporučujeme s přídavkem malého množství čisticího
prostředku RAJ) a otřete čistým hadrem. Nedoporučuje se na měkké a lakované povrchy (nebezpečí poškrábání). Schválen pro použití v potravinářství.
Při použití v potravinářských provozech je nutné povrchy a plochy přicházející do styku s nebalenými potravinami důkladně opláchnout pitnou vodou.

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
7-8

Použití
Kód produktu: 800 ml se zpěňovačem - 257218, 5l - 257219

REVO AKTIVNÍ PĚNA

W02

NA REZ A VODNÍ KÁMEN S NANOČÁSTICEMI

Sanita

Rez a vodní kámen

800
ml

5l

APLIKACE

Kyselý přípravek na odstraňování vodního kamene, usazenin a zbytků mýdla
z umyvadel, van, obkladů, vodovodních baterií apod. Při aplikaci se zpěňovačem vytvořená aktivní pěna prodlužuje účinnost přípravku i na těžko přístupných místech nebo na svislých plochách. Nanočástice vytváří na čištěném povrchu ochrannou nanovrstvu, díky které zůstává umytý povrch déle čistý.Trysku
na zpěňovači nastavte do pracovní polohy a přípravek aplikujte na znečištěný
povrch. Nechte působit cca 5 minut a pak otřete nebo opláchněte vodou. V případě potřeby celý postup opakujte nebo podpořte účinek mechanicky, např.
kartáčem. Nepoužívejte na materiály citlivé vůči kyselinám (mramor, pískovec
apod.). V potravinářském průmyslu aplikovat pouze na místech, která nepřicházejí do přímého styku s potravinami a potravinářskými surovinami.

Použití

OBSAH

5 min.

PŘEDMĚTY

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Pro přímé použití

pH
>2

Kód produktu: 5l - 261417

K07
TEKUTÝ MYCÍ
PROSTŘEDEK
DO MYČEK NA NÁDOBÍ

OBSAH

5l
PŘEDMĚTY

kuchyně

Určen do myček na nádobí v kuchyních veřejného stravování, hotelech,
restauracích apod. Koncentrovaný přípravek napojte přímo na dávkovač
myčky. Dávkované množství upravte podle typu myčky a míry znečištění
umývaného nádobí.

Použití

pH
13 - 14

Kód produktu: 5l - 261418

Tekutá mýdla

TEKUTÝ OPLACHOVACÍ K08
PROSTŘEDEK DO MYČEK
NA NÁDOBÍ
Určen do myček na nádobí v kuchyních veřejného stravování, hotelech,
restauracích apod.
Koncentrovaný přípravek napojte přímo na dávkovač myčky. Dávkované
množství upravte podle typu myčky.

Použití
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pH
1-2

OBSAH

5l
PŘEDMĚTY

Kód produktu: 1l - 114053, 5l - 114054

M01

OBSAH

1l 5l

Podlahy

TEKUTÉ MÝDLO
CREME

Luxusní krémové mýdlo s přídavkem glycerinu a jemnou vůní, určené
k hygieně rukou a celého těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu, pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH.

S glycerinem

Použití

pH
5,5 - 6

TEKUTÉ MÝDLO
Royal extra

M03

Povrchy

Kód produktu: 5l - 112051
OBSAH

5l

Luxusní krémové mýdlo s přídavkem glycerinu a jemnou květinovou
vůní, určené k hygieně rukou a celého těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou
pěnu, pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH.

Použití

pH
5,5 - 6

Sanita

S glycerinem

Kód produktu: bílé 5 l - 117310, růžové 5 l - 111060

TEKUTÉ MÝDLO
Mild

M05

OBSAH

5l

Tekuté mýdlo s příjemnou parfemací, jehož pH odpovídá přirozenému
pH pokožky. Tvoří stabilní pěnu a pokožku nadměrně nevysušuje.

Bílé / Růžové
Použití

pH
5,5 - 6

kuchyně

Mytí rukou

Kód produktu: 5l - 111074

TEKUTÉ MÝDLO
Antibakter

M06

OBSAH

5l

S antibakteriální přísadou

Použití

Tekutá mýdla

S antibakteriální
přísadou

Bezbarvé a neparfémované tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou určené k mytí rukou na pracovištích se zvýšenými nároky na hygienu a s vyšší
možností mikrobiální kontaminace. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu,
pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH.

pH
5,5 - 6
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Kód produktu: 1 l s dávkovací pumpou - 111079, 5l - 111075

Podlahy

TEKUTÉ MÝDLO
Abrazivum PREMIUM

M07

OBSAH

1l 5l

Tekuté mýdlo s abrazivem určené pro mytí silně znečištěných rukou.
Obsahuje látky s dokonalým čisticím účinkem. Je vhodné především pro
použití v dílenských provozech.

Abrazivní mýdlo

pH
7-8

Použití

Povrchy

Kód produktu: 500 ml s dávkovací pumpou - 201753, 5l - 201754

TEKUTÉ MÝDLO
dezinfekční

D08

OBSAH

500
ml

5l

Tekuté mýdlo bez barviv a parfému s obsahem dezinfekčních složek.
Používá se pro všeobecné mytí rukou a pokožky nebo pro Hygienické
mytí rukou (HMR) podle EN 1499. Výrobek je určený pro spotřebitelské i
profesionální použití. Spektrum dezinfekčního účinku – baktericidní
(včetně MRSA). Biocidní typ: 1
pH
7-8

Sanita

Použití

Kód produktu: 5l - 111090

PĚNOVÉ MÝDLO
CREME

M02

OBSAH

5l

Luxusní pěnové mýdlo s přídavkem glycerinu a jemnou vůní, určené
k hygieně rukou a celého těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu,
pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH. Parfém: MOSS&ORCHID, pudrová vůně.

kuchyně

Použití

pH
5,5 - 6

Kód produktu: 6 x 750 g - 111094

PĚNOVÉ MÝDLO
SÁČKY

M02

Tekutá mýdla

Luxusní pěnové mýdlo s přídavkem glycerinu a jemnou vůní, určené
k hygieně rukou a celého těla. Mýdlo tvoří stabilní krémovou pěnu,
pokožku nevysušuje a pH mýdla odpovídá jejímu přirozenému pH. Parfém: MOSS&ORCHID, pudrová vůně. Baleno v kartonu, součástí je 2x
pumpa ALFA CLASSIC PREMIUM.

Použití
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pH
5,5 - 6

OBSAH

6x
750 g

31

úKLIDOVÝ
PLÁN

Dezinfekce

Dezinfekce
Nová dezinfekční řada určená k:
•
Dezinfekci pomocí chlorových prostředků
•
Dezinfekci pomocí nechlorových prostředků
•
Čištění i dezinfekci povrchu v jednom kroku = jedním prostředkem
•
Rychlé bezoplachové dezinfekci rukou a pokožky
Nová dezinfekční řada přináší:
•
Volbu mezi koncentrovaným prostředkem a prostředkem k přímému použití
•
Výběr dalších prostředků k hygieně rukou
32

Kód
Název produktu
produktu
201716
201717
201718
201719
201720
201745
201746
201743
201741
201751
201752
201753
201754

Oblast použití
sanita

kuchyně povrchy podlahy

mytí
rukou

STOP BAKTER, 1 l
STOP BAKTER, 5 l
STOP BAKTER s vůní, 1 l
STOP BAKTER s vůní, 5 l
STOP BAKTER proti plísním, 1 l
STOP BAKTER PLUS, 1 l
STOP BAKTER PLUS, 5 l
DESISPRAY PLUS s rozprašovačem, 800 ml
DESISPRAY ALCOHOL s rozprašovačem, 800 ml
GELOVÁ DEZINFEKCE RUKOU s dávkovací pumpou, 500 ml
GELOVÁ DEZINFEKCE RUKOU, 5 l
TEKUTÉ MÝDLO DEZINFEKČNÍ s dávkovací pumpou, 500 ml
TEKUTÉ MÝDLO DEZINFEKČNÍ, 5 l

Cl

Chlorové dezinfekční prostředky

Cl

Nechlorové dezinfekční prostředky
Prostředky pro hygienu rukou
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Cl

Chlórová

Účinná biocidní látka:
aktivní chlor

Kód produktu: 1 l - 201716, 5 l - 201717

STOP BAKTER

D01

CHLOROVÁ VÍCEÚČELOVÁ DEZINFEKCE

Ředění pro dezinfekci: 10 %
Ředění pro čištění: 5 %

NEChlórová

Účinná biocidní látka:
KAS (bezalkonium chlorid,
DDAC), triameen

100ml

1l
PŘEDMĚTY

APLIKACE
5-30 min.

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Biocidní účinek: A, MRSA, V, M, T, B

Cl

1l 5l
ŘEDĚNÍ

• Sanitární zařízení (WC, koupelny, šatny, zdravotnictví)
• Podlahy a plochy odolné chloru (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Bazény a wellness prostory
• Odstranění plísní
• Prostory kotců zvířat
• Bělení spár dlaždic

Plošná, povrchová
a postřiková dezinfekce

OBSAH

pH
11

Použití

Kód produktu: 1 l - 201745, 5 l - 201746

STOP BAKTER PLUS

D04

NECHLOROVÁ VÍCEÚČELOVÁ DEZINFEKCE

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ

• Všechny podlahy a plochy (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Povrchy různých zařízení
• Stěny, stropy, kouty (postřik)
• Wellness prostory a zařízení
• Gastronomie a supermarkety
• Různé předměty, součástky a doplňky (ponor)
• Účinnost už od koncentrace 0,7 – 1,0 %

7-10ml

1l
PŘEDMĚTY

APLIKACE

Biocidní účinek: A, MRSA, V, M, T, B

5-60 min.

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Plošná, povrchová
a postřiková dezinfekce

doporučujeme
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Použití

pH
9 - 10

Pro zaručení vyšší účinnosti střídejte chlórovou dezinfekci STOP BAKTER
s nechlórovou dezinfekcí STOP BAKTER PLUS každých 14 dnů.

Cl

Chlórová

Účinná biocidní látka:
aktivní chlor

Kód produktu: 800 ml s ozprašovačem - 201720

STOP BAKTER
PROTI PLÍSNÍM

D02

OBSAH

800
ml
PŘEDMĚTY

CHLOROVÁ VÍCEÚČELOVÁ DEZINFEKCE
• Sanitární zařízení (WC, koupelny, šatny, zdravotnictví)
• Podlahy a plochy odolné chloru (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Bazény a wellness prostory
• Odstranění plísní
• Prostory kotců zvířat
• Bělení spár dlaždic
• Aplikuje se přímo z lahve opatřené postřikovačem
• V případě potřeby lze naředit jako STOP BAKTER

Plošná, povrchová
a postřiková dezinfekce

Cl

Chlórová

Účinná biocidní látka:
aktivní chlor

APLIKACE
5-15 min.

Pro přímé použití

Biocidní účinek: A, MRSA, V, M, T, B

Použití

pH
11 - 12

Kód produktu: 1 l - 201718, 5 l - 201719

STOP BAKTER
S VŮNÍ

D03

OBSAH

1l 5l
ŘEDĚNÍ
100ml

CHLOROVÁ VÍCEÚČELOVÁ DEZINFEKCE

1l

• Sanitární zařízení (WC, koupelny, šatny, zdravotnictví)
• Podlahy a plochy odolné chloru (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Bazény a wellness prostory
• Odstranění plísní
• Prostory kotců zvířat
• Bělení spár dlaždic

PŘEDMĚTY

APLIKACE
5-30 min.

Ředění pro dezinfekci: 10 %
Ředění pro čištění: 5 %

Plošná, povrchová
a postřiková dezinfekce

ÚKLIDOVÉ TECHNIKY

Biocidní účinek: AVMTB*

Použití

pH
11 - 12
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Cl

NEChlórová

Účinná biocidní látka:
KAS (DDAC), chlorhexidin
diglukonát

Kód produktu: 800 ml s rozprašovačem - 201743

DESISPRAY PLUS

D06

NECHLOROVÁ UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE
S MYCÍM ÚČINKEM

OBSAH

800
ml
PŘEDMĚTY

• Určeno pro přímou aplikaci
• Všechny malé plochy (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Plochy různých technologických zařízení a součástek
• Mytí a dezinfekce pokladen, výdejních pultů, stolů a židlí
• Vybavení koupelen a sanitárního zařízení
• WC prkénka
• Předměty a nástroje v oblasti služeb (kadeřnictví, kosmetika apod.)
• Vybavení fitness center a masérských salónů
• Vybavení a předměty problémových komunitních center

APLIKACE
5 min.

Biocidní účinek: AVMT*

Povrchová a postřiková
dezinfekce

Cl

NEChlórová

Účinná biocidní látka:
isopropanol, ethanol,
chlorhexidin diglukonát

Použití

pH
7-8

Kód produktu: 800 ml - 201741 s rozprašovačem

DESISPRAY ALCOHOL

D05

POSTŘIKOVÁ ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE

Biocidní účinek: AVMT*

36

Použití

800
ml

5l

PŘEDMĚTY

• Určeno pro přímou aplikaci
• Všechny malé plochy (průmysl, zdravotnictví, domácnost)
• Plochy různých technologických zařízení a součástek
• Pokladny, výdejní pulty
• Mytí a dezinfekce TV, PC monitorů a mobilů
• Vybavení koupelen a sanitárního zařízení
• WC prkénka
• Předměty a nástroje v oblasti služeb (kadeřnictví, kosmetika apod.)
• Vybavení fitness center a masérských salónů
• Vybavení a předměty problémových komunitních center

Plošná a povrchová
dezinfekce

OBSAH

pH
7

APLIKACE
5 min.

Cl

NEChlórová

Účinná biocidní látka:
ethanol, izopropanol

Kód produktu: 500 ml - 201751 s dávkovací pumpou, 5 l - 201752

GELOVÁ DEZINFEKCE
RUKOU

D07

OBSAH

500
ml

5l

PŘEDMĚTY

alkoholová dezinfekce rukou bez oplachu
• Přímá aplikace na ruce a pokožku
• Bezoplachová rychlá širokospektrální dezinfekce – jen 30 sekund
• Působí proti bakteriím, plísním, mykobakteriím, TBC i virům
• Široká oblast použití /průmysl, zdravotnictví, služby, domácnost)
• Zlepšuje hygienu v gastronomii a supermarketech
• Vyhovuje požadavkům MZ ČR – testováno dle EN 1500

DÁVKA/APLIKACE

3
ml

30 sec.

Pro přímé použití

Biocidní účinek: AVMTB*

Hygiena rukou dezinfekce

Cl

NEChlórová

Účinná biocidní látka:
chlorhexidin diglukonát

pH
7

Použití

Kód produktu: 500 ml - 201753 s dávkovací pumpou, 5 l - 201754

TEKUTÉ MÝDLO
DEZINFEKČNÍ

D08

OBSAH

500
ml

5l

PŘEDMĚTY

DEZINFEKČNÍ MYTÍ RUKOU – BEZ BARVY
A PARFÉMU

DÁVKA/APLIKACE

• Mytí rukou s účinnou dezinfekcí – podložené testy účinnosti
• Neobsahuje barvivo ani parfém – vhodný do potravinářství
• Široká oblast použití (průmysl, zdravotnictví, služby, domácnost)
• Zlepšuje hygienu v gastronomii a supermarketech
• Prevence proti nemocím ve školách a školkách
• Vyhovuje požadavkům MZ ČR – testováno dle EN 1499

5
ml

60 sec.

Pro přímé použití

Biocidní účinek: A*

Hygiena rukou dezinfekce

Použití

pH
7

* BIOCIDNÍ ÚČINEK
- baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, virucidní:
A
MRSA

Usmrcení vegetativních forem G+ a G- bakterií a mikroskopických hub
Účinný na Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus

V

Fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

M

Usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií

T

Usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis

B

plná virucidní účinnost na obalené i neobalené viry MRSA

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
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Kód produktu: 127063

DÁVKOVAČ VŮNÍ LCD
Bílá barva, rozměry 10 x 23,5 x 8 cm, Vyrobeno z pevného plastu, snadno
vyměnitelné baterie /2 ks velkého monočlánku D/. Jednoduchá instalace
bez nutnosti vrtání /samolepící páska/. Efektivně provoní místnosti o velikosti 25m2 až 60m2. Programovatelné hodiny, časové intervaly a dny
v týdnu. Doporučené umístění ve výšce 2,1 až 2,5m.

Použití

Kód produktu: 123070

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
ČISTÉ PRÁDLO
Náplň do dávkovačů vůní LCD 127063, 127064. Svěží vůně podtrhuje
identitu každé firmy, zpříjemňuje pracovní prostředí a vytváří dobrý dojem u zákazníků.

Použití

Kód produktu: 123080

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
LEVANDULE & VANILKA
Náplň do dávkovačů vůní LCD 127063, 127064. Svěží vůně podtrhuje
identitu každé firmy, zpříjemňuje pracovní prostředí a vytváří dobrý dojem u zákazníků.

Použití

Kód produktu: 123140

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
ANDĚLSKÁ KŘÍDLA
Náplň do dávkovačů vůní LCD 127063, 127064. Svěží vůně podtrhuje
identitu každé firmy, zpříjemňuje pracovní prostředí a vytváří dobrý dojem u zákazníků.

Použití
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Kód produktu: 197030

SÍTKO DO PISOÁRU
MODRÉ
Pohlcuje pachy a brání ucpávání odpadů. Vhodné do všech druhů pisoárů. Vyrobeno z ohebného PVC, průměr 15,5 cm. Účinnost vůně 30 dní.
Květinová vůně.

Použití

Kód produktu: 197038

SÍTKO DO PISOÁRU
ORANŽOVÉ
Pohlcuje pachy a brání ucpávání odpadů. Vhodné do všech druhů pisoárů. Vyrobeno z ohebného PVC, průměr 15,5 cm. Účinnost vůně 30 dní.
Vůně mandarinky.

Použití

Kód produktu: 197039

SÍTKO DO PISOÁRU
ČERVENÉ
Pohlcuje pachy a brání ucpávání odpadů. Vhodné do všech druhů pisoárů. Vyrobeno z ohebného PVC, průměr 15,5 cm. Účinnost vůně 30 dní.
Vůně marakuji.

Použití
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www.alfaclassic.cz

Společnost je držitelem certifikátu
dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
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