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Należymy i współpracujemy z różnymi organizacjami:

Certyfikat ISO 14001:2004

Certyfikat ISO 9001:2008

CERTYFIKATY

ADELMA           Stowarzyszenie Detergentów I Środków Czyszczących
AITEX                Instytut Technologiczny Tkanin
AINIA                Centrum Rolno-Spożywczych Badań i Rozwoju
ASFEL                Stowarzyszenie Hiszpańskich Producentów Produktów Czystości I Higieny
QUIMACOVA   Związek Chemików i Środowiska
FIMED               Bezpieczeństwo Środowiska

Firma QUÍMICAS QUIMXEL założona w 1988 roku produkuję środki 
czystości i higieny.

Opierając się na szerokiej gamie produktów mamy ugruntowaną 
pozycję wiodącej marki na rynku. 25-letnie doświadczenie w handlu 
pozwoliło nam na pozycjonowanie naszej firmy w dostarczaniu 
wszelkiego rodzaju produktów i rozwiązań. 

Mamy dystrybutorów w całym kraju i szerokim zasięgu 
międzynarodowym.

Firma zarejestrowana w ROESP z nr 0038-CV; QUIMICAS QUIMXEL posiada szeroką gamę 
detergentów oraz środków dezynfekcyjnych dla przemysłu spożywczego  z kodami HA.
Opracowaliśmy linię Ecolabel. Produkty utrzymują wysokie standardy jakości, przyjazne są  
dla środowiska, oferują maksymalne bezpieczeństwo i są zgodne z nowymi przepisami UE.
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Firma "Químicas Quimxel" pomoże Ci osiągnąć najlepsze rezultaty w 
czyszczeniu i pielęgnacji podłóg.

Oferujemy Państwu szeroką i sprawną gamę produktów do 
czyszczenia, ochrony i zabezpieczania podłóg.

Jaki masz rodzaj podłogi?

1. Przygotowanie

2. Ochrona

3. Czystość
Po pracach 
budowlanych 

BASIC
SELLEX
SX 500
SX 600

HERMETIZADOR HR

DESCRUST MNF
Kwaśny detergent,

do usuwania cementu 

DECAP S
Zmywacze do każdego rodzaju podłogi

Impregnacja

Ochrona zapewniająca połysk, 
pozwala na łatwiejsze czyszczenie

 Nie wpływa na wygląd podłogi
ale pozwala uniknąć plam

Zapewnia połysk, ochronę i 
naturalny wygląd dla marmuru,  
kamienia kostki betonowej itd.

Usuwanie plam po
 farbach

Ochrona

Krystalizacja
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Marmur/taras Drewno  KamieńGlazura

Syntetyki PorcelanaBeton Granit

PLASTIC MT
PLASTIC

PLASTIC PLUS

CERA INCOLORA
CERA ROJA

CERA NEGRA

CRILGON 1020
CRILGON 1030
CRILGON 1040

BRISOL
BRISOL MARINO
BRISOL LEMON

BRISOL MANZANA
BRISOL AMONIACAL

BRISOL ROSA
BRISOL T107

DENGRAS S/E
DENGRAS C S/E

AMOX
XENAX
FRESC
LISEC
JABA

MOPAXEL
MOPAXEL SPRAY

CERAXEL
FINISH

4. Utrzymanie
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pielęgnacja podłóg
przygotowanie

0030102 5 ltrów  4 x 5

DECAP S
Skoncentrowany preparat do usuwania farb.
Jest produktem, który dzięki swojej wysokiej sile 
rozpuszczającej, łączy szybkość i skuteczność w 
usuwaniu nagromadzonych warstw wosków i emulsji 
polerujących. 

PH 12’5
5%

0030077 5 litrów  4 x 5

BASIC
Produkt specjalnie stworzony do przygotowania 
procesu krystalizacji. Głęboko oczyszcza i pokrywa 
pory. Powoduje zeszklenie i zwiększa przyczepność 
oraz wydłuża czas działania krystalizacji.
Produkt szczególnie zalecany do marmury i lastryko.

PH 2’5
5%KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA KOD        OPAKOWANIE      PAKOWANIE      APLIKACJA

0220008 5 litrów  4 x 5
0220009 10 litrów
0220016 20 litrów

DESCRUST MNF
DESCRUST MNF jest to produkt kwasowy,  do 
usuwania cementu, osadów wapiennych, glonów 
z mocno zanieczyszczonych posadzek 
budowlanych. Posiada składniki nawilżające co 
powoduje lepsza penetrację porowatych miejsc.
Zawiera inhibitory korozji, dzięki którym może 
być stosowany również na powierzchniach 
metalowych.

PH 1’25
1% KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA
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pielęgnacja podłóg
woski i emulsje

0030060 5 litrów    4 x 5 0030052 5 litrów  4 x 5

0030056 5 litrów  4 x 5

CERA INCOLORA CERA NEGRA

CERA ROJA

PH 7

Bezbarwny wosk do podłóg.
Stworzony do polerowania i uszczelniania podłóg
twardych (marmur, lastryko itp.) Posiada mocno 
penetrującą i naprawczą moc, dając wysoką 
jasność i wzmocnienie koloru. Może być 
stosowany do wszystkich odcieni podłóg.
Zawiera naturalne woski.

Czarny wosk do podłóg.
Produkt zapewniający doskonałą impregnację i 
wysoki stopień ochrony, idealnie nadaje się do 
podłóg gumowych, betonu, asfaltu, lastryko itp. 
Penetruje i naprawia, dając wysoki połysk i 
wzmocnienie koloru. Idealny do ciemnych 
odcieni .

Czerwony wosk do podłóg
Produkt zapewniający doskonałą impregnację i 
wysoki stopień ochrony, idealnie nadaje się do 
podłóg gumowych, betonu, asfaltu, lastryko itp. 
Penetruje i naprawia, dając wysoki połysk i 
wzmocnienie koloru. Idealny do czerwonych 
odcieni. 

PH 9
czysty

PH 9
czysty

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0030129 5 litrów  4 x 5

FINISH
Wosk wykończeniowy. Produkt zaprojektowany 
do polerowania podłóg twardych (marmur, 
lastryko, itp.)
Dzięki specjalnej recepturze i łatwej aplikacji 
produkt idealnie sprawdza się na podłogach, 
gdzie wymagane jest szybkie wykończenie 
(krystalizacja) lub przy pracach 
wykończeniowych budynku.

PH 5’5
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0030105 5 litrów  4 x 5

PLASTIC PLUS
Emulsja metalizowana wysoko odpornościowa,   
nie żółknie z czasem, zachowuje oryginalny 
wygląd powierzchni, a także uzyskuje wysoki 
poziomu połysku, dając wrażenie wilgotności. 
Nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg  

PH 9
czysty

0030037 5 litrów  4 x 5

PLASTIC
Emulsja samopołyskowa
Produkt złożony z wosków nadający twardość i 
wysoki połysk. Wskazany do stosowania na 
podłogach winylowych, linoleum, parkiecie itp. 
Produkt posiada cechy samonabłyszczające 
nawet przy ręcznej aplikacji. 

PH 8’5
czysty

0030114 5 litrów  4 x 5

PLASTIC MT
Emulsja metalizowana
Produkt złożony z wosków nadający twardość i 
wysoki połysk. Wskazany do stosowania na 
podłogach winylowych, linoleum, parkiecie itp. 
Produkt posiada cechy samonabłyszczające 
nawet przy ręcznej aplikacji. Idealny do 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.

PH 9
czysty

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA
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pielęgnacja podłóg
krystalizatory

0030091 5 litrów  4 x 5

CRILGON 1020
Krystalizator do podłóg o wysokim połysku.
Produkt specjalnie zaprojektowany do 
krystalizacji i polerowania podłóg twardych tj. 
marmur, lastryko, itp.
Daje wysoki stopień trwałości i odporności na 
matowienie, idealny do zastosowań na dużych 
powierzchniach.
Zalecany do maszyn o niskiej prędkości.

PH 2
5%

0030044 5 litrów  4 x 5

Krystalizator do podłóg o wysokiej wytrzymałości
Produkt specjalnie zaprojektowany do krystalizacji i 
polerowania podłóg twardych tj. marmur, lastryko, 
itp. Dzięki niskim kosztom utrzymania i aplikacji 
produkt idealnie nadaje się do pracy na dużych 
powierzchniach. 
Zalecany dla maszyn o niskich obrotach (200-400 
obrotów na minutę).

PH 2
5%

0030088 5 litrów  4 x 5

CRILGON 1040

PH 2
5%

Krystalizator do podłóg o wysokiej odporności.
Produkt przeznaczony do krystalizacji i polerowania podłóg 
twardych (marmur, lastryko, itp.)
Idealny do pielęgnacji podłóg w obiektach użyteczności 
publicznej gdzie wymagana jest wysoka odporność podłóg 
(centra handlowe hale itp.).Zalecany dla maszyn o niskich 
obrotach (200-400 obrotów na minutę).

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

CRILGON 1030
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pielęgnacja podłóg
uszczelniacze

0230145 5 litrów  4 x 5

0230099 5 litrów  4 x 5 0301036 10 litrów
0030130 25 litrów 

0230035 5 litrów  4 x 5

SX-600

SELLEX

SX-500

PH 8’25
czysty

Uszczelniacz akrylowy do porowatych 
powierzchni z cementu, betonu, lastryko.
Nadaje wodoszczelną impregnacje oraz poprawia
wytrzymałość powierzchni betonowych. 
Powoduje wytrzymałość chemiczną na smary, 
oleje,zasady i kwasy.

Impregnat hydrofobowy, zaprojektowany do 
ochrony przed zanieczyszczeniami tj. oleje, 
smary, kurze, woda oraz przed wyciekami 
powstałymi w wyniku rozlewu protein, lipidów, 
soków, octu itd. Polecany dla kuchni, restauracji, 
łaźni oraz wszelkiego rodzaju powierzchni z 
marmuru, gresu, polerowanego granitu itp.

PH 5
czysty

Bezwonny impregnat hydrofobowy o 
wzmocnionym działaniu, zaprojektowany do 
ochrony przed zanieczyszczeniami tj. oleje, 
smary, kurze, woda oraz przed wyciekami 
powstałymi w wyniku rozlewu protein, lipidów, 
soków, octu itd. Polecany dla kuchni, łaźni oraz 
wszelkiego rodzaju powierzchni z marmuru, 
gresu, polerowanego granitu itp. 

Uszczelniacz na bazie rozpuszczalnika, zalecany 
do podłóg twardych tj. lastryko lub beton.
Poprawia odporność na czyszczenie 
mechaniczne, ścieranie i zużycie powierzchni, 
eliminuje powstawanie pęknięć. Tworzy warstwę 
ochronną przeciwko płynom, kurzowi.
Duża odporność chemiczna na działanie kwasów, 
zasad, smarów, olejów.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJAKOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

HERMETIZADOR HR
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pielęgnacja podłóg
utrzymanie

0460045 1’5 litrów  12 x 1’5
0030100 5 litrów  4 x 5

0030160 1’5 litrów  12 x 1’5
0030108 5 litrów  4 x 5

0460060 1’5 litrów  12 x 1’5
0030161 5 litrów  4 x 5

0460046 1’5 litrów  12 x 1’5
0030101 5 litrów  4 x 5

0030168 1’5 litrów  12 x 1’5
0030157 5 litrów  4 x 5

0030169 1’5 litrów  12 x 1’5
0030167  5 litrów  4 x 5 

0460072 1’5 litrów  12 x 1’5
0030172 5 litrów  4 x 5

0030183 1’5 litrów  12 x 1’5
0030156 5 litrów  4 x 5 

BRISOL

BRISOL ROSA

BRISOL LEMON

BRISOL AMONIACAL

AMOX

BRISOL MARINO

XENAX

BRISOL MANZANA

PH 8’5
czysty

PH 10’3
czysty

PH 6
czysty

PH 6’4
czysty

Skoncentrowany, wielozadaniowy preparat do 
mycia podłóg na bazie amoniaku.Jego wysoka 
moc do usuwania tłuszczu i przyjemny zapach 
sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w 
obszarach, które wymagają dokładnego, 
nieskazitelnego sprzątania. Idealnie sprawdza się 
również w przypadku czyszczenia płytek, kafelek, 
armatury łazienkowej, itp. 

Preparat do mycia wszystkich rodzajów 
powierzchni zmywalnych. Jego wysoka moc do 
usuwania tłuszczu i przyjemny zapach sprawia, 
że idealnie nadaje się do stosowania w 
obszarach, które wymagają dokładnego, 
nieskazitelnego sprzątania.

Neutralny preparat z dodatkiem bioalkoholu 
do czyszczenia i odtłuszczania podłóg, takich jak 
marmur, piaskowiec, taras, mozaika itp. 
Dezynfekuje i nadaje przyjemny, długotrwały 
zapach

Środek do podłóg z amoniakiem i bioalkoholem. 
Silny detergent do czyszczenia twardych 
powierzchni. Kombinacja środków 
powierzchniowo czynnych i środków 
nawilżających ze związkami chemicznymi silnie 
pochłaniają brud i zanieczyszczenia. Nadaje 
przyjemny i długotrwały zapach.

Środek czyszczący o zapachu morskim
Wielofunkcyjny produkt do czyszczenia podłóg z 
marmuru, lastryko, mozaiki, itp. Jego przyjemny 
morski zapach zapewnia długotrwałą świeżość.

Neutralny środek czyszczący o zapachu 
jabłkowym do czyszczenia podłóg z marmuru, 
lastryko, mozaiki, itp. Jego przyjemny jabłkowy 
zapach zapewnia długotrwałą świeżość.

PH 6
czysty

PH 6
czysty

Silny detergent do czyszczenia twardych 
powierzchni. Kombinacja środków 
powierzchniowo czynnych i  nawilżających ze 
związkami chemicznymi silnie pochłaniają brud i 
zanieczyszczenia. Do wysokiej mocy czyszczenia 
należy dodać jego przyjemny i długotrwały 
zapach.

Neutralny środek czyszczący o zapachu 
cytrynowym do czyszczenia podłóg z marmuru, 
lastryko, mozaiki, itp. Jego przyjemny cytrynowy 
zapach zapewnia długotrwałą świeżość.

PH 6
czysty

PH 6
czysty

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWYCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY



pielęgnacja podłóg
utrzymanie

0030020 5 litrów  4 x 5 

CERAXEL

PH 6’5
czysty

Środek do odnawiania podłóg
CERAXEL składa się z mieszaniny wosków 
nadających jasność czyszczonym powierzchniom. 
Zalecany do stosowania głównie na twardych 
podłogach (marmur, lastryko itp.). Nadaje 
naturalny, trwały i jasny wygląd. W swoim 
składzie produkt posiada środki nawilżające.

0030146 5 litrów  4 x 5
0030147 10 litrów

0030152 5 litrów  4 x 5

0030180 5 litrów  4 x 5

LISEC

JABA

BRISOL T-107

Szybkoschnący płyn do mycia podłóg.
 o niskiej porowatości i wysokim połysku, 
głównie ze względu na jego szybkość schnięcia.
LISEC jest również wskazany do stosowania w 
automatycznych myjniach (kontrolowana piana).

Szybkoschnący, bezzapachowy płyn do mycia 
podłóg  o niskiej porowatości i wysokim połysku, 
głównie ze względu na jego szybkość schnięcia.
LISEC jest również wskazany do stosowania w 
automatycznych myjniach (kontrolowana piana).

Środek na bazie mydła  nadaje się idealnie do 
wszystkich rodzajów powierzchni drewnianych i 
parkietu. W jego skład wchodzą środki odżywcze 
dla drewna oraz mydło. W  czasie mycia 
odświeża czyszczone powierzchnie.

PH 7’1
czysty

PH 8’5
czysty

PH 6
pure

Skoncentrowany środek czyszczący, efektywnie 
odstraszający owady.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA
KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0460005 1 litrów  12 x 1
0030033 5 litrów  4 x 5
0030034 10 litrów 

FRESC

PH 6’5
pure

Dezynfekujący, czyszczący i odświeżający płyn do 
wszystkich rodzajów podłóg. Działanie 
bakteriobójcze. Pozostawia trwały i przyjemny 
zapach, posiada składniki odtłuszczające.

NORMA UNE-EN 13697,  12-20-06469 

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0100008 5 litrów  4 x 5
0100024 20 litrów  

DENGRAS S/E

Odtłuszczacz nie tworzący piany o dużej mocy 
emulgowania smarów/tłuszczy, olejów, 
węglowodorów. Jest produktem nie palnym .Nie 
uszkodzi powierzchni i nie spowoduję korozji w 
miejscu, gdzie jest używany.  Jest to środek 
nawilżający, co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń. 
Stosowany w przemyśle spożywczym.

PH 12’7
czysty

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0100014 5 litrów  4 x 5
0100021 20 litrów

DENGRAS C S/E

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

Skoncentrowany odtłuszczacz nie tworzący piany
 o dużej mocy emulgowania smarów/tłuszczy 
oraz olejów. Stosowany z zimną lub gorącą 
wodą. Produkt nie palny.  Wskazany do mycia 
maszyn i ciężkiego sprzętu, do  czyszczenia silnie 
zabrudzonych powierzchni itp.  Stosowany  w 
przemyśle spożywczym.

PH 13
5% KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

10

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

0030205 5 litrów  4 x 5

LISEC S/P

PH 7’1
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY



0460091 750 ml  12 x 750 0460007 1000 ml  12 x 1000

MOPAXEL

Uniwersalny środek, szybkoschnący, czyszczący i 
nabłyszczający do wszystkich rodzajów 
powierzchni. 
Zabezpiecza przed kurzem

Uniwersalny spray, szybkoschnący, czyszczący i 
nabłyszczający do wszystkich rodzajów 
powierzchni. 
Zabezpiecza przed kurzem.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

MOPAXEL SPRAY

pielęgnacja podłóg
utrzymanie

11

0320091 5 lit   4 x 5rów
0320094 20 lit   rów

MOQUET-S

PH 6
czysty

Sucha piana do prania dywanów, wykładzin i 
tapicerki. Neutralizuje nie przyjemne zapachy. 
Rozpuszcza i usuwa wszelkiego rodzaju bród. 
Bezpieczny dla tkanin i kolorów.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0020043 5 lit   4 x 5rów

TAPIDUX
Skoncentrowany szampon do prania dywanów, 
wykładzin i tapicerki. Rozpuszcza i usuwa 
wszelkiego rodzaju bród i zanieczyszczenia nie 
uszkadzając czyszczonych powierzchni

PH 7
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA
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środki czystości
czyszczenie powierzchni

0460071 750 ml  12 x 750

0020054 5lit   4 x 5rów

CRIST

PH 6
czysty

Płyn do mycia okien.
Produkt zaprojektowany do czyszczenia 
powierzchni nie porowatych tj. szyby, lustra. 
Dzięki specjalnej kompozycji nie pozostawia 
śladów i smug.

KOD       OPAKOWANIE  PAKOWANIE         APLIKACJA

0460018 750 ml  12 x 750
0020017 5 lit   4 x 5rów
0020018 10 litrów

GLASS

PH 6
czysty

Uniwersalny płyn do mycia i utrzymani 
powierzchni szklanych i gładkich. Idealny do 
szybkiego czyszczenia, bez pozostawiania śladów 
i smug. Nadaje przyjemny zapach oraz efekt anty-
pary.

KOD        OPAKOWANIE   PAKOWANIE         APLIKACJA

0460053 750 ml  12 x 750
0030151 5 litrów  4 x 5

SILK

PH 7
czysty

Uniwersalny odświeżacz do powierzchni.
Pielęgnuje i czyści wszelkiego rodzaju powierzchnie 
zmywalne nadając przyjemny i długotrwały zapach 
kwiatowy. Usuwa uporczywy brud tj. plamy 
atramentu lub tłuszczu.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0460021 750 ml  12 x 750
0020023 5 litrów  4 x 5

MULTISOL

PH 10
czysty

Uniwersalny produkt do ogólnego czyszczenia, 
specjalnie stworzony do mycia i nabłyszczania 
wszystkich rodzajów powierzchni . 

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0460010 750 ml  12 x 750
0020012 5 litrów  4 x 5

LIMGEL

Uniwersalny środek czyszczący i nabłyszczający 
do wszystkich rodzajów powierzchni tj. drewno, 
skóra, stal nierdzewna, płytki itp. Nie niszczy 
czyszczonych powierzchni oraz zabezpiecza przed 
kurzem. 
Idealny dla restauracji,kawiarni, biur.

PH 6´5
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0460016 750 ml  12 x 750
0020022 5 litrów  4 x 5

BRINOX
Środek do czyszczenia i polerowania stali 
nierdzewnej, aluminium,chromu i innych metali. 
Pozostawia powłokę antystatyczną i 
nabłyszczającą oraz zabezpiecza przed tłuszczem i 
brudem.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0020037 500 ml  12 x 500

BRINOX SPRAY

SPRAY do czyszczenie i polerowania stali 
nierdzewnej,aluminium,chromu i innych metali. 
Nadaje jednolitą warstwę antystatyczną i 
nabłyszczającą, chroni przed tłuszczem i brudem.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0020051 1’5 litra  12 x 1’5 
0020052 5 litrów  4 x 5

DISH

Wielozadaniowy  detergent o neutralnym pH, do 
mycia powierzchni i naczyń szklanych.

PH 6
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
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  środki czystości
czysczenie powierzchni

0460020 750 ml  12 x 750
0020021 5 litrów  4 x 5

STAR

PH 13
czysty

Preparat do usuwania plam z dywanów i 
tapicerek. Aktywny wobec uporczywego brudu, 
takiego jak  atrament piśmienniczy (pióro, 
marker, itp.) oraz tłuste plamy. Zalecany do 
wszystkich rodzajów powierzchni.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0030024 5 litrów  4 x 5
0030025 10 litrów

DETERPIN

PH 12’5
czysty

Uniwersalny preparat do wszelkiego rodzaju 
powierzchni zmywalnych (podłóg, łazienek, 
pryszniców, zlewów, umywalek,płytek itd. 
Zawiera bioalkohol, środki powierzchniowo-
czynne i olejek sosnowy dzięki czemu posiada 
zwiększoną siłę czyszczenia,oraz pozostawia 
trwały zapach.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0460043 750 ml  12 x 750

ZAS

PH 11’75
czysty

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni 
wrażliwych na zadrapania, nie zawiera frakcji 
ściernych dlatego nie rysuje powierzchni. 
Idealny do mycia powierzchni w kuchni i 
łazienkach.

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0320037 5 litrów  4 x 5
0320042 20 litrów

TAPIXEL

Preparat do mycia i i usuwania plam z dywanów 
i tapicerki. Zawiera kompozycje środków 
powierzchniowo aktywnych o dłużej sile 
nawilżającej oraz odtłuszczającej

PH 12’5
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
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środki czystości
odtłuszczacze

0100018 5 litrów  4 x 5 0460089 750 ml  12 x 750
0100000 5 litrów  4 x 5
0100001 10 litrów
0100043 20 litrów

DENGRAS N DENGRAS

PH 9
czysty

Neutralny środek odtłuszczający, rozpuszczający 
tłuszcze i białka do codziennego mycia oraz  
doczyszczania nawierzchni. 
Nadaje się do użytku w przemyśle spożywczym.

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

Środek odtłuszczający, zawiera związki 
węglowodorów do codziennego użytku. 
Skutecznie usuwa nagromadzony oraz 
przypalony tłuszcz.

PH 12’5
czysty KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJAKOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0470093 750 ml  12 x 750
0470089 5 litrów  4 x 5
0470090 20 litrów 

0320110 5 litrów  4 x 5
0320097 10 litrów 
0320132 20 litrów

DENGRAS FOOD DENGRAS 57

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PH 12’5
5%

!Odkażający środek odtłuszczający. 
Stosowany z zimną lub gorącą wodą. Produkt nie 
palny.   Wskazany do mycia maszyn i ciężkiego 
sprzętu, do  czyszczenia silnie zabrudzonych 
powierzchni itp. Stosowany w przemyśle 
spożywczym.

PH 12’5
5%

Wielozadaniowy środek odtłuszczający. 
Stosowany z zimną lub gorącą wodą. Wskazany 
do mycia maszyn i ciężkiego sprzętu, do  
czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni itp. 
Stosowany w przemyśle spożywczym.

NORMA UNE-EN 13697, 12-20/40-05020, 12-20/40-05020 HA

KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA

0100004 5 litrów  4 x 5
0100005 10 litrów
0100044 20 litrów

0020038 1,250 kg  12 x 1,250
0020004 6 kg   4 x 6
0020005 12 kg  

DENGRAS C DENGRAS F

Produkt do usuwania smarów i czyszczenia silnie 
przylegającego brudu i tłuszczy. Stosowany z 
zimną lub gorącą wodą. Produkt nie palny.   
Wskazany do mycia maszyn i ciężkiego sprzętu, 
do  czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni 
itp. Stosowany w przemyśle spożywczym.

PH 13
5%

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

Produkt do czyszczenia i usuwania smarów i 
tłuszczy. Może być stosowany na zimno lub na 
gorąco, nie jest to produkt łatwopalny. 
Szczególnie wskazany do czyszczenia płyt, naczyń 
i pieców przemysłowych, itp. Nadaje się do 
przemysłu spożywczego.

PH 13
1% KOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJAKOD        OPAKOWANIE    PAKOWANIE      APLIKACJA
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środki czystości
łazienki

0460058 750 ml  12 x 750
0060016 5 litrów  4 x 5

BEST

PH 2’4
czysty

Środek czyszczący do wszelkiego rodzaju powierzchni 
łazienkowych, włącznie z podłogami. Pozostawia 
długotrwały i przyjemny zapach.
Szybko i efektywnie usuwa kamień i osad z mydła.
Przywraca blask powierzchniom chromowanym, 
emaliowanym oraz ze stali nierdzewnej.

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460041  1   12 X 1litr

SANICAL

Produkt do usuwania kamienia. Idealny do 
czyszczenia kranów oraz płytek ściennych. 
Eliminuje zgromadzone resztki mydła, osadów i 
innych zabrudzeń, również zaschniętych z 
powierzchni łazienkowych. Pozostawia świeży, 
pachnący zapach.

PH 2’25
1% KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

0050030 750 ml  20 x 750

APLE

Produkt przeznaczony do dezynfekcji i 
czyszczenia toalet /WC. Idealny do utrzymania w 
czystości płytek, pomieszczeń sanitarnych, itp. 
Produkt posiada silną moc odkażania i 
dezynfekcji.

PH 2
pure KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

0460094 1   12 x 1 litr
0050067 5   4 x 5litrów

DUST WC

Produkt stworzony do usuwania kamienia, mycia 
i redukcji nieprzyjemnych zapachów w toaletach. 
Skuteczny  do utrzymania w czystości 
pojemników na odpady. Idealny do mycia kafli, 
łazienek itp. Posiada moc odkażającą. Nie 
stosować bezpośrednio na krany i powierzchnie 
chromowane.

PH 1’75
1% KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

0460017 1   12 x 1litr
0050025 5   4 x 5litrów

BACTERIL AS

Produkt stworzony do czyszczenia i 
odkamieniania, a także do redukcji 
nieprzyjemnego zapachu w toalecie i toaletach 
chemicznych. Likwiduję osady wapienne. Idealny 
do czyszczenia płytek, pomieszczeń sanitarnych 
itp. Nie stosować bezpośrednio na krany lub
powierzchnie chromowane.

PH 1’25
1% KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

0430084 5   4 x 5litrów

DS-INOX

 Produkt używany do czyszczenia powierzchni z nalotów 
tlenkowych na stali nierdzewnej, aluminium i innych 
metali .Pozostawia połyskowa powłokę zabezpieczającą. 
Do regularnego stosowania. 

PH 1’5
5% KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

0460022 1   12 x 1litr

DESTAX

Idealny środek do chemicznego udrożniania rur i 
syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. 
Samoczynnie usuwa zanieczyszczenia organiczne 
i nieorganiczne. Ze względu na bardzo wysoką 
moc działania należy stosować produkt zgodnie z 
zaleceniami instrukcji.

PH <1
1% KOD     OPAKOWANIE          PAKOWANIE         APLIKACJA

NORMA UNE-EN 13697, 08-20/40-05100

0050034 5   4 x 5litrów
0050052 20  litrów

BIOFOSS

 Produkt biologiczny, na bazie mikroorganizmów 
do usuwania nieprzyjemnych zapachów, 
powoduję maksymalną skuteczność w rozkładzie 
materii organicznej.Skuteczny w konserwacji i 
utrzymaniu czystości odpływów, separatorów 
oraz systemów oczyszczania ścieków. Stosowany 
w sektorze restauracyjnym, hotelowym oraz  w 
gospodarstwie domowym.

PH 7
CZYSTY KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE           APLIKACJA

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY
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środki czystości
dezynfekcja

0050004 5 rów  4 x 5lit
0050021 20 rów lit

0410095 12 kilo 
0470084 24 kilo

0460093 750 ml  12 x 750
0050040 5 rów  4 x 5lit
0050049 20 rów  lit

0290010 1 rów  12 x 1lit
0290003 5 rów  4 x 5lit
0290004 10 litrów

0050016 5 rów  4 x 5lit

0290007 1 kilo  6 x 1

0050043 5 rów  4 x 5lit

BIOXEL

HIPOCLORITO SODICO

AMPHOS SF

DECLORNET

BATOXEL

EFERCLOR

FOOD CLOR

PH 7
czysty

PH 11
czysty

PH 5
czysty

PH 11
5%

Detergent o działaniu odkażającym. Jest 
szczególnie zalecany do dezynfekcji twardych 
powierzchni w przemyśle spożywczym oraz 
obiektach użyteczności publicznej . Ma duże 
działanie bakteriobójcze. Utrzymuję swoją 
bioaktywność nawet przy niskich temperaturach.

Środek dezynfekujący i czyszczący. Zawiera 
związki amfoteryczne posiadające właściwości 
biobójcze. Jest używany w rożnych dziedzinach, 
tj.: przemysł spożywczy, służba zdrowia itp. 
Produkt stabilny, nawet przy silnym pH. Jest to 
produkt nie wpływający na środowisko, dzięki 
łatwej biodegradacji.

Dezynfekujący detergent.
Jego skuteczność opiera się na połączeniu 
aldehydu z czwartorzędowymi związkami 
amoniowymi. Można go stosować na czyszczoną 
powierzchnię (podłogi, ściany zmywalne, meble i 
łóżka) i w toaletach (umywalki, wanny, prysznice, 
W.C. itp. )

Produkt jest zgodny z normą EN 901: Chemikalia 
do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. 
Środek odkażający i bakteriobójczy. Skutecznie 
zwalcza zarazki i bakterie na owocach i 
warzywach. Może być stosowany do chlorowania 
wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi

NORMA UNE-EN 13697,08-20/40-02978 , 
08-20/40-02978  HA  

NORMA UNE-EN 13697, 12-20/40-04365, 
12-20/40-04365 HA

NORMA UNE-EN 13697, 12-20/40-04377 , 
12-20/40-04377  HA

NORMA UNE-EN 901, 08-00-03148 , 08-00-03148  HA

NORMA UNE-EN 13697, 14-20/40-05100

NORMA UNE-EN 13697, 09-20/40-03288 , 
09-20/40-03288  HA

NORMA UNE-EN 13697, 08-20/40-05100

Produkt  do uzdatniania wody przeznaczonej do 
spożycia. Przed użyciem należy uważnie 
przeczytać etykietę w celu uniknięcia zagrożenia 
dla ludzi i zwierząt. HIPOCLORITO SODICO 15% 
spełnia wymagania normy EN 13697: Chemiczne 
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

!Silny środek czyszczący z dużą zawartością 
składników aktywnych oraz ze zdolnościami 
odkażającymi. Stosowany jest w szpitalach, 
restauracjach, barach, na powierzchniach 
zmywalnych. DECLORNET jest zgodny z normą EN 
13697: Chemiczne środki dezynfekcyjne i 
antyseptyczne.

Środek w postaci tabletek musujących, które w 
kontakcie z wodą uwalniają aktywny chlor. 
Idealny do dezynfekcji wszelkiego rodzaju 
powierzchni zmywalnych. Łatwe dozowanie, 
oszczędność miejsca oraz bezpieczne 
użytkowanie. 

PH 11
czysty

PH 12
1%

PH 6’5
1%

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY
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0480071 5 litrów  4 x 5
0480093 20 litrów 

0480081 5 litrów  4 x 5
0480089 20 litrów 

0480065 5 litrów  4 x 5
0480087 20 litrów 

0480037 5 litrów  4 x 5
0480090 20 litrów

0480036 5 litrów  4 x 5
0480091 20 litrów

0480035 5 litrów  4 x 5
0480092 20 litrów

0480079 5 litrów  4 x 5
0480088 20 litrów 

0480100 5 litrów  4 x 5
0480101 20 litrów 

CT VAM 2026

CT DENG C 2571 CT DEPT 4580

CT LIMP 2022

CT MIR 2028

CT DENG 2470

CT BAÑOS 1832

Silnie skoncentrowany płyn do ręcznego mycia 
naczyń, sztućców oraz szkła.  Posiada przyjemny 
zapach oraz nie jest szkodliwy dla skóry dłoni.
Środek dobrze pieniący się i silnie usuwający brud.
Stosowany w systemach dozujących.

Silnie skoncentrowany produkt na bazie 
amoniaku przeznaczony do czyszczenia i 
dezynfekcji podłóg. Idealnie usuwa tłuszcz oraz 
nadaje trwały i przyjemny zapach.
Stosowany w systemach dozujących.

Silnie skoncentrowany płyn do mycia podłóg 
twardych (marmur, piaskowiec, gres itp.) jak 
również powierzchni syntetycznych (PVC, 
linoleum, klinkier itp.).
Stosowany w systemach dozujących

Silnie skoncentrowany odtłuszczacz o obniżonym pH.
Idealnie czyści i odtłuszcza zabrudzone powierzchnie 
(kuchnie, blaty, narzędzia itp.).
Do stosowania na zimno i na gorąco.
Stosowany w systemach dozujących.

PH 6
30%

PH 6
10%

PH 12’5
5%

PH 6’5
10%

Silnie skoncentrowany odtłuszczacz o 
podwyższonym pH do czyszczenia powierzchni, 
gdzie występuje przypalony i nagromadzony 
tłuszcz. Wskazany do czyszczenia maszyn, blatów, 
frytkownic, piekarników itp.
Stosowany w systemach dozujących

Silnie skoncentrowany uniwersalny preparat do 
mycia podłóg, płytek, łazienek, powierzchni 
syntetycznych, linoleum, PVC.
Stosowany w systemach dozujących

Silnie skoncentrowany płyn do mycia 
powierzchni nieporowatych tj. szyby, lustra, 
szkło, ekrany itp. Czyści, odtłuszcza, szybko 
schnie, nie pozostawia smug.
Stosowany w systemach dozujących.

Silnie skoncentrowany, uniwersalny środek do mycia 
sanitariatów, usuwa kamień i przywraca blask 
armaturze łazienkowej.
Stosowany w systemach dozujących.

PH 13’5
10%

PH 12’5
10%

PH 9’5
10%

PH 1’5
10%

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

CT AMON 6349

                  koncentraty

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
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koncentraty

0360038 - DOSING SYSTEM
4 LTS. - BOTTLE

0360040 - DOSING SYSTEM
16 LTS. - BUCKET
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linia „ecodose”

OPAKOWANIE
1,5L

OPAKOWANIE1,5L

OPAKOWANIE
1,5L

PAKOWANIE
1,5L

PAKOWANIE
1,5L

OPAKOWANIE
1,5L

OPAKOWANIE:
1,5L

OPAKOWANIE
1,5L

OPAKOWANIE
1,5L

PH 6
CZYSTY

PH 7
CZYSTY

PH 7’5
CZYSTY

PH 12
5% ROZTWÓR

PH 12’5
10% ROZTWÓR

PH 10’5
CZYSTY

PH 11
CZYSTY

PH 1’5
10% ROZTWÓR

PH 13
1% ROZTWÓR

PAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

OPAKOWANIE
4 x 1,5L

OPAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

PAKOWANIE
4 x 1,5L

DAWKOWANIE
20 ML

DAWKOWANIE
20 ML

DAWKOWANIE
20 ML

DAWKOWANIE
40 ML

DAWKOWANIE
20 ML

DAWKOWANIE
40 ML

DAWKOWANIE
40 ML

DAWKOWANIE
20 ML

DAWKOWANIE
40 ML

ED 10

ED 10

ED 10 -  Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia 
naczyń, szklanek, sztućców, garnków, patelni itp. 
Wysoko wydajny o przyjemnym zapachu. Nie 
pozostawia zacieków.

ED 20 -  Skoncentrowany płyn amoniakalny
Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, 
szklanek, sztućców, garnków, patelni itp. Wysoko 
wydajny o przyjemnym zapachu. Nie pozostawia 
zacieków.

ED 30 - Wysoko skoncentrowany neutralny środek 
zawierający bioalkohol
Wskazany do czyszczenia twardych powierzchni 
(marmur, lastryko, granit itp.), syntetycznych podłóg 
(PCV, linoleum, klinkier itp.)

ED 40 - Wysoko skoncentrowany odtłuszczacz
Skoncentrowany preparat do odtłuszczania 
powierzchni (ściany, podłogi, tekstylia itp.) Do 
stosowania także w kuchni.

ED 60 -  Skoncentrowany preparat do dezynfekcji i 
czyszczenia
Dezynfekujący środek do ogólnego czyszczenia 
podłóg, terakoty, powierzchni syntetycznych (PCV 
itp.)

ED 70 - Wysoko skoncentrowany środek do mycia 
powierzchni szklanych 
Preparat do mycia powierzchni nieporowatych 
(szklanki, okna, szklane drzwi prysznicowe itp.) Nie 
pozostawia zacieków.

AMPHOS SF - Amfoteryczny środek bakteriobójczy 
Jest środkiem czyszczącym bazującym na związkach amfoterycznych, które 
posiadają silne właściwości biobójcze

ZESTAW DLA KAŻDEGO Z PRODUKTÓW:

ED 80 -   Skoncentrowany detergent do dezynfekcji i 
czyszczenia W.C.
Perfumowany preparat do dezynfekcji i czyszczenia 
podłóg, płytek, łazienek, powierzchni syntetycznych. 
Używanie tego produktu pozwala na usunięcie 
osadów wapiennych i zapobiega ich tworzeniu.

ED 50 -  Wysoko skoncentrowany odtłuszczacz o 
wysokiej zasadowości.
Szybko usuwa tłuszcz i smary. Szczególnie wskazany 
do czyszczenia bardzo zabrudzonych powierzchni, 
pieców, frytkownic, filtrów itp.

6 BUTELEK 750ML + 6 ETYKIET I  2 ETYKIETY DLA DOZWONIKA
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linia „ecodose”

ECODOSE  to  innowacyjne i  nowoczesne 
rozwiązanie do rozcieńczania i  dozowania 
produktów chemicznych
Jest to ręczny system dozowania zapewniający 
podanie ściśle określonej dawki skoncentrowanego 
produktu chemicznego do pojemnika.  

Stosunek rozcieńczenia można w łatwy sposób 
regulować za pomocą specjalnego pokrętła (od 5 ml 
do 30 ml).  Nie ma potrzeby ciągłego nadzorowania 
systemu ani częstej wymiany jego elementów.

System jest dostępny w dwóch wersjach:
- niskiego przepływu (4 litry na minutę)
- wysokiego przepływu (14 litrów na minute)

Pomaga zredukować 
emisję i koszty

ECOMIX



Poprzez naciśnięcie jednego przycisku można 
rozcieńczyć z góry określony stosunek koncentratu 
do ostatecznego roztworu gotowego do użycia.

Dostępny w trzech wersjach użytkowania:
- Rozpylacz
- Umywalka
- Wiadro

Rozcieńczenie preparatów chemicznych w 
miejscu użytkowania zmniejsza koszty 
transportu i emisję dwutlenku węgla.

Precyzyjny pomiar dawkowania minimalizuje 
straty chemiczne, zapewniając obniżenie 
kosztów usługi.

Ponowne użycie tego samego rozpylacza  
zmniejsza ilość zużytych opakowań.

ECOSHOT

1 POJEMNIK = 75 BUTELEK 750ML

- Łatwa instalacja i obsługa.
- Brak połączeń elektrycznych z system       
   wodnym
- Pracownik nie ma bezpośredniego kontaktu 
z produktem używając systemu.

linia „ecodose”

21
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higiena osobista

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0010038 750 ml  20 x 750
0010028 5 litrów  4 x 5

0010017 5 litrów  4 x 5
0010009 10 litrów

0460050 750 ml  20 x 750
0010004 5 litrów  4 x 5
0010005 10 litrów

0010055 750 ml  20 x 750 0010054 750 ml  20 x 750

0010056 750 ml  20 x 750

0470097 70 ml  72 x 70
0470088 500 ml  20 x 500
0470051 5 litrów  4 x 5

ASEPTIC to żel do higieny rąk bez konieczności jego 
spłukiwania. Posiada wysoką moc odkażania.  Bez 
perfum i barwników, nadaję się do stosowania w 
szpitalach i przychodniach. Wzbogacony o Aloe Vera. 
Testowany dermatologicznie. 

Żel do mycia skóry.  Idealny produkt do higieny 
rąk w formie żelu. Składa się z mieszaniny 
związków powierzchniowo czynnych, chroni  
warstwę lipidową w warstwie nabłonkowej, co 
gwarantuje doskonałą ochronę.

IRIS

DERMAXEL

GEL AVENA CHAMPÚ ALOE

AGUA DE COLONIA

ASEPTIC

PH 6
czysty

PH 6
czysty

TAXEL PERLADO to produkt w formie żelu 
idealny do mycia i higieny rąk. Zawiera 
dermatologiczne składniki, które chronią przed 
infekcjami skóry. Nadaje miękkość oraz 
pozostawia przyjemny zapach na dłoniach. 

PH 6
czysty

PH 6
czysty

PH 6
czysty

DERMAXEL posiada podobne pH do skóry. Może 
być stosowany zarówno do pielęgnacji skóry, jak i 
włosów. Zapobiega suchości oraz łuszczeniu się 
skóry. Zabezpiecza przed ewentualnymi 
infekcjami skóry. Produkt nadaję się idealnie do 
stosowania w : placówkach, urzędach, szkołach, 
hotelach itp. 

Żel do mycia rąk. Posiada pH podobne do skóry. 
Stosowany do pielęgnacji oraz higieny rak. 
Produkt nadaję się do użycia w: placówkach 
publicznych, urzędach, szkołach, hotelach itp.

Szampon aloesowy do mycia włosów. Zapobiega 
suchości oraz łuszczeniu się skóry głowy. 
Pozostawia miły i przyjemny zapach. Włosy 
pozostają czyste, miękkie w dotyku i lśniące. 

Woda toaletowa. Na długo pozostawia miły i 
przyjemny zapach. Nie działa drażniąco na skórę. 

PH 7’25
czysty

NORMA UNE-EN 1500, UNE-EN 1276, UNE-EN 1650, UNE  EN 14476.

TAXEL PERLADO



23

0020016 10 kilo 

0040000 5 rów  4 x 5lit
0040001 10 rów  lit
0040003 20 litrów

0040071 1’5 rów  12 x 1’5lit
0040058 5 rów  4 x 5lit

0040091 750 ml  20 x 750
0040052 5 rów  4 x 5lit

0460048 1’5 rów  12 x 1’5lit 0040020 5 rów  4 x 5lit
0040021 10 rów  lit
0040029 20 litrów

ADEXEL

VAMEL

ECCO

VAMEL PLUS

DINA PLUS VAMEL PRH

Środek sproszkowany. do czyszczenia naczyń 
kuchennych. Zaprojektowany tak, aby jak 
najskuteczniej usunąć przylegający brud ze stali 
nierdzewnej, mosiądzu, miedzi oraz wszelkiego 
rodzaju powierzchni. Łatwo usuwa smar, rdzę oraz 
innego rodzaju zanieczyszczenia. Produkt 
odtłuszczający.

Płyn do ręcznego mycia naczyń. Używany do 
mycia naczyń kuchennych, szklanek, sztućców itp. 
Posiada przyjemny zapach i jest delikatny dla 
skóry rak. Ma dużą moc czyszczenia, utrzymuję 
piane przez dług czas.

Płyn do ręcznego mycia naczyń.  Neutralny 
detergent, może byc używany do mycia naczyń, 
szklanek, sztućców itp.  VAMEL PRH  nie tylko 
czyści naczynia, ale także dba o skórę rak i nadaje 
im miękkość.  Ma duża moc czyszczenia, piana 
utrzymuję się przez długi okres. 

Płyn do ręcznego mycia naczyń. Preparat o 
neutralnych pH do mycia zastaw stołowych, 
szkła, sztućców itd. Zawiera mieszaninę związków 
powierzchniowo czynnych, które nadają 
wyjątkową moc czyszczenia. Jest delikatny dla 
skóry rąk. 

PH <2
1%

PH 6
czysty

PH 6
czysty

PH 6
czysty

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń. 
Detergent o neutralny pH, służy do mycia: zastaw 
stołowych, szklanek, sztućców itp. VAMEL jest 
delikatny dla skóry rąk, zapewnia im miękkość. 
Delikatnie perfumowany. Ma wysoką moc 
czyszczenia i odtłuszczania . 

PH 6
czysty

Wysokoskoncentrowany środek do ręcznego 
mycia naczyń. Stosowany do mycia i 
odtłuszczania: naczyń kuchennych, szklanek, 
sztućców itp. VAMEL PLUS posiada przyjemny 
zapach oraz wysokie stężenie środków 
powierzchniowo czynnych. Odpowiedni dla 
przemysłu spożywczego.

PH 6
czysty

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

płyny do mycia naczyń
ręczne mycie naczyń
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płyny do mycia naczyń
automatyczne mycie naczyń

0040034 6 kilo  4 x 6
0040035 12 kilo
0040037 24 kilo

0040004 6 kilo  4 x 6
0040005 12 kilo
0040007 24 kilo

VAMEL AUT B-80 VAMEL AUT

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

!Specjalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach. 
Posiada wysoką moc czyszczenia i odtłuszczania. 
Usuwa brud z naczyń, sztućców, szklanek itp. Jest 
to produkt zasadowy nie tworzący piany.

Uniwersalny płyn do mycia naczyń w 
zmywarkach. Posiada wysoką moc czyszczenia i 
odtłuszczania. Eliminuje brud z naczyń, sztućców 
oraz szklanek itp. Wysokie stężenie 
sekwestrantów,  zapobiega powtórnemu 
osadzaniu się brudu. Produkt zasadowy i 
niskopienny. Stosowany w wodzie średnio-
twardej.

PH 12’5
1%

PH 12’5
1%KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0040008 6 kilo  4 x 6
0040009 12 kilo
0040011 24 kilo

0040012 5 rów  4 x 5lit
0040013 10 rów lit
0040015 20 litrów

0040024 6 kilo  4 x 6
0040025 12 kilo
0040028 24 kilo

0040016 5 rów  4 x 5lit
0040017 10 litrów
0040019 20 litrów

0040041 6 kilo  4 x 6
0040042 12 kilo
0040044 24 kilo

0040061 5 rów  4 x 5lit
0040062 10 trów  li
0040067 20 litrów

VAMEL AUT D

BRIMEL AUT

VAMEL AUT S/D

BRIMEL AUT D

VAMEL AUT AL BRIMEL AUT BL

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach 
przeznaczony do twardej wody.  Posiada wysoką 
moc czyszczenia i odtłuszczania. Eliminuje brud z 
naczyń, sztućców oraz szklanek itp. Wysokie 
stężenie sekwestrantów,  zapobiega 
powtórnemu osadzaniu się brudu. Produkt 
zasadowy i niskopienny.

Płyn do mycia szkła i aluminium w zmywarkach.
o wysokiej mocy czyszczenia,  posiada wysokie 
stężenie sekwestrantów , które pochłaniają i 
zapobiegają ponownemu osadzaniu się brudu. 
Produkt zasadowy i niskopienny. Jest odpowiedni 
do stosowania w twardej wodzie. 

Płyn do nabłyszczania porcelany i naczyń, 
przeznaczony do użycia w miękkiej wodzie.
Ze względu na swój skład nie wytwarza piany, 
poleruje i suszy naczynia. Produkt do stosowania 
w miękkiej wodzie lub osmotycznej. 

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach 
przeznaczony do bardzo twardej wody. Posiada 
wysoką moc czyszczenia i odtłuszczania. Eliminuje 
brud z naczyń, sztućców oraz szklanek itp. 
Wysokie stężenie sekwestrantów,  zapobiega 
powtórnemu osadzaniu się brudu. Produkt 
zasadowy i niskopienny.

PH 12’5
1%

PH 12’5
1%

PH 11’5
czysty

PH 1’9
czysty

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ 
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

Uniwersalny płyn do nabłyszczania porcelany i 
naczyń.
Ze względu na swój skład nie wytwarza piany, 
poleruje i suszy naczynia. Przeznaczony do wody 
o dowolnej twardości.

Płyn do nabłyszczania naczyń i porcelany, 
przeznaczony do mycia w twardej wodzie.
Ze względu na swój skład nie wytwarza piany; 
poleruje i suszy naczynia.  Zaleca się użycie razem 
z  VAMEL AUT D lub VAMEL AUT SD.

PH 6’3
czysty

PH 1’75
czysty

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA
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0060000 5 rów  4 x 5lit
0060001 10 rów  lit

DESCRUST L

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

Odkamieniacz do zmywarek.
DESCRUST L jest bardzo kwaśnym środkiem do 
odkamieniania. Posiada w swoim składzie 
inhibitory korozji, które zapobiegają powstaniu 
rdzy. Środek nie produkuje gazów 
cieplarnianych.

PH 2
1% KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

płyny do mycia naczyń
automatyczne mycie naczyń



0460095 750 ml  12 x 750
0250082 5 rów  4 x 5lit

AMBIXEL AIRSAN

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460080 750 ml  12 x 750
0250020 5 rów  4 x 5lit

AMBIXEL LIMON to odświeżacz powietrza 
usuwający nieprzyjemne zapachy, o aromacie 
cytrusowym. Wysokowydajny produkt długo 
pozostający w pomieszczeniach.  Działa 
oczyszczająco i dezynfekująco. Zapach przyjemny 
dla dzieci.

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0250028 5 rów  4 x 5lit
0250033 20 litrów

AMBIXEL MANZANA

!AMBIXEL MANZANA  usuwa nieprzyjemne 
zapachy i oczyszcza otoczenie. Wysokowydajny 
produkt o miłym zapachu. Przy użyciu małej ilości 
utrzymuję się przez długi okres czasu. Jego 
formuła zawiera oczyszczone alkohole oraz 
zapach z naturalnej esencji. O zapachu 
jabłkowym.

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460084 750 ml  12 x 750
0250078 5 rów  4 x 5lit
0250080 20 litrów

AMBIXEL ONE

AMBIXEL ONE to odświeżacz powietrza 
usuwający nieprzyjemne zapachy, o wyjątkowym 
aromacie. Trwały i skuteczny. Wysokowydajny 
produkt, pozostawia zapach na dłużej. 
Przypomina zapach dobrych perfum (One 
Million).

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460086 750 ml  12 x 750
0250008 5 rów  4 x 5lit
0250015 20 litrów

AMBIXEL AIR

AMBIXEL AIR usuwa nieprzyjemne zapachy i 
oczyszcza powietrze. Produkt o wysokiej 
wydajności. Przy użyciu małej ilości produktu, 
można uzyskać miły zapach na całej przestrzeni. 
W swojej formule zawiera oczyszczone alkohole 
oraz zapach z naturalnej esencji.  Przyjemny 
zapach, szczególnie dla kobiet. 

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460078 750 ml  12 x 750
0250072 5 rów  4 x 5lit
0250074 20 litrów

AMBIXEL BOS

AMBIXEL BOS to silnie skoncentrowany 
odświeżacz o działaniu oczyszczającym. 
Pozostawia elegancki aromat. Skład chemiczny 
zawiera oczyszczone alkohole oraz naturalny 
zapach otrzymany z rafinacji esencji. Zapach 
przypomina perfumy Hugo Boss.

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460083 750 ml  12 x 750
0250063 5 rów  4 x 5lit
0250071 20 litrów

AMBIXEL YOU

AMBIXEL YOU  nadaje aromat świeżości, 
usuwając przykre i uciążliwe zapachy. 
Trwały i ekskluzywny zapach dla najbardziej 
wymagających.  Działa oczyszczająco i 
dezynfekująco. 

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0460077 750 ml  12 x 750
0250065 5 rów  4 x 5lit
0250070 20 litrów

AMBIXEL NATURA

AMBIXEL NATURA  usuwa nieprzyjemne zapachy 
i oczyszcza środowisko.  Skład chemiczny zawiera 
oczyszczone alkohole oraz naturalny zapach 
otrzymany z rafinacji esencji. Produkt o 
niezmiennej formule ze względu na obecność 
selektywnych utrwalaczy. Zapach: tropikalne 
owoce.

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

AMBIXEL LIMON

AMBIXEL AIRSAN  usuwa i neutralizuję 
nieprzyjemne zapachy. Utrzymuję się przez długi 
okres w pomieszczeniach. Przyjemny i i trwały 
zapach. Nie zawiera alkoholu.

26

odświeżacze powietrza i środki owadobójcze
odświeżacze powietrza - spays
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0460098 750 ml  12 x 750 
0250091 5 trów  4 x 5li

0460027 1  12 x 1litrów 
0250032 5 rów                 4 x 5lit

0460068 1 rów  12 x 1 lit

0250075 5 rów  4 x 5lit

NATURA 0250055 325 ml  4 x 325 
YOU 0250069 325 ml  4 x 325 
BOS 0250077 325 ml  4 x 325 
ONE 0250076 325 ml  4 x 325 

AMBIXEL CLEO

AMBIXEL SERVICE SPRAY FRESHENER

0360037 - AUTOMATYCZNY SPRAY 
 QUIMXEL

AMBIXEL SPLAS to odświeżacz powietrza gotowy 
do użycia. Pozostawia przyjemny zapach na długi 
okres czasu. Jest wydajny i łatwy w użyciu. Nie 
tylko maskuje uciążliwe zapachy, ale skutecznie 
je neutralizuje. 

SPRAY FRESHENER NATURA
SPRAY FRESHENER YOU
SPRAY FRESHENER BOS
SPRAY FRESHENER ONE

AMBIXEL CLEO eliminuję nieprzyjemne zapachy i 
oczyszcza powietrze. Dzięki dużej wydajności 
produktu, uzyskuję się przyjemny zapach na całej 
powierzchni.  Bardzo trwały produkt ze względu 
na obecność selektywnych utrwalaczy.  Zapach 
spodoba się szczególnie kobietom.

AMBIXEL SERVICE to skoncentrowany 
odświeżacz o przedłużonym działaniu.  
Stosowany metodą kropelkową, uwalnia przez 
długi czas perfumowany zapach. Idealny do 
toalet i innych pomieszczeń. 

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJAKOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

AMBIXEL SPLAS

odświeżacze powietrza i środki owadobójcze
odświeżacze powietrza- spays



0260000 5 rów  4 x 5lit 0260004 5 rów  4 x 5lit

0260009 325 ml  4 x 325

FLANT 12 FLANT 22 R

FLYT

Preparat owadobójczy. Przeznaczony do 
zwalczania owadów: muchy, komary, trzmiele, 
ćmy i inne. 

Preparat owadobójczy, o niskiej toksyczności. 
Przeznaczony do zwalczania pełzających owadów 
(pajaki, karaluchy itp.).

Preparat owadobójczy. Stosowany do 
zwalczania owadów: muchy, komary, 
trzmiele, ćmy i inne. 

08-30-03010 , 08-30-03010 HA

09-30-03424

08-30-03061

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

28

odświeżacze powietrza oraz środki owadobójcze
odświeżacze powietrza - spays
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0070004 750 ml  12 x 750
0070005 5 litrów  2 x 5

0070006 750 ml  12 x 750
0070007 5 litrów  2 x 5

0070002 750 ml  12 X 750
0070003 5 litrów  2 x 5

0070000 1 litrów  12 x 1
0070001 5 litrów  2 x 5

ECO GREEN ECO SOOL

ECO FEEL

ECO GRASSECO FLOOR

ECO NEET

Ekologiczny środek czystości o wysokiej 
koncentracji, idealny do czyszczenia podłóg oraz 
wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych.
Zawiera biodegradowalne składniki, które 
pozwalają zastosowanie produktu w środowisku 
naturalnym. 
Posiada etykietę ECOLABEL.

Ekologiczny odtłuszczacz stworzony z składników 
o wysokiej biodegradowalności. Idealnie czyści 
ciężki nagromadzony brud. Dzięki unikalnej 
formule ma szeroki zakres zastosowania tj. 
kuchnie, filtry, okapy kuchenne, glazura, stal 
nierdzewna itp.
Posiada etykietę ECOLABEL.

Odkamieniacz o przyjemnym zapachu do 
codziennej pielęgnacji powierzchni i armatury 
łazienkowej. Zapobiega tworzeniu się powłok 
osadowych, bezpieczny dla powierzchni 
chromowanych, nadaje przyjemny i długotrwały 
zapach.
Posiada etykietę ECOLABEL.

Ekologiczny wielozadaniowy środek do 
czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni 
zmywalnych z uporczywego brudu. Przyjazny dla 
środowiska i otoczenia, zawiera składniki 
biodegradowalne oraz etykietę ECOLABEL

PH 6’5 PH 11

PH 2’5 PH 10’5

Ekologiczny płyn do ręcznego mycia naczyń o 
neutralnym pH.  Posiada wysoką moc czyszczenia 
i odtłuszczania. Eliminuje brud z naczyń, 
sztućców, szklanek i innych elementów 
szklanych. 
Posiada etykietę ECOLABEL. 

Ekologiczny żel do częstego mycia rąk, nawilża i 
pozostawia skórę miękką. Zawiera składniki 
biodegradowalne oraz etykietę ECOLABEL. 

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

0070010 5 litrów  2 x 50070008 5 litrów  2 x 5

PH 6PH 6
KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA KOD     OPAKOWANIE         PAKOWANIE        APLIKACJA

linia ecolabel 

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
 SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
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E ko l o g i c z n e  l o g o  U E  ( oz n a ko wa n i e 
ekologiczne) uznaję, że środki czystości i 
detergenty spełniają wymagania dotyczące 
wydajności i ekologii, powodując, że sa mniej 
szkodliwe dla środowiska. 

.Eko log iczne  logo  UE  (oznakowanie 
ekologiczne) uznaję, że środki czystości i 
detergenty spełniają wymagania dotyczące 
wydajności i ekologii, powodując, że sa mniej 
szkodliwe dla środowiska. Jest przyznawane 
produktom, które gwarantują wysoki poziom 
ochrony środowiska. 
QUIMXEL z punktu widzenia ekologicznego, 
dąży do ograniczenia wpływu na środowisko. 
Posiada certyfikat systemów zarządzania 
środowiskowego ISO 14001:2004.

OCHRONA PRODUKU

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE
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DETERGENTY W PROSZKU

DETERGENTY W PŁYNIE

WYBIELACZE

ODPLAMIACZE

PŁYNY ZMIĘKCZAJĄCE I NEUTRALIZUJĄCE

DODATKI

SYSTEMY DOZUJĄCE



NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA WSPANIAŁEGO EFEKTU

Nasz produkty wykonane są tak, aby spełnić najbardziej 
rygorystyczne wymogi dotyczące jakości. Zapewniają wysoką 

wydajność i minimalny wpływ na środowisko.  

Ważne jest, aby używać produktów, procesów i systemów, 
który zapewnią Państwu wysoki standard jakości.

. 
Nasza szeroka gama produktów i systemów do prania, które 

spełniają najsurowsze normy wraz z naszym działem 
technicznym tworzą zespół idealny. 



KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE APLIKOWANIE

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD           OPAKOWANIE PAKOWANIE  APLIKACJA

KOD           OPAKOWANIE PAKOWANIE  APLIKOWANIE

0080040 10 kilos
0040035 20 kilos

0080039 20 kilo

0080046 25 kilo

0080043 20 kilos

0080087 8 kilo

0080007 25 kilo

0080019 25 kilo

KLEREN

KOREN

KLEN S/B

TIDY

KLEN-500

KLEN-200

DURON

39

Uniwersalny detergent do prania. Posiada silne 
właściwości piorące i idealnie rozpuszcza sie 
nawet w zimnej wodzie. Usuwa tłuszcz i 
zabrudzenia. Może byc stosowany zarówno do 
kolorów jak i białych ubrań, w zimnej i ciepłej 
wodzie. Najwyższa skuteczność w wodzie 
miękkiej. Nie zawiera fosforanów.

  Detergent z kontrolowaną pianą, o dużej zawartości 
środków powierzchniowo czynnych, odpowiedni do 
czyszczenia naturalnych i syntetycznych tkanin, do 
stosowania przemysłowego i domowego.  Wysoka 
zawartość enzymów sprawia, że jest odpowiedni do 
usuwania plam typu organicznego. Wolny od 
fosforanów.  Do białych tkanin.

  Wysokoskoncentrowany detergent do prania z duża 
zawartością środków powierzchniowo czynnych. 
Nadaję się używania w pralkach przemysłowych, a 
także w domowych. Zawiera wybielacze utlenione, 
co pozwala na pranie w zimnej i ciepłej wodzie. 
Wolny od fosforanów.

KLEN 500 to produkt o wysokiej wydajności, 
który łączy ze sobą maksymalna moc detergentu i 
odplamiacza. Przeznaczony do prania tkanin w 
każdej temperaturze. Produkt o wysokiej 
aktywności enzymatycznej, wskazany do 
usuwania plam tj. krew, wino, czekolada. 

PH 10’5
1%

PH 10’5
1%

PH 11’5
1%

PH 11’5
1%

PH 11’5
1%

PH 10’5
1%

PH 11’5
1%

KLEN 200 to proszek do prania w zimnej wodzie o 
dowolnej twardości. Bardzo przydatny do prania 
pościeli, ręczników, obrusów oraz delikatnej 
bielizny. Usuwa tłuste plamy nawet w niskich 
temperaturach. Może być stosowany na 
poliestrowe tkaniny, wełnę i wszelkiego rodzaju 
włókna.

KLEN S/B szczególnie wskazany do prania 
kolorów. Do wody o dowolnej twardości.  
Posiada on w swoim składzie doskonałą 
kombinacje środków powierzchniowo czynnych i 
sole nieorganiczne, które nadają doskonałą moc 
detergentu oraz emulgatora. Można go stosować 
na tkaniny poliestrowe, wełnę oraz na wszelkiego 
rodzaju włókna.

Produkt o wysokiej wydajności i aktywności, 
przeznaczony do usuwania bardzo uporczywych 
plam i zabrudzeń. DURON posiada wysoką moc 
zmydlania i emulgatory. Można go używać w 
fazie prania wstępnego lub dodać do innych 
detergentów przy fazie prania właściwego.
Zawiera środki zapobiegające ponownemu 
osadzaniu się brudu, szarzeniu tkaniny. 

detergenty w proszku

KOD          OPAKOWANIE  PAKOWANIE      APLIKACJA

0080024 25 kilo

KLEN-PRED

PH 12’5
1%

KLEN PRED to produkt o wysokiej wydajności do 
prania ubrań, ręczników, kompletów pościeli. 
Eliminuje wszystkie rodzaje plam.  Przeznaczony 
do stosowania w twardej wodzie. Ze względu na 
wysoką moc rozpuszczania w wodzie jest 
szczególnie wskazany do stosowania w 
instalacjach z systemem pre-rozpuszczania i 
automatycznego dawkowania.
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detergentes sólidosdetergenty w płynie 

KOD        OPAKOWANIE         PAKOWANIE    APLIKACJA 

KOD         OPAKOWANIE      PAKOWANIE     APLIKACJA 

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJA

0080056 5 litrów 4 x 5
0080062 20 litrów

0080065 24 kilos

0080031 20 litrów

0080066 20 litrów

KLEN CB 20

KLEN L 85

KLEN L 65

KLEN L COMPLET

Jest to detergent o wysokiej zawartości środków 
powierzchniowo czynnych oraz środków 
utrzymujących wilgoć. Może być stosowany na 
wszelkiego rodzaju włókna (wełna, poliester i 
włókna syntetyczne). Wysokie stężenie związków 
enzymatycznych idealnie nadaję się do walki z 
zabrudzeniami organicznymi. 

Jest to o produkt wskazany do stosowania w 
pierwszej fazie prania, gdy wymagane jest wyższe 
stężenie substancji aktywnej. Można go stosować 
do wszystkich rodzajów włókien (poliester, 
wełna, włókna syntetyczne). Idealny produkt do 
zastosowania w procesach z automatycznym 
dozowaniem. Posiada wysoka moc emulgatora 
do wszelkiego rodzaju zabrudzeń, nawet w 
niskich temperaturach.

Jest to produkt wysokoskoncentrowany, do 
prania tkanin białych. Można go łączyć z 
dowolnym wybielaczem typu utleniającego. 
Mozna go stosować do wszelkiego rodzaju 
włókien (wełna, poliester,wszelkiego rodzaju 
włókien syntetycznych).

Płynny detergent posiadający mieszaninę związków 
powierzchniowo czynnych oraz środek utrzymujący 
wilgoć. Zawiera w swoim składzie mieszaninie 
enzymów, które łatwo usuwają zabrudzenia. Może 
on być stosowany w połączeniu z dowolnym 
rodzajem wybielaczy.

PH 10
5%

PH 8’5
pure

PH 13
1%

PH 12
pure
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CODES CONTAINERS PACKAGES   APPLICATION KOD PAKOWANIE   OPAKOWANIA     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJAKOD           OPAKOWANIE   OPAKOWANIE     APLIKACJA

0080067 24 kilo 0080068 22 kilo

0080015 10 kilo

0080016 10 kilo0080094 22 kilo

BLANCLOR OXIBLANC

OXIDOC PLUS

BLANQUIDOCOXEL

Wybielacz zawierający tlen i kwas nadoctowy, 
odpowiedni dla procesów prania, w których 
wymagana jest niska temperatura. Odpowiedni 
do stosowania między 35 a 60 °C, z wyjątkiem 
wełny i poliamidu (nylon).

Chlorowany wybielacz w proszku.  Posiada 
wysoką moc wybielania dla wszystkich rodzajów 
włókien. Ze względu na wysoka zawartość 
aktywnego chloru jest bardzo skuteczny w 
usuwaniu plam organicznych z włókien 
syntetycznych lub naturalnych. Wskazany do 
prania odzieży szpitalnej.

Usuwa wszelkiego rodzaju plamy i nadaje się do 
stosowania w przemyśle tekstylnym.Ze względu 
na wysoka zawartość tlenu bardzo skutecznie 
usuwa plamy organiczne z włókien naturalnych 
lub syntetycznych.Zaleca sie go do stosowania w 
średniej  lub wysokiej temperaturze.

Chlorowany wybielacz.  Jest skuteczny w 
usuwaniu wszystkich typów brudu i nadaje się 
do stosowania w przemyśle tekstylnym.
BLANCLOR spełnia wymagania normy: Norma EN 
1040 na bakteriobójcze środowiska STANDARD 
EN 1275 dla fungicydów środowiskowych.

PH 12’5
10%

PH 10
1%

PH 3
czysty

PH <1
czysty

NORMA UNE-EN 1275, UNE-EN 1040, 
05-20/40-04090

NORMA UNE-EN 13697, astm e 2406-09, 
12-20/40-06195, 12-20/40-06195 HA

PH 11’5
1%

Jest to dodatek w postaci proszku o dużej sile 
wybielające. Ze względu na dużą obecność 
aktywnego tlenu bardzo skutecznie usuwa plamy 
organiczne z włókien naturalnych lub 
syntetycznych.
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odplamiacze

KOD     OPAKOWANIE  PAKOWANIE         APLIKACJA

0080013 5 liters  4 x 5
0080059 20 liters 

HUMECT

PH 6’5
czysty

Odplamiacz w płynie.  Usuwa bardzo uciążliwe 
plamy, posiada właściwości odtłuszczające. 
Usuwa plamy organiczne, olejowe z ręczników, 
odzieży roboczej itp. Stosować przy praniu 
wstępnym.  

Odplamiacz w formie pasty. Usuwa trudne plamy 
(krew, oleje, smary itp.) z mankietów i 
kołnierzyków. Ze względu na wysoki poziom 
substancji czynnej posiada duża moc 
odplamiania i odtłuszczania.

PH 8
czysty KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJA

0080010 10 kilos 

DESMANCHANT
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płyny zmiękczające 
i neutralizujące

KOD               OPAKOWANIE PAKOWANIE   APLIKACJAKOD OPAKOWANIE PAKOWANIE APLIKACJA

0080021 10 kilo 0080069 20 litrów 

NEUCLOR SNEUCLOR L

Alkaliczny neutralizator w płynie.  Do stosowania 
w etapie płukania.  Wskazany do używania w 
automatycznych systemach dozowania. Ubrania 
pozostają miłe i pachnące, nie drażnią skóry. 

PH 1’5
5%

Alkaliczny neutralizator w proszku. Dzięki  
neutralizacji włókna tekstylne nie ulegają 
pogorszeniu. Jest przyjazny dla skóry. 

PH 4
1%

KOD          OPAKOWANIE  PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD       OPAKOWANIE  PAKOWANIE       APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJA

0080089 5 litrów  4 x 5
0080090 10 litrów
0080091 20 litrów

0080036 5 litrów  4 x 5
0080071 20 litrów

0080000 5 litrów  4 x 5
0080001 10 litrów
0080070 20 litrów

0080072 20 litrów

COTTON

SUAMEL NEUTRAL

SUAMEL

SUAMEL TOTAL

Płyn zmiękczający do tkanin. Stosowany w 
ostatnim procesie prania. Posiada wysoką moc 
zmiękczania. Działanie antystatyczne. Posiada 
związki wytwarzające przyjemny i trwały zapach. 

SUAMEL NEUTRAL zasadowy zmiękczacz 
stosowany w fazie płukania. Posiada wysoka moc 
zmiękczania i działanie antystatyczne. Pozostawia 
przyjemny i trwały zapach. 

SUAMEL TOTAL NEUTRAL to zmiękczacz o 
alkalicznej zasadowości. Posiada wysoką moc 
zmiękczania. Działanie antystatyczne. Usuwa 
nieprzyjemne zapachy z tkanin i nadaje im 
miękkość.

Płyn zmiękczający do tkanin. Higienizujący o 
działaniu antystatycznym. Zapewnia trwały i 
przyjemny zapach. Zawiera duża ilość kationów 
aktywnych, dzięki czemu tkaniny pozostają 
miękkie.

PH 3
czysty

PH 2
5%

PH 2
5%

PH 3
czysty
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dodatki

PRESTTO to wysokiej jakości płyn, który nadaje 
się do stosowania z odzieżą bawełniana i 
poliestrową. Mikrocząsteczki przenikają do 
tkaniny, tworząc ochronną warstwę przed 
zabrudzeniem.

 Środek przeznaczony do usuwania drobin żelaza, 
wapnia, resztek detergentów z tkanin. Zapobiega 
żółknięciu odzieży.

PH 4’5
czysty

PH 10’5
czysty

KOD            OPAKOWANIE  PAKOWANIE  APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE PAKOWANIE        APLIKACJA KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE APLIKACJA

0080075 5 litrów  4 x 5

0080044 5 litrów  4 x 5 0080004 5 litrów 4 x 5

PRESTTO

OXINET SEC 80

Specjalny środek do usuwania plam z rdzy. 
Wystarczy spryskać poplamioną tkaninę, 
odczekać 10-15 minut a następnie włożyć do 
pralki. 

PH 1’5
5%
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systemy dozujące

0600007 SYSTEM DOZOWANIA  4 x 18 L

0600011 SYSTEM DOZOWANIA  4 x 30-120 L

0600009 SYSTEM DOZOWANIA  6 x 18 L

0600013 SYSTEM DOZOWANIA  6 x 30-120 L
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CHEMIA BASENOWA
ALGICYDY
URZĄDZENIA
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CHLOR I KONTROLA pH

Dla wody w basenie jest zalecane, aby utrzymać stężenie chloru na poziomie 
0,6-1 ppm (w zależności od przepisów występujących w poszczególnych 
krajach). PH oznacza kwasowość lub zasadowość wody. W basenach pH wody 
powinno wynosić 7,2 - 7,6. Jeżeli pH wynosi mniej niż 7,2 to woda może 
powodować podrażnienia oczu i błon śluzowych oraz rdzewienie metalowych 
elementów w basenie. 
Powyżej pH 7,6 woda ma odczyn zasadowy; zwiększa się ryzyko inkrustacji, 
rozwoju alg i choroby skóry. Aby woda miała zalecany poziom pH używamy 
PLUS PH i AMINOR PH. 

ZAKRES PREPARATÓW DLA BASENU



KOD              OPAKOWANIE PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD   OPAKOWANIE    PAKOWANIE          APLIKACJA

KOD                OPAKOWANIE   PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE     PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE  APLIKACJA

0280020 5 kilo
0280022 30 kilo

0280016 5 kilo
0280018 25 kilo

0280041 5 kilo
0280040 30 kilo

0280000 5 kilo
0280002 30 kilo

0280035 5 kilo
0280085 25 kilo

0280032 12 kilo
0280051 24 kilo
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 Środek do czyszczenia i dezynfekcji wody w 
basenach kąpielowych. Idealny do stosowania w 
okresie wiosennym, w celu czyszczenia dna i ścian 
basenu. 

PICLOR POLV

PICLOR T

PICLOR RAP

PICLOR G

PICLOR MA

PICLOR LIQ

Środek do czyszczenia i dezynfekcji wody w 
basenie w postaci granulek. Wysokowydajny. 
Idealny do stosowania w okresie zimowym, 
przed rozpoczęciem sezonu.

14-60-09065

08-60-1478

14-60-07067

14-60-07066

08-60/70-0051

13-60-0050, NORMA UNE-EN 1040

Jest to środek do dezynfekcji wody basenowej. 
W 200 gramowej tabletce znajdują się związki 
aktywne: chlor i związek dezynfekujący, 
flokulant, algicydy grzybobójcze oraz regulator 
pH. 

Środek do oczyszczania i dezynfekcji wody w 
basenach kąpielowych. Produkt występuje w 
tabletkach. 

Środek do oczyszczania i dezynfekcji wody 
basenowej w postaci tabletek. Szybko rozpuszcza 
się w wodzie. Zalecany jest do użycia w basenach 
z elementami plastikowymi.   

Środek w postaci płynu do oczyszczania i 
dezynfekcji wody basenowej. 

 chemia basenowa



Środek działający zapobiegawczo na grzyby, 
mchy i porosty. Ma za zadanie zapobiegać ich 
rozwojowi. Utrzymuje wodę w basenie w 
prawidłowych warunkach sanitarnych i 
zdrowotnych.

ALGEL S/E zapobiega rozwojowi glonów i 
mikroorganizmów. Jest idealny do stosowania w 
obwodach zamkniętych (kontrolowana piana) w 
niskich temperaturach. 

 Flokulant. Doskonały do oddzielania cząstek 
zawiesin w środowisku wodnym, w dowolnym 
procesie przemysłowym lub w basenach. 
Połączone cząsteczki są oddzielane przez układy 
dekantacji (silosy, baseny dekantacyjne itp.) i są 
później filtrowane (filtry, filtry ciśnieniowe itp.). 

Nieorganiczny flokulant. Środek wiążący cząstki 
stałe w wodzie w postaci zawiesiny. Osad zostaje 
usunięty przed dalsze procesy oczyszczania, 
oddzielania (dekantacja, filtrowanie itp.)
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0280004 5 litrów  4 x 5
0280005 10 litrów
0280017 20 litrów

0280008 5 litrów  4 x 5
0280069 20 litrów

0280045 5 litrów  4 x 5
0280046 10 litrów
0280067 20 litrów

0430118 5 litrów  4 x 5
0430089 20 litrów

ALGEL

FLOXEL

ALGEL S/E

FLOXEL 108

12-60-1480

12-70-1485

12-60-1481

12-70-1482
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KOD       OPAKOWANIE  PAKOWANIE         APLIKACJA

0280013 10 kilo

0280015 10 kilo

0280068 20 litrów

0280071 20 litrów

AMINOR PH

PLUS PH

AMINOR PH L

PLUS PH L

12-60-1480

12-70-1483

Środek do regulacji (obniżenia) pH wody w 
basenie. Preparat w proszku.

Związek do regulacji pH wody w basenie. Środek 
w płynie obniżający pH. 

Środek do regulacji pH wody w basenie. Preparat 
w proszku, podnosi pH.

Środek do regulacji pH wody w basenie. Preparat 
w płynie podnosi pH.

algicydy
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0280027 5 litrów  4 x 5
0280070 20 litrów

INVERNOL

14-60-07068

Hamuje i zapobiega powstaniu wodorostów. 
Produkt wskazany do utrzymania wody w 
sezonie zimowym. Może byc używany razem z 
chlorowymi środkami.

0220008 5 litrów  4 x 5
0220009 10 litrów
0220016 20 litrów

DESCRUST MNF

DESCRUST MNF to produkt kwasowy. Służy do 
usuwania osadów wapiennych, glonów. Posiada 
składniki nawilżające, które powodują lepsza 
penetrację porowatych miejsc.
Zawiera inhibitory korozji, dzięki którym może 
być stosowany również na powierzchniach 
metalowych.

PH 1’25
1% KOD       OPAKOWANIE    PAKOWANIE       APLIKACJA

algicydy

POSTEPOWANIE
:
Aby uniknąć inkrustacji w podłodze i ścianach 
basenu, które są trudne do usunięcia, należy 
dodać INVERNOL na koniec sezonu (jeżeli 
wartość pH wody basenowej wynosi 6/5,7). 
INVERNOL dodaję się w ilości 2-4 litrów na 
50.000 litrów wody dziennie, gdy basen jest nie 
używany. Proces ten utrzyma wodę w idealnych 
warunkach w okresie zimowym. Jest to 
łatwiejszy i tańszy sposób na przygotowanie 
basenu do następnego sezonu. 

CZYSZCZENIE IKRUSTACJI W BASENACH:

Jeżeli podczas zimy nie podjęliśmy żadnych 
kroków do przygotowania basenu na kolejny 
sezon, na ścianach i podłodze basenu możemy 
znaleźć plamy, wodorosty i inkrustacje.Aby 
usunąć brud nalezy użyć DESCRUST MNF. Dzięki 
zastosowaniu tego produktu plamy, wodorosty i 
inkrustacje znikną bez większego wysiłku.
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0360014 -  DOZOWNIK Z MEMBRANĄ DO  ŚRODKÓW CHLOROWYCH

0280038 - POJEMNIK NA 4 TABLETKI CHLOROWE  

0360016 -  DOZOWNIK NA TABLETKI CHLOROWE 200 - 500 m3

0360017 - DOZOWNIK NA TABLETKI CHLOROWE 200 - 1000 m3

0280044 - MIERNIK ZAWARTOŚCI CHLORU

0280055 - DPD-1 TABLETKI  250 uts.

0280072 - DPD TABLETKI

urządzenia
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