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TERMÉKLISTA

BELTÉRI TISZTÍTÁS
VIZES HELYISÉGEK TISZTÍTÓSZEREI
ÁLTALÁNOS KONYHAHIGIÉNIA
PROFESSZIONÁLIS KONYHAHIGIÉNIA
SZEMÉLYI HIGIÉNIA
TEXTILTISZTÍTÁS
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Termék neve

Leírás

Alkalmazási
koncentráció

Felhasználási terület

Behatási idő

Beltéri tisztítás

D-Sanity

D-Sept

Általános fertőtlenítő- és
szagtalanítószer.
Baktericid, virucid
(HBV/HIV inaktiváló),
fungicid, tuberkulocid és
MRSA hatású.
Klór és aldehidmentes.
pH
7
8
9
Univerzális fertőtlenítő és
tisztítószer.
Baktericid, fungicid, virucid
hatású.
MRSA (akkreditált labor
jegyzőkönyv) hatású.
Aldehidmentes.
pH

D-Sol

D-Steril 4

Combi
Flower 40

7

7,5

8

Folyékony tisztító- és
fertőtlenítőszer.
Bőrbarát, illatosított.
Baktericid, fungicid, virucid
hatású.
MRSA (akkreditált labor
jegyzőkönyv) hatású.
pH
7
7,5
8
Klórtabletta, általános
fertőtlenítőszer.
Baktericid, fungicid, virucid
(HBV/HIV inaktiváló),
sporocid MRSA hatású.

Egészségügyi intézményekben,
közintézmények-ben, élelmiszeriparban,
vendéglátás területén felületfertőtlenítésre és
textília fertőtlenítésre. Fertőtlenítő
komponens: kvaterner alapú.
Egészségügyi intézményekben,
közintézményekben, élelmiszeriparban, vendéglátás területén felületfertőtlenítésre és textília fertőtlenítésre. Ködösítéssel
történő légfertőtlenítésre és penészedés gátlására,
megelőzésére. Fertőtlenítő komponens: kvaterner
alapú.
Irodák, raktárak, folyosók,
öltözők, szoláriumok,
kondicionáló- és
fittnesztermek felületeinek tisztító hatású
fertőtlenítésére. Fertőtlenítő komponens:
kvaterner alapú.

Kórházakban,
egészségügyi
intézményekben, konyhákon, uszodákban, állattartó telepeken,
padlók, falak, fürdőszoba felszerelések,
berendezések fertőtlenítésére. Alkalmazáskor
nem alakul ki rezisztencia. Fertőtlenítő
komponens: aktív klór alapú.

Általános tisztítószer tavaszi
virág illattal.
pH

7

7,5

8

Alkohol tartalmú, univerzális
tisztítószer kellemes illattal

Combi Alk 60

0,15-0,55 %

pH

7

7,5

8

5-10 perc

0,1-3 %

10-30 perc

1-2 %

5-10 perc

2-3 tabletta /
10 liter víz

0,5-5 % vagy
hígítatlanul
Mosható felületek
kíméletes tisztítására.
Mosható felületek,
padozatok, laminált padlók,
parketták csíkmentes
tisztítására.

5-15 perc
0,1-1 %
5-15 perc
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Royal
Oxifloor

Combi
Oxifloor

Emelt illatú, semleges
kémhatású, fékezetten habzó
általános padozat tisztítószer.
7,5
8
pH 7

Kellemes illatú, semleges
kémhatású, fékezetten habzó
általános padozat tisztítószer.
7,5
8
pH 7

Az intézményhigiénia,
vendéglátóipar területein,
a közintézményekben
található mosható felület
(pl.: padozatok, laminált
padlók, parketták, falak, stb.) tisztítására
használható.
Használata az
intézményhigiénia,
vendéglátóipar területein,
a közintézményekben,
található mosható felület (pl.: padozatok, laminált
padlók, parketták, falak, stb.) tisztítására
használható

0,5-1%

5-10 perc

0,5-1,5%

5-10 perc

Combi Win
70

Általános felület- és
üvegtisztítószer, kellemes
illattal.
8,5
9
pH 8

Ablakok, üvegfelületek,
tükrök, mosható felületek
tisztítására.

hígítatlanul

Combi Wax

Kellemes illatú bútorápoló.
pH
5
6
7

Lakozott, felületkezelt fabútorok,
bútorlapok tisztítására, ápolására,
fényesítésére.

hígítatlanul

Mosdók, irodák, egyéb helyiségek
levegőjének frissítésére, illatosítására.
Továbbá textil, kárpit és szőnyeg
illatosítására is alkalmas.

hígítatlanul

Munkahelyek, szobák, irodák, egyéb
helyiségekben hosszantartó kellemes illatot
biztosít. Használható kárpitok, szőnyegek
frissítésére is

hígitatlanul

Combi Fresh
Air

Légfrissítő.
pH
6

Combi Fresh
Grape

Légfrissítő spray
Vörös szőlő illattal

7

8
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Padozat és szőnyegtisztítás

Combi Force
50

Royal Force
80
Combi
Lemon 40
Combi
Orange 70

Combi Fat 70

Combi
Carpet 60

Lúgos kémhatású folyékony
speciális alaptisztítószer.
pH
11
12
13

Lúgos kémhatású folyékony
speciális alaptisztítószer.
pH

10

11

12

Kézi és gépi padozattisztító-szer
citrom illattal.
pH

8

8,5

9

Padlófényező tisztító- és
ápolószer narancsolaj
komponenssel.
pH

7

8

9

Univerzális zsíreltávolító szer.
pH

7

7,5

8

Kárpit és szőnyegtisztítószer,
narancsolaj komponenssel.
pH

7

7,5

Lúgálló padozatok
tisztítására, zsírtalanítására,
valamint eszközök, ládák,
palackok tisztítására, zsírtalanítására.

Lúgálló padozatok
tisztítására,
zsírtalanítására.
Mindenféle, enyhén
szennyezett padozat
tisztítására.

0,5-10 %

5-20 perc
0,2-10 %
5-15 perc
1-3 %
5-10 perc

Kőpadló, kerámialap,
lakkozott parketta és padló
tisztítására.

0,5 – 5 %

Üzemek, garázsok, szerelőműhelyek
padozatainak zsír, olaj, iszap, szén és
kátrány szennyeződések
eltávolítására, illetve gépek, berendezések,
alkatrészek zsírtalanítására.

0,2-10 %

Mindenféle kárpit és szőnyeg
tisztítására. Kézi és gépi tisztításhoz.

8

5-10 perc

5-25 perc

3-10 %
10-30 perc
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Termék neve

Leírás

Alkalmazási
koncentráció

Felhasználási terület

Behatási idő

Szaniter tisztítás

MetCalc

Sanity Brite
40

Metánszulfonsav tartalmú,
illatosított vízkő eltávolítószer.
pH
5
5,5
6

WC-k, mosdók, zuhanyzók,
fürdőkádak, csepegtető tálcák,
úszómedencék, ill. csempézett falak,
padlók tisztítására.

Foszforsavas vízkőeltávolító
szer.
Illatosított, klórmentes.

WC-k, mosdók, úszómedencék,
zuhanyzók, csaptelepek, illetve
csempék tisztítására. Korróziós
károsodást nem okoz.

pH

E-Acid 2+

D-Calc 70

6

2

2,5

3

Fertőtlenítő hatású, illatosított,
habzó vízkőoldó és
penészeltávolítószer.
Baktericid, fungicid, MRSA
hatású
pH
1
2
3
Fertőtlenítő hatású illatosított,
habzó vízkőoldó és
penészeltávolítószer.
Baktericid, fungicid, MRSA
hatású
pH

Calc Medium
70

5,5

Emelt foszforsav tartalmú
tisztító-, és fertőtlenítő
vízkőoldószer.
Baktericid, yeasticid, MRSA
(akkreditált labor jegyzőkönyv)
hatású.
pH

D-Calc 30

5

1

2

1

2

5-10 perc
1-20 % vagy
hígítatlanul
5-10 perc

1-5 % vagy
hígítatlanul

5-15 perc

20-100 %
WC-k, mosdók, úszómedencék,
zuhanyzók, csaptelepek, illetve
csempék tisztítására. Fertőtlenítő
komponens kvaterner alapú.

10-20 perc

5-30 %
WC-k, mosdók, úszómedencék,
zuhanyzók, csaptelepek, illetve
csempék tisztítására. Fertőtlenítő
komponens kvaterner alapú.

5-20 perc

3

Emelt foszforsav tartalmú
habzásmentes savas tisztítószer.
pH

WC-k, mosdók, úszómedencék,
zuhanyzók, csaptelepek, illetve
csempék tisztítására. Korróziós
károsodást nem okoz. Alkalmas
gőzpárolók, tea-, kávégépek tisztítására,
fertőtlenítésére. Fertőtlenítő komponens:
kvaterner alapú.

hígatatlanul

3

Padozatok, alkatrészek,
berendezések felületén
lévő vízkő-, húgykő-,
mészkőlerakódások
megszüntetésére, cement-, beton-, és
vakolatmaradványok eltávolítására.Korróziót nem
okoz.

0,5-10 %

5-20 perc
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

D-Pool 80

Kétféle sav kombinációján
alapuló, habzásmentes
vízkőeltávolítószer
pH

D-Dom

Toalett Gél

2

3

Fürdőszobai tisztító-,
textilfehérítő-, habzó
fertőtlenítőszer.
Baktericid, fungicid, MRSA
hatású.
pH
9
10
11

WC-kagyló, piszoár illatosított
tisztítógél.
pH

Combi AIR

1

5

6

7

Folyékony illatosított mobil wc
folyadék
pH

5

6

Elsősorban fürdők, uszodák,
medencék takarítására alkalmazható,
de alkalmas járólapok, mosdók,
gépek, berendezések
vízkőtelenítésére az egészségügy és a vendéglátás
területein.

10-50 % vagy
hígítatlanul

Fürdőszobákban,
konyhákban, szociális
helyiségekben, vizesblokkokban lévő felületek tisztítására és fertőtlenítésére, valamint textíliák
fehérítésére. Fertőtlenítő komponens aktívklór
alapú.

2-10 % vagy
hígítatlanul
1 dl / 4-5 kg
textília

5-20 perc

5-20 perc

WC kagylók tisztítására.
Piszoárokban lévő lerakódásra.

hígítatlanul

Minden mobil wc-ben alkalmazható.

100-500 ml
10 liter víz

Hosszú ideig tisztán tartja WC-k,
pissoirok belső felületét.

hígítatlanul

WC-k, pissoirok belső felületén
filmréteget képez, ezáltal hosszú
ideig tisztán tartja, védelmet
nyújt a szennyeződések ellen.
Kellemes sokáig tartó illatot biztosít.

hígitatlanul

7

Combi Fresh
Toilett

Folyékony, kellemes illatú
WC olaj

Combi Fresh
Toilett Grape

Folyékony, viszkózus, könnyen
használható WC olaj,
hosszantartó vörös szőlő illattal.
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Kézi mosogatószerek

Cook Liquid
50

Cook Total 70

Általános kézi mosogató- és
tisztítószer. Citrom illatú.
pH

7,5

7

8

7

8

7

7,5

Kézi mosogatás első
fázisához, valamint mosható
felületek tisztítására.

9

9

8

Fertőtlenítő hatású kétfázisú,
folyékony, kézi mosogatószer
növelt zsíroldó hatással.
Baktericid, yeasticid, virucid,
MRSA (akkreditált labor
jegyzőkönyv) hatású.
pH
7
8
9

0,2-5 %
2-30 perc

0,2-5 %
2-10 perc

8

Fertőtlenítő hatású, citrom
illatú, kétfázisú folyékony, kézi
mosogatószer kiemelt zsíroldó
hatással. Bőrkímélő
tulajdonsággal. Baktericid,
yeasticid,, MRSA hatású.
pH

Liquid Sept

7

Fertőtlenítő hatású kétfázisú,
folyékony, kézi mosogatószer
emelt zsíroldó hatással.
Baktericid, yeasticid, virucid,
MRSA (akkreditált labor
jegyzőkönyv) hatású.
pH

Balsam T 30

9

Fertőtlenítő hatású kétfázisú,
folyékony kézi mosogatószer.
Baktericid, yeasticid, virucid
hatású.
pH

D-Dish

8

Általános kézi mosogató- és
tisztítószer, citrom illatú
kiemelt zsíroldó hatással.
pH

D-Liquid

7

Kézi mosogatás első
fázisához, valamint
mosható felületek
tisztítására.

Konyhai eszközök,
berendezések és főzőedények kétfázisú, mosogatásához, valamint élelmiszerrel érintkező felületek
tisztítására és fertőtlenítésére. Fertőtlenítő
komponens diamin alapú.

1,00%

5 perc

1,00 %
Konyhai eszközök, berendezések és főzőedények
kétfázisú, mosogatásához,
valamint élelmiszerrel érintkező felületek,
padozat tisztítására és fertőtlenítésére.
Fertőtlenítő komponens kvaterner hatású.

5 perc

1,00%
Konyhai eszközök, berendezések és főzőedények
kétfázisú, mosogatásához,
valamint élelmiszerrel érintkező felületek,
padozat tisztítására és fertőtlenítésére.
Fertőtlenítő komponens kvaterner hatású.
Konyhai eszközök, berendezések és főzőedények
kétfázisú, mosogatásához,
valamint élelmiszerrel érintkező felületek,
padozat tisztítására és fertőtlenítésére.
Fertőtlenítő komponens kvaterner hatású.

5 perc

1,00 %

5 perc
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Kézi mosogatópor és általános
tisztítószer.

Combi STAR
pH

Combi DEZ

10

10,5

11

Fertőtlenítő hatású, kétfázisú,
kézi mosogató és általános
tisztítószer.
Baktericid, fungicid hatású.
pH

10

10,5

11

Betegellátó- és közintézményekben, illetve vendéglátás területén kézi
mosogatáshoz, valamint mosható felületek
tisztítására. Könnyen beoldódik.
Betegellátó- és közintézményekben, illetve vendéglátás területén kézi
mosogatáshoz, valamint mosható felületek
tisztítására és fertőtlenítésére. Fertőtlenítős
komponens aktívklór alapú. Por és tabletta
kombináció.

0,2-2 %

5-15 perc
0,5-2 %
vagy
3-4 tabletta /
10l víz
5-15 perc

Gépi mosogató és öblítőszerek

Cook Matic 50

Lúgos gépi mosogatószer.
pH
12 12,5 13

Royal Matic
Glass

Lúgos gépi mosogatószer.
pH
12 12,5 13

D-Cook AL 50

Fertőtlenítő hatású gépi
mosogatószer. Baktericid,
fungicid, virucid hatású.
pH

D-Alkal 45

11

12

13

Fertőtlenítő hatású, gépi
mosogatószer kiemelt tisztító
hatással.
Baktericid, yeasticid, virucid
hatású.
pH

12

12,5

13

Betegellátó- és közintézményekben,
valamint az élelmiszeripar és a
vendéglátás területén konyhai
edények, eszközök tisztítására.

Betegellátó- és közintézményekben,
valamint a vendéglátás területén
poharak, konyhai eszközök (kivétel
színesfémek) tisztítására.
Betegellátó- és közintézményekben, a
vendéglátás területén konyhai
edényzet, eszközök tisztítására és
fertőtlenítésére. Fertőtlenítő
komponens aktívklór alapú.
Betegellátó- és közintézményekben, a
vendéglátás területén konyhai
edényzet, eszközök tisztítására és
fertőtlenítésére. Fertőtlenítő
komponens aktívklór alapú.

0,1–1 %

2 - 5 perc

0,1–1 %
2 - 5 perc
0,5-1 %

2-5 perc

0,3-1 %

2-5 perc
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

D-Matic

Fertőtlenítő hatású, savas, gépi
mosogatószer. Baktericid,
fungicid, virucid hatású.
pH

1

2

3

Semleges gépi öblítőszer.

Cook Neutral

pH

7

7,5

8

Semleges gépi öblítőszer.

Cook Neutral
S

pH

6,5

7

7,5

Savas, gépi öblítőszer.

Cook Rinse

pH

3

3,5

4

Betegellátó- és közintézményekben, a
vendéglátás területén konyhai
edényzet, eszközök tisztítására és
fertőtlenítésére. Alkalmas mosható
felületek tisztítására és
fertőtlenítésére. Fertőtlenítő komponens biguanid
alapú.
Evőeszközök, tányérok, poharak és
egyéb konyhai használati eszközök
mosogatógépben történő öblítésére.
Gyors száradást segítő komponenst tartalmaz.
Poharak, konyhai eszközök, tányérok
mosogatógépben történő öblítőszere.
Gyors száradást, vízlepergető
komponenst tartalmaz.
Evőeszközök, tányérok, poharak és
egyéb konyhai használati eszközök
mosogatógépben történő öblítésére.
Gyors száradást segítő komponenst
tartalmaz.

0,1-1 %

2-20 perc

0,025 %
program idő

0,025-0,06 %
programfüggő
0,025 %
program idő

Kombisütők tisztítása

Grill Clean

Lúgos, folyékony, nem habzó
tisztítószer kombisütők
tisztításához.
pH

Grill Acid

11

12

13

Enyhén savas, folyékony, nem
habzó öblítőszer koncentrátum,
kombisütők tisztítása utáni
öblítésére.
pH

6

6,5

Öntisztító rendszerű kombisütők
belső terének tisztítására
alkalmazható.

Öntisztító rendszerű kombisütők
belső terének tisztítása utáni
öblítésére alkalmazható.

7

0,5 – 2 %
Automatikus
adagolórendszeren
keresztül
0,5 – 0,2 %
Automatikus
adagolórendszeren
keresztül
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Kiegészítő konyhai tisztítószerek

D-Cook

Combi Grill

Általános konyhai tisztító- és
fertőtlenítőszer.
Baktericid (akkreditált labor
jegyzőkönyv), fungicid, virucid
(HBV/HIV inaktiváló) hatású.
Klórmentes, kellemes illatú.
pH
8
9
10
Nagy hatékonyságú, hideg
zsíroldó szer.
pH

Combi Drain

Combi Rub

D-Sept Foam

12

13

Lefolyótisztító, zsíroldó és
zsírbontó koncentrátum
pH

12

12,5

13

Folyékony karcmentes
súrolószer. Citrom illatú.
pH

D-Metal

11

6

7

8

Rozsdamentes acélápoló.

Erősen habzó, tisztító- és
fertőtlenítőszer.
Baktericid, fungicid hatású.
pH

11

12

13

1-5 % vagy
hígítatlanul
Élelmiszerrel érintkező
felületek valamint
mosható felületek,
padozat tisztítá-sára, fertőtlenítésére.
Fertőtlenítő komponens kvaterner alapú.
Tűzhelyek, sütők, tepsik,
fritőzök, grillezők tisztítására,
zsírtalanítására. Alumínium
felületeken nem használható.

Lefolyók, csővezetékek,
zsírfogók dugulás
elhárítására, valamint
üzemek csarnokok,
műhelyek, garázsok padozatainak tisztítására.

5-10 perc
Hígítatlanul
szórófej
segítségével
3-15 perc

5-50 %

10-40 perc

Üzemi konyhákban odaégett szenynyeződések eltávolítására, fürdőszobai
burkolatok, valamint alumínium és
krómfelületek tisztítására.

hígítatlanul

Nemesacél felületek és készülékek
védelmére és ápolására a nagykonyhai
és vendéglátó ipari területen. Vízzel
ne érintkezzen!

hígítatlanul

Fehérjével és zsírral erősen
szennyezett, mosható
felületek, padozat
tisztítására és fertőtlenítésére.

3-5 perc

2 perc
1-6 %

5-20 perc

Fertőtlenítő komponens aktívklór alapú.

Easy Grill

Hideg zsíroldó szer.
pH

11

12

13

Tűzhelyek, sütők, tepsik, fritőzök,
grillezők tisztítására,
zsírtalanítására. Alumínium
felületeken nem használható.

hígítatlanul
vagy 1:1
arányban
3-15 perc
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Személyi higiénia

HandyChem
PER

D-Hand PER

D-Hand QV

Folyékony, kellemes illatú,
krémszappan.
pH

7

7,5

Fertőtlenítő hatású,
illatmentes folyékony
kéztisztítószer.
Baktericid, yeasticid,
tuberkolocid, virucid, MRSA
(akreditált labor jegyzőkönyv)
hatású.
7

7,5

Vendéglátóiparban, közintézményekben,
nagykonyhákon alkalmazható
fertőtlenítő hatású kéztisztítószer.
Fertőtlenítő komponens oxigén
alapú.

pH

7

7,5

4 ml
(2-3 pumpálás)

1 perc
4 ml

Közintézményekben, vendéglátás
területén, betegellátási
intézményekben tisztító hatású,
higiénés kézfertőtlenítésre.
Fertőtlenítő komponens kvaterner alapú.

(2-3 pumpálás)

30 másodperc

8

Kéztisztító paszta. Illatosított
(fenyő)

Derm Hand

2 -4 ml

8

Fertőtlenítő hatású folyékony
kéztisztítószer.
Baktericid, yeasticid, MRSA
hatású. Illatanyag mentes.
pH
7
7,5
8

pH

Mindennapi gyakori kézmosásra.

8

Erősen szennyezett kéz tisztítására.

2-4 ml vagy
szükség
szerint
2-3 perc

Mistral Hand
Balsam

Steril Alk

Mistral Dusch
W

Mistral Dusch
M

Kéz- és bőrápoló krém.
Kellemes illatú.
pH
6
7
8

Alkohol tartalmú, alkohol
alapú kézfertőtlenítő szer.
Baktericid, fungicid, virucid,
MRSA hatású.
Női tusfürdő, kellemes
illattal.
pH
7
7,5
8
Férfi tusfürdő, kellemes
illattal.
pH
7
7,5
8

Mindennapos munkában igénybe vett
kéz gyakori regenerálására, érzékeny
bőrűek számára is.
Víz nélküli kéz fertőtlenítésre. Nem
szükséges a kézfelületről lemosni.
Könnyen párolog. Fertőtlenítő
komponens alkohol, klórhexidin alapú.

hígítatlanul
folyamatos
3-5 ml

0,5-1 perc

Folyékony jól habzó, kellemes illatú
női tusfürdő. Speciális összetevőinek
köszönhetően hidratálja, puhává teszi
a bőrt, kellemes illatot hagy.

1-10 ml

Folyékony jól habzó, kellemes illatú
férfi tusfürdő. Speciális összetevőinek köszönhetően hidratálja,
puhává teszi a bőrt, kellemes illatot
hagy.

1-10 ml
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Termék neve

Leírás

Alkalmazási
koncentráció

Felhasználási terület

Behatási idő

D-Hand QV
HAB

Fertőtlenítő hatású illatmentes
habszappan.
Baktericid, yeasticid,
tuberkulocid, virucid, MRSA
(akkreditált labor eredmény)
hatású.
pH
7
7,5
8

4 ml
(2-3 pumpálás)

Széles felhasználási területen
alkalmazható.A habadagoló
segítségével gazdaságos az adagolás.
A bőr sima, puha tapintású és
megfelelő higiénés fertőtlenítő hatású.
Fertőtlenítő komponens kvaterner alapú.

0,5-1 perc

Előmosószer

Well Dish Start

Magas enzimtartalmú elő- és
főmosópor.
pH
10 10,5 11

Zsír, vér és egyéb fehérje szennyeződések
hatékony tisztítására. Fehér és színes ruhákhoz is
alkalmazható.

10-20 g
1 kg száraz
ruhához

Főmosószerek
Elsősorban fehér, színtartó textíliák (kivéve
gyapjú és hernyóselyem) mosásához.

5-30 ml
1 kg száraz
ruhához

White Way

Fertőtlenítő hatású,
folyékony, mosószer.
Klórmentes, kellemes illatú.
Baktericid, fungicid, hatású.
pH
7
7,5
8

Fehérjével, zsírral, olajjal szennyezett fehér ruhák
fertőtlenítő mosására (gyapjú és hernyóselyem
kivételével). Fertőtlenítő komponens kvaterner
alapú.

5-30 ml
1 kg száraz
ruhához

Well Dish Base

Lúggranulátum tartalmú,
fékezett habzású, univerzális
mosópor.
pH
10
11
12

Fehér és színtartó, zsírral szennyezett ruhák
alapmosására alkalmas, kivéve gyapjú és
hernyóselyem. Adalékanyaggal kombinálva a
tisztító hatás növelhető.

10-30 g
1 kg száraz
ruhához

Well Dish Soft
W

Enyhén lúgos kémhatású,
kellemes illatú, enzimtartalmú
mosópor.
pH
10 10,5 11

Green Way

Univerzális folyékony
mosószer, kellemes illattal.
pH
8
8,5
9

Mindenféle textília elő-és főmosására alkalmas
(gyapjú és hernyóselyem kivételével)

10-25 g
1 kg száraz
ruha
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Well Dish
Septo

Well Dish CL

Well Dish
White

Well Dish
Combi

Star Color

Snow White

Fehér és színes textíliák
mosására alkalmas,
fertőtlenítő hatású kellemes
illatú mosópor.
Baktericid, fungicid hatású.
pH
10 10,5 11

Mindenféle textíliák elő és főmosására és
fertőtlenítésére (gyapjú és hernyóselyem
kivételével).
Klórtartalmú szerekkel együtt nem használható!!!

10-20 g
1 kg száraz
ruhához

Fertőtlenítő komponens kvaterner alapú.

Fehér textíliák mosására
alkalmas, fertőtlenítő
mosópor.
Baktericid, fungicid hatású.
10,
pH
10
11
Nagyhatású, fehér és színtartó
textíliák mosására alkalmas
kellemes illatú, kombinált,
univerzális mosópor.
pH
9
9,5 10

Előmosott vagy áztatott textíliák főmosására és
fertőtlenítésére (kivéve gyapjú és hernyóselyem).
Peroxid vegyületeket tartalmazó szerekkel együtt
nem alkalmazható!!! Fertőtlenítő komponens kór
alapú.
Vakítóan fehér színt ad a textíliáknak, visszaadja
és élénkíti a ruhák színét. Magas optikai fehérítő
tartalmú, kiváló zsír, vér és egyéb
szennyeződések hatékony tisztítására. Gyapjú és
hernyóselyem kivételével mindenféle textília
mosására.

Fehér és színtartó textíliák
mosására alkalmas, kellemes
illatú, enzim tartalmú
univerzális mosópor.
pH
10 10,5 11
Folyékony, habzó, illatos,
fehér, színes és színtartó
textíliák mosására.
pH
10 10,5 11

Zsír, vér és egyéb szennyeződések hatékony
tisztítására. A textília szép fehér lesz, illetve
visszaadja és élénkíti a ruhák színét. Gyapjú és
hernyóselyem kivételével mindenféle textília
mosására.

10-20 g
1 kg száraz
ruhához

Alapmosószer, melynek hatékonysága az
adalékanyagok hozzáadásával nő. Elő- és
főmosására is alkalmas. Kivéve gyapjú és
hernyóselyem.

5-30 ml
1 kg száraz
ruhához

Kakaó,tej,vér, fű és egyéb szennyeződések
tisztítására. A textíliának visszaadja élénk színét,
fehérségét. Gyapjú és hernyóselyem kivételével
mindenféle textília mosására.

10-20 g
1 kg száraz
ruha

Nagyhatású, fehér, színes és
színtartó textíliák elő-és
főmosására alkalmas,
kellemes illatú, univerzális
aktivátort tartalmazó mosópor
pH
10 10,5 11

10-30 g
1 kg száraz
ruhához

10-20 g
1 kg száraz
ruhához
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Termék neve

Leírás

Alkalmazási
koncentráció

Felhasználási terület

Behatási idő

Kiegészítő anyagok

D-Flush Soft

Antisztatikus textilöblítő
koncentrátum.
pH
7
7,5
8

Mosás utáni öblítésre, minden ruhaféleséghez.
Hígítható. Kézi öblítésre is alkalmas.

2-4 ml konc.
1 kg száraz
ruhához

Antisztatikus textilöblítő

Mosás utáni öblítésre, minden ruhaféleséghez.
Hígítható. Kézi öblítésre is alkalmas.

2-4 ml konc.
1 kg száraz
ruhához

D-Flush White koncentrátum.
pH

7

7,5

8

Adalékanyag
Mosáshoz kiegészítésként a foltok,
szennyeződések, rossz szagok eltávolítására.
Hígítva kárpitok és szőnyegek tisztítására is
alkalmas.
Zsíroldásra nem alkalmas!!!

5-20 ml
1 kg száraz
ruhához

Well Dish Per

Folyékony, savas koncentrált
tisztító, fehérítő- és
folteltávolító szer.
Klórmentes, jellegzetes szúrós
szagú.
pH
3
3,5
4

Egészségügyi és szociális intézményekben,
ipari mosodákban a szervetlen és szerves
szennyeződések eltávolításához a mosás során
alkalmazva.

0,5 - 5 ml
1 kg száraz
ruhához

Well Dish
Extra

Folyékony, savas
koncentrált kiemelt tisztító-,
fehérítő- és folteltávolító szer.
Klórmentes, jellegzetes szúrós
szagú.
pH
3
3,5
4

Egészségügyi és szociális intézményekben,
ipari mosodákban a szervetlen és szerves
szennyeződések eltávolításához a mosás során
alkalmazva.

0,5 - 5 ml
1 kg száraz
ruhához

Elsősorban zsírral és olajjal szennyezett
ruhák tisztítására már alacsony hőmérsékleten
(30-40 °C) is.

4 - 10 ml
1 kg száraz
ruhához

Fehérjebontó enzim tartalma lebontja a
textíliákban található vér, gyümölcslé, fű
szennyeződéseket.
Gyapjú és hernyóselyem kivételével mindenféle
fehér, színtartó textília mosására és áztatására
alkalmas.

2 - 5 ml
1 kg száraz
ruhához

Well Dish

Well Dish
AL 300

Well Dish
Enzim

Folttisztító adalék.
Aktív oxigént tartalmaz.
Klórmentes, kellemes illatú.
pH
6
6,5
7

Fékezetten habzó, folyékony,
lúgos mosási adalékanyag.
pH
12
13
14

Folyékony, habzó, emelt
enzim tartalmú adalékanyag.
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Termék neve

Leírás

Felhasználási terület

Alkalmazási
koncentráció
Behatási idő

Well Dish
Universal

Habzó, por adalékanyag.
Aktív oxigént tartalmaz.
pH
9
10
11

Nehezen oldódó szennyeződések, olajfoltok,
kakaó, fű, vérrel szennyezett textíliák hatékony
mosásához adalékanyagként való használatra.

2-5g
1 kg száraz
ruhához

Well Dish
Clean

Habzó, magas tenzid tartalmú,
folyékony mosási
adalékanyag.
pH
6
6,5
7

Mosási technológiához kiegészítő adalékként a
makacs szennyeződések (zsír, olaj) eltávolítására
alkalmas)

3 - 6 ml
1 kg száraz
ruhához

Well Dish
AD 100

Fékezetten habzó, lúgos,
szerves szennyeződések
eltávolítását elősegítő
mosószer, por adalékanyag.
pH
10
11
12

Magas vízkeménység mellett javasolt, főleg
szerves szennyeződések ( vér, fű) eltávolítására az
előmosás során alacsony hőmérsékleten
(20-40 0C).

3-6g
1 kg száraz
ruhához

Well Dish Best

Folyékony, biszulfit alapú
folteltávolító adalékanyag.
pH
6
6,5
7

Zsíros, olajos, paprika foltok, stb. eltávolítására
alkalmas a mosópor mellett adagolva. Áztatásra is
alkalmas.
Gyapjú és hernyóselyem kivételével mindenféle
textília mosására.

2-8 g
1 kg száraz
ruha

Por alakú, aktivátort
tartalmazó fehérítő-,
folteltávolító és színmegtartó
hatású adalékanyag.
pH
9
9,5 10

Fehér és színtartó textíliáknál való alkalmazása.
Gyors, komplex, hatékony és egyszerű.
Gyapjú és hernyóselyem kivételével mindenféle
textília mosására.
Áztatásra is alkalmas.

1-6 g
1 kg száraz
ruha

Emelt aktív oxigén tartalmú
fehérítő adalékanyag.

Mosásnál használható fehérítő és folteltávolító.
Közvetlenül a foltra ne öntsük.
Gyapjú és hernyóselyem kivételével mindenféle
textília mosására.
Áztatásra is alkalmas.

3-10 ml
1 kg száraz
ruha

Külső felületek, berendezések, csomagológépek,
műanyag, fém és egyéb felületeinek tisztítása,
fertőtlenítése

hígítatlanul

Well Dish
Magic 2

Well Dish
Perox

Chemisept
ALK

pH

7

7,5

8

Alkoholos fertőtlenítőszer.
Baktericid, fungicid és MRSA
hatású.
pH

6

7

8
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