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rękawice

50

ściereczki z mikrofibry

rękawice, ściereczki, akcesoria do czyszczenia 
sprzętu biurowego

Rękawice nitrylowe wielokrotne-
go użytku. Grubość 0,42 mm, wy-
dłużony czas użytkowania.

Ściereczki do skutecznego usuwania brudu, 
tłuszczu i kurzu poprzez unikalną strukturę 
mikrowłókien. Umożliwiają czyszczenie po-
wierzchni na mokro i na sucho, nie pozosta-
wiają smug. 

 → Skład: 20% - poliamid, 80% - poliester
 → grubość: 230 gsm

Jednorazowe rękawice nitry-
lowe, bezpudrowe, opakowa-
nie 100 szt. Dopuszczone do 
kontaktu z żywnością.

113000 rozmiar 8
113012 rozmiar 9
113013 rozmiar 10

113001 rozmiar S
113014 rozmiar M
113015 rozmiar L
113030 rozmiar XL

Cena netto: (Cena netto: 19,29 Cena netto: 7,43

112071  30x30cm a’5
112072  40x40cm

24

24

24

24

24

24

36

6

36

6

36
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Cena netto: 8,70 Cena netto: 7,50

Cena netto: 8,70 Cena netto: 8,50

Cena netto: 12,50

Cena netto: 11,80

Cena netto: 16,00Cena netto: 9,50 Cena netto: 11,00

 → do czyszczenia ekranów monitorów 
TFT/LCD, skanerów PDS, telefonów ko-
mórkowych, konsoli, filtrów bez powłok 
oraz szkła hartowanego i niehartowa-
nego, np. luster, ekranów czytników 
mikrofilmów, folii OHP i obiektywów

 → przed użyciem należy zapoznać się 
z instrukcją czyszczonego sprzętu

 → nie zawierają etanolu

 → do czyszczenia powierzchni plastikowych oraz metalowych
 → antystatyczne
 → uniwersalne, skutecznie usuwają różnego rodzaju plamy i zabrudzenia
 → nie zawierają etanolu

 → do czyszczenia powierzchni plasti-
kowych w urządzeniach biurowych 
(monitory, kserokopiarki, sprzęt 
AGD i RTV itp.),

 → czyści powierzchnie plastikowe 
z kurzu i innych zabrudzeń

 → nie pozostawia smug

 → do czyszczenia białych tablic 
suchościeralnych

 → skutecznie usuwa zabrudzenia, kon-
serwuje i zabezpiecza powierzchnię 
tablicy

 → nie zawiera etanolu

 → do usuwania kurzu  i  innych 
zanieczyszczeń z  trudno dostęp-
nych  miejsc

 → zastosowanie: elektronika, au-
dio-video, fotooptyka, mechanika 
precyzyjna i elektromechanika

110275 – 250 ml

płyn uniwersalny

110276 – 100 szt. w tubie

chusteczki uniwersalne

płyn do tablic suchościeralnych

pianka czyszcząca do plastiku

pianka czyszcząca 
do ekranów LCD/TFT

płyn do usuwania etykiet 
samoprzylepnych

110453 – 250 ml

sprężony gaz

110502 – 400 ml

110642 – 400 ml

110643 – 400 ml

110641 – 400 ml

 → do czyszczenia ekranów monito-
rów TFT/LCD, telefonów komórko-
wych, konsoli, filtrów bez powłok 

 → przed użyciem należy zapoznać się 
z instrukcją czyszczonego sprzętu

 → do skutecznego usuwania etykiet 
z powierzchni szklanych, plastiko-
wych i metalowych 

 → nie pozostawia plam

płyn 
do ekranów TFT/LCD

chusteczki 
do ekranów TFT/LCD

110451 – 250 ml 110452 – 100 szt. w tubie
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112048 500 g

112067 10 kg112049 500 g

pasty do mycia rąk

ISOFA ProISOFA Clas żel Do usuwania zabrudzeń odpornych na działa-
nie środków myjących (oleje, tłuszcze, smary, 
asfalt, nafta, sadze). Użyteczna w  autoser-
wisach, usługach technicznych, przemyśle 
ciężkim.

Pasta zawiera mieszankę zmielonych trocin z  twardych 
drzew i naturalnych substancji czyszczących. Idealna do 
usuwania zanieczyszczeń takich jak smary, cement czy 
rdza. Zastosowanie: budownictwo, przemysł, ciężkie 
prace gospodarcze.

Cena netto: 4,93
Cena netto: 5,01
Cena netto: 74,29

wiadra z prasą

kij aluminiowy do mopa

stelaż do mopa

Wiadro do mycia powierzchni z  wyciskarką do różnego typu 
mopów. Świetnie sprawdza się w  czyszczeniu dużych po-
wierzchni oraz w  warunkach domowych. Waga zestawu wraz 
z  płynem pozwala na przenoszenie zgodnie z  zasadami BHP. 
Stabilna i trwała konstrukcja. 
Zestaw zawiera:

 → wiadro 15 l
 → profesjonalną wyciskarkę pasującą do różnych mopów
 → osadnik pozwalający na wiązanie zanieczyszczeń na dnie

Wiadro do mycia powierzchni na kółkach z wyciskarką do 
różnego typu mopów. Wykorzystywany wszędzie tam, 
gdzie zachodzi potrzeba czyszczenia dużych powierzch-
ni. Świetnie sprawdza się w warunkach domowych. 
Zestaw zawiera:

 → wiadro 15 l
 → profesjonalną prasę szczękową
 → osadnik brudu
 → wkładkę dystansową
 → dodatkowe kółka

112056
1120576

112051 112050 → system mocowania: kieszeńsystem mocowania: kieszeń112052

112063 112061

112059

112053

112064 112062

112060

112054

50

50
50

10

 → stelaż na zatrzask
 → kompatybilny z mopami z systemem mocowania uszy: 112061, 

112059, 112052, 112050, 12063
 → szerokość:40 cm

 → długość: 140 cm
 → końcówka w kolorze niebieskim

112055

pasty do mycia rąk, wiadra, mopy

linia standard
 → naszywane automatycznie
 → obszycie białą lamówką wzdłuż 

mopa
 → mopy bawełniane: pętelkowe
 → temperatura prania: 95°C
 → wytrzymałość: 300 cykli prania
 → szerokość: 40 cm

 → system mocowania: uszysystem mocowania: uszy

Mopy z mikrofazy – linia premium:
 → najwyższej jakości mikrowłókna
 → skuteczne mycie bez potrzeby użycia środków chemicznych
 → dzięki swojej strukturze i wysokiej chłonności, doskonale pochłania 

brud, nie pozostawiając na powierzchni smug
 → zastosowanie: polecany do mycia paneli, glazury, laminatów, 

powierzchni kamiennych
 → wytrzymałość: 300 cykli prania
 → kurczliwość: do 2,5%
 → temperatura prania: do 95°C
 → szerokość: 40 cm

Mop z bawełny – linia premium:
 → najwyższa jakość
 → bezpośrednio do użytku (bardzo wysoka chłonność bez wstępnego prania)
 → podwójnie przeszywane pętle
 → zastosowanie: dezynfekcja, mycie na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich 

typów posadzek
 → wytrzymałość: 350 cykli prania
 → kurczliwość: do 2,5%
 → temperatura prania: do 95°C
 → szerokość: 40 cm

linia ekonomiczna
 → naszywane automatycznie
 → temperatura prania: bawełna 60°C, mikrofaza 95°C
 → przed użyciem wyprać (dotyczy bawełny)
 → wytrzymałość: bawełna 100 cykli, mikrofaza 200 cykli 
 → obszycie białą lamówką
 → szerokość: 40 cm

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: uszy

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: uszy

bawełna pętelkowa
 → system mocowania: kieszeń bawełna pętelkowa

 → system mocowania: kieszeń

mikrofaza biała
 → system mocowania: uszy

mikrofaza biała 
 → system mocowania: kieszeń

Cena netto: 217,94

Cena netto: (

Cena netto: (



Środek na bazie alkoholu do mycia  podłóg, jak  płytki
ceramiczne, panele, itp. Idealnie sprawadza się do 
codzienego czyszczenia, ale też do usuwania trud-
nych zabrudzeń. Nie pozostawia smug, szybkoschną-
cy. Skoncentrowana formuła gwarantuje wysoką 
wydajność. W  zależności od stopnia zabrudzenia 
powierzchni, stosować roztwór roboczy w  zakresie  
20–30 ml na 10 l wody. Produkt wysokopieniący. 

Prosty system wymiany CLICK&GO! Gwarantuje najwyż-
szy standard w  zakresie higieny i  bezpieczeństwa produktów. 
Wszystkie mydła, żele i  kremy są pakowane w  specjalne opa-
kowania, które są szczelnie zabezpieczane przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem. Gwarantuje to, że użytkownik sam decyduje 
o dozowaniu produktu. 
Jest praktycznym uzupełnieniem każdej łazienki. 
Można  wybierać spośród różnych wariantów kolorystycznych

112005 750 ml
112004 5 l

Środek z zawartością wosku pszczelego. Przeznaczony
do mycia i  pielęgnacji paneli podłogowych, drewnia-
nych, mebli. Skład preparatu oparty na detergentach 
mydlanych gwarantuje skuteczne usuwanie cząsteczek 
brudu z chropowatych powierzchni paneli lub drewna. 
Wosk pszczeli tworzy skuteczną warstwę ochronną. 
Produkt wysokopieniący.

112006 750 ml

112007 5 l

mydło w płynie kremowe  
POMEGRANATE

mydła w płynie VAKAVO

system CLICK&GO!

płyn do podłóg CLEAN FLOOR płyn czyszczący pielęgnacyjny 
SOAP CLEANER

Mydło w  płynie o  delikatnym za-
pachu, przeznaczone do mycia rąk 
i  ciała. Gęsta konsystencja ideal-
nie sprawdza się w  naściennych 
dozownikach.
Produkt przebadany dermatologicz-
nie, wysoka zawartość składników 
pielęgnujących. Łagodnie myje i  pie-
lęgnuje skórę.

112001 5l 
wiśnia

112002 5l 
kwiatowy Cena netto: ( Cena netto: (

112097 500ml Click&GO!
112003 5l

112098 basic

Delikatne kremowe mydło w płynie do mycia rąk i ciała prze-
znaczone do skóry wrażliwej. Posiada właściwości regene-

rujace i  pielęgnujące. Unikalny 
świeży zapach granatu i  mleka 
kokosowego. Do zastosowania 
w  dozownikach naściennych lub 

stojących. Produkt przeba-
dany dermatologicznie.

Cena netto: (
Cena netto: (4

kremy do rąk, mydła w płynie, system CLICK&GO!
płyny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni

antybakteryjny 
szałwia z biotyną 

Rozwiązanie hotelowe o najwyższym standardzie higienicznym

Kompatybilny z produktami ISOLDA  
oznaczonymi CLICK&GO!

regenerujący 
konopie z olejem z wiesiołkagojący 

nagietek z olejem lnianym

ISOLDA kremy do rąk

nawilżający 
wosk pszczeli z macierzanką 

regenerujący 
ekstrakt z aloesu i D-pantenolu

112043 100 ml 112044 100 ml 112045 100 ml 112046 100 ml112047 100 ml

Krem odznacza się 
bardzo dobrymi wła-
ściwościami regene-
racyjnymi, dobrze się 
wchłania, sprawiając, 
że skóra staje się de-
likatna i  elastyczna. 
Zmiękcza skórę i  po-
maga w  jej wygładze-
niu. Zawarty w kremie 
aloes łagodzi stany 
zapalne.

Przebadany 
klinicznie krem 
do skutecznego 
nawilżania skóry. 
W przypadku regu-
larnego stosowania 
skóra pozostaje 
miękka i sprężysta. 
Delikatny zapach 
ziołowy.

Klinicznie przebadany 
krem, który w przy-
padku regularnego 
stosowania wspo-
maga i przyspiesza 
proces gojenia skóry. 
Nie należy stosować 
na rany otwarte.

Wskazany 
dla skóry ze 
skłonnością do 
podrażnień. Ła-
two się wchłania 
i nie pozostawia 
uczucia prze-
tłuszczonych 
rąk. 

Wyjątkowe 
połącznie delikatnej 
kremowej bazy 
ze składnikami 
antybakteryjnymi, 
stanowi odpowied-
nie uzupełnienie 
procedur higie-
nicznych. Produkt 
łatwo się wchłania 
i bardzo dobrze 
zmiękcza skórę. 

Cena netto: (



Balsam do mycia naczyń o  za-
pachu owoców cytrusowych. 
Skutecznie usuwa tłuszcz i  za-
brudzenia. Zawiera substan-
cję czynną do ochrony skóry 
z  wyciągiem z  ALOE VERA. 
Polecany szczególnie dla osób 
z wrażliwą skórą dłoni. Przeba-
dany dermatologicznie. Produkt 
mocnopieniący.

112009 750 ml
112008 5 l

Neutralny płyn o zapachu cytrynowym do mycia i od-
tłuszczania naczyń, ceramiki, szkła i plastiku.
Gęsta konsystencja podnosi wygodę użytkowania i wy-
dajność. Środek zawiera aktywny związek do ochrony 
skóry przed długotrwałym kontaktem z wodą, przeba-
dany dermatologicznie. Produkt mocnopieniący.

Doczyszcza nawet najbardziej zabrudzone powierzchnie. Przezna-
czony do łazienek, sanitariatów, elementów kuchni łącznie z  pie-
karnikiem. Nie pozostawia zacieków, pozostawia przyjemny cytru-
sowy zapach. Zawiera kruszywo wapienne – nie rysuje powierzchni 
czyszczonej.

112012 600 g

Antystatyczny środek do pielęgnacji i  polerowania powierzchni 
meblowych. Nabłyszcza, nie pozostawia smug, nie nawarstwia się.

112013 750 ml

Środek do kompleksowego czyszczenia łazienek. Duże stę-
żenie substancji czynnych i konsystencja zapewnia skuteczne 
usuwanie osadu, kamienia, rdzy, mydła. Na powierzchniach 
pozostawia efekt hydrofobowy ograniczający powstawanie 
zacieków. Przyjemny zapach wiśni. 

112014 750 ml

Aktywny środek do czyszczenia sanitariatów.
Odczyn kwaśny. Usuwa trudne osady z rdzy i kamienia 
oraz pozostałości mydlane z powierzchni ceramicznych. 
Działa również poniżej poziomu wody. Preparat ma wła-
ściwiści nabłyszczające. Aktywny składnik PGS tworzy 
powłokę hamującą powstawanie osadów.

112016 750 ml
112015 5 l

Skuteczny środek do czyszczenia sanitariatów, 
powierzchni z ceramiki i elementów ze stali nie-
rdzewnej. Odczyn kwaśny.

112018 750 ml
112017 5 l

Bardzo skuteczny środek odświeżający i neutralizujący nie-
przyjemne zapachy, do stosowania w  toaletach, łazienkach, 
pomieszeniach publicznych. Należy rozpylać na powierzch-
nie niechłonne.

112021 750 ml różowy
112022 750 ml zielony 
112095 750 ml black jack

balsam do mycia naczyń ALOE VERA płyn do mycia naczyń LEMONGRASS

112011 750 ml
112010 5 l

mleczko czyszczące  
ABRASIVE CREAM

płyn do wc RÓŻOWY ceramika 
i stal nierdzewna

płyn do pielęgnacji mebli POLISH

płyn do łazienek BATHROOM płyn do wc ZIELONY ceramika

odświeżacz OIL FRESH

legenda

Do nanoszenia 
produktu zastosuj 

ściereczkę
z mikrofibry

Ściągaczka do okienProdukt do wiader-
ka z wodą

Do czyszcze-
nia większych 
powierzchni

można wybrać 
opryskiwacz 
ciśnieniowy

Pompka dozująca 
do dokładnego 

dawkowania
2 ml

Do stosowania 
produktu należy 

używać
gąbki

Produkt jest 
odpowiedni do 

dozownika mydła 
w płynie

Dozująca butelka 
do rozcieńczania

Dawkowanie roz-
tworu za pomocą 

rozpylacza
ułatwia pracę

Środki ochrony 
indywidualnej są 

niezbędnym
elementem przy 

stosowaniu 
produktu!

Cena netto: (Cena netto: (

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
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płyny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni



Koncentrat do mycia wszystkich rodzajów powierzchni szklanych i ram okiennych. Skuteczny do pracy na dużych po-
wierzchniach, usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Nie wymaga polerowania. Przyjemny owocowy zapach. PH kon-
centratu: 8.

Płyn do mycia wszystkich rodzajów powierzchni szkla-
nych: okien, witryn, luster, itd. Ma świetne właściwości 
czyszczące, odtłuszczające, nabłyszczające, o  zapachu 
owocowym. Produkt gotowy do użycia. 
PH koncentratu: 8.

Przeznaczony do codziennego czyszczenia wszyst-
kich twardych podłóg odpornych na wodę i  alkalia,  
np.  z  tworzyw sztucznych, kamienia, betonu, gumo-
wych, ceramicznych i parkietów. Znakomicie sprawdza 
się w  szkołach, urzędach, halach sportowych. Środek 
zachowuje tolerancję powierzchniową, 100% biode-
gradowalny – dobrze sprawdza się w oczyszczalniach 
ścieków. Do mycia ręcznego i mechanicznego. Środek 
niepieniący. PH koncentratu: 9.

Koncentrat do czyszczenia dywanów, tapicerki, 
siedzisk samochodowych z  włókien naturalnych 
i syntetycznych. Do prania ręcznego i do maszyn 
czyszczących. Skoncentrowany doskonale spraw-
dza się jako odplamiacz. Środek niepieniący. PH 
koncentratu: 8,5.

płyn 122 do podłóg uniwersalny

płyn 145 do podłóg neutralny

płyn 141 do podłóg silnie zanieczyszczonych

płyn 110 do powierzchni szklanych płyn 143 do czyszczenia plam z gumy

płyn 112 do okien i ram

płyn 131 koncentrat do dywanów

112027 1 l

112028 1 l
112058 5 l

112030 1 l
112029 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 30ml / 7,4 60ml / 7,6 120ml / 8

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 15 ml / 7,2 30 ml / 7,4 60 ml / 8

112033 5 l

112066 1 l
112034 5 l

112035 1 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 40 / 12 70 / 12,3 100 / 12,4

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 40 / 8,5 70 / 8,7 100 / 8,8

112032 1 l 
112031 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 50 / 7,2 150 / 8 250 / 8

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: ( Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
Cena netto: (
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profesjonalne środki czystości

Preparat przeznaczony do mycia i  pielęgnacji 
wszystkich rodzajów powierzchni podłogowych, 
w  tym powierzchni zabezpieczonych powłokami 
polimerowymi. Skutecznie usuwa brud, pozosta-
wiając połysk i przyjemny zapach. Preparat prze-
znaczony do mycia ręcznego. Środek pieniący. 
PH koncentratu: 7,5–8,5.

Detergent do usuwania plam z  gumy z  podłóg z  tworzyw 
sztucznych, posadzek kamiennych i ceramicznych, bruku i  in-
nych materiałów niechłonnych. Usuwa ślady powstałe m.in. 
przez: opony, buty, zwulkanizowany klej, lakiery itp. Preparat 
stosuje się nierozcieńczony. Nie stosować na powierzchnie za-
bezpieczone polimerami.

Specjalistyczny środek do doczyszczania silnych 
zabrudzeń. Przeznaczony do mycia mechaniczne-
go, ale może być używany też do mycia ręcznego. 
Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia z  olejów 
i smarów. Przeznaczony do stosowania na wodo-
odpornych powierzchniach, odpornych na środki 
zasadowe, takich jak: posadzki betonowe, PVC, 
kamień naturalny i  sztuczny. Środek niepieniący.
Odczyn alkaliczny. PH koncentratu: 13.



Profesjonalny preparat do neutralizacji wszelkich nieprzyjemnych zapa-
chów m. in. w toalecie, z tytoniu, zapachów zwierząt czy pokarmów. Moż-
na go rozpryskiwać w stanie skoncentrowanym lub rozcieńczony dozować 
bezpośrednio na tekstylia, wykładziny, ściany, meble, tapicerkę, żaluzje. 
Skutecznie działa jako dodatek do roztworu ze środkami czyszczącymi 
Cleamen i Krystal podczas mycia powierzchni – po umyciu środek odparu-
je i pozostawi miły zapach. Produkt może być również dodany do odkurza-
cza ekstrakcyjnego. Może być wykorzystany z  produktem Cleamen 131 
do prania wykładzin. PH koncentratu: 6–7.

Środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
kuchennych i urządzeń ze stali nierdzewnej. Mocno 
odtłuszczający. Dobrze czyści okapy kuchenne, 
tłusty kurz, sadzę, szkło w  kominku, powierzchnie 
zewnętrzne silników spalinowych. Na silne zanie-
czyszczenia użyć koncentratu, na lżejsze rozcień-
czyć wg instrukcji.Można użyć rozcieńczonego 
środka do mycia zanieczyszczonych olejami podłóg.  
PH koncentratu: 13.

Środek przeznaczony do udrażnia-
nia rur i syfonów w instalacjach ka-
nalizacyjnych. Skuteczny w  kuchni 
i łazience.

112065 1 l

płyn 240 do piekarników i grilla

płyn 410 do łazienek

płyn 210 do gastronomii

płyn 420 do udrażniania rur

płyn 310 żel do wc i ceramiki

odświeżacz i neutralizator zapachów

112025 101/201 1 l
112024 101/201 5 l
112026 102/202 1 l

poziom zapachu słaby średni mocny

do aplikacji sprayem ml/1 l 200 400 nierozcieńczone

dozowanie ml/10 l 4 10 30

112037 1 l
112036 5 l

112038 1,1 kg

112040 750 ml
112039 5 l

112042 1 l
112041 5 l

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 20 / 9 50 / 9,5 100 / 10

czyszczenie sprayem (ml/1 l) / PH 250 / 12,2 500 / 12,4 nierozcieńczony

wskaźnik zanieczyszczenia    

czas (minuty) 5 10 15

mokre czyszczenie

wskaźnik zanieczyszczenia

   

1 l 250 500 nierozcieńczone

pH roztworu 2,3 2,3 2

Produkt przeznaczony do usuwania kamienia 
wodnego, urynowego i  innych osadów mine-
ralnych z  wewnętrznych części sanitariatów. 
Dzięki wysokiemu stężeniu substancji aktyw-
nych ma charakter antybakteryjny. Działa 
także pod poziomem wody. Pozostawia długo-
trwały, świeży wiśniowy zapach. Zawiera kwas 
chlorowodorowy. PH koncentratu: 1.

Szybko działający środek do codziennego mycia 
i  pielęgnacji kwasoodpornych urządzeń sani-
tarnych, takich jak: wanny, prysznice, baterie, 
zewnętrzne części muszli klozetowej, pisuary, 
bidety, umywalki itp). Skutecznie usuwa kamień 
wodny, rdzę, osady wapienne, cementowe, tłusz-
cze oraz pozostałości mydlane. Pozostawia długo 
utrzymujący się zapach wiśni . PH koncentratu: 2.

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (

Cena netto: (
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Preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia grilli, 
piekarników, frytkownic, rusztów, płyt grzewczych, kuchenek 
gazowych, komór wędzarniczych i  innego typu urządzeń pra-
cujących w  wysokich temperaturach. Znakomicie penetruje 
grube warstwy przypalenizny i  tłuszczu.  Nie niszczy po-
wierzchni emaliowanych. Nie stosować na aluminium i  mate-
riały nieodporne na działanie zasad. PH koncentratu: 14.



Przeznaczony do obiektów z  indywidualną, biologiczną oczyszczalnią 
ścieków. Zawiera bardzo drobne i  neutralne środki powierzchniowo 
czynne, które skutecznie usuwają nawet oporny brud. Jest przezna-
czony zwłaszcza do powierzchni wrażliwych na uszkodzenia i  zma-
towienie takich jak: marmury, granity, kamienie naturalne i  sztuczne, 
posadzki z  wysokim połyskiem, itp.. Nadaje się również do tworzyw 
sztucznych, podłóg laminowanych, polerowanej stali nierdzewnej 
i  innych metali. Środek jest przeznaczony do mycia ręcznego przy 
pomocy mopa lub ściereczki z  mikrofibry do 
uzyskania efektu pełnego połysku. Ze wzglę-
du na pienistość, nie nadaje się do mycia 
maszynowego.

WC CLEANER ECO PŁYN DO POWIERZCHNI 
Z POŁYSKIEM 146 ECO

płyn do mycia naszyń ECO PŁYN DO ŁAZIENEK ECO

Krystal ECO do wszystkich rodzajów na-
czyń powstał z  surowców pochodzenia 
naturalnego - kukurydzy i kokosa. Wyniki 
testu talerzowego wykazały bardzo dobrą 
wydajność mycia. Przez staranny dobór 
naturalnych składników osiągnięto rów-
nież wysoką tolerancję dermatologiczną 
dla skóry rąk. Absolutnie naturalny cha-
rakter produktu podkreśla intensywny 
zapach owoców cytrusowych. Produkt 
szczególnie nadaje się do miejsc, gdzie 
funkcjonuje biologiczna oczyszczalnia 
ścieków. p H 7,5

Do czyszczenia umywalek, wanien, ba-
terii, pryszniców i  płytek ceramicznych. 
Zastosowana formuła zapewnia łatwą 
biodegradowalność przy zachowaniu 
wysokiej skuteczności czyszczenia. Jest 
skuteczny w  walce z  kamieniem i  rdzą, 
pozostawiając wysoki połysk. Zawiera 
dodatek polimerowy, który pozostawia 
warstwę ochronną na czyszczonej po-
wierzchni, zmniejszając ponowne zanie-
czyszczenie. Produkt nadaje się do obiek-
tów z biologiczną oczyszczalnią ścieków. 
pH 2,5

Skuteczny środek do czyszczenia toalet 
i  ceramiki sanitarnej. Jest przeznaczony 
do czyszczenia i  sanitacji powierzchni 
ceramicznych. Produkt łatwo ulega bio-
degradacji i chroni środowisko. Jest sku-
teczny w  walce z  kamieniem. Regularne 
stosowanie tego produktu, ogranicza 
tworzenie się osadów mineralnych i rdzy. 
Powierzchnia pozostaje czysta przez 
dłuższy czas, ogranicza osadzania się 
brudu. Produkt nadaje się do obiektów 
z biologiczną oczyszczalnią ścieków. pH 1

wskaźnik zanieczyszczenia    

dozowanie (ml/10 l) / PH 5 / 7 10 / 7,1 20 / 7,2

czyszczenie sprayem (ml/1 l) / PH 5 / 7 10 / 7,1 20 / 7,2

Ekologia coraz bardziej wnika w nasze życie, dzięki temu zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie produktami i technologiami przyjaznymi dla śro-
dowiska. Nasze produkty spełniają najsurowsze kryteria ochrony środowiska i  szybko ulegają biodegradacji. To wszystko przy zachowaniu właściwości 
myjących i czyszczących.

112091 750 ml

112093 750ml

112094 1 l

112092 750 ml

Cena netto: (

Cena netto: (
Cena netto: (

Cena netto: (

8

środki czystości eco

ZAPYTAJ O DOZOWNIKI
ZAPYTAJ O KATALOG ŚRODKI 
OCHRONY PRACY 2018/2019

LEVIATAN-POLIGRAFIA Spółka z o. o.
Rudawka 88
43-300 Bielsko-Biała

tel./fax: +48 33 811 03 66, +48 33 822 94 50
biurowe@leviatan.pl
www.leviatan.pl


