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Innovatív tisztítás-technológiai megoldások

Werner & Mertz GmbH Deutschland
Erdal-Rex GmbH Deutschland
Erdal Ges.m.b.H. Österreich
Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH Österreich
Werner & Mertz Benelux S.A.
Werner & Mertz France S.A.
Werner & Mertz France Professional

Werner & Mertz PNR S.A.S. France
Bufaló Werner & Mertz S.A. Spanien
Werner & Mertz Polska Sp. z o.o
Werner & Mertz Polska Consumer Sp. z o.o
Werner & Mertz Sk Spol.s.r.o.
Werner & Mertz Cz Spol.s.r.o.
Werner & Mertz Italia S.R.L.

Európa szerte az Ön szolgálatában!

“ Tana – úton az európai piac- és innovációs
	 	 	 				vezető	szerep	felé	a	speciális	ápolásban.”

Mi teremtjük a különbséget.

Cégünk minden tevékenységével egyetlen nagy célt szolgál: vevőink, 
partnereink és vállalkozásunk közös sikerét. A siker legfontosabb 
feltételeinek a kitartást, a folyamatosságot és a következetességet 
tekintjük. Filozófiánk szerint a jövőnket meghatározó legfőbb
tényezők: a sikerorientált gondolkodásmód, sikerorientált tervek
és a sikerorientált kereskedelem. Hosszú távú stratégiánk három
lényeges pillérre támaszkodik: minőség, innováció és szolgáltatás
együttesére, mivel csak e három tényező folyamatos optimalizálása
során ismerhetjük fel erősségeinket és lehetőségeinket. Az ökológia
és a környezettudatos termelés is integrált alkotórészei gondolkodá-
sunknak, ezért a munkafolyamatok során ügyelünk ezek feltételeire.
A Tana termékekkel végzett felülettisztítással ügyfeleink úgy segítik a 
hosszú távú értékmegőrzést, hogy a munkavégzés közben csökken
a káros anyagok kibocsátása, ezáltal tisztábbá és egészségesebbé
válik a környezet is. Így a mi gazdasági-ökonomiai sikerünk egyben
környezeti-ökológiai sikert is jelent.
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140 éves tapasztalat a tisztítás és ápolás terén
A Werner&Mertz Kft. története a XIX. század hatvanas éveiben 
kezdődött. 1867-ben Wolfgang Werner, a St.Quintin zu Mainz-ban 
élő harangozó leszármazottjai, „Werner Testvérek” néven viaszgyárat 
alapítottak. 1878-ban csatlakozott a vállalathoz a második névadó: 
Georg Mertz, ettől az évtől a viaszgyár „Werner&Mertz“ néven működik.
1887-ben Philipp Adam Schneider, Georg Mertz veje vette át a cég 
vezetését. A korábbi viasz feldolgozási tapasztalatokra  
támaszkodva kifejlesztett egy teljesen új típusú 
cipőápoló krémet, mely az első mérföldkövévé vált 
egy példanélküli sikertörténetnek. Az 1901-es évhez 
fűződik a markáns fémdobozba csomagolt ápolóter-
mék, az „Erdal” márka megjelenése, nem sokkal ezu-
tán már az „Erdal” képes márkajelzése, a békakirály is 
feltűnt a pléhdobozokon. A „béka” megkezdte diadal-
menetét, és nemsokára már elképzelhetetlenné vált a 
cipőápolás az Erdal márkanév nélkül. 1921-re az Erdal 
vezető cipőápolási márka lett Németországban.
1945 után a vállalat üzleti lehetőségei kiszélesedé-
sének köszönhetően gyorsan növekedett. Az 50-es 
években bevezetésre kerültek a „REX” (autóápolási) és 
a „TUBA” (szőnyegtisztítási) márkák. Az ausztriai Halleinben található 
üzem 1954-ben kezdte meg működését. A „Tofix” és „Tarax” márkákkal 
megkezdődött a fürdő- és szanitertisztító szerek új termékszortimentjé-
nek piaci bevezetése.
1971-ben megalapították a „TANA Chemie” Kft-t, mely azóta a professzi- 
onális nagyfelhasználók részére gyárt és forgalmaz tisztítószereket.
1973-ban nagy tetszést aratott az Emsal márka, mely először egyesítette  
a saját fényű szerek és padlótisztító-szerek tulajdonságait.
1986-ban bevezették a „Frosch” márkát is, mely megalapozta a kör-
nyezetbarát tisztítószerek sikeres termékvonalát. 1996-ban az új, 
modern logisztikai központ felavatásával a cégtörténet eddigi legna-
gyobb beruházása fejeződött be.

1903 1918 1962 1971	től	napjainkig

A TANA TÖBBET
   NYúJT ÖNNEK!

Nagyobb kompetencia & szaktudás.
• Vezető európai márka
• Saját kutatási és fejlesztési részleg
• ISO 9001-, ISO 14001- és EMAS-certifikáció
• Rendszeresen képzett és többéves tapasztalattal rendelkező 
 munkatársak (tisztítás- és higiéniatechnikai szakemberek, 
 diplomás higiéniai menedzserek, műemlék-, homlokzat- és 
 épülettisztító mesterek, higiénikus szakemberek, az 
 épülettisztító szakterület szakértői)

Több szolgáltatás & együttműködés.
• Egyénre szabott problémamegoldás
• Felületmegóvó szolgáltatás
• Közvetlen területi vagy munkahelyi oktatások
• Takarítási- vagy fertőtlenítő tervek
• Minta tesztek
• Objektum számítások, fogyási kalkulációk
• Az újfajta padlófelületek esetében tisztítási- és ápolási 
 tanácsadás a burkolatgyártók együttműködésével
• Mindenki számára nyílt szemináriumok
• Felhasználási javaslatok, termékleírások és technikai 
 megoldások a weboldalon

Jobb teljesítmény & minőség.
• Legmagasabb termékminőség
• Optimális tisztítási- és ápolási teljesítmény
• Környezetbarát összetétel
• Leggazdaságosabb megoldás
• Rendszermegoldások a tökéletes adagoláshoz
• Vevőorientált rendszerek vezető gép- és 
 eszközgyártók együttműködésével
• Innovációs fejlesztés

Tana. Komplett program a            -mel és              -pal
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Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

AZ APESIN CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

Fertőtlenítő hatású tisztítószerek
  

 
 
Apesin AP 100 	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 6,0 7,0
Apesin AP 3 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l l 4,5 7,0
Apesin AP Combi DR 	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l 9,0 7,0
Apesin Fertőtlenítő-spray  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 9,0
Apesin KDR Food fertőtlenítő hatású tisztítószer
konyhai felhasználásra	 l 	 l	 l	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 0,5 2,0
Apesin DSR 60 fertőtlenítő hatású tisztítószer 
fürdő- és szaniterhelyiségekhez l 	 l	 l	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 1,0 2,0
Apesin SDR San fertőtlenítő hatású tisztítószer
fürdő- és szaniterhelyiségekhez	 l 	 l	 m	 m	 m	 	 l	 m	 	 l	 l 1,0 2,0
Apesin Handaktiv l	 	 l	 	 	 	       6,4 6,4
Apesin HD	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,5 5,5
Apesin Rapid l  l	 l l	 l		 l	 l	 l	 	 l	 l	 10,5 8,0
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      Hatás                  Használható/ megfelelő             pH érték 
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Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

Fertőtlenítő hatású konyhai gyorstisztító szer. Eltávolítja a makacs 
zsíros, fehérjés szennyeződéseket, valamint a baktérium- és gom-
batelepeket. Besorolása a DGHM-VAH- és DVG- jegyzék szerint. 
Valamennyi víz- és saválló felületen használható. Alkalmazható 
vizes blokkokban is.

0709818 – 1l-es flakon
0709819 – 10l-es kanna

APESIN KDR FOOD

Nagy hatásfokú fürdő- és szanitertisztító. Gyorsan és hatékonyan 
távolítja el az ásványi szennyeződéseket, zsíros és fehérje
lerakodásokat, valamint a baktérium- és gombatelepeket. Minden 
víz- és saválló felületen alkalmazható.

0404798 – 1l-es flakon
0404799 – 10l-es kanna

APESIN DSR 60 FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER SZANITERTISZTÍTÁSRA

Fertőtlenítő hatású szaniter gyorstisztító szer. Baktericid, fungicid, 
valamint HBV és HIV inaktiváló hatású. Besorolása a DGHM-VAH 
jegyzék és RK-intézmény szerint. Gyorsan és tökéletesen távolítja 
el az ásványi lerakódásokat, zsírokat, fehérjés szennyeződéseket, 
valamint a baktérium- és gombatelepeket. Valamennyi víz- és savál-
ló felületen használható.
0709665 – 1l-es flakon
0709664 – 10l-es kanna
0709653 – 20l-es hordó

Alkoholos kézfertőtlenítő szer, mely biztosítja a higiénés kéztisz-
títást. Optimálisan használható nagykonyhákban és az élelmiszeri-
parban is. A DGHM/VAH által bevizsgált szer, amely megfelel az EN 
12054 és 1499 előírásainak is.

1503805 – 1l-es flakon
0709616 – 2l-es flakon

APESIN SDR SAN

APESIN HANDAKTIV

Oxigénaktív felületfertőtlenítő tisztítószer baktericid, fungicid, 
virusinaktiváló és tuberkulocid hatással. Kiváló tisztító hatással, öko-
lógiai ill. toxikológiai tulajdonságokkal rendelkezik. Alkalmazását kel-
lemetlen szag nem kíséri. Minden lemosható felületen használható 
bármely egészségügyi területen.

0404708 – 20g-os tasak

APESIN AP 100

Felületfertőtlenítő tisztítószer baktericid, fungicid, valamint vírus 
inaktiváló hatással. Kiváló tisztítóhatás jellemzi, szagtalan, alkal-
mas minden lemosható felület tisztítására. Használható klinikai 
területeken, szanatóriumokban, ill. egyéb ápolási területeken.

0404787 – 10l-es kanna

APESIN AP 3

Felületfertőtlenítő tisztítószer, amely élelmiszerfeldolgozó területek 
tisztítására és fertőtlenítésére is alkalmas. Használható permete-
zéses és merítéses eljárással is. DVG, DGHM-VAH-listázott. Illat-
mentes, alacsony hígítási koncentráció.

0707868 – 5l-es kanna

APESIN COMBI DR

Alkoholos felületfertőtlenítőszer szóróflakonban. Baktericid, fungicid, virucid 
hatású készítmény. Színtelen, kellemes illatú. Alkalmazható minden alko-
holálló felületen, felhasználható műtőscipők fertőtlenítésére is.
 

0407216 – 750ml-es szóróflakon

APESIN FERTŐTLENÍTŐ SPRAY
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Rövid hatóidejű fertőtlenítőszer. Széles hatásspektrum mellett igen alacsony higítá-
si arány jellemzi. Baktericid, fungicid hatású, inaktiválja a HBV/HIV vírusokat, a 
rotavírusokat, az adeno- és papovavírusokat. Dermatológiailag tesztelt. Adagolása 
egyszerű és megbízható. Az élelmiszerfeldolgozásban is alkalmazható. Minden 
lemosható felületen használhatjuk.

0404603 – 5l-es kanna
1404604 – 2l-es adagolóflakon
0404605 – 2l-es utántöltõ tasak

APESIN RAPID

Alkoholos kézfertőtlenítő szer, mely biztosítja a higiénés kéztisz-
títást. Optimálisan használható nagykonyhákban és az élelmiszeri-
parban is. A DGHM/VAH által bevizsgált szer, amely megfelel az EN 
12054 és 1499 előírásainak is. 

0408719 – 1l-es flakon

APESIN HD

Központi üzemünkben, Mainzban kb. 40
munkatárs használja fel napról napra

a nemzetközi higiéniai kutatások legújabb
elméleti felismeréseit innovatív termékek
kifejlesztésére és olyan új technológiák

megteremtésére, melyben a legfontosabb
tényező a mosó-, tisztító-, ápoló- és fertőtlenítő

szerek hatásmódja. Az innovatív termékek
előállításához a legmodernebben berendezett

kutató laboratóriumok – pl.: elemző és mikrobiológiai 
kutatóállomások – állnak rendelkezésre. A vegy-

szerekhez tartozó csomagoló- és adagoló-rendszereket 
is itt, a mainzi üzemben fejlesztik és tökéletesítik.

Mindkét telephelyünkön, Mainzban
és Halleinben is megtalálhatóak a
következő infrastukturális elemek:
folyékony nyersanyag tároló tank,
magasállványos raktár és a legmo-
dernebb víztisztító. Így az összes
lehetséges potenciál figyelembe-
vételével optimalizálható a teljes
termékellátási folyamat a tökéletes
összhang érdekében. Az „ellátási
lánc menedzsment“, az „üzemi
struktúratervezés“, valamint a „Total
Quality Management“szavatolják
többek között a magas színvonalat
most és a jövőben is.

A beszálítókkal, burkolat- és gép-gyártókkal, valamint
az ipartestületekkel kialakított intenzív és sokoldalú
kapcsolatrendszerünk segít abban, hogy minden
felmerülő kérdésre - akár egyéni tisztítási igényekre
is- kompetens választ tudjunk adni.

“ Minden	új	igény	számunkra
	 	 	 egy	újabb	kihívás.”

A Tana termékek használatával elérhető minőségi
előny annak köszönhető, hogy jelentős összeget és
tudást fektetünk a kutatás-fejlesztésbe.

     Miért nevezhetjük önálló
tudománynak a „tökéletes
tisztítás“ koncepcióját?

“ Az információtól az
     optimalizálásig.”



1716

AZ ULTAN CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

      Hatás                  Használható/ megfelelő             pH érték 

l	 alkalmas
m	korlátozottan	alkalmas
1:		természetes	felületkeménységet	és	–
	 fényt	eredményez
2:	csak	mészkőtartalmú	természetes	kövezetre
3:	lakkozatlan

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
 

Padlóápoló- és tisztítórendszerek

  
 

 
Emulziók és diszperziók             

B 250 sport 		 l 		 l		 l	 m  		 l    8,0 8,0
B 250 universal	 l		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l 	 m  7,0 7,0
GLANZER B 251		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l     7,5 7,5
LONGLIFE Stone		 l		 l 	 		 		 			 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE conductan 		 l 		 l		 l 	 m      9,0 9,0
LONGLIFE diamond 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
LONGLIFE hospital		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m     9,0 9,0
LONGLIFE uno 		 l 		 l		 l	 m		 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE vario 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
vario MATTPASTE		 l 		 l		 l	 m		 l       9,5 9,5
MEGLA-POL 		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l    9,0 9,0
POLYMER Primer   l   l l m  l    m  9,0 9,0
TETRIS l	 l	 	 l	 l	 l	 m  l	 	 	 	 -  - 
ALAPTISZTÍTÓK            

GR „S“	 l 	 m		 l  		 l	 m  		 l	 l 13,5 13,0
GR 10	 l  		 l		 l		 l		 l	 l		 l 		 l		 l 10,0 9,5
LINAX plus	 l  		 l		 l		 l		 l	 m		 l 		 l		 l 10,0 9,0
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
QUICK-STRIPPER l  m		 l  		 m	 m  	 m m 13,5 12,5
A PADLÓTISZTÍTÁS SPECIÁLIS TERMÉKEI 
             CLEANER 3000	 l  	 m		 l	 m		 l	 m		 l 	 m   -   - 

CLEAN extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 m	 	  -   - 
CRISTAN 		 	l 1    		 	l 2      1,0 1,0
FOAM-EX-Habzásgátló 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	   6,0 6,0
INNOMAT	 l	 m 		 l		 l		 l		 l	 m		 l  m  10,5 9,0
KARACHO l     		 l	 m 		 l		 l  10,5 8,5
LAMITAN	 l	 m 		 l		 l		 l		 l		 l		 	l3    4,5 6,0
WX 3000 l	 l	 	 	 l	 	 l	 	 l	 	 	 	  -   - 
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l	 alkalmas
m	korlátozottan	alkalmas
1:		természetes	felületkeménységet	és	–
	 fényt	eredményez
2:	csak	mészkőtartalmú	természetes	kövezetre
3:	lakkozatlan

GLANZER B 251
Magas kopásállóságú, saját fényű emulzió. Alkalmazható minden 
vízálló felületen. A létrejött védőfilm extra szennyeződéstaszító 
hatású és ellenállóképességű. Könnyű és gyors felvitel, takarékos 
felhasználás.

1404731 – 10l-es kanna

B 250 UNIVERSAL
Tisztításaktív speciális diszperzió. Csúszásmentes, ellenálló, 
könnyűfényű bevonatréteget képez. Felületjavítóként is hasz-
nálható. Alkalmazható minden vízálló felületen, kezeletlen fa és 
polírozott kőfelületek kivételével. DIN180132 alapján bevizsgálva és 
tanúsítva.

0702656 – 10l-es kanna

Speciális diszperzió sportcsarnokok, fitness-központok, stb. 
rugalmas és csúszásmentes felületeinek bevonatolásához. 
DIN180132 alapján bevizsgálva és tanúsítva.

0702657 – 10l-es kanna

B 250 SPORT      Hatás                  Használható/ megfelelő             pH érték 

EMULZIÓK ÉS DISZPERZIÓK

Padlóápoló- és tisztítórendszerek 

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Faápolók            

TIMBER natura	 	 l 		 	 	 	 	 	 	l3    5,0 5,0
TIMBER renova	 	 l 		 	 	 	 	 		 	l3    8,0 8,0
TIMBER KÉK PAD	 m	  		 	 	 	 	 		 	l3    -  - 
TIMBER BARNA PAD	 m	  		 		 	 	 	 	 	l3    -  - 
Ápoló hatású szerek         

NETAN 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l 	 m  7,5 7,0
TAWIP	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
TAWIP C 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
VIONET	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
VIONET C	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
Ápoló hatású szerek kőburkolatra

CALC EX l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 l	 0,5 2,0
DEEP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 l	 l	 12,0 11,0
TOP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 l	 l	 8,5 7,0
INNOMAT A l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 m	 m	 8,7 7,5
INNOMAT S l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 m	 	 10,5 9,0
IMPRETAN S  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 10,5 10,5
IMPRETAN W  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 4,2 4,2
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
LONGLIFE stone l l     l	 	 	 	 m	 	 -  - 
CRISTAN  l	2     l	3      1,0 1,0
Szőnyegtisztító-szerek            

Fleck-Ex top		 l   	 m 	 m	 m 		 l	 m	 m 7,5 7,5
GUM-EX	 l  		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l  -   - 
SPRÜH-EX	 l        		 l   8,0 7,0
TR-UNIVERSAL	 l        		 l   7,5 7,0
ТР 12	 l        		 l   7,0 7,0
TTR 86	 l        		 l    -   - 
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POLYMER PRIMER
Tartós póruskitöltő. Kiváló víz- és vegyszerellenállóság jellemzi. A 
védőfilm alaptisztítás után is megmarad. Használható valamennyi 
porózus, nagy szívóképességű padlóburkolat esetében. Járólap és 
gumi burkolatokon ne alkalmazzuk.

0706998 – 10l-es kanna

Jó tapadóképességgel rendelkező, vízálló, kemény védőréteget 
képez. Speciális összetevői csúszásmentes felületet biztosítanak. 
High speed eljárással polírozható. Elsősorban linóleum és egyéb 
műpadlók bevonatolására alkalmas.
 

0404730 – 10l-es kanna

MEGLA-POL

LONGLIFE VARIO/MATTPASTE
A Longlife Vario ápoló hatású diszperzió, amelynek fénye – a 
Vario Mattpaste alkalmazásával – az objektum igényének 
megfelelően különféle szintre állítható be a teljesen mattól egés-
zen a magasfényűig. Alkalmazható minden rugalmas burkola-
ton, különösen linóleumon és PVC-n. Kezeletlen fa és polírozott 
kőfelületeken nem használható! A Vario Mattpaste csak Longlife 
termékkel együtt alkalmazható.
0702618 – 5l-es kanna (Vario)
0702658 – 100ml-es adagolózacskó (Mattpaste)

LONGLIFE UNO
Magas szilárdanyag-tartalmú speciális diszperzió, mellyel rövid idő 
alatt kiváló optikai hatás érhető el. Az optimális eredmény elérésé-
hez minden esetben használja a „Speed” bevonatoló-eszközöket! 
Alkalmazható: PVC, linóleum, különleges műanyag felületeken, stb., 
kifejezetten ajánlott a nagy nedvszívóképességű burkolatok bevona-
tolásához. Kezeletlen fa, elasztomer és polírozott kőfelületekre nem 
használható!

0702619 – 10l-es kanna

LONGLIFE HOSPITAL
Fertőtlenítőszereknek ellenálló, szennyeződéstaszító réteget képző 
diszperzió. Gyorsan és egyszerűen alkalmazható, feltölti a burko-
laton található kisebb réseket, karcolásokat. Alkalmazható minden 
vízálló felületen. Ideális kórházak, orvosi rendelők, szanatóriumok 
és idősek otthonainak padlóira illetve minden olyan objektum-
ba, ahol az APESIN termékcsaládot használják tisztításra és 
fertőtlenítésre.

0702652 – 10l-es kanna

Könnyen tisztítható, csúszásmentes, tartós, magasfényű védőfilmet 
képez, mely kopásálló és taszítja a szennyeződéseket. Alkalmazá-
sa egyszerű, a felületre könnyen felvihető. Kifejezetten ajánlott a 
nagy forgalmú területek PVC, linóleum és műanyagburkolatainak 
védelmére. Nem használható elasztomer, kezeletlen fa és polírozott 
kőfelületeken!

0702632 – 10l-es kanna

LONGLIFE DIAMOND

LONGLIFE CONDUCTAN
Speciális emulzió irodák, számítógéptermek, kórházak, stb. 
vezetőképes PVC- és linóleumburkolatainak ápolására. Nem képez 
szigetelő réteget, így biztosítja a burkolatok eredeti vezetőképes-
ségének megőrzését. Megfelel a DIN IEC 61340 és EN 1081 sz. 
szabványoknak. Elasztomer, műgyanta és parkettaburkolatokon 
csak kellő körültekintéssel alkalmazható!

0402207 – 10l-es kanna

Különösen nagy ellenálló képességű ápoló diszperzió minden ter-
mészetes és műkő burkolatra. Nem alkalmazható mázas kerámia, 
járólap (greslap) és magasfényű természetes kő felületeken.

0707623 – 10l-es kanna

LONGLIFE STONE

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Nagyteljesítményű, erősen lúgos alaptisztítószer ápolószer marad-
ványok és lerakódott szennyeződések rendkívül gyors és teljes 
feloldására. Kellemetlen szagokat nem okoz. Lúgálló padlóburkola-
tok tisztítására alkalmazható (PVC, járólap, ipari burkolatok, gránit).

0404741 – 10l-es kanna                     
0404641 – 200l-es hordó

QUICK-STRIPPER

LINAX EXTREME
Oldószer alapú, effektív univerzális alaptisztító, minden mosható 
felületre. Gyorsan eltávolítja az erős szennyeződéseket, és gond 
nélkül eltávolítja a vastag polimer rétegeket. Rövid hatóidő. Nedves 
moppal elég áttörölni. Nem szükséges leöblíteni. 

0708604 – 10l-es kanna

Elsősorban linóleum, gumi, márvány és mészkő felületekre ajánlott, 
de minden vízálló burkolaton használhatjuk. Eltávolítja az elhaszná-
lódott bevonatot, ill. megtisztítja a padlóburkolat pórusait. Anyagkí-
mélő, rövid behatási idő, csekély habképződés jellemzi.

1103685 – 10l-es kanna
0709992 – 200l-es hordó

LINAX PLUS

Mérsékelten lúgos alaptisztító megkopott ápolófilmek és tapadó 
szennyeződések eltávolítására. Kellemes, friss illatú. Alaptisztításra 
és építést követő takarításra ajánlott valamennyi vízálló padlóburko-
laton.

0404747 – 10l-es kanna

GR 10

GR „S“
Lúgos alaptisztító, gyorsan és fáradság nélkül eltávolítja a 
többrétegű/ régi bevonatokat. Habszegény, alkalmazhatjuk minden 
lúgálló padlóburkolaton – akár 5%-os koncentrációban is.

0404743 – 10l-es kanna
0403868 – 1000l-es konténer

TETRIS
A tisztítás és ápolás első komplett megoldása gyárilag bevonatolt 
padozatokra. Védi a felületet a kisebb mechanikai sérülésektől és 
megakadályozza a gyors kopást. Speciális selyemfényű védőréteget 
képez (első ápolás). Alkalmas napi tisztításra és a védőréteg felfrissí-
tésére is. Ezen kívül jól alkalmazható a védőréteg eltávolítására is. 

0708669 – 10l-es kanna

ALAPTISZTÍTÓK

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Fa, laminált fa és parafa padlóburkolatok ápoló- és impregnálósze-
re. Láthatatlan védőfilmet képez, amely a felület eredeti optikáját 
és csúszásmentességét nem befolyásolja. Gátolja a padlófelület 
elszennyeződését, megkönnyíti a takarítást. Más tisztítószert ne 
használjunk a felületen.

0406158 – 1l-es flakon
0406156 – 10l-es kanna

LAMITAN

KARACHO
Tenzideket, enzimeket, optikai fehérítőanyagot és oldószert nem  
tartalmazó problémamegoldó tisztítószer, amely a finomkerámia 
járólapokról is eltávolítja a makacs, intenzív szennyeződéseket. 
Automata súrológépben is alkalmazható. Valamennyi nedvességál-
ló, színtartó felülethez, így pl. mennyezetekhez vagy szőnyegekhez 
is használhatjuk.

0403912 – 1l-es flakon          
0403909 – 10l-es kanna

Gépi tisztítószer nagy felületek takarításához, gyors gépeknél is 
tökéletes tisztítóteljesítményt nyújt. Zsírok, olajok nyomtalan eltá-
volítására is hatékony, melyek az áruházak élelmiszerrészlegén 
fordulnak elő. Rendkívüli tisztítóhatása folytán alacsony koncen-
trációban is alkalmazható. A termék ápoló hatása megakadályozza 
az adott felület kilúgosodását, gátolja a felület újraszennyeződését. 
Antisztatizáló hatású. A termék használata bársonyos optikai hatást 
biztosít. DIN180132 alapján bevizsgálva és tanúsítva.

0406116 – 10l-es kanna          0706118 – 200l-es hordó

INNOMAT

FOAM-EX - ENTSCHÄUMER / HABZÁSGÁTLÓ

Megakadályozza az extrakciós készülékek, vízszívók és automaták 
szennyvíztartályában a habképződést ,ill. eloszlatja az ott lévő ten-
zid- és szappanmaradványokból álló habot. Különösen takarékos 
felhasználhatóság. Kizárólag a szennyvíztartályba önthető.

0404779 – 5l-es kanna

CLEANER 3000
Eltávolítja a szennyeződéseket és közlekedési nyomokat, többek 
között a gumicipősarkak okozta fekete csíkokat is. A bevont padló-
burkolatok ápolófilmjét nem károsítja. Valamennyi ápolási diszper-
zióval kezelt padlóburkolaton alkalmazható, valamint a fa-, parketta 
és linóleumpadlókon.

  

1404752 – 10l-es fémkanna

Márvány és mészkő padlóburkolatok ápolószere kristalizációs technoló-
giához. Savra érzékeny, mészkő tartalmú burkolatok fényezésére szolgáló 
készítmény, amely a karcolásokkal szemben ellenállóvá, valamint szenny-
taszítóvá és könnyen tisztíthatóvá teszi a padlófelületet. Megőrzi a kő 
padlóburkolatok természetes felületi keménységét.

0404757 – 500ml-es flakon

CRISTAN

Nagy hatékonyságú tisztítószer. A tisztítást ás ápolást egy munka-
folyamatban biztosítja. Nagyon jó a terülési képessége , egyenletes 
tisztítást biztosít. Kiválóan alkalmazható víztaszító padozatokon és 
amelyek PU/PUR felülettel rendelkeznek. Nagyon hatékony, már 
0,25%-tól.

0109419 – 2l-es utántölthető flakon
0109418 – 5l-es kanna

CLEAN EXTREME

Padlóápoló- és tisztítórendszerek

A PADLÓTISZTÍTÁS SPECIÁLIS TERMÉKEI
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Padlóápoló- és tisztítórendszerek

Intenzíven tisztító pad. Linax extremmel ajánlott használni spray-
tisztító technológiával. Elsősorban ép (nem sérült) lakkozott 
burkolatokra javasolt. Alkalmas a faburkolat alapos előkészítésére, 
optimális feltételeket teremt a TIMBER RENOVA használatához.

0701749 – 5 x 1 Pad 410 x 410 x 10mm

TIMBER BARNA PAD

Az olaj impregnáló és ápoló helyettesítésére lett kifejlesztve. Hasz-
nálható valamennyi helyen, ahol a fapadozatok helyreállításánál, a 
padló felfrissítésére és utólagos ápolására egyébként olajat hasz-
náltak volna. Az alaposan megtisztított padlóra felvitt TIMBER
NATURA kiemeli a fa természetes karakterét és a padlónak 
újra friss, természetes és értékes külsőt kölcsönöz. Használja 
egyszerűen moppal.

0701693 – 5l-es kanna

TIMBER NATURA

TIMBER RENOVA

Erős dörzshatású pad. Linax extremmel ajánlott használni, spray-
tisztító technológiával. Elsősorban olajozott burkolatokon, de az 
erősen elhasználódott lakkozott felületeken is alkalmazható. Alkal-
mas a fapadozatok alapos tisztítására és homogenizálására, így 
optimális feltételeket teremt a TIMBER ápolószer használatához.

0701748 – 5 x 1 Pad 410 x 410 x 10mm

TIMBER KÉK PADWX 3000
Könnyen és maradék nélkül eltávolítja a szennyeződést és a 
gumicsíkokat. Alkalmazása után védőréteg marad, amelyet kitűnően 
ki lehet polírozni. Használható minden padozaton, amely ellenáll 
az oldószereknek. Alkalmas kezeletlen fa padozatra, linóleumra és 
cotto-csempére egyaránt. Nem tartalmaz illatanyagot.

0709199 – 10l-es kanna

ÁPOLÓ HATÁSÚ SZEREK

Cukortenzideket tartalmazó univerzális padlóápoló tisztítószer. Már 
0,25 %-os koncentrációban optimális tisztítóhatást biztosít. Minden 
vízálló padlóburkolaton használható, környezetbarát, káros réteg-
képződést nem okoz. Javasolt hígítási arány: 0,25 % – 5 %

0404617 – 1l-es flakon
0404618 – 10l-es kanna

NETAN

FAÁPOLÓK 

Nagyfokú ápolási védelem, mindenekelőtt az ép (nem sérült) lakko-
zott burkolatok utólagos védelmére szolgál. Használható mindenhol, 
ahol előtte TIMBER NATURA volt alkalmazva. A termék egyszerűen 
moppal felvihető. A TIMBER RENOVA visszaadja a padlónak ter-
mészetes külsejét és egyben javítja a védelmét a nagyfokú igénybe-
vétellel és nedvességgel szemben.

0701686 – 5l-es kanna
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Ápoló hatású napi felmosószer. Alapos tisztító hatás jellemzi,  
vékony selyemfényű védőfilmet képez. Gátolja, késlelteti a 
padlófelület elszennyeződését. Káros rétegképződést nem okoz. 
Valamennyi vízálló padlóburkolaton, ill. bevonatolt felületeken  
alkalmazható. Lakkozott parkettán is jól használható. Javasolt 
hígítási arány: 0,5 – 1 %  

0404774 – 1l-es flakon          0404773 –10l-es kanna

TAWIP 

Lenolaj bázisú ápoló hatású felmosószer. Vékony védőfilm képez, 
amely bársonyosan fénylő optikai hatást biztosít, és egyben  
csúszásmentessé teszi a felületet. Kiválóan alkalmas sportpályák 
kezelésére (DIN 18032). Nem habzik, így takarító automatákban is 
használható. Gátolja az elektrosztatikus feltöltődést. Javasolt  
hígítási arány: 0,5 – 1 % 

0406108 – 1l-es flakon
0406110 – 10l-es kanna

VIONET

Ápoló hatású napi felmosószer koncentrátum utántölthető adago-
lóflakon kiszerelésben. Könnyen és pontosan adagolható. Szállítási, 
raktározási költséget takarít meg, használata gazdaságos,  
környezetkímélő. Valamennyi vízálló padlóburkolaton, ill. bevonatolt 
felületeken is alkalmazható. Lakkozott parkettán is jól használható. 
Javasolt hígítási arány: 0,1 – 0,25 %

0707265 – 2l-es adagolóflakon
0404615 – 2l-es utántöltő tasak

TAWIP C

Szappanbázisú tisztítószer koncentrátum. Az utántöltő tasakkal 
újratölthejük az adagolóflakont. Kiszerelése pontos adagolást bizto-
sít, helytakarékos. Felhasználását lásd a Vionetnél.

0406113 – 2l-es utántöltő tasak

VIONET C

ÁPOLÓ HATÁSÚ SZEREK KŐBURKOLATRA

Alaptisztító szer, mely eltávolítja a cementfátyolt, mész-, ill. a
habarcs maradványokat a saválló természetes- és műkövek,
valamint kerámia csempék lerakását követően.

0708722 – 10l-es kannal

CALC EX

Effektív lúgos tisztítószer kerámia csempére, finomkerámiára és 
műkőre.

0708723 – 10l-es kanna

DEEP CLEAN CERAM

Napi tisztítószer, amely kiválóan alkalmas mikroporózus felület-
tel rendelkező padlók, különösen a finom kőcsempék és kerámia 
csempék tisztítására. Nem tartalmaz mosóaktív anyagokat, lúgokat, 
savakat vagy enzimeket. 

0708725 –10l-es kanna

TOP CLEAN CERAM

Padlóápoló- és tisztítórendszerek
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Padlóápoló- és tisztítórendszerek

Alkoholos tisztítószer, melyet fényes felületek  csíkmentes tisz-
tításához, gépi takarításához fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmazható 
fényes, polírozott természetes kőpadozatra, úgy mint fényes kerá-
mia csempére.  

0708727 – 10l-es kanna

INNOMAT A

Szappanos ápoló tisztítószer automatákba, érdesített felületű natúr- 
és műkőre. Az érdes felületű kő padozatokon és porózus csem-
péken optikailag is szép, selyemfényű felületet alakít ki.

0708728 – 10l-es kanna

INNOMAT S

Oldószer alapú, impregnáló szer, kő burkolatokra. Használható 
bel- és külterületeken egyaránt. Jól védi a felületet a foltoktól, és 
különböző foltok keletkezésétől, a vizes, olajos és zsíros folyadékok 
felvételétől. Könnyíti a napi tisztítást. Használható minden  
impregnálható képes ásványi padló burkolaton. 

0708730 – 10l-es kanna

IMPRETAN S

Vizes bázisú impregnáló szer, kő burkolatokra. Oldószermentes. 
Jól védi a felületet a foltoktól, és különböző foltok keletkezésétől, a 
vizes, olajos és zsíros folyadékok felvételétől. Könnyíti a napi 
tisztítást. Használható minden impregnálható ásványi padló  
burkolaton.

0708729 – 5l-es kanna 

IMPRETAN W

Magas aktivitású tisztítószer, egylépcsős tisztításra. Kiválóan 
teríthető, ezáltal az erősen víztaszító padlóburkolatokról is
eltávolítja a szennyeződéseket. Már 0,25% koncentrációban is
nagyon hatékony.

0708604 – 10l-es kanna

LINAX EXTREME

CRISTAN

Különösen nagy ellenálló képességű ápoló diszperzió, minden ter-
mészetes- és műkő burkolatra. Fényes, csúszásmentes védőréteget 
képez, amely megkönnyíti a napi takarítást és csökkenti a 
szennyeződések lerakódását.

0707623 – 10l-es kanna

LONGLIFE STONE

Kő burkolatok ápolószere kristalizációs technológiához, amely a 
karcolásokkal szemben ellenállóvá, valamint szennytaszítóvá és 
könnyen tisztíthatóvá teszi a padlófelületet. Visszaadja a termés-
zetes kő burkolat eredeti fényét és megőrzi a burkolat természetes 
felületi keménységét. Olyan kő burkolatokra alkalmazható, mint pl. 
a márvány, travertin, terazzo beton burkolat.

0404757 – 10l-es kanna
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Padlóápoló- és tisztítórendszerek

Extrakciós eljáráshoz, samponozáshoz, folttisztításhoz és bonnet-
korongos eljáráshoz egyaránt alkalmas szőnyegtisztítószer, kiváló 
szenny- és zsíroldó tulajdonságokkal. Semleges pH-értékű, optikai és 
egyéb fehérítőt nem tartalmaz, kíméli a bőrt. Bármely természetes és 
műszálas felülethez használhatjuk.

0403279 – 10l-es kanna

Rágógumi eltávolító. Fagyasztás révén eltávolíthatóvá tesz minden 
rágógumi és egyéb lágy gumik okozta szennyeződést. Használhatjuk 
minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolaton, valamint kárpit 
felületen, ill. ruházaton is. Felhasználásra kész.

0403297 – 400ml-es flakon

GUM-EX

A makacs szennyeződéseket különleges hatékonysággal oldja,  
emulgeálja és távolítja el a szőnyegekből. Optikai fehérítőt, fehérítő 
adalékot, oldószert és polimert nem tartalmaz. Kellemes illatú.  
Nedvességálló természetes és műszálas alapanyagú textilburkolatok 
tisztítására alkalmas. 

0404772 – 10l-es kanna

SPRÜH-EX

TR UNIVERSAL

Szőnyegsampon a szálak mélyén történő alapos tisztításhoz. Felfris-
síti a szőnyeg színeit, késlelteti az újraszennyeződést. Kellemes, friss 
illatot biztosít. Minden samponozható természetes és műszálas textil 
burkolaton alkalmazható, bármely típusú samponozógéppel.

0404770 – 10l-es kanna

TR 12

Száraz szőnyegtisztító. A granulátum gyorsan feloldja és megköti a 
szennyeződéseket, majd könnyen eltávolítható hengerkefés  
porszívóval. Por nem képződik, ragadós maradványokat nem hagy 
maga után. A szőnyeg a tisztítást követően azonnal használatba 
vehető. Ajánlott minden textilburkolathoz, amelyen a hosszú  
száradási idő miatt nem végezhető nedves tisztítás.

0404767 – 1000g-os tasak

TTR 86

Folttisztító szőnyeg és kárpit burkolatokhoz. Oldószerrel és vízzel 
oldható foltok gyors és problémamentes eltávolítására szolgál. A 
szőnyeg hátoldalát nem hólyagosítja fel. Alkalmazható természetes 
és műszálas szőnyeg és kárpit burkolatokhoz, valamint textíliákhoz.

1103277 – 500ml-es flakon

FLECK-EX TOP

SZŐNYEGTISZTÍTÓSZEREK
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A SANET CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

Szanitertisztítószerek

Szanitertisztítószerek

l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

  
 

BR 75	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l 	 m	 l	 l 0,5 1,5
IVECID                  	 l 	 		 m	 m	 m 	 l  	 l	 l 4,0 5,0
LAVOCID	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,5 4,0
LAVOCID C	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,0 3,5
SANTAN plus	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
Sprinter LAVOSAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter SANICID	 l  	 l	 m	 l	 m	 m	 l 	 l	 l 3,0 3,0
TASANIT	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
TASONIL ultra fresh	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
Tofix ILLATSPRAY     
Tofix WC-STEINE     
WC LIQUID	 l 	 	    	 l  	 l  2,0 2,0
WC-POWDER	 l 	 	    	 l  	 l  1,0 1,0
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Modern, anyagtakarékos szóróflakonos lemosórendszer, vizes 
blokkok berendezéseinek letörléséhez kifejlesztett tisztítószer. 
Használatával gyorsan, hatékonyan és rendkívül gazdaságosan 
tisztíthatjuk meg a csaptelepeket, mosdókat, csempefelületeket, 
tükröket, kilincseket a mindennapi szennyeződésektől. Kellemes 
illatú, vízlepergető hatású, a csaptelepeknek szép fényt biztosít.

0406471 – 325ml-es flakon

SANTAN PLUS

Napi takarítás során eltávolítja a szanitereken található 
szennyeződéseket, szappanmaradványokat, kozmetikai cikkek nyo-
mait. Csík- és fátyolképződés nélküli száradást biztosít. Kellemes 
citromos illatú. Savérzékeny felületeken pl. márványon is használ-
ható.

0706782 – 750ml szóróflakon

SPRINTER LAVOSAN

Felhasználásra kész, általános szanitertisztító. Gyorsan és fárad-
ságmentesen oldja az ásványi és zsíros-olajos szennyeződéseket. 
Kellemes illatú. Savérzékeny felületeken is használható.

0702584 – 750ml szóróflakon

SPRINTER SANICID

Alap- és napi szanitertisztító. Környezetbarát összetétel. Könnyen 
és gyorsan oldja a vizesblokkok szennyeződését. A helyiségnek 
friss, higiénikus levegőt biztosít. Nagy tisztítóereje ellenére kifeje-
zetten anyagkímélő. A szaniter területek minden saválló felületén 
alkalmazható.

 
0404644 – 1l-es flakon          0404643 – 10l-es kanna
0404661 – 200l-es hordó

TASANIT

Nagyhatású foszforsav bázisú vízkőoldó. Eltávolítja a lerakódott víz-
követ, ill. húgykövet, valamint a rozsda- és cementfátylat. Megfelelő 
krómozású armatúrákon korróziót nem okoz. Alkalmazhatjuk minden 
uszodai területen, ill. toalettek és fürdők saválló felületein.

1502595 – 1l-es flakon  
0403969 – 10l-es kanna
1502302 – 200l-es hordó

BR 75

Tartós illatú napi szaniter tisztítószer. Vizesblokkokban és 
más vízálló felületen használhatjuk napi takarításra. Kitűnő 
fedőképesség jellemzi, jól tisztítja a napi szennyeződéseket, csík- 
és fátyolképződést nem okoz. Javasolt hígítási arány: 1 %

0402253 – 1l-es flakon
0402254 – 10l-es kanna

IVECID

Napi szaniter tisztítószer nem elhanyagolt területeken való alkalma-
zásra. Könnyen és gyorsan eltávolítja a vízfátylat, rozsdafoltokat és 
szappanmaradványokat. Csík- és fátyolképződést nem okoz.
Bármely szaniterterület saválló felületein használhatjuk. 

0404795 – 1l-es flakon 
0404794 – 10l-es kanna 
0404652 – 200l-es hordó 
1502953 – 1000l-es konténer 

LAVOCID

Napi szaniter tisztítószer-koncentrátum. Az adagolóflakonos és 
utántöltő tasakos kiszerelés könnyű és pontos adagolást biztosít, 
szállítási és raktározási kapacitást takarít meg. Használható fürdő- 
és szaniterhelyiségek saválló felületein. 

0404693 – 2l-es adagolóflakon
0404613 – 2l-es utántöltő tasak

LAVOCID C

Szanitertisztítószerek
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Összetételénél fogva kiváló tisztítóhatású. Habzik, pezseg, ezáltal 
a nehezen hozzáférhető helyeken is hat. Leoldja a vízkövet, húgy-
követ és a szennyeződést egészen a lefolyókönyökig, így nem kell 
a kefével, stb. utána dörzsölni. Kellemesen friss illatú, minden WC-
csészében alkalmazható.

0404785 – 1000g-os zacskó

WC-POWDER
Nagy teljesítményű univerzális szaniter tisztítószer. Vízkőoldó és 
napi tisztító egyben. Intenzív tisztító hatás és kellemes, tartós 
illat jellemzi. Sűrű konzisztenciájának köszönhetően függőleges 
felületeken is hatékonyan alkalmazható.

0406154 – 1l-es flakon
0406153 – 10l-es kanna

TASONIL ULTRA FRESH

Légfrissítő spray szagsemlegesítő hatóanyagokkal. Kellemes és 
hosszantartó illatot biztosít.

1508757 – 250ml-es flakon, citrom
1508756 – 250ml-es flakon, óceán

TOFIX ILLATSPRAY

1608629 – narancs
1508995 – narancs, 3db-os utántöltő
1508778 – óceán
1802796 – óceán, 3db-os utántöltő

TOFIX WC STEINE

Folyékony tisztítószer kerámia piszoárok, WC-k saválló felületeire. 
Jól oldja a WC-k és piszoárok szennyeződéseit. Közömbösíti a 
kellemetlen szagokat, hatékonyan tisztít a nehezen hozzáférhető 
helyeken is. A flakon alakja megkönnyíti a termék használatát.

0404790 – 750ml-es flakon 

WC LIQUID

Szanitertisztítószerek
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Napi- és általános tisztítószerek

TANET CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

Napi- és általános tisztítószerek

l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

  
 

 
AZ 70 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
AZ 70 C	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
DIFOTAN  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 7,0
ECO TOP l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 4,0 6,0
INOTAN 	 l      	 l     3,0 3,0
ÜVEG- ÉS MŰANYAGTISZTÍTÓ l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 l 10,8 10,8
INOR 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,5
IVEDOR	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
IVETAN	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
LAVAMANI ROSÉ	 l	 l           5,5 5,5
METAPUR 	 m	 l     	 l     6,0 6,0
TIMBER MOBILI l	 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	  7,0 7,0
MULTITAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter MULTICLEAN	 l  	 l	 m	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 10,0 10,0
Sprinter POWER	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 m 	 l	 l 11,0 11,0
Sprinter VIT	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
SR 13	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,0
SR 13 C  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 10,0 8,0
SUPERCLEAN l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 10,0 8,0
SUPERCLEAN C	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 9,0
UNIVERSALREINIGER l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 m 7,0 7,0
VITRE VIT	 l      m	 l m 	 l	 l 10,0 10,0
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Napi- és általános tisztítószerek

Cukortenzideket tartalmazó univerzális fénytartó tisztítószer. Már 
0,25 %-os hígításban is optimális tisztítóhatást fejt ki. Minden mos-
ható felületen használhatjuk, fokozottan környezetbarát készítmény.

1504848 – 10l-es kanna

ECO TOP

Nemesacél tisztító-ápoló. Egy munkamenetben távolítja el a víz-
kőfátylat, a lerakódott szennyeződéseket, a rozsdát és a zsíros, 
olajos szennyeződéseket, valamint polírozható védőfilmet képez. 
Kiválóan alkalmas rozsdamentes acél, továbbá króm, nikkel, sár-
garéz és vörösréz felületek tisztítására és ápolására. 3 lépésben 
használjuk: tisztítás, vizes öblítés, polírozás.

0404713 – 1l-es flakon

INOTAN

Minden üveg- és tükör felület (ablak, tükör, bútorüveg, autóüveg) 
külső és belső tisztítására alkalmas. Hatékony alkoholtartalmának 
köszönhetően gyorsan, alaposan és szépen tisztít csík- és 
fátyolképződés nélkül. Eltávolítja az ujjnyomokat, a zsír és nikotin 
szennyeződéseket. Műanyag felületekre is alkalmas.

1502978 – 1l-es flakon
1505701 – 10l-es kanna

ABLAK- ÉS MŰANYAGTISZTÍTÓ

Nagy koncentrációjú általános tisztítószer. Gyorsan és biztosan 
eltávolítja az olajos, zsíros és egyéb szennyeződéseket pad-
lózatról és egyéb felületekről.) Könnyen kezelhető, gazdaságos, 
csomagolóanyag-kímélő utántöltő rendszer.

0404083 – 1l-es flakon          0403961 – 10l-es kanna
0404655 – 200l-es hordó

AZ 70

Nagyhatású univerzális tisztítószer koncentrátum. Adagolása gaz-
daságos, kiszerelése helytakarékos és környezetkímélő. Kellemes 
illatú, bőrkímélő. Kiválóan alkalmas minden vízálló padlóburkolat, 
valamint ajtók, üveg és műanyag felületek, csempék, lakkozott fa és 
fém burkolatok tisztítására. Javasolt hígítási arány: 0,1 % – 0,25 %

0404084 – 2l-es adagolóflakon
0404612 – 2l-es utántöltő tasak

AZ 70 C

10-szeres alkoholos tisztítószer koncentrátum. Közvetlen felhasz-
nálás esetén a 2 ml-es adagolófejjel adagolható. Gazdaságos, 
csík- és foltmentes törlést biztosít, kellemes illatú. Minden mosható 
felületen használhatjuk.

0404601 – 1l-es kanna
1404622 – 10l-es kanna

DIFOTAN
Modern automata szóróflakonos tisztítószer. Felületkímélő alkoholos 
napi tisztítószer, csík- és fátyolképződést nem okoz. A Quick & Easy 
rendszerrel könnyen, gyorsan, biztosan használhatjuk. Valamennyi 
általános letörlési feladatra alkalmas, elsősorban irodai, szállodai 
takarításhoz javasolt.

0403933 – 325ml-es flakon

INOR

Valamennyi vízálló felületen univerzálisan alkalmazható, illatosító 
tisztítószer, amely a helyiségnek hosszantartó, kellemes illatot 
biztosít. Kitűnő nedvesítő és tisztító hatású, anyagkímélő, csík- és 
foltmentesen szárad.

0402255 – 1l-es flakon
0402256 – 10l-es kanna

IVEDOR
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Napi- és általános tisztítószerek

Ápolószer fém és eloxált felületek ápolására, polírozására és 
védelmére. Csíkmentes, fényes felületet eredményez. A konyhai 
mosogatón kívül bármely fém felületen alkalmazható. Kitűnõen 
használható nemesacélból készült pultfelületekhez, italgépekhez, 
liftajtókhoz stb.

0707370 – 500ml-es flakon

METAPUR

Hatékony bútorápolószer minden beltéri fából készült (nyers, pácolt, 
lakkozott) tárgyra, burkolatra. Tisztító hatása révén eltávolítja a 
port, a szennyeződést, az ujjnyomokat és a zsírfoltokat. Ápolja és 
tartósítja a fafelület csillogását, felfrissíti színét. Gazdaságos.
     

 
0709511 – 500ml-es flakon

TIMBER MOBILI

Környezetbarát tisztítószer, nem tartalmaz tenzideket, lúgokat, 
savakat vagy enzimeket. Univerzálisan bevethető mindenféle 
szennyeződés maradéktalan eltávolítására a lehető legalacsonyabb 
koncentráció alkalmazása mellett. Irodák, szaniter-helyiségek,
élelmiszer- és egyéb iparágak, stb., nedvességálló felületeinek
tisz-títására.

0401027 – 1l-es flakon
0401028 – 10l-es kanna

MULTITAN

Alkalmas az összes szennyeződés fajta gyors eltávolítására. Nagy-
on jó az emulgáló hatása az olajoknál és zsíroknál is. Hosszantartó 
illat. Gyorsan és fátyolképződés nékül szárad. Alkalmas valamennyi 
felületre, mint pl. ajtók, csempék, lakkozott felületek és fémek tisz-
títására.

0702058 – 750ml-es szóróflakon

SPRINTER MULTICLEAN

Kiváló nedvesítő és tisztító hatású csík- és foltképződés nélkül 
száradó, színezőanyagmentes tisztítószer. Kellemes illata tartós 
tisztaságérzetet biztosít. Gazdaságos, vízálló felületekre kiválóan 
használható.

0404105 – 1l-es flakon
0404106 – 10l-es kanna

IVETAN

Szappan- és lúgmentes, pH-semleges, ápoló hatású kézmosó és 
bőrtisztítószer. Gyengéden és kíméletesen tisztít, megőrzi a bőr 
természetes savas védőköppenyét. Speciális visszazsírozó és 
ápoló hatóanyagai védik a bőrt a kiszáradástól és a kirepedezéstől. 
Rendkívül gazdaságos, illata kellemes.

0404763 – 1l-es flakon          0701328 – 3l-es kanna
0404765 – 10l-es kanna

LAVAMANI ROSÉ

Felhasználásra kész oldat, rendkívül gyors hatású és hatékony 
szintetikus tisztítószer, mely könnyen eltávolítja a ragadós 
szennyeződéseket (zsírok, olajok, ujjlenyomatok), nikotinnyomokat, 
kozmetikai szerek, cipőfény, stb. nyomait. Eltávolítja a tinta, filctoll, 
alkoholos filc, pecsét nyomokat. Minden műanyagfelületen alkal-
mazható, kivéve a plexiüveget.

0706781 – 750ml-es szóróflakon
0706963 – 10l-es kanna

SPRINTER POWER

Gyorsan és fáradtság nélkül eltávolítja a szennyeződéseket 
pl.: zsír, olaj, nikotin maradványokat. Üveg- és tükörfelületek, 
műanyagfelületek tisztítására alkalmas.

0702184 – 750ml-es szóróflakon

SPRINTER VIT
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Napi- és általános tisztítószerek

Nagyhatású napi tisztítószer koncentrátum fokozott zsíroldó hatás-
sal. Egyaránt használhatjuk felmosáshoz, lemosáshoz és gépi 
tisztításhoz bármely vízálló felületen. Kiszerelései problémamentes 
hígítást, gazdaságos alkalmazást biztosítanak.

0404624 – 2l-es adagolóflakon
0404614 – 2l-es utántöltő tasak

SUPERCLEAN C

Nagyhatású tisztító koncentrátum speciális zsír- és szennyoldó 
hatóanyagokkal. Gyorsan és hatásosan feloldja a szennyeződést. 
Mosogatáshoz is használható. A bőrt nem károsítja. Oldószer-
mentes.

1505460 – 1l-es flakon
1502589 – 10l-es kannal

UNIVERSALREINIGER

Műanyag- és bútortisztító. Alkoholos tisztítóhabot képez, amely 
kényelmes, gyors és takarékos alkalmazást tesz lehetővé. Csík- és 
fátyolképződést nem okoz. Használható üveg, műanyag, lakkozott, 
kerámia, ill. fém felületek tisztítására.

0404755 – 600ml-es flakon

VITRE VIT

Alkoholos napi tisztítószer. Kiválóan megőrzi a felületek eredeti  
fényét. Csík- és fátyolképződést nem okoz. Alkalmazható valamennyi 
mosható felületen, vízálló és bevonatolt padlóburkolaton. Kellemes 
illatú, gazdaságos. Javasolt hígítási arány: 0,5 %

0404756 – 1l-es flakon
0404753 – 10l-es kanna
0404653 – 200l-es hordó

SR 13

Alkoholos napi tisztítószer koncentrátum utántölthető adagolófla-
konban. Nagyhatású fénytartó tisztítószer. Könnyen és pontosan 
adagolható, helytakarékos és igen gazdaságos. Alkalmazható vala-
mennyi mosható felületen, vízálló és bevonatolt padlóburkolaton.

0404690 – 2l-es adagolóflakon
0404611 – 2l-es utántöltő tasak

SR 13 C

Erős tisztítószer. Feloldja a megszáradt szennyeződéseket is, vala-
mennyi vízálló berendezési tárgyról és padlóról. Főleg az olajos és 
zsíros szennyeződések eltávolítására alkalmas. Felületkímélő, kel-
lemes illatú.

1404625 – 10l-es kanna

SUPERCLEAN
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GREEN CARE CSALÁD TERMÉKEI ÉS FELHASZNÁLÁSUK

Környezetbarát termékprogram

l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

Környezetbarát termékprogram
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      Hatás                  Használható/ megfelelő             pH érték 
  

 
 
All Purpose Cleaner No.1 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 7,0 7,0
Natural Cleaner No.2 vinegar  l	 	 	 m	 m	 m	 	 l	 	 	 l	 m	 2,5 5,0
Toilet Cleaner No.3 vinegar  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Toilet Cleaner No.3 lemon l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Glass & Window Cleaner No.4 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l		 l	 7,0 7,0
Cream Cleaner No.6 l	 	 	 	 	 	 	 l	 l	 	 l	 l	 5,5 7,0
Cream Cleaner No.6 lemon     l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0
Floor & Surface Cleaner l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0 
Floor Cleaner S l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 8,0 7,0
Floor Polish  l	 	 l	 l	 l m	 	 m	 	 l	  7,3 7,0
Stripper l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 m	 	 	 	 10,0 9,0
Alkastar l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 11,0 11,0
SR 15 l	 l	 	l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 8,5 7,0
Zitrotan l	 	 	 l	 l	 l		 	 l	 m	 	 l	 l	 1,9 4,0

  
NAGYKONYHAI TISZTÍTÓSZEREK            
Energy E3 l	 	 	 l	 		l	 			l						l						m						l						l					l	 	14,0 -
Brillant E3 l	 	 	 l	 		l	 	 					l														l						l					l	 2,0     -
Energy alu 	 l	 	 	 	 		l	 	 					l						m					l													 	l	 13,0 -
Grease E3    l	 	 	 l	 		m	 	 					l						m						l					l					l	 11,4 -
Manudish l	 	 	 l	 		l	 			l						l						l						l						l					l	 5,4 6,0



5150

Kellemes és hosszantartó citromillatot hagy maga után. Könnyen 
kezelhető a kiöntőflakonnak köszönhetően. Sűrű anyaga miatt 
hosszantartó hatóerővel rendelkezik, hatékony a lerakódások és a 
kellemetlen szagok ellen. Minden WC, piszoár és bidé tisztítására 
használható. 

0406404 – 750ml-es flakon

TOILET CLEANER NO. 3 LEMON

Kiváló tisztítóhatás. Bőrkímélő és környezetbarát összetétel. Kel-
lemes illat. Univerzálisan alkalmazható bármely mosható felületen. 
Kéztisztításra is alkalmas.

1104631 – 1l-es flakon
0404630 – 10l-es kanna
0404647 – 200l-es hordó

ALL PURPOSE CLEANER NO. 1

NATURAL CLEANER NO. 2 VINEGAR

TOILET CLEANER NO. 3 VINEGAR

Vízkő, szappancsíkok eltávolítására alkalmas minden konyhai- és 
szaniterfelületen. Szagsemlegesítő hatású.

1104633 – 1l-es flakon
0404632 – 10l-es kanna
1204640 – 200l-es hordó

Könnyen kezelhető a kiöntőflakonnak köszönhetően. Sűrű anyaga 
miatt hosszantartó hatóerővel rendelkezik, hatékony a lerakódások 
és a kellemetlen szagok ellen. Minden WC, piszoár és bidé tisz-
títására használható.

0404634 – 750ml-es flakonl

Citrom illatú, környezetbarát súrolószer, alkalmas a szaniter és élel-
miszerfeldolgozó helyeken, kemény felületek tisztítására.

0406412 – 500ml-es flakon

CREAM CLEANER NO. 6 LEMON

Univerzális, környezetbarát tisztítószer padozatokra és felületekre.
Hosszantartó narancs illattal rendelkezik. Eltávolítja a szennyeződést 
és egyben védi a felületet. Alkalmas minden vízálló felületre és 
padozatra, műanyagra, gumira, kőre, linóleumra, PVC stb.

0707915 – 1l-es flakon
0709195 – 10l-es kanna

FLOOR & SURFACE CLEANER

Csík- és fátyolképzõdés nélkül tisztít. Alkalmas mindenféle szennye-
ződés (zsír, csapadék, nikotin stb.) eltávolítására. Optimálisan tisztít 
minden ablak-, üveg- és tükörfelületet.

0404636 – 1l-es flakon
0404635 – 10l-es kanna

GLASS & WINDOW CLEANER NO. 4

Környezetbarát súrolószer, alkalmas a szaniter és élelmiszerfeldol-
gozó helyeken, kemény felületek tisztítására.

0404639 – 500ml-es flakon

CREAM CLEANER NO. 6

Környezetbarát termékprogram

DE/020/027

DE/020/014

DE/020/031

DE/020/018

DE/020/068

DE/020/013

DE/020/031



5352

Környezetbarát tisztítószer padozatok takarítására. Kézi és gépi tisz- 
tításra egyaránt alkalmas.  

0708434 – 1l-es flakon
0708433 – 10l-es kanna

FLOOR CLEANER S

Nagyhatású környezetbarát ápoló diszperzió padozatokra. Alkalmas 
minden olyan felületre, amely bevonatolható. 

0708395 – 10l-es kanna

FLOOR POLISH

Nagyhatású univerzális alaptisztítószer, bármely padozatra.

0708380 – 10l-es kanna

STRIPPER

Nagyhatású napi szaniter tisztítószer. Felületkímélő, nem tartalmaz 
savakat és klórt, érzékeny felületeken is alkalmazható.

0707995 – 1l-es flakon
0707998 – 10l-es kanna

ALKASTAR

Ökológiai, nagyteljesítményű alkoholos tisztítószer. Csík és 
fátyolképződés nélkül tisztít, nem hagy maradékot. Nagyon jó a 
terülési képessége víztaszító felületeken is. Gazdaságos, kis koncen-
trációban használható.(0,25%-tól). Ideális az összes vízálló felület 
és padló egy munkafolyamatban történő tisztítására. Enyhén habzik. 
Automatákba, habzásgátló alkalmazása mellett használható.

0701866 – 1l-es flakon
0701791 – 10l-es kannal

SR 15

Oldja az összes ásványi szennyeződést. Kellemes illatú. 
Fátyolképződés nélkül tisztít. Használható az összes saválló
felületre a fürdőkben és szaniter helyiségekben.

0709774 – 1l-es flakon
0409964 – 10l-es kanna

ZITROTAN

Környezetbarát termékprogram

DE/020/121

DE/020/042

DE/020/023



5554

Gyors zsíroldó hatású konyhai tisztítószer, amely gyorsan feloldja 
az olaj- és zsírlerakódásokat minden lúg és vízálló felületen.
Nagyon eredményesen használható makacs, ráégett 
szennyeződések eltávolítására, különösen tűzhely és grillsütő
tisztítására. Illatanyag mentes.

0701935 – 5 literes kanna
0709941 – 1l-es flakon

GREASE E3

Környezetbarát kézi mosogatószer. Kiváló olaj- és zsíroldó hatás. 
Dermatológiailag tesztelt. Minden fajta edény tisztítására ajánlott.

1404638 – 1l-es flakon
0404637 – 10l-es kanna
0404648 – 200l-es hordó

MANUDISH
Nagyteljesítményű környezetbarát folyékony mosogatószer profess-
zionális mosogatógépekhez. Bármely típusú mosogatógéphez, min-
den lúgálló edényhez és evőeszközhöz használható.

0409872 – 12,6kg-os kanna
0701656 – 25,2kg-os kanna

ENERGY E3

Nagyhatású környezetbarát öblítő folyadék professzionális
mosogatógépekhez. Bármely típusú mosogatógéphez, minden 
lúgálló edényhez és evőeszközhöz használható.

0409871 – 10l-es kanna

BRILLANT E3

Speciális gépi mosogatószer alumínium és kényes edényekre.
Kiemelt tisztító hatás kemény víz esetén is.

0701589 – 10l-es kanna

ENERGY ALU

NAGYKONYHAI TISZTÍTÓSZEREK

Környezetbarát termékprogram

AT/20/012

DE/019/006
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NOWA CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLATUK

Ásványi, növényi és állati olajok, ill. zsírok könnyű és gyors eltá-
volítására. Habszegény és semleges illatú. Alkalmazható minden 
lúg- és vízálló padlóburkolaton, ill. berendezési tárgyon.

0403973 – 10l-es kanna
0404650 – 200l-es hordó
1502257 – 1000l-es konténer

TANIN

Alkoholos illatmentes gyorsfertőtlenítő spray kis felületekre. Alkal-
mazható az egészségügyben, az élelmiszeriparban és a vendég-
látásban egyaránt. A DGHM-VAH által bevizsgált.

0707878 – 750ml-es flakon

QUICK-DES

Ipari tisztítószerek 

Ipari tisztítószerek

l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

  
 

 
TANIN	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
QUICK-DES	 l 	 l	 l l l	 l	 l  	 l	 m 11,0 11,0
FLA 710 S	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
GROMAR	 l  	 l 	 l	 l	 l     10,0 8,0
ISR 700	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 13,5 11,5
KRC 740	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 12,0 10,0
MR 750	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
RHE 720	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
SLR 600	 l 	 m	 l  	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
SR 760	 l  	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
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5958

Klórbázisú élelmiszeripari habosító tisztítószer minden lúgálló felület 
tisztítására. Tartós habot képez, fertőtlenítő hatású, kiválóan alkal-
mas magas- és alacsonynyomású berendezésekkel történő felhasz-
nálásra.

1502745 – 35kg-os ballon
1505894 – 235kg-os hordó

ISR 700 

Zsíroldószer valamennyi acél, vas, alumínium, sárga- és vörös-
réz, cink és ezüst szerszám, gép és berendezés, valamint üveg, 
műanyag és festett, ill. lakkozott felület tisztításához. Különösen 
alkalmas az élelmiszerfeldolgozó és -előállító üzemek, valamint a 
gépipar berendezéseinek tisztítására. Könnyen old minden zsíros, 
olajos, gyantás és kormos szennyeződést.
0701371 – 10,6kg-os kanna  0701192 – 21,2kg-os ballon
0404981 – 210kg-os hordó

FLA 710 S 

A szennyeződéstől önműködően elváló, hideg vízzel használható 
tisztítószer olajok, zsírok, guminyomok, fehérjelerakódások, korom, 
stb. tisztítására. Korróziógátló, anyagkímélő, gyorsan emulgeálja a 
szennyeződéseket. A DEKRA által bevizsgált termék. Valamennyi 
vízálló felületen alkalmazható. Különösen alkalmas gépek, berende-
zések külső tisztítására, ill. járművek motorjainak tisztítására.

1404727 – 10l-es kannal

GROMAR

Ládamosószer makacs zsíros és fehérje eredetű szennyeződések 
eltávolítására. Kitűnő emulgáló és szennyhordó képességgel, valamint 
magas aktívklór tartalmának köszönhetően jó fertőtlenítő hatással ren-
delkezik. Alkalmas magas- és alacsonynyomású berendezésekben, 
illetve mosóberendezésekben ládák, kutter kocsik, tartályok, kések, 
csizmák és kötények tisztítására.
0402151 – 12,3kg-os ballon          1504258 – 35kg-os ballon
1504788 – 250kg-os hordó 0402055 – 1100kg-os konténer

KRC 740

Folyékony füstgyanta eltávolító. Könnyen old minden kátrány, 
füstgyanta, zsír és fehérje eredetű szennyeződést. Minden kifejezet-
ten lúgálló élelmiszeripari felület tisztítására használhatjuk. Kiválóan 
alkalmas magas- és alacsonynyomású berendezések használatánál.
Alkalmazása során tartós, tömör habot képez, fertőtlenítő hatású.

0402155 – 13,2kg-os kanna       0702747 – 38kg-os kanna
1502711 – 1200kg-os ballon

RHE 720

Savas élelmiszeripari habosító tisztítószer. Leoldja a zsírt, víz-
követ, meszes, szappanos szennyeződést, rozsdalerakódást és 
egyéb ásványi szennyeződéseket. Saválló felületek tisztítására 
használható. Megfelelő krómozású armatúrán korróziót nem okoz. 
Fertőtlenítő hatású, alkalmazhatjuk magas és alacsonynyomású 
berendezésekkel.

0701292 – 23,4kg-os ballon

SLR 600 

Gyorsan ható, klórmentes habosító tisztítószer kitűnő fehérje- és 
zsíroldó tulajdonságokkal. Alkalmazása során tartós, tömör habot 
képez. Kiválóan alkalmas habosító berendezésekkel illetve alacsony- 
és magasnyomású mosókban az erősen szennyezett, lúgálló felületek 
tisztítására az élelmiszerfeldolgozó üzemekben.

0402152 – 14,2kg-os ballon         

SR 760

Klórmentes, erősen lúgos, nem habosodó tisztítószer, fehérje eredetű, 
valamint zsíros, olajos szennyeződések eltávolítására. Az élelmiszer-
feldolgozó iparban alacsony- és magasnyomású gépekkel, valamint 
számítógép vezérlésű CIP-berendezésekkel használhatjuk olajsütők, 
pörkölő szalagok, hevítők, tartályok, csővezetékek és kutter gépek 
tisztítására.

 0402150 – 15kg-os kanna    1504256 – 40kg-os ballon          

MR 750

Ipari tisztítószerek



6160

Nagykonyha/gépi mosogatás

Nagykonyhai tisztítószerek

A PULSAR CSALÁD TERMÉKEI ÉS HASZNÁLTUK
l	 alkalmas
m	 korlátozottan	alkalmas

  
 
 
BINGO SALT l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 7,5	 -
GASTRO SPEED l	 	 	 l	 m	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 11,0
BINGO 4 IN 1 Tabs l	 	 	 l		 l	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 - -
BINGO RINSE	 l	 	 	 l		 m	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 2,6 -
BRILLANT MATIC	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,5 -
BRILLANT BASIC l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,2-
BRILLANT ULTRA	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,0 -
ENERGY BAR  l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0 -
ENERGY HP l	 	 l	 l	 	 l	 l	 m	 l	 m	 	 14,0 -
ENERGY PILOT 300	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 - -
ENERGY POWDER	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 12,7 -
ENERGY SUPER l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -
ENERGY UNI	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0 -
ENERGY UNICHLOR	 l	 	 l	 l	 	 l	 l	 m	 l	 m	 	 13,0 -
ENERGY BASIC l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 m	 	 12,5	
RENOVA	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 m	 	 12,3 -
KONYHAI TISZTÍTÓSZER
GRILL	 l	 	 m	 	 	 	 l	 m	 l	 	 	 13,0 11,0
LAVAMANI F l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -
KALK FREE	 l	 	 m	 l	 	 l	 l	 l	 m	 l m	 0,5 2,5
LEMONCARE l   l l	 l	 l	 l	 l		 l	 l	 5,5 7,0
SPRINTER GREASE l	 	  l	 m	 l	 m	 m	 l	 l	 l	 10,2 -
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6362

Nagykonyhai tisztítószerek

Tisztító tabletta mosogatógépekbe. Egy tablettának 4 funkciója 
van: tisztítás, öblítés, regeneráció és védelem. Nagyon jó tisztító 
hatás már alacsony hőfokon is. Nem tartalmaz illatanyagokat. A 
melegítőtesteken nem keletkezik vízkő.

0708436 – 5 karton à 80 db

BINGO 4 IN 1 TABS

Univerzális öblítőszer mosogatógépekbe. Különösen ajánlott a 
BINGO 4 IN1 TABS tablettával együtt alkalmazni.

0708654 – 1l-es flakon

BINGO RINSE

Regeneráló só. Megakadályozza a vízkőlerakódást a mosogató-
gépben és meghosszabbítja azok élettartamát. A vízlágyításnak 
köszönhetően csökken a fehér bevonatképződés az edényeken.

0701906 – 6 x 2kg

BINGO SALT

Nagykoncentrátumú konyhai gyorstisztító, amely használható minden
nagykonyhában és az élelmiszeriparban. Már alacsony koncentrációnál
eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket. Használható merülő
tisztításnál és nagynyomású gépekben egyaránt.

0708676 – 10 x 1,5l-es flakon
0709686 – 10l-es kanna

GASTRO SPEED

BRILLANT MATIC

BRILLANT BASIC
Öblítőszer ipari mosogatógépekbe. Savas hatóanyagainak 
köszönhetően lerövidíti a száradási időt, semlegesíti a mosogatóvíz-
ben lévő lúgos maradékokat. Az összes vízkeménységi foknál hasz-
nálható.

0709635 – 20 l-es kanna

Nagyhatású öblítőszer ipari mosogatógépekhez. Alkalmas min-
den vízkeménységhez. Lerövidíti a száradási időt. Meggátolja a 
tányérokon a vízkőlerakódást. Csillogó felületűvé teszi a tányé-
rokat, evőeszközöket és a poharakat. A savas hatóanyagoknak 
köszönhetően semlegesíti a lúgos maradványokat a mosogató 
medencékben. Azonnal oldódó, habzásmentes. Használható min-
den mosogatógépben.
1505211 – 5kg-os ballon 0709632 – 25l-es kanna
 0708182 – 10l-es kanna 0208325 – 200l-es kanna

BRILLANT ULTRA
Nagyhatású, magas koncentrációjú öblítőszer ipari mosogatógé-
pekhez. Extrém körülmények között is jól alkalmazható. Lerövidíti a 
száradási időt. Meggátolja a tányérokon a vízkőlerakódást. Csillogó 
felületűvé teszi a tányérokat, evőeszközöket, poharakat. A savas 
hatóanyagoknak köszönhetően semlegesíti a lúgos maradványokat 
a mosogató medencékben. Azonnal oldódó, habzásmentes. Hasz-
nálható minden mosogatógépben.

0708185 – 10l-es kanna

Nagyhatású tisztító koncentrátum pohármosogatáshoz. Speciálisan 
a poharak és az üveg tisztításához lett kifejlesztve. Óvja a poharak 
és a gép felületét. Jó tisztító hatás kemény víz esetén is. Használ-
ható minden pohármosogató gépben.

 

0708176 – 2,6kg-os ballon

ENERGY BAR 
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Nagykonyhai tisztítószerek

ENERGY UNI

ENERGY SUPER

Nagyhatású tisztító koncentrátum ipari mosogatógépekhez. 
Lágy és közepesen kemény víz esetén javasolt használata. 
Intenzíven tisztítja a tányérokat, poharakat, evőeszközöket 
és a konyhai edényeket. Jól oldja a zsírokat. Óvja az edé-
nyek és a gép felületét, habzásmentes.  Alkalmas minden 
edényre és evőeszközre, amely lúgálló. Nem alkalmazható 
alumínium és ezüst evőeszközre.
0708163 – 12,6kg-es kanna          
0708165 – 25kg-es kanna

Nagyhatású tisztító koncentrátum. Kiválóan alkalmazható kemény víz, és 
nehéz körülmények között is.    

1502722 – 12,9kg-es kanna
1502721 – 25,8kg-es kanna

Tisztító por ipari mosogatógépekhez. Kiváló tisztító hatás. Kíméli az 
edényeket és a mosogatógépet, alkalmas minden vízkeménységhez. 
Előírt adagolás mellett nem keletkezik zavaró hab. Alkalmas minden 
edényre és evőeszközre, amely lúgálló. Nem szabad használni alumí-
nium és ezüst evőeszközökre.

0708192 – 10kg-os ballon

ENERGY POWDER

ENERGY PILOT 300
Nagyhatású tisztító por, saját adagoló rendszerben. Nagyon magas 
hatékonysággal tisztít nehéz körülmények között is, pl. kemény víz, 
beszáradt ételmaradvány stb. Habzásgátló és korróziógátló adaléka-
nyagai meggátolják a habképződést a mosogatógépben, és rozsda 
keletkezését az edényeken. Klórbázisú fehérítő anyagok segítenek a 
kávé és a teafoltok eltávolításánál. 

0708992 – 4,5kg-os ballon

Nagyteljesítményű gépi mosogatószer. Használható teljesítmé-
nyfokozóként és áztatószerként egyaránt. A hatékony tisztítási 
teljesítményt a speciális formula és a 7,7-es pH érték garantálja. A 
felhasznált „komplexalkotó“ rendszer nem tartalmaz NTA, EDTA és 
foszfátokat, ezzel a gépi mosogatószerek egy teljesen új generáci-
óját alkotja.

0709580 – 10l/14kg-os kanna

ENERGY HP

ENERGY UNICHLOR

Tisztító koncentrátum ipari mosogatógépekbe. Jó tisztító teljesít-
mény, a lágy és közepesen kemény víznél. Jól oldja a zsírt, kíméli 
az edények anyagát és a készülékeket. Nincs zavaró habképződés.

0708160 – 23kg-os kanna

Nagyhatású tisztító koncentrátum ipari mosogatógépekhez. Lágy 
és közepesen kemény víz esetén javasolt használata. Intenzíven 
tisztítja a tányérokat, poharakat, evőeszközöket és a konyhai edé-
nyeket. Jól oldja a zsírokat. Óvja az edények és a gép felületét, 
habzásmentes.  Alkalmas minden edényre és evőeszközre, amely 
lúgálló. Nem alkalmazható alumínium és ezüst evőeszközre.

0708198 – 14kg-es kanna          
0708199 – 25kg-es kanna

ENERGY BASIC

Tisztítópor az edények és evőeszközök alaptisztítására, merítés-
sel/áztatással és gépi mosogatással. Nagyon hatékony, eltávolítja 
a makacs, megszáradt szennyeződéseket, visszaadja az edény 
fényét úgy, hogy eltávolítja főleg a keményítő lerakódásokat és az 
elszíneződéseket. A Renova por többféle módon használható: a 
makacs, megszáradt ételmaradékok leáztatására, az edények és 
evőeszközök alaptisztítására merítős fürdőben, gépi alaptisztításra 
ipari mosogatógépekben. Nincs zavaró habképzés. Alkalmas lúgálló 
edényekre és evőeszközökre.
0322782 – 8kg-os vödör

RENOVA



Szappan- és lúgmentes, pH semleges, ápoló hatású kézmosó és 
bőrtisztító. Gyengéden és kíméletesen tisztít, megőrzi a bőr termé-
szetes savas védőköpenyét. Speciális visszazsírozó és ápoló hatóa-
nyagai védik a bőrt a kiszáradástól. Rendkívül kiadós, illatmentes.

0408745 – 1l-es flakon

LAVAMANI F

6766

KONYHAI TISZTÍTÓSZER

Önállóan ható tisztítószer grill berendezésekre. Alkalmas minden
makacs szennyeződés és ráégett lerakódás hatékony és gyors
eltávolítására. Gyorsan és könnyen használható szórófej
segítségével. Elszívók, grill berendezések, ill. egyéb nemesacél 
sütőberendezések tisztítására. Felhasználásra kész oldat.

0709343 – 5l-es kanna

GRILL
Multifunkciós tisztítószer, amely gyorsan és könnyedén eltávolítja 
az összes szennyeződést, a konyha területén. Felhasználásra kész 
oldat.

0702185 – 750ml-es szóróflakon

SPRINTER GREASE

LEMONCARE
Kézi mosogatószer, kellemes citrom illattal. Jó zsíroldó hatású, töröl-
getés nélküli száradást biztosít, rendkívül kiadós. Kíméletes a bőrrel. 
Nem alkalmazható mosogatógépekben. 

0708223 – 1l-es kanna
0708224 – 10l-es kanna

Habszegény, nagyhatású vízkőoldó, vízköves lerakódások eltá-
volítására. Használhatjuk mosogatógépek és minden saválló felület 
tisztítására. Már igen alacsony alkalmazási koncentrációban (1-2%) 
is hatékony. 

0708656 – 1l-es kanna
0708220 – 10l-es kanna
1501896 – 200l-hordó

KALK FREE

Nagykonyhai tisztítószerek



6968

Minden megoldáshozTörlőkendők és tartozékok

TÖRLŐKE NDŐK ÉS TARTOZÉKOK ÁTTEKINTÉSE

Adagoló pumpák
Tana D1
Tana D2
Tana B
Tana TWIN 20
Tana TWIN 40+
Adagolópumpa Apesin Handaktiv 1l - hez
Prodose
Tisztító és fertőtlenítő adagoló

Törlőkendők
TANA LOCHTUCH natur
TANA MICROTOP kék/piros 
TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH kék/sárga/zöld/piros
TANA SOFTTUCH kék/sárga/piros

Tartozékok
Kiöntőcsap
Quick & Easy
Habpisztoly
Inox fertőtlenítőszer-adagoló
Adagolófej
Adagolópumpa
Kiöntőcsap
Üres flakon
Mérőpohár
Szappanadagoló
Szóróflakon
Acélgyapot korong finom/durva
Powerpad MS
Powerpad MH
TANA DOS 1 / 2 / 3
Turbo Dos
Kulcs
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Digitális tisztító és öblítőszer adagoló egység, időméréssel, 
szalagos mosogatógépekhez. Funkciói: a folyékony tisztító és 
öblítőszerek adagolása, induktív vezetőképesség mérése, a kívánt 
érték digitális beállítása.

0707824

TANA TWIN 40+

0705798

A PULSAR GRILL SZÓRÓFEJ

Adagoló pumpa a fekete edények kézi mosogatószeréhez.

0709970

PRODOSE

Tisztító és fertőtlenítő állomás / szóró-higiéna egység 2 termék 
részére 15 méteres tömlő kapcsolóval, pisztollyal és BA rendszer 
kapcsolóval.

0707855

TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ ÁLLOMÁS

Adagoló pumpa, amely a tisztítószert folyamatosan, szabályozható 
mennyiségekkel adagolja. Mágneses szeleppel ellátott mosogatógé-
pekhez. Fordulatszám-szabályozós.

0705421

TANA D1

Tisztítószer adagoló pumpa, két időzítő beállítással. A töltő és az 
öblítő szelep állítható.

0706392

TANA D2

Öblítőszer adagoló, folyamatos, szabályozható adagokkal és fordu-
latszám szabályozással.

0705422

TANA B

Analóg tisztítószer és öblítőszer adagoló rendszer kalapos és szalagos moso-
gatógépekhez.

0208330

TANA TWIN 20

Minden megoldáshozTörlőkendők és tartozékok
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Minden megoldáshozTörlőkendők és tartozékok

TANA SOFTTUCH

Nagy víz- és nedvszívó képességű lemosókendő konyhai, éttermi 
és egyéb területek nedves felületeinek tisztításahoz.

1505654 – natúr

TANA LOCHTUCH

Hurkolt szövésű mikroszálas kendő kiváló szennyeződés-eltávolító 
képességgel. Könnyen kicsavarható. Kék kendő: szekrények, asz- 
talok, berendezési tárgyak, tükrök, üvegfelületek tisztítására. Piros 
kendő: Szaniterhelyiségek berendezéseinek tisztítására.

1103717 – kék kendő
1104030 – piros kendő

TANA MICROTOP

Nagy víz- és nedvszívó képességű lemosókendő konyhai, éttermi 
és egyéb területek nedves felületeinek tisztításhoz.

1508631 – kék kendő
1508661 – sárga kendő
1508660 – zöld kendő
1508659 – piros kendő

TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH

Оборудвани за 
всичко

Оборудвани за 
всичко

TARTOZÉKOK

TÖRLŐKENDŐK

Szórófejes rendszer, mellyel könnyen, gyorsan és biztosan adagol-
ható az Apesin Universal.

0406006 – 1 szórófejes rendszer

QUICK & EASY

Nagy víz- és nedvszívó képességű puha kendő konyhai, éttermi és 
egyéb területek nedves felületeinek tisztításához.
 

0701743 – kék kendő
0701744 – sárga kendő
0701746 – zöld kendő
0701745 – piros kendő

Lecsavarható kiöntő 10l-es kannához.

1404508 – Kiöntőcsap 10l-es kannához (10db)
1502455 – Kiöntőcsap 25l-es kannához (10db)

KIÖNTŐCSAP
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Minden megoldáshozTörlőkendők és tartozékok

200l-es hordókra szerelhető pumpa-csap tisztító- és 
fertőtlenítőszerek egyszerű és gyors adagolásához.

0404505 – 10l-es kannához (25 db)

KIÖNTŐCSAP

1l-es flakon zárókupakkal.

1602452 – 1l 

ÜRES FLAKON

250ml befogadóképességű adagolópohár tisztító-, ápoló- és 
fertőtlenítőszerek kiméréséhez.

1502453 – 250ml

MÉRŐPOHÁR

Alkalmazható vízszintes és függőleges felületekre történő 
habszőnyegfelvitelre. Az adagolási mennyiség igény szerint 
állítható. Normál vízcsaphoz csatlakoztatható. Tartalmazza a mosó-
fuvókát, rozsdamentes fém záróegységet és a gyorscsatlakozót. 

0705727 – 1 db

HABPISZTOLY 2,8 L

Higiénikus kézmosáshoz és kézfertőtlenítéshez. Használható Hand-
aktív, Handcare és Lavamani Rosé termékekhez.
 

0406527 – 500ml-es üres adagoló
0406526 – 1l-es adagoló

INOX (ROZSDAMENTES) FERTŐTLENÍTŐSZER-ADAGOLÓ

Lecsavarható adagolófej 1l-es szerek gyors és pontos ada-
golásához. Az adagolt mennyiség: 10ml.

0404516 – 10 db

ADAGOLÓFEJ

5l és 10l-es kannákra szerelhető pumpa tisztító- és 
fertőtlenítőszerek egyszerű és gyors adagolásához. Adagolt  
mennyiség: 20ml/pumpálás.

0404511 – 10l-es kannához (1 db)

ADAGOLÓPUMPA
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Minden megoldáshozTörlőkendők és tartozékok

Adagolóállomás. Könnyen nyomonkövethető rendszer, egy, két, 
három fázisban használható, gyorsan utántölthető.

0701166 – DOS 1 
0701167 – DOS 2 
0701168 – DOS 3

TANA DOS 1 / 2 / 3

KULCS

Higiénikus kézmosáshoz és kézfertőtlenítéshez. Használható Hand-
aktív és Handcare termékekhez.

1501830 – 500ml fehér
1501829 – 1l fehér
1501832 – 500ml átlátszó
1501831 – 1l átlátszó

SZAPPANADAGOLÓ

Alkalmazható mindenféle szóróflakonos rendszerben használt tisz-
títószerhez.

1502454 – 1 db á 500ml

SZÓRÓFLAKON

Acélpad természetes kövek kristalizálásához.

 
1404512 – 1 db finom
1404513 – 1 db durva

ACÉLGYAPOT KORONG FINOM/DURVA

A Power padok anyagszerkezetüknek köszönhetően porózus felü-
leten is kímélően, mégis nagy hatásfokkal tisztítanak. A tisztító 
hatás jóval effektívebb, mint a hagyományos eljárásnál (mikroszálas 
pad), főleg a mikroporózus felületeken. Kiválóan alkalmas mikro-
porózus keramikus padozatok (pl. gres) intenzív és alaptisztítására. 

0709507 – 5 x 1 kerek pad, átmérő 410mm
0709506 – 10 x 1 kézi pad 25 x 115mm x 24mm

POWERPAD MS / MH 

Idő- és mennyiségszabályozós agadolóállomás.

0706510 – 200 l
0702277 – 640 l

TURBO DOS

Rögzíthető kulcs, dugó eltávolítására, a 200l-es Tana hordóból.

1502456 – 1 db



Padlóburkolatok 

különféle  
padlóburkolatok

Kórházi  
berendezések

Műtő- és  
kezelőberendezések

Műtő- és  
kezelőberendezések

Csempék és  
mosdók

Csempék és 
kádak

Fürdők és  
zuhanyozók

Fizikoterápiás  
berendezések

Uszodai felületek 

Konyhai  
berendezések

Konyhai  
kellékek

Konyhai 
munkafelületek

Kórházi ágyak 

WC ülőkék 

Manuális módszerek 
nedves takarításhoz

Vizes és nedves  
gépi takarítás

Egytárcsás  
súrológépek paddel

Egytárcsás súrológépek 
és vízszívók

Szóróflakonos  
rendszer

Fali adagolók 

Szoláriumok 

Válaszfalak 

Fitness-eszközök 

Közvetlen szóró-rend-
szeres felhasználás

Közvetett szóró- 
rendszeres felhasználás

Manuális takarítás  
súrolóval

Magasnyomású  
berendezés használata

töményen felvinni 

Magas nyomású gép 
használata

Tisztító- és high-speed 
technikáknak megfelelő

Szórófejes tisztítási  
technikák

Kórházi  
padlóburkolatok

Speedster 

Vezetőképes burkola-
tokra alkalmazható

Lemosható  
felületek

bútor 

Finomkőből készült 
csempék

Hulladékgyűjtők 

Üveg- és  
tükörfelületek

Tálalókocsi 

Bidé 

Wc-csészék 

Piszoár 

Piszoár-sorok 

Mosdókagylók 

Kéz- és bőrápolás 

Kezek 

Közösségi  
zuhanyozók

Kézi  
mosogatás

Edények és  
üvegek

Evőeszközök 

Munkafelületek 

Grill 

Raktár-épületek 

Fritőzök és  
sütőlapok

Szállítótartályok 

Tartálytisztító  
gépek

Tartályok gépi  
takarítása 

Gyártóegységek 

Alacsony nyomású tisz-
títógépek, gőzborotvák

Élelmiszerfeldolgozó 
üzemek

Élelmiszerfeldolgozó 
üzemek

Élelmiszerfeldolgozó 
üzemek

Motorok és  
gépegységek

Rozsdamentes  
sütőegységek  

Mosogatógépek 

Fűtőtestek 

Vízmelegítők 

Gyártóberendezések

Két komponenses 
rendszer

Sportpadlók 

Első ápolás  
zárópolírozással

Rozsdamentes acélból 
készült felületek

Extrakciós  
tisztítógépek

Rozsdamentes edények 
és munkapultok

Automata  
súrológépek

Manuális  
nedves takarítás

Fa-, laminált- és 
parafafelületek

Nedvességálló  
felületek

Szövetpades  
eljárás

Textilfelületek 

Textilburkolatok 

Rágógumi-eltávolítás 

Folteltávolítás 

Szóró- és extrakciós 
tisztítógép

Gépi samponozás 

Samponozás és  
vízfelszívás

Szárazporos  
szőnyegtisztítás

Szárazporos  
eljárás

Por eltávolítás 

Üveg- és  
ablaktisztítás

Irodai berendezések, 
felületek

Lemosható  
felületek tisztítása habbal

Üveg- és ablaktisztítás 
habbal

Irodai berendezések, 
felületek

töményen felvinni  
padlóbevonatként

Pontonkénti folteltávolítás 
szóróflakonos rendszerrel

Üveg- és ablaktisztítás 
szóróflakonos rendszerrel

Lemosható felületek 
tisztítása szóróflakonos 
rendszerrel

Fémes és eloxált  
felületek

Rozsdamentes acélból 
készült ajtók

Rozsdamentes acélból 
készült pultok

Vízálló berendezések 

Konyhai és élelmiszer-
feldolgozó részlegek 
munkafelületei
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