Katalog Produktów
zapewniających perfekcyjną czystość

Informacja

Badania i rozwój

Jakość

Higiena, to nasze życie!
„Oprócz wysokiej jakości produktów firmę DR.SCHNELL charakteryzuje wyjątkowy, obejmujący całe
Niemcy serwis. Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie profesjonalnego czyszczenia i higieny
umożliwia nam towarzyszenie naszym klientom podczas rozwiązywania ich zadań.“
Dr. Wolfgang Schnell i Dr. Thomas Schnell – prezes DR.SCHNELL Chemie GmbH

Badania i rozwój
Spojrzenie w przyszłość i orientacja na rynek – badania
i rozwój stanowią serce firmy DR.SCHNELL. Stanowią źródło
innowacyjnych idei produktowych oraz punkt wyjścia do dalszego rozwoju produktów już istniejących. Bez-ustannie inwestujemy znaczącą część obrotów w najnowszą technikę
laboratoryjną oraz dokształcanie naszych pracowników, aby
pracować zawsze w oparciu o najnowszą wiedzę naukową.
Wspólnie z doradcami oraz pracownikami serwisu bezustannie obserwujemy rozwój rynku. Dzięki temu udaje się
nam rozpoznawać przyszłościowe trendy i bardzo szybko opracowywać odpowiednie do nich rozwiązania. Nasz
najważniejszy cel, to już dziś dostarczać produkty, które
spełniają potrzeby i wymagania rynku jutra.
Na bieżąco pracujemy z alternatywnymi składnikami, optymalizujemy kombinacje surowców i stosujemy najnowsze
technologie produkcji, aby cele te osiągać przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej efektywności. Takie
postępowanie już od wielu lat umożliwia nam wprowadzanie
w krótkich odstępach czasu nowych, wyznaczających naszą
innowacyjność na rynku profesjonalnych środków czystości.
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Jakość
Markowe produkty DR.SCHNELL muszą pod każdym
względem spełniać najwyższe standardy jakościowe – dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa ekologicznego, ale
także bezpieczeństwa zdrowotnego i tolerancji materiałowej,
a także doskonałej skuteczności produktów. W firmie
DR.SCHNELL funkcjonuje system zarządzania jakością wg
DIN EN ISO 9001:20015.

Trwałość i środowisko

Trwałość i środowisko – czyny zamiast słów
Nasza samoświadomość w zakresie ochrony środowiska
naturalnego wyraża się w licznych przedsięwzięciach –
poczynając od zakupu surowców, poprzez wszelkie procesy
wewnątrzzakładowe, aż po wysyłkę każdego z naszych produktów. Dlatego oprócz certyfikatu dla naszych produktów
posiadamy również certyfikat za nasze chroniące środowisko
działania.
Nasz system zarządzania środowiskowego uzyskał powierdzenie zgodności z DIN EN ISO 14001:2015 już w 1998 roku.
Jako członek EMAS, wspólnotowego systemu zarządzania
środowiskowego firma DR.SCHNELL znajduje się w rejestrze
ekologicznej produkcji UE. W naszej Deklaracji Ekologicznej
dokładnie przedstawiamy naszą istotną z punktu widzenia
środowiska aktywność oraz dane na temat środowiska, takie
jak zużycie surowców i energii, emisje, odpady itp.
Firma DR.SCHNELL jest członkiem A.I.S.E. Charter for
Sustainable Cleaning. Ta dobrowolna inicjatywa europejskich producentów środków czystości i pielęgnacji obserwuje
cały cykl życia produktów w łańcuchu dostaw – od zakupu surowców, po zastosowanie gotowego produktu, który certyfikuje
przedsiębiorstwa, które stale poprawiają parametry istotne
z punktu widzenia ochrony środowiska.
DR.SCHNELL to najtrwalsza na niemieckim rynku marka
profesjonalnych środków czystości!
„Sednem rynkowego przodownictwa marki jest pielęgnowana
od 40 lat ciągłość. Od opracowywania produktu po związaną
z produktem i z przedsiębiorstwem komunikację wartości
związane z ciągłością i tradycją stanowią stały wyznacznik. Po dziś dzień wszystkie innowacje produktowe
charakteryzują się wyjątkowymi zaletami, takimi jak ochrona
zdrowia człowieka, środowiska i ekonomia“.
(Jury niemieckiej Nagrody Ciągłości)

Serwis

Serwis
Kluczowe znaczenia dla marki DR.SCHNELL ma nie tylko niezawodna jakość produktów, lecz także wysokiej jakości serwis, świadczony przez wyspecjalizowanych doradców, techników zastosowań i inżynierów spod znaku DR.SCHNELL.
DR.SCHNELL dysponuje doskonale wykształconymi specjalistami w dziedzinie zapewnienia czystości w szpitalach,
szkołach, schroniskach, hotelach, kuchniach przemysłowych,
zakładach przetwórstwa żywności, marketach, zakładach
przemysłowych i warsztatach oraz środkach komunikacji – od
samochodów ciężarowych przez autobusy, tramwaje aż po
supernowoczesny tabor kolejowy ICE należący do Deutsche
Bahn AG. Do każdego ze specjalnych zadań związanych
z zapewnieniem i utrzymaniem czystości DR.SCHNELL produkuje doskonałe środki. Doradcy sporządzają indywidualne
plany czyszczenia i dezynfekcji, o najlepszej charakterystyce
ekonomiczno-ekologicznej, obejmującej planowanie zużycia
produktu; personel sprzątający jest szkolony i trenowany, aby
obniżyć koszty zapewnienia czystości.
Doradcy branżowi DR.SCHNELL są poddawani ciągłym
procesom kwalifikacyjnym i szkoleniom w firmowym centrum edukacyjno-szkoleniowym ALEGRIA GmbH & Co. KG.
W mieszczącym się w Monachium i Hamburgu instytucie ALEGRIA, w nowoczesnych wnętrzach, pracują etatowi nauczyciele. ALEGRIA regularnie prowadzi seminaria
i warsztaty dla wszystkich zatrudnionych w branży profesjonalnego sprzątania – ponadto istnieje możliwość przeprowadzania treningów „on-thejob“ (np. dla personelu sprzątającego
w szpitalach oraz kuchniach przemysłowych). Na życzenie
ALEGRIA przeprowadza kontrole higieny oraz instruktaże
higieniczne według wymagań HACCP.
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Informacja

Mówimy: „Dziękuję!“

Dzięki temu, że używają Państwo naszej linii SENSITIVE,
firma DR.SCHNELL może znacząco wspierać Niemieckie
Stowarzyszenie Alergików i Astmatyków w projektach
dotyczących dzieci i osób starszych.

Najwyższe noty w zakresie
tolerancji skórnej i dróg
oddechowych
Środki oficjalnie polecane
przez Niemieckie Stowarzyszenie Alergików i Astmatyków
15 centów dochodu z każdej
butelki przekazujemy na
projekty związane ze zdrowiem
dzieci i osób starszych
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Informacje na temat Niemieckiego
Stowarzyszenia Alergików i Astmatyków
dostępne są pod adresem: www.daab.de.

Informacja

Środki czystości w trosce
o środowisko naturalne
Chemia i środowisko nie stanowią dla nas przeciwieństw.
Przeciwnie – dzięki naszej wiedzy na temat chemii widzimy wielką szansę
w możliwości trwałej ochrony środowiska i jego zasobów.
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Właściwości

Czyszczenie łazienek/sanitariatów

Spray czyszczący MILIZID
Spryskiwacz ciśnieniowy o poj. 1,5 l (pusty)
3-litrowy spryskiwacz ręczny (pusty)
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)
Karton 10 x 10 kartuszy à 12 ml

nr art. 80220
nr art. 88892
nr art. 00207
nr art. 00820

Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NFP à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00557
nr art. 00262
nr art. 30056

Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NFP à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00394
nr art. 00396
nr art. 30097

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00304
nr art. 30307

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00204
nr art. 30207

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

nr art. 00104
nr art. 00386
nr art. 30005
nr art. 30007

wartość pH 0,5

Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NFP à 1 l
Kanister 5 l
Kanister 10 l

wartość pH 0,5

• B łyskawicznie usuwa kamień wapienny, kotłowy, mleczko cementowe, rdzę, kamień urynowy, tłuszcze skórne,
pozostałości kosmetyków i kremów oraz mydło wapniowe
• Z wyjątkowym efektem spływania i blokowania kamienia oraz zanieczyszczeń – skuteczne działanie bez
zabiegów mechanicznych, połysk bez polerowania – redukcja nakładów czasowych
• Produkt umieszczony na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (100%)
• Może być stosowany dowolną metodą, także delikatną metodą pianową
• Dostępne specjalne spryskiwacze ręczne i ciśnieniowe MILIZID do łagodnego czyszczenia pianą
• Stężenie użytkowe: od 0,25 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Środki do czyszczenia urządzeń sanitarnych i usuwania kamienia

lemonfresh
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Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00128
nr art. 30071

* Produkty biobójcze należy stosować zachowując ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie.

wartość pH 2,0

• P łynny, kwaśny środek o działaniu biobójczym i blokującym osadzanie się kamienia,
przeznaczony do mycia sanitariatów
• Ogranicza ponowne zabrudzenie, nadaje czyszczonej powierzchni wspaniały blask,
dzięki najnowszej technologii uszlachetniania powierzchni
• Jest źródłem wyjątkowych wrażeń, dzięki długo utrzymującemu się, niepowtarzalnemu,
zapachowi „cytrynowej świeżości“
• Produkt zgłoszony do wpisania na listę RK (do 100%)
• bakteriobójczy (EN 1276, EN 13697), 20 °C, niskie obciążenie: 50 % 5 min
bakteriobójczy (EN 1276, EN 13697), 20 °C, wysokie obciążenie: 50 % 60 min

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Płynny środek o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do
czyszczenia sanitariatów*

Właściwości

Czyszczenie łazienek/sanitariatów

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

•
•
•
•
•
•

Usuwa kamień wapienny, tłuszcze skórne i pozostałości kremów, tinktury olejowe, olejki kąpielowe, mydło wapniowe
Nadaje wspaniały połysk poprzez najnowszą technologię uszlachetniania powierzchni (sheeting-effekt)
Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu
Produkt znajduje się na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (do 100 %)
Ekskluzywna nuta zapachowa
Stężenie użytkowe: od 0,25 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00374
nr art. 30377
nr art. 00891

Neutralny środek do sanitariatów. Czyści z połyskiem
•
•
•
•
•
•
•

Nowa, wysokowydajna formuła – teraz jeszcze bardziej ekonomiczny
Usuwa tłuszcz skórny, pozostałości kosmetyków, zanieczyszczenia organiczne, plamy po wodzie
Środek specjalnie do czyszczenia delikatnych powierzchni i łazienek wykładanych marmurem
Formuła chroniąca przed osadzaniem się kamienia zapobiega przywieraniu zanieczyszczeń do powierzchni
Produkt rekomendowany przez firmę Hansgrohe
Ekologiczny, ponieważ nie zawiera chloru, fosforanów ani kwasów
Stężenie użytkowe: od 1 % do 5% (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00236
nr art. 30038
nr art. 00832

nie nadaje się

Trójfazowy środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych i usuwania kamienia

nadaje się

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

nr art. 00992
nr art. 30997

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 0,5

Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
Nadaje się do wszystkich kwasoodpornych powierzchni
Dobra zdolność usuwania kamienia, oleju i tłuszczów
Przyjemny, naturalny zapach
Może być stosowany dowolną metodą, także delikatną metodą pianową
Produkt umieszczony na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (100 %)
Stężenie użytkowe: od 0,5 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

zalecany

nr art. 00984
nr art. 30987

wartość pH < 0,5

•
•
•
•
•
•
•

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Bez środków zapachowych, barwników i konserwantów
Bardzo dobra tolerancja materiałowa, środek łagodny dla skóry
Nadaje się do wszystkich kwasoodpornych powierzchni
Może być stosowany dowolną metodą, także delikatną metodą pianową
MILIZID SENSITIVE cechuje się specyficznym efektem spływania
Produkt umieszczony na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (100 %)
Stężenie użytkowe: od 0,25 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

wartość pH 6,0

•
•
•
•
•
•
•

nr art. 30354

wartość pH 0,5

Karton 6 butelek ze spryskiwaczami à 500 ml

wartość pH 0,5

• Do usuwania zanieczyszczeń sanitarnych, wynikających z codziennego użytkowania
•	Do skutecznego czyszczenia wszystkich kwasoodpornych materiałów, jak na przykład lustra, powierzchnie
chromowane, tworzywa sztuczne, porcelana, ceramika
• Całkowicie autonomiczne czyszczenie podtrzymujące sanitariatów: środek gotowy do użycia
• Z wyjątkowym efektem spływania, formuła blokująca kamień wapienny i zanieczyszczenia
• Doskonale nadaje się do łagodnego czyszczenia pianowego
• Pozostawia wysoki połysk na powierzchni, bez potrzeby jej polerowania
• Gwarantuje nowoczesny i ekskluzywny świeży zapach
• Produkt zgłoszony do wpisania na listę RK (do 100%)
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

Higiena obiektów

Gotowy do użycia środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych
i usuwania kamienia
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Właściwości

Kwaśny środek do czyszczenia zasadniczego

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l  

nr art. 00161
nr art. 30177

wartość pH < 0,5

•U
 suwa silne osady mineralne, takie jak wapień, rdza, kamień urynowy, wykwity,
mleczko cementowe, osady pobudowlane
• Do czyszczenia gruntownego i nadzwyczajnego, jak na przykład na zakończenie prac budowlanych
• Produkt znajduje się na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (do 20 %)
• Nieznacznie lepka konsystencja zapewnia lepszą przyczepność do czyszczonej powierzchni
• Może być stosowany w armatkach pianotwórczych DR.SCHNELL
• Stężenie użytkowe: od 5 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Czyszczenie łazienek/sanitariatów

Karton 20 butelek à 500 ml
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00389
nr art. 00366
nr art. 30367

wartość pH < 0,5

•U
 suwa ekstremalne zanieczyszczenia mineralne, jak kamień wapienny czy urynowy – kombinacja kwasów
z efektem synergii doskonale usuwa również przebarwienia z rdzy
• Lepka konsystencja zapewnia dobrą przyczepność także na powierzchniach pionowych
• Produkt znajduje się na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (do 10 %)
• Zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu, hamuje osadzanie się kamienia wapiennego i tłuszczów
• Idealnie nadaje się do stosowania w armatkach pianotwórczych DR.SCHNELL
• Nadaje się również do stosowania na sprawnych armaturach pod warunkiem prawidłowego użycia,
w tym dokładnego spłukania czystą wodą
• Stężenie użytkowe: od 10 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów

Mleczko do marmuru

wartość pH 7,5

porcelana chrom sztuczny kamień tworzywo
stal
kamień naturalny sztuczne szlachetna

porcelana chrom metale kolorowe tworzywo sztuczne stal szlachetna

nr art. 00232

wartość pH 8,0

Karton 6 butelek à 500 ml

wartość pH 7,0

•D
 o pielęgnacji i długotrwałej ochrony wszystkich wiązanych wapnem powierzchni, jak marmur,
terrazzo i sztuczny kamień
• Tworzy chroniącą przed zanieczyszczeniami powierzchnię z połyskiem
• Podkreśla pełną uroku strukturę i kolor kamienia
• Naturalna pielęgnacja ekskluzywnym woskiem carnauba
• Ułatwia czyszczenie podtrzymujące
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

Łagodne mleczko do czyszczenia wszystkich powierzchni
•
•
•
•
•

Do usuwania mleczka cementowego z kamieni wiązanych wapnem
Usuwa olej, tłuszcz, resztki pokarmów, kamień wapienny i zaskorupione zanieczyszczenia
Substancja polerująca złożona ze szczególnie delikatnego marmuru
Produkt ekologiczny, nie zawiera fosforanów, kwasów ani ługów
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania, produkt gotowy do użycia

Karton 20 butelek à 500 ml

nr art. 00158

Środek do czyszczenia metali / powierzchni lakierowanych /
tworzyw sztucznych / kamienia, z efektem ochrony powierzchni
• Z apobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu i chroni metale przed szybką oksydacją
(pokryciem się nalotem)
• Produkt polecany przez firmę Hansgrohe
• Posiada świadectwo HACCP
• Do wszystkich wodoodpornych powierzchni, jak stal nierdzewna, aluminium, srebro, miedź, mosiądz,
powierzchnie z tworzyw sztucznych, marmur, szkło itp.
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania, produkt gotowy do użycia
Karton 6 butelek à 500 ml
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nr art. 00101

marmur terakota granit aglomarmur porcelana chrom

Czyszczenie i pielęgnacja marmuru

Właściwości

Czyszczenie powierzchni

nr art. 00515
nr art. 30517

polerowane

np. granit, porfyr

Higiena obiektów
powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

FOROL FRUIT
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

nr art. 00817
nr art. 00885
nr art. 80211

np. marmur, terakota

Czyszczenie sprayem FOROL
Karton 10 x 10 kartuszy à 4 ml
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)
Spryskiwacz ciśnieniowy o poj. 1,5 litra (pusty)

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

nr art. 00114
nr art. 00385
nr art. 30017

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

FOROL
Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NFP à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 10,0

•U
 suwa tłuszcz i zawierające olej zanieczyszczenia, nikotynę, świeże ślady długopisu, ścierania
obcasów oraz pyły atmosferyczne
• Do czyszczenia wszystkich wodoodpornych materiałów, powlekanych, niepowlekanych
i antystatycznych wykładzin podłogowych
• Optymalizuje nowoczesne metody czyszczenia:
- jednoetapowa praca z zastosowaniem metody kolejnych złożeń
- metoda zmiany ścierki i mopa
- systemy z wstępnie nasączonymi tekstyliami do czyszczącymi
• Kombinacja środków powierzchniowo czynnych o działaniu synergicznym – doskonała zdolność
sieciowania i usuwania brudu w jednym cyklu roboczym
• Wzmaga skuteczność zbierania zanieczyszczeń, zwłaszcza w przypadku stosowania mikrowłókien
• Stężenie użytkowe: od 0,25 % do 5% (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Uniwersalny środek czyszczący

nie nadaje się
nadaje się
zalecany

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi
powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany
polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

np. granit, porfyr

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

nr art. 00993
nr art. 30998

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

np. marmur, terakota

Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
Nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni
Usuwa tłuszcze i zanieczyszczenia zawierające oleje
Do wycierania na wilgotno i na mokro, do stosowania w automatach i w postaci sprayu
Bardzo przyjemna nuta zapachowa
Stężenie użytkowe: 0,5 bis 1,0 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

nr art. 00974
nr art. 30977

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Bez środków zapachowych, barwników i konserwantów
Nadzwyczaj dobra tolerancja materiałowa, środek łagodny dla skóry
Produkt może być stosowany na wszystkich zmywalnych powierzchniach i posadzkach
Nadaje się do powierzchni antystatycznych
Rezultat: warstwa pielęgnacyjna
Do usuwania powłok pielęgnacyjnych rozpuszczalnych w wodzie
Stężenie użytkowe: od 0,25 % do 0,5 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

•
•
•
•
•
•

wartość pH 10,0

•
•
•
•
•
•
•

nr art. 30342

wartość pH 7,5

Karton 6 spryskiwaczy à 500 ml

wartość pH 10,0

•D
 o usuwania śladów palców, pozostałości tłuszczu, kremów i nikotyny, jak również śladów ołówka,
mazaka i długopisu
• Całkowicie autonomiczne czyszczenie podtrzymujące: środek gotowy do użycia
• Krótsze czasy przygotowania narzędzi i przejść
• Absolutna prostota i wygoda stosowania
• Doskonały skutek czyszczenia podtrzymującego
• Do wszystkich wodoodpornych powierzchni elementów wyposażenia: matowych, z połyskiem,
ze strukturą, gładkie, z tworzywa sztucznego, metalu, kamienia, szkła, ceramiki oraz do luster
i powierzchni lakierowanych
• Nie pozostawia smug na powierzchniach, nie wymaga zabiegów wykończeniowych
• Gwarantuje nowoczesny i ekskluzywny świeży zapach
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

Gotowy do użycia uniwersalny spray do czyszczenia podtrzymującego
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Właściwości
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nr art. 00477
nr art. 30477

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi
powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany
powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

DR.SCHNELL’S BERRY
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

nr art. 00173
nr art. 30467

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

DR.SCHNELL’S LEMON
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

Usuwa pyły pochodzące z powietrza atmosferycznego
Czyści nie pozostawiając smug i resztek preparatu
Do wycierania na wilgotno i na mokro
Szybkie wysychanie czyszczonych powierzchni
Usuwa nieprzyjemne zapachy
Stężenie użytkowe: 0,5 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

wartość pH 6,5

•
•
•
•
•
•

np. granit, porfyr

Neutralny środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

nr art. 00646
nr art. 60247

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

QUICK

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

easy

wartość pH 9,5

• Usuwa pyły pochodzące z powietrza atmosferycznego
• Szczególnie nadaje się do kamionki szlachetnej i powierzchni o mikroporowatej strukturze
• Nie zawiera enzymów, środków powierzchniowo czynnych, środków zapachowych
i barwników
• Czyści bez pozostawiania resztek preparatu
• Idealny do aplikacji za pomocą ściereczek z mikrowłókien
• Stężenie użytkowe: 0,1 do 20 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Nie zawierający substancji powierzchniowo czynnych środek
do czyszczenia podtrzymującego, do wodoodpornych,
mikroporowatych powierzchni oraz kamionki szlachetnej

np. marmur, terakota

nr art. 00991
nr art. 30996

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 10,0

• Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
• Nadaje się do stosowania na wszystkich wodoodpornych powierzchniach
i okładzinach podłogowych
• Idealny do aplikacji za pomocą ściereczek z mikrowłókien
• Do wycierania na wilgotno i na mokro oraz do stosowania w postaci sprayu
• Naturalnie świeży, orzeźwiający zapach
• Stężenie użytkowe: 0,5 do 1,0 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

nr art. 00380
nr art. 30387
nr art. 00898

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

wartość pH 10,0

• Innowacyjna technologia mikrofluidowa do podtrzymującego czyszczenia wszelkich matowych i błyszczących wodoodpornych powierzchni
• Środek ultra-sieciujący, dlatego szczególnie nadaje się do stosowania na wykładzinach
podłogowych uszlachetnianych poliuretanem
• Działa antystatycznie
• Do czyszczenia maszynowego i ręcznego oraz sprayem
• Idealny do aplikacji za pomocą ściereczek z mikrowłókien
• Stężenie użytkowe: 0,5 do 1 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Microfluid

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Czyszczenie powierzchni

Właściwości

Higiena obiektów
zalecany

nadaje się

nie nadaje się

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

np. granit, porfyr

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

nr art. 40034

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

Kanister 10 l

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

• S zczególnie do pojazdów szynowych i drogowych
(omnibusy, wagony pociągów pasażerskich)
• Duża siła czyszczenia wszelkiego typu zabrudzeń, jak na przykład zanieczyszczenia
zawierające tłuszcze i oleje, sadze, nikotynę, świeże ślady długopisu, tuszu do pieczątek itp.
• Tolerowany przez wszystkie wodoodporne powierzchnie
• Wysycha bez pozostawiania smug
• Posiada świeży, cytrusowy zapach
• Bardzo ekonomiczne stężenie robocze: środek można rozcieńczać wodą nawet
do proporcji 1:100 (1 część FORINET na 100 części wody)

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

Neutralny środek do czyszczenia pomieszczeń

np. marmur, terakota

nr art. 00162
nr art. 30187

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

polerowane

Usuwa trudne zanieczyszczenia rozpuszczające się w wodzie, zawierające olej i tłuszcz
Rozpuszcza, emulguje, odtłuszcza
Zalecany do stosowania w metodzie dwustopniowego wycierania
Nie zawiera fosforanów
Szczególnie delikatny dla skóry i wykazujący dużą tolerancję materiałową
Stężenie użytkowe: 0,5 do 1 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

np. granit, porfyr

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

•
•
•
•
•
•

np. marmur, terakota

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Uniwersalny środek czyszczący

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

wartość pH 10,5

nr art. 00172
nr art. 30447

wartość pH 8,5

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 7,0

•U
 suwa zanieczyszczenia atmosferyczne oraz nieznaczne pozostałości kremów
i tłuszczu skórnego
• Do stosowania ręcznego i maszynowego
• Wysycha bez pozostawiania smug i śladów
• Czyszczone powierzchnie szybko schną
• Środek niskopieniący
• Stężenie użytkowe: 0,5 do 1 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Środek do mycia i pielęgnacji

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Czyszczenie powierzchni
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Właściwości

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany
powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

nr art. 00990
nr art. 30995

Środek do czyszczenia szkła
•
•
•
•
•

Z łatwością usuwa zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu i sadzy oraz pochodzenia atmosferycznego
Dobrze czyści także w niskich temperaturach
Szczególna zaleta: wspiera ergonomię ślizgu ściągaczek gumowych
Nadaje się zarówno do czyszczenia szyb, jak i ram
Stężenie użytkowe: od 0,25 % do 0,5 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l

nr art. 00154

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane
metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

nicht geeignet
bedingt geeignet
empfohlen

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
Usuwa olej i tłuszcz z błyszczących powierzchni
Schnie szybko, nie pozostawiając smug i resztek preparatu
Nie zawiera substancji zapachowych
Gotowy do użycia

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
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szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

•
•
•
•
•

nr art. 00142
nr art. 00156
nr art. 00137
nr art. 30147

wartość pH 10,9

Karton 20 butelek à 500 ml
Karton 20 butelek ze spryskiwaczami à 500 ml
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 8,5

Do szkła, luster i wszystkich wodoodpornych powierzchni
Do całkowitego usuwania zanieczyszczeń organicznych i tłustych osadów
Usuwa olej i tłuszcz z błyszczących powierzchni
Dostępny w różnych opakowaniach, do wszystkich form zastosowania
Schnie szybko, nie pozostawiając smug i resztek preparatu
Nie ma potrzeby dodatkowego wycierania po użyciu preparatu
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

wartość pH 12,5

•
•
•
•
•
•
•

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

Środek do szybkiego czyszczenia powierzchni

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

Czyszczenie okien, szkła, luster

Właściwości

Higiena obiektów

Czarujący mistrzowie!

Ready to use – z „magiczną“ formułą zwiększającą wydajność!
Gotowe do użycia spraye do szybkiego i łatwego czyszczenia sanitariatów
i powierzchni oraz do zabiegów podtrzymujących.
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Właściwości

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

Konserwacja metali
•
•
•
•
•
•

Konserwuje i pielęgnuje wszelkie powierzchnie metalowe
Pozostawia równomierny połysk bez tłustych, klejących pozostałości
Ogranicza osiadania zanieczyszczeń
Nie zawiera oleju ani tłuszczów
Może być także stosowany na dużych powierzchniach, za pomocą pasków z runa
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania, produkt gotowy do użycia

Karton 6 butelek à 500 ml

nr art. 00834

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

wartość pH 7,0

nr art. 00634
nr art. 60237
nr art. 80224

wartość pH 8,0

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
Spryskiwacz ciśnieniowy 1,5 l  (pusty)

wartość pH 9,5

• Z łatwością usuwa olej, tłuszcz, sadzę, nikotynę oraz zanieczyszczenia z powietrza ze wszystkich
wodoodpornych powierzchni
• Wysoka skuteczność bez zawartości kwasów, ługów, enzymów, wybielaczy, alkoholi i środków powierzchniowo czynnych
• Środek wzmacniający działanie systemu czyszczenia dywanów DR.SCHNELL Rapido oraz czyszczenie
padem z przędzy
• Czyszczenie bez piany
• Do stosowania w spryskiwaczach ciśnieniowych 1,5 l
• Stężenie użytkowe: od 20 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

szkło / tworzywa sztuczne
pleksi szkło tworzywo sztuczne poliuretan

Środek do czyszczenia dywanów, tapicerki, sufitów i ścian

metale
mosiądz stal
aluminium pokryte powierzchnie aluminium
szlachetna proszkowo
lakierowane

Czyszczenie sufitów i ścian

Czyszczenie biurek, graffiti we wnętrzach

Gotowy do użycia środek do czyszczenia powierzchni i blatów biurkowych
•U
 suwa samoczynnie atrament, tusz do stempli, ślady mazaków, trwale przywierające pozostałości etykiet,
ślady markerów, długopisu, obcasów
• Czyści nie pozostawiając smug i resztek preparatu, bez potrzeby późniejszego wycierania
• Może być stosowany punktowo w postaci sprayu
• Nie wymaga czynności wykończeniowych
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania, produkt gotowy do użycia
Karton, 12 x 200 ml
Karton 6 butelek ze spryskiwaczami à 500 ml
Kanister 10 l
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nr art. 00808
nr art. 00807
nr art. 30803

Właściwości

Higiena obiektów

Środki usuwające graffiti

Żel do usuwania graffiti
• Nadaje się do usuwania niemal wszystkich rodzajów graffiti
• Doskonała przyczepność do pionowych płaszczyzn, umożliwiająca długi czas działania
i najlepszą skuteczność czyszczenia
• Neutralny zapachowo
• Może być stosowany również w niskich temperaturach
• Stężenie robocze: stosować w stanie skoncentrowanym
Karton 6 butelek à 500 ml
Kanister 5 l
Kanister 10 kg

nr art. 00584
nr art. 30585
nr art. 30579

Płyn do usuwania graffiti
•
•
•
•
•

Działa szybko i skutecznie
Szerokie spektrum zastosowań
Neutralny zapachowo
Nadaje się również do stosowania w spryskiwaczach ręcznych
Stężenie robocze: stosować w stanie skoncentrowanym

Karton 6 butelek à 500 ml
Kanister 5 l
Kanister 10 l

nr art. 30589
nr art. 30588
nr art. 30587

Środek do usuwania graffiti
Do powierzchni mineralnych (mury, ściany, powierzchnie kamienne)
Usuwa niemal wszystkie rodzaje farb do graffiti
Działa wgłębnie
Neutralny zapachowo
Stężenie robocze: stosować w stanie skoncentrowanym

Środek do usuwania bitumów
• Do wszystkich powierzchni mineralnych (mury, ściany powierzchnie kamienne)
• Usuwa wszystkie farby do graffiti oparte na bitumach
• Wykazuje doskonałą przyczepność do powierzchni pionowych,
dzięki czemu doskonale czyści
• Stężenie robocze: stosować w stanie skoncentrowanym
Kanister 5 l

nr art. 30583

nie nadaje się

nr art. 30582

nadaje się

Kanister 5 l

zalecany

•
•
•
•
•
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Sterowany technologią IT system
dozowania i mieszania przeznaczony
do prac porządkowych i sprzątania
obiektów.

Zintegrowany system
Zintegrowany system do wszystkich zadań związanych
z czyszczeniem i porządkowaniem obiektów:
• Odświeżanie powietrza poprzez indywidualny
dobór zapachu
• Do czyszczenia łazienek systemem kwaśnym
lub neutralnym oraz do sprzątania pokoi
Bezpieczne dozowanie
• Brak możliwości nieautoryzowanej ingerencji
w działanie urządzeń dozujących oraz związany
z ich pracą transfer danych
• Automatyczne rozpoznawanie butelek i poziomu
ich napełnienia przez iSystem
Bezpieczeństwo stosowania
• Indywidualny język sygnalizacji sprzętu, według
potrzeb personelu sprzątającego
• Brak kontaktu ze skoncentrowanym produktem
• Tylko dwie różnice:
- Czyszczenie łazienek
(czerwony spryskiwacz ręczny iSpray) oraz
- Czyszczenie pokoi
(niebieski spryskiwacz ręczny iSpray)
Indywidualny zapach
Można wybierać między dwoma różnymi kompozycjami
zapachowymi.
Poręczny pojemnik transportowy
iTray wyposażany jest stosownie do potrzeb, w sposób
dedykowany personalnie w ręczne spryskiwacze iSpray
oraz wszelkie niezbędne akcesoria porządkowe.
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iSystem: Technika i środki czystości
Higiena obiektów

Innowacyjne urządzenie dozująco-mieszające z opartym na mikrochipach systemem
rozpoznawania: do prac porządkowych i czyszczenia obiektów
• Krótsze czasy przygotowania roztworów roboczych
•	Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania poprzez zastosowanie mikrochipów RFID –
istotne dane na temat dozowania odczytywane są przez automatyczny system dozujący iDos
• Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu rozpoznawaniu butelek i poziomu ich wypełnienia
•	Najlepsze możliwe rezultaty czyszczenia dzięki dopasowaniu stężeń roboczych do sytuacji
panującej w porządkowanym obiekcie
• Programowanie urządzenia przeprowadza technik z firmy DR.SCHNELL
• Użytkownik nie jest narażony na kontakt ze skoncentrowanym produktem
• Indywidualny wybór jednego z dwóch zapachów
• Maksymalna ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia środków chemicznych

Automatyczny system dozowania
•O
 dczyt danych z mikroprocesora i indywidualne
napełnianie spryskiwaczy ręcznych
• Automatyczne rozpoznawanie butelek i poziomu ich wypełnienia
• Zapis danych do sporządzania statystyk

nr art. 00593

nie nadaje się

polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota

Karton 4 butelki à 1000 ml

wartość pH 10,2

• Do wszystkich zmywalnych powierzchni
• Usuwa bez pozostawiania smug kurz, odciski palców,
ślady po szklankach i kieliszkach itp.

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Czyszczenie pokoi

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

nr art. 00592

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Karton 4 butelki à 1000 ml  

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany fornirowany naoliwiony woskowany

•D
 o wszelkich powierzchni i elementów wyposażenia
łazienek o dużej wartości, wrażliwych na kwasy
• Specjalna formuła ochronna zapobiega odkładaniu
się kamienia wapiennego

nadaje się

Czyszczenie łazienek środkami o neutralnym odczynie

zalecany

nr art. 00591

Wszystkie dane odnoszą się do stosowania
produktu iRED 1 w rozcieńczeniu z wodą.

Karton 4 butelki à 1000 ml

Wszystkie dane odnoszą się do stosowania
produktu iRED 2 w rozcieńczeniu z wodą.

•H
 igieniczne czyszczenie wodo- i kwasoodpornych
powierzchni i materiałów
• Szybko i całkowicie usuwa wszelkie zanieczyszczenia mineralne
jak i tłuszcz skórny oraz pozostałości kosmetyków

Wszystkie dane odnoszą się do stosowania
produktu iBLUE w rozcieńczeniu z wodą.

porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna
porcelana chrom polyamid tworzywo szkło stal
sztuczne
szlachetna

Czyszczenie łazienek środkami o odczynie kwaśnym

powierzchnie wyposażenia
lakier stal szlachetna szkło pleksi

wartość pH 0

nr art. 38500

wartość pH 7,0

Szt.  
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iSystem: Zapachy

Karton 4 butelki à 1000 ml

nr art. 00594

Lemonsense
Karton 4 butelki à 1000 ml

nr art. 00596

iSystem: Wyposażenie
Kodowane kolorami ręczne spryskiwacze z etykietami RFID rozpoznawane
są przez system iDos i automatycznie napełniane zdefiniowanym produktem
o ustalonym stężeniu roboczym.

Czyszczenie łazienek środkami o odczynie kwaśnym
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00852

Czyszczenie łazienek środkami o neutralnym odczynie
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00851

Czyszczenie pokoi
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00850

Poręczny koszyk serwisowy dla służby pięter
•D
 o przenoszenia wszelkich niezbędnych środków chemicznych
oraz materiałów eksploatacyjnych np. gąbek, ścierek
• Wyposażenie według potrzeb
• Łatwy do wyposażania przez personel sprzątający
Szt.
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nr art. 89059

wartość pH 5–6

Sensitive

wartość pH 5–6

Indywidualny zapach, czystość i świeżość
Możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów:

Informacja

EMAS

„

“

Firma DR.SCHNELL od 1998 roku
wyróżniona jest najwyższym europejskim odznaczeniem dla systemu
zarządzania środowiskiem EMAS*.

• E
 MAS to najwyższe europejskie
odznaczenie za systematyczne
zarządzanie środowiskowe.*
• D
 eklaracja środowiskowa informuje
o ochronie środowiska i wpływie na nie,
o polityce środowiskowej oraz o planowanych i już podjętych działaniach.
• A
 udyt przeprowadzany jest przez
akredytowanych i nadzorowanych
państwowych rzeczoznawców
środowiskowych.
* Źródło: Komisja rzeczoznawców środowiskowych
przy Federalnym Ministerstwie Środowiska,
Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów.

Dr  Thomas Schnell

Dr  Wolfgang Schnell
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•
•
•
•

Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
Nadaje się na wszystkie wodoodporne i powlekane okładziny posadzkowe
Nadaje się również do wykładzin antystatycznych
Do wycierania na wilgotno i na mokro, do czyszczenia za pomocą automatów,
do odplamiania i czyszczenia sprayem
• Naturalnie świeży, orzeźwiający zapach
• Stężenie użytkowe: 0,25 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
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nr art. 00994
nr art. 30999

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

np. granit, porfyr
np. granit, porfyr

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany
drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

nr art. 00964
nr art. 30967

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

np. marmur, terakota

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

polerowane

np. marmur, terakota

Bez środków zapachowych, barwników i konserwantów
Do wszystkich wodoodpornych i powlekanych twardych wykładzin podłogowych
Może być stosowany wszystkimi metodami czyszczenia
Do wycierania na wilgotno i na mokro, do czyszczenia za pomocą automatów,
do odplamiania i czyszczenia sprayem
• Nie nawarstwiająca się, krystalicznie przejrzysta powłoka pielęgnacyjna
• Pod warunkiem poprawnego stosowania nadaje się do stosowania na wykładzinach antystatycznych
• Stężenie użytkowe: 0,25 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

•
•
•
•

np. granit, porfyr

nr art. 80257
nr art. 88893

np. marmur, terakota

Spray czyszczący FLOORTOP
Spryskiwacz ciśnieniowy o poj. 1,5 l (pusty)
3-litrowy spryskiwacz ręczny (pusty)

polerowane

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

nr art. 00157
nr art. 00155
nr art. 30154

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NFP à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 8,5

• Czyszczenie, pielęgnacja i rewitalizacja w jednym cyklu roboczym
• Do wycierania na wilgotno i na mokro, do czyszczenia za pomocą automatów,
do odplamiania i czyszczenia sprayem
• Nadaje się do stosowania w halach gimnastycznych i sportowych, w szpitalach
i domach opieki, sprawdzony na zgodność z DIN 18032, antypoślizgowy
• Pod warunkiem poprawnego stosowania nadaje się do stosowania na wykładzinach
antystatycznych
• Czysty połysk bez smug – możliwy do wypolerowania na wysoki połysk
• Stężenie użytkowe: od 0,25 – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

wartość pH 8,5
wartość pH 8,5

Wysokowydajna pielęgnacja przez wycieranie

polerowane

Mycie i pielęgnacja podłóg

Właściwości

nr art. 00165
nr art. 30237

Higiena obiektów

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany
drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

np. granit, porfyr

polerowane

nie nadaje się

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nadaje się

• Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
• Intensywna pielęgnacja dzięki zawartości mydła i wosku
• Bardzo duża siła wypełniania, idealny do porowatych okładzin
i wykładzin gumowych typu molet pastylkowy
• Wytwarza jedwabiście matową powłokę, może być polerowana do wysokiego połysku
• Nadaje się do stosowania metodą dwuetapowego wycierania na mokro
oraz w automatach myjących
• Stężenie użytkowe: 0,5 – 25 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

zalecany

Intensywnie pielęgnujący środek oparty na mydle i wosku

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

n art. 00284
nr art. 30287

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

np. marmur, terakota

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

np. granit, porfyr

Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
Działa antystatycznie
Zawiera mydło
Nadaje się do stosowania metodą dwuetapowego wycierania na mokro
oraz w automatach myjących
• Tłumi odgłosy kroków, jak np. skrzypienie
• Stężenie użytkowe: 0,5 – 25 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

polerowane

np. marmur, terakota

•
•
•
•

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Środek do wycierania i pielęgnacji podłóg

np. granit, porfyr

nr art. 00124
nr art. 30027

np. marmur, terakota

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

polerowane

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
Działa antystatycznie
Sprawdzony w oparciu o DIN 18032, nadaje się do użytku w halach sportowych
Nadaje się do stosowania metodą dwuetapowego wycierania na mokro
oraz w automatach myjących
• Może być używany w szpitalach i domach opieki
• Stężenie użytkowe: od 0,25 – 20 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 3,5

•
•
•
•

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Środek pielęgnacyjny o silnym działaniu czyszczącym

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

wartość pH 9,5
wartość pH 9,5

Mycie i pielęgnacja podłóg
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Środek do czyszczenia stref krawędziowych w hurtowniach
• S zczególnie nadaje się do czyszczenia okolic krawędzi i powierzchni sąsiadujących
przez ręczne wycieranie
• Zarówno do wykładzin jednorodnych jak i strukturalnych
• Wysycha bez pozostałości
• Nie zawiera alkoholu
• Optymalne i ekonomiczne dozowanie za pomocą DR.SCHNELL SBA:
urządzenia do szybkiego napełniania zbiorników
• Stężenie użytkowe: 2 – 4 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
Kanister 10 l
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nr art. 30276

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

polerowane

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane
niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

np. granit, porfyr
np. granit, porfyr

polerowane

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

nr art. 30272

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

Kanister 10 l

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

•D
 o wszystkich normalnie zabrudzonych wodoodpornych wykładzin podłogowych,
jak kamień, beton, PCV, guma i linoleum
• Intensywne czyszczenie i pielęgnacja w jednym cyklu roboczym
• Działa antypoślizgowo
• Delikatnie pielęgnuje
• Optymalne i ekonomiczne dozowanie za pomocą DR.SCHNELL SBA:
urządzenia do szybkiego napełniania zbiorników
• Stężenie użytkowe: 2 – 4 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

polerowane

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Wysokowydajna pielęgnacja przez wycieranie

np. granit, porfyr

wartość pH 3,0

nr art. 30270

wartość pH 7,5

Kanister 10 l

wartość pH 9,5

•N
 adaje się szczególnie do czyszczenia i pielęgnacji podłóg
w miejscach silnie narażonych na zniszczenie i mocno uczęszczanych
• Nadaje się również do ręcznego stosowania poprzez wycierania na mokro i na wilgotno
• Pozostawia w pomieszczeniu przyjemny, świeży zapach
• Zapewnia jedwabiście matowy wygląd
• Daje się polerować na wysoki połysk
• Stężenie użytkowe: 2 – 4 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Środek pielęgnacyjny zawierający mydło

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

nr art. 30278

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Kanister 10 l

wartość pH 12,5

• Silnie działający środek czyszczący do wszystkich wodo- i ługoodpornych wykładzin posadzkowych
• Może być stosowany ręcznie na niewielkich powierzchniach i w strefach
przykrawędziowych, metodą dwuetapowego wycierania na mokro
• Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
• Środek o parametrach optymalnych do stosowania w automatach myjących, z uwagi na
niskopieniący charakter i bardzo szybkie działanie rozpuszczające brud
• Optymalne i ekonomiczne dozowanie za pomocą DR.SCHNELL SBA:
urządzenia do szybkiego napełniania zbiorników
• Stężenie użytkowe: 2 – 4 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Środek do intensywnego czyszczenia dużych powierzchni

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Środki czyszczące do automatów

Właściwości

nr art. 60633

Higiena obiektów

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

np. granit, porfyr

polerowane

zróżnicowany w zależności od producenta wykładziny

Karton à 20 kg

nie nadaje się

Do wszystkich twardych wykładzin podłogowych, nie zawiera rozpuszczalników
Do parkietu przemysłowego i podłóg z drewna układanego czołowo
Z drobno granulowanego twardego drewna
Idealny do przemysłu i warsztatów
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

nadaje się

•
•
•
•
•

zalecany

Bezpyłowe czyszczenie na sucho

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

nr art. 00187
nr art. 30787

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

polerowane

Do szybkiego i bezproblemowego usuwania oleju, wosku, ścieru hamulcowego i smaru
Do stosowania w myjkach wysokociśnieniowych oraz armatce pianotwórczej DR.SCHNELL
Odciąża separatory oleju i tłuszczu poprzez szybką demulgację
Łagodny dla środowiska , ponieważ nie zawiera rozpuszczalników
aromatycznych i alifatycznych
• Zawiera bardzo skuteczne środki zmiękczające wodę i inhibitory korozji
• Stężenie użytkowe: od 0,25 – 25 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 13,0

•
•
•
•

np. granit, porfyr

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Przemysłowo-warsztatowy środek czyszczący

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Rozpuszczalniki oleju, tłuszczu, środki dla przemysłu, granulaty do zamiatania
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drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

polerowane

np. granit, porfyr
np. marmur, terakota
np. marmur, terakota

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

nr art. 00233
nr art. 30217

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

FLOORFIT

wartość pH 7,0

• Pielęgnuje i chroni wodoodporne wykładziny podłogowe
• Tworzy antypoślizgową, odporną na zniszczenie powłokę pielęgnacyjną wg DIN 18032,
np. do hal sportowych i wielozadaniowych
• Pielęgnuje również zamknięty parkiet zgodnie z DIN 18356
• Nie zawiera soli metali
• Do pielęgnacji podtrzymującej i renowacji nanosić rozcieńczony FLOOR FIT
• Stężenie użytkowe: od 10 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Uniwersalna dyspersja z połyskową pielęgnacją

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Emulsje pielęgnacyjne/nabłyszczanie

Środek do pielęgnacji drewnianych podłóg i parkietów
•
•
•
•
•
•

Pielęgnuje i chroni
Zawiera wysokiej jakości, naturalny wosk carnauba
Antypoślizgowy
Podkreśla naturalne usłojenie drewna
Jedwabiście matowy, naturalny połysk
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

Kanister 10 l
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nr art. 30548

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

polerowane

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

nr art. 30677

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Kanistry blaszane à 10 l

polerowane

Uwaga! Produkt i opary są palne! Nie stosować na PCV, tworzywach sztucznych itp.
Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiecznego posługiwania się produktem.

np. granit, porfyr

Pielęgnuje, chroni i czyści niezamknięte drewno
Duża siła wypełniania
Podkreśla naturalne kolory drewna
Działa hydrofobowo, ogranicza osiadania zanieczyszczeń
Bardzo dobrze nadaje się do stosowania w zabiegach czyszczenia punktowego
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

np. marmur, terakota

•
•
•
•
•
•

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Do czyszczenia i pielęgnacji niezamkniętego parkietu
i surowych podłóg z drewna

np. granit, porfyr

Czyszczenie i pielęgnacja parkietu

Właściwości

nr art. 00665

Higiena obiektów
powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

polerowane

zróżnicowany w zależności od producenta wykładziny

Karton 2 kanistry à 5 l

nie nadaje się

Warstwa gruntująco-przyczepnościowa i wypełniacz porów w jednym
Zamyka wyługowane i porowate wykładziny podłogowe
Nie zawiera soli metali
Odporne chemicznie
Poprawia trwałość i przyczepność nakładanych następnie powłok pielęgnacyjnych
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

nadaje się

•
•
•
•
•
•

zalecany

Środek wypełniający pory

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

nr art. 00535

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

Karton 2 kanistry à 5 l

polerowane

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

FORIL to wysoce skuteczny produkt specjalny, który należy stosować wyłącznie
pod okiem doradcy z firmy DR.SCHNELL. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z nami!
(Infolinia + 48(0) 693 698 059)

np. granit, porfyr

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Podkreśla naturalną deseń kamienia
Ogranicza ponowne zanieczyszczenie
Odporne chemicznie
Nie zawiera rozpuszczalników nie rozpuszczających się w wodzie
Przepuszcza parę wodną
Stężenie użytkowe: od 33 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

wartość pH 11,0

•
•
•
•
•
•

wartość pH 8,0

Zamknięcie wgłębne do jasnych kamieni naturalnych i sztucznych

polerowane

nr art. 00139
nr art. 30597

np. granit, porfyr

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Chroni porowate, chłonne powierzchnie przed głęboko wnikającymi zanieczyszczeniami
Przepuszcza parę wodną, kamień nadal oddycha
Powierzchnia zachowuje swój naturalny wygląd
Działa hydro- i olejofobowo
Ułatwia czyszczenie
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 4,0

•
•
•
•
•
•

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Bezrozpuszczalnikowy środek zabezpieczający przed plamami
i impregnat do kamieni naturalnych i sztucznych

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Wypełnianie porów/impregnacja
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Właściwości
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nr art. 00810

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

polerowane

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty
polerowane

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

Karton 3 butelki à 3 l

np. marmur, terakota

Odporna na większość popularnych alkoholowych środków do dezynfekcji rąk
Wykazuje doskonałą przyczepność na szczątkowo wilgotnych wykładzinach podłogowych
Szybkie schnięcie umożliwia szybki postęp pracy
Dobra zdolność krycia – niweluje nierówności optyczne i różnice połysku
Doskonała trwałość na wszelkich popularnych rodzajach wykładzin podłogowych
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 8,0

•
•
•
•
•
•

np. marmur, terakota

Wysokowydajna, jedwabiście matowa powłoka do posadzek w szpitalach

np. granit, porfyr

nr art. 00811

np. marmur, terakota

Karton 3 butelki à 3 l

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Odporna na większość popularnych alkoholowych środków do dezynfekcji rąk
Wykazuje doskonałą przyczepność na szczątkowo wilgotnych wykładzinach podłogowych
Szybkie schnięcie umożliwia szybki postęp pracy
Doskonała trwałość na wszelkich popularnych rodzajach wykładzin podłogowych
Charakterystyczny połysk pozostaje utrzymany przez cały cykl życia powłoki
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 8,0

•
•
•
•
•
•

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Wysokowydajna powłoka do stosowania w szpitalach

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

nr art. 30855

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Kanister 10 l

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Doskonała przyczepność do podłoża
Ekstremalna siła wypełniania i krycia
Nie zawiera soli metali
Dalece odporna na alkoholowe środki do dezynfekcji rąk i powierzchni
Nadaje się do renowacji powłoki pielęgnacyjnej
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 8,5

•
•
•
•
•
•

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Nowego typu wysokowydajna powłoka

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Powłoki zabezpieczające podłogi

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

polerowane

np. granit, porfyr

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

polerowane

np. granit, porfyr

np. marmur, terakota

np. marmur, terakota
niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

polerowane

Higiena obiektów

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

np. granit, porfyr

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

np. marmur, terakota

nr art. 00558

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

•W
 wysokim stopniu odporna na środki do dezynfekcji rąk i środki do dezynfekcji powierzchni,
oparte na alkoholu
• Wysoka odporność na ścieranie
• Trwały wysoki połysk
• Wysoka odporność na zużycie
• Nadaje się do polerowania maszynami wysokoobrotowymi
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Specjalna powłoka na powierzchnie intensywnie eksploatowane

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

nr art. 30856

zróżnicowany w zależności od producenta wykładziny

Kanister 10 l
elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Do wszystkich wodoodpornych, nieprzewodzących wykładzin
Urzekająca jedwabista powłoka o właściwościach antypoślizgowych
Bardzo krótki czas schnięcia i wyjątkowo łatwe stosowanie
Powłoka nie pęka
Doskonała relacja między uzyskiwanymi korzyściami a ceną
Wykazuje przyczepność także na szczątkowo wilgotnych podłożach
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Jedwabiście matowa dyspersja uniwersalna

nie nadaje się

Karton 2 kanistry à 5 l
nr art. 30857

nadaje się

•
•
•
•
•
•
•

Zachowuje jedwabiście matowy charakter przez cały okres żywotności powłoki
Jednoskładnikowa powłoka matowa
Niweluje optyczne nierówności podłoża
Dobra zdolność krycia, niweluje różnice połysku
Nadaje się do renowacji powłoki pielęgnacyjnej
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

zalecany

Kanister 10 l
wartość pH 8,5

•
•
•
•
•
•

wartość pH 8,0

Jedwabiście matowa powłoka polimerowa

wartość pH 8,5

Właściwości

Powłoki zabezpieczające podłogi

27

Właściwości

•
•
•
•
•

Czyszczenie zasadnicze bez spłukiwania
Czyszczenie wgłąb porów przy równoczesnej doskonałej tolerancji materiałowej
Nadaje się do stosowania w automatach
Bardzo szybkie rozpuszczanie zanieczyszczeń
Stężenie użytkowe: 1:4 – 1:9 (1 część TEMPOLINO ULTRA na 4 – 9 części wody)

Kanister 10 l

nr art. 30721

ULTRA

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

polerowane
niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

np. granit, porfyr
np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

polerowane

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Wysokowydajny środek do czyszczenia zasadniczego

polerowane

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

nr art. 30718

wartość pH 11,0

Kanister 10 l

wartość pH 11,3

Doskonała tolerancja materiałowa - w tym także z wykładzinami wrażliwymi na alkalia
Usuwa twarde i elastyczne powłoki, a także uporczywe zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie
Nie wymaga uciążliwego spłukiwania
Nadaje się do stosowania w automatach
Przyjemny, naturalny, świeży zapach
Stężenie użytkowe: 1:3 – 1:9 (1 część TEMPOFORTE na 3 – 9 części wody)

wartość pH 10,0

•
•
•
•
•
•

np. granit, porfyr

Uniwersalny środek do czyszczenia zasadniczego

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

nr art. 30717

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Kanister 10 l

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Nadaje się w szczególności do powierzchni wrażliwych na alkalia
Usuwa twarde i elastyczne powłoki
Bardzo proste, bezproblemowe stosowanie, środek nadaje się do stosowania w automatach
Stężenie użytkowe: 1:3 – 1:5 (1 część TEMPOLINO na 3 – 5 części wody)
wartość pH 10,0

•
•
•
•

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Uniwersalny środek do czyszczenia gruntownego

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Środki do czyszczenia gruntownego

Kanister 10 Liter
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nr art. 30727

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

•
•
•
•

Do wszystkich wodoodpornych oraz wrażliwych na alkalia wykładzin podłogowych
Całkowicie usuwa silnie przywierające i zastarzałe powłoki
Działający wgłębnie środek do usuwania powłok – nie pozostawia „wysp“ z połyskiem
Skuteczność rośnie przy czasach oddziaływania od 20 do 30 minut – tzn. idealny do
stosowania podczas sprzątania zespołowego
Nadzwyczajnie szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
Nie wymaga neutralizacji
Wysoka tolerancja materiałowa
Stężenie użytkowe: 1:2 (1 część TEMPOXTREME na 2 części wody)

polerowane

•
•
•
•

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Środek o działaniu wgłębnym, przeznaczony do usuwania powłok

np. granit, porfyr

ULTRA

Właściwości

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

nr art. 00724
nr art. 30726

Higiena obiektów

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

polerowane
niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

powierzchnie drewniane
lakierowany nielakierowany

np. granit, porfyr
np. granit, porfyr

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

polerowane

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

•D
 o maszynowego usuwania powłok pielęgnacyjnych ze wszystkich
wodoodpornych okładzin podłogowych
• Do maszynowego usuwania nawarstwionych zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie
• Nadaje się do przygotowywania płytek podłogowych do nałożenia pierwszej
i kolejnych powłok pielęgnacyjnych
• Nie wymaga zmywania, wysycha nie tworząc pozostałości
• Stężenie użytkowe: od 0,25 – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

polerowane

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy
powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
płytki ceramiczne
odporny na kwasy

Środek do szybkiego, intensywnego czyszczenia posadzek

np. granit, porfyr

elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan
elastyczne wykładziny
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

nr art. 00261
nr art. 30251
nr art. 30250

wartość pH 8,5

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 5 l
Kanister 10 l

wartość pH 14,0

Do wgłębnego czyszczenia zasadniczego i podtrzymującego mikroporowatych płytek kamionkowych
Do stosowania ręcznego i maszynowego
Krótki czas oddziaływania
Produkt znajduje się na liście RK (niemieckiego stowarzyszenia branży basenowej)
Nie zawiera rozpuszczalników
Stężenie użytkowe: od 0,25 – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

wartość pH 8,5

•
•
•
•
•
•

np. marmur, terakota

Intensywnie czyszczący środek do kamionki,
płytek ceramicznych i gresu

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

nr art. 30757

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Kanister 10 l

powierzchnie z kamienia naturalnego i sztucznego
wrażliwy na kwasy
cermika
odporny na kwasy

Do wszystkich wykładzin posadzkowych odpornych na wodę i alkalia
Niezawodnie usuwa twarde i elastyczne powłoki
Usuwa uporczywe zanieczyszczenia
Wysoka wydajność
Stężenie użytkowe: 1:10 (1 część PUROMAT na 10 części wody)
wartość pH 10,7

•
•
•
•
•

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Środek do gruntownego czyszczenia wszystkich wodoodpornych
wykładzin posadzkowych

elastyczne wykładziny / powierzchnie
PCV linoleum guma tworzywa sztuczne poliuretan

Środki do czyszczenia gruntownego

nr art. 00177

nadaje się

nie nadaje się

polerowane

zalecany

Karton 12 butelek à 1 l

drewno / parkiet
lakierowany nielakierowany naoliwiony woskowany

Do naprawy uszkodzonych powłok pielęgnacyjnych
Bez problemu usuwa ślady obuwia
Wydłuża żywotność powłok połyskowych
Nadaje promienny blask
Antypoślizgowy
Stężenie użytkowe: 15 – 20 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

np. marmur, terakota

•
•
•
•
•
•

niepolerowane polerowane glazurowane nieglazurowane szorstki
porowate
porowate
porowaty

Spray do czyszczenia, zawierający antypoślizgowe polimery

np. granit, porfyr

Środki czyszczące w sprayu

29

Właściwości

Wykładziny tekstylne/meble tapicerowane

RAPIDOMAT PRO 35
RAPIDOMAT PRO 45

nr art. 88600
nr art. 88500

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

Maszyna do czyszczenia proszkowego, z przeciwbieżnymi szczotkami walcowymi
Wyposażona w pojemniki do wychwytywania proszku (renowatory)
Wysoka wydajność powierzchniowa
Łatwe stosowanie
Środek delikatny dla włókien

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

•
•
•
•
•

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

Maszyna do czyszczenia proszkiem na sucho

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

nr art. 00614
nr art. 60617

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Karton 10 torebek à 1 kg
Wiadro 11 kg

wartość pH 6,0

•D
 o bieżącego czyszczenia wszystkich wykładzin dywanowych z wełny, tworzyw syntetycznych,
weluru, włókniny pętelkowej i igłowej
• Nie przemaka wykładziny, dlatego nadaje się również do wykładzin wrażliwych na wilgoć
• Po wykładzinie przez cały czas można chodzić - także podczas i zaraz po zakończeniu czyszczenia
• Z łatwością usuwa zabrudzenia z oleju, tłuszczów oraz zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie
• Produkt można stosować w każdej chwili, także na części powierzchni
• Bezpyłowy proszek do czyszczenia dywanów

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Proszek do czyszczenia dywanów

Do wszystkich wodoodpornych dywanów i wykładzin dywanowych z wełny i tkanin syntetycznych
Do wstępnego czyszczenia silnie zabrudzonych wykładzin dywanowych
Dobre pokrycie impregnowanych wykładzin dywanowych
Usuwa rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia zawierające tłuszcz
Zawiera środki powierzchniowo czynne
Stężenie użytkowe: 10 – 20 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l
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nr art. 00231

wartość pH 7,0

•
•
•
•
•
•

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Wywabiacz plam do wykładzin dywanowych

Właściwości

Wykładziny tekstylne/meble tapicerowane

nr art. 00112

Higiena obiektów

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

Karton 12 puszek aerozolu à 500 ml (zawiera CO2)

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

•D
 o usuwania gumy do żucia z trwale farbowanych tekstyliów i tapicerek, twardych wykładzin,
okładzin z kamienia i drewna, płytek ceramicznych, schodów ruchomych i wszystkich powierzchni
odpornych na zamrażanie
• Spray zamrażający, do utwardzania gumy do żucia
• Do usuwania plasteliny lub wosku
• Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników
• Łatwo usuwa zamrożone zanieczyszczenia
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Spray zamrażający, nie zawiera rozpuszczalnika

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam
szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

nr art. 00180

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Karton 6 opakowań blaszanych à 500 ml

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

• Rozpuszczalnikowy plastyfikator do usuwania wszystkich rodzajów stwardniałej, starej gumy do żucia
• Nadaje się do stosowania na wszelkich odpornych na rozpuszczalniki tekstyliach,
kamieniu naturalnym i sztucznym oraz na elastycznych wykładzinach sztywnych
• Nie powoduje zamrażania
• Idealnie nadaje się do wykańczania prac z użyciem RAPIDO KAUGUMMI-EX
• Do szybkiego usuwania rozmiękczonych resztek gumy do żucia
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Środek do usuwania gumy do żucia

nie nadaje się

nr art. 00195
nr art. 30867

zalecany

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 10,5

•D
 o perfekcyjnego wgłębnego czyszczenia wszystkich wodoodpornych tekstylnych wykładzin
podłogowych
• Metoda spryskiwania ekstrakcyjnego
• Usuwa wszystkie rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia
• Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając przyjemną świeżość
• Hamuje ponowne zanieczyszczenie wykładziny i nie tworzy klejącej się pozostałości
• Stężenie użytkowe: 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Preparat do spryskiwania i ekstrakcji
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Właściwości

Wykładziny tekstylne/meble tapicerowane

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

nr art. 00634
nr art. 60237
nr art. 80224

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l
Spryskiwacz ciśnieniowy o poj. 1,5 l (pusty)

wartość pH 9,0

•D
 o wszystkich odpornych na wilgoć powierzchni, tkanin, tapicerek i tekstylnych wykładzin
podłogowych o trwałych kolorach, z naturalnych i syntetycznych włókien
• Usuwa także wszelkie rozpuszczające się w wodzie zanieczyszczenia
• Idealny jako preparat wstępnego czyszczenia w systemie czyszczenia dywanów DR.SCHNELL Rapido
• Bardzo skuteczny, nie zawiera kwasów, ługów, enzymów, wybielaczy,
alkoholi ani związków powierzchniowo czynnych
• Stężenie użytkowe: od 20 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Środek do czyszczenia dywanów, tapicerki, sufitów i ścian

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

nr art. 30887

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Kanister 10 l

wartość pH 6,0

•D
 o delikatnego, pianowego czyszczenia odpornych na wodę tapicerek, dywanów i innych
tekstyliów o trwałych kolorach
• Czyści dokładnie, szybko i higienicznie, pozostawia przyjemny, świeży zapach
• Nie zostawia klejącej pozostałości – hamuje ponowne osiadanie zanieczyszczeń
• Silnie pieniący
• Stężenie użytkowe: 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Specjalny szampon czyszczący

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

nr art. 00194
nr art. 30863

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Karton 6 butelek à 500 ml
Kanister 5 l

wartość pH 5,2

• P rzeciwdziała powstawaniu piany w maszynach pralniczych,
powstającą pianę natychmiast rozpuszcza
• Łatwe stosowanie
• Dobra rozpuszczalność
• Do wszystkich typów maszyn pralniczych
• Stężenie robocze: stosować w stanie skoncentrowanym
(2,5 – 5 ml QUICK ENTSCHÄUMER na litr pojemności zbiornika brudu)

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Preparat do likwidacji piany – odpieniacz

Karton zawiera 10 pudełek, każde z 10 torebkami
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nr art. 00129

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

Granulat zapachowy, zapewniający natychmiastowy świeży zapach podczas odkurzania
Zapewnia przyjemny klimat wnętrza, nadając mu świeży zapach trawy cytrynowej
Bezproblemowa utylizacja wraz z odpadami domowymi
Nie zawiera alergenów

szamponowanie pranie
chemiczne
ekstrakcyjne usuwanie plam

•
•
•
•

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Granulat zapachowy do odkurzaczy

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

nr art. 00808
nr art. 00807
nr art. 30803

czyszczenie okresowe czyszczenie codzienne

Karton, 12 x 200 ml
Karton 6 butelek ze spryskiwaczami à 500 ml
Kanister 10 l

wartość pH 8,0

• S amoczynnie usuwa plamy z tuszu do stempli, ślady mazaków, tłuszcz skórny i pochodzący
z kremów kosmetycznych, ślady zakreślaczy, długopisu oraz obuwia (obcasów)
• Idealny środek do czyszczenia zagłówków samochodowych
• Może być stosowany punktowo w postaci sprayu
• Zatwierdzony i zalecany przez DB AG (kolej niemiecką)
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

czyszczenie czyszczenie
na mokro
zasadnicze

Gotowy preparat do czyszczenia powierzchni

Właściwości

Biologiczne środki czyszczące – pochłaniacze zapachu
Higiena obiektów

Biologiczny środek czyszczący i neutralizator zapachów
•U
 suwa nawet intensywne zapachy w pojemnikach na śmieci, zbiornikach recyklingowych,
magazynach odpadów, brudnikach, myjniach kontenerów oraz odory wymiocin, uryny, ekskrementów
• Trwała skuteczność dzięki zasadzie dwufazowego działania
• Unieszkodliwia molekuły przykrego zapachu
• Likwiduje źródło odoru
• Świeży, higieniczny zapach mięty i eukaliptusa
• Stężenie użytkowe: od 10 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)
Karton 12 butelek à 1 l

nr art. 00260

Naturalny odświeżacz powietrza
•
•
•
•
•
•

Idealnie nadaje się do usuwania nieprzyjemnych zapachów
Może być stosowany do pomieszczeń, tekstyliów, mebli tapicerowanych i powierzchni wodoodpornych
Powoduje natychmiastowe odświeżenie powietrza
Świeża pomarańczowo-cytrusowa nuta zapachowa
Do stosowania w postaci sprayu
Stężenie użytkowe: od 10 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

Karton 12 butelek à 1 l
Karton z 12 spryskiwaczami ręcznymi o poj. 600 ml (puste)

nr art. 00272
nr art. 00887

Nawanianie pomieszczeń
Skoncentrowany odświeżacz powietrza
•N
 ieprzyjemne zapachy w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach
z ujęciem wody, oraz w pomieszczeniach socjalnych i biurach są wiązane i eliminowane
• Duża intensywność zapachu
• Skuteczny już w niewielkich ilościach
• Dostępny w 2 inspirujących wariantach zapachowych
• Dostępny w butelkach o poj. 200-ml
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
MILI DUFT CARIBIC
MILI DUFT ERDBEERE

Karton z 12 butelkami à 200 ml
Karton z 12 butelkami à 200 ml

nr art. 00257
nr art. 00251

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza
•
•
•
•
•

Odświeża powietrze we wszystkich pomieszczeniach
Skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
Ekologiczne rozpylanie bez użycia gazu nośnego
Bardzo wydajny, z długo utrzymującym się zapachem
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

DUFTSPRAY CITRUS
Karton z 6 butelkami à 500 ml
DUFTSPRAY EXOTIC FLAIR Karton z 6 butelkami à 500 ml

nr art. 00190
nr art. 00290

Do eliminacji nieprzyjemnych zapachów
Do wszystkich pomieszczeń, budynków, hal
Długo utrzymujący się świeży zapach o zapachu świeżych pomarańczy
Skuteczny już w najmniejszych ilościach
Zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniach
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

Karton 6 butelek à 500 ml

nr art. 00827

zalecany

•
•
•
•
•
•

nie nadaje się

Odświeżacz do pomieszczeń
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34

Właściwości

System higieny w kuchniach profesjonalnych

wyciagi kuchenne, zmywarki

Higiena kuchenna

maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 00147
nr art. 36047

gril, piec, wyciągi, okapy

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 13,0

• Posiada świadectwo HACCP
• Do wszystkich odpornych na wodę i alkalia powierzchni i posadzek w dużych kuchniach
gastronomicznych oraz zakładach przetwórstwa żywności
• Ekstremalna zdolność usuwania oleju, tłuszczu i sadzy
• Poprzez szybką deemulgację odciąża separatory oleju
• Polecany przez BVLK – niemiecki Federalny Związek Kontrolerów Żywności e.V.
• Produkt znajduje się na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych
RK (do 30 %)
• Stężenie użytkowe: od 0,25 – 30 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Preparat do usuwania oleju i tłuszczu w dużych kuchniach

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo

zalecany

nadaje się

nie nadaje się

ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 00615
nr art. 36017

gril, piec, wyciągi, okapy

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 0,5

• Posiada świadectwo HACCP
• Do wszystkich wodo- i kwasoodpornych powierzchni i posadzek w dużych kuchniach
gastronomicznych oraz zakładach przetwórstwa żywności
• Do bezpiecznego i szybkiego usuwania kamienia w całej strefie kuchennej
• Polecany przez BVLK - niemiecki Federalny Związek Kontrolerów Żywności e.V.
• Produkt umieszczony na niemieckiej liście środków do czyszczenia płytek ceramicznych RK (0,25 %)
• Stężenie użytkowe: od 0,25 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Preparat do usuwania kamienia w kuchniach
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Właściwości

Das DR.SCH

Das DR.SCHNELL

Higiena kuchenna

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 36904
nr art. 36907

gril, piec, wyciągi, okapy

Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 8,0

• Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
• Do wszystkich odpornych na wodę i alkalia powierzchni i posadzek w dużych
kuchniach gastronomicznych oraz zakładach przetwórstwa żywności
• Nie zawiera perfum, chloru ani fosforanów
• Optymalizuje ścieki, ponieważ szybko reemulguje w separatorach oleju i tłuszczu
• Stężenie użytkowe: 0,1 – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Ekologiczny preparat do usuwania oleju i tłuszczu w kuchniach
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wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 36914
nr art. 36917

gril, piec, wyciągi, okapy

Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

wartość pH 1,0

• Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
• Z łatwością usuwa kamień wapienny
• Do wszystkich wodo- i kwasoodpornych powierzchni i posadzek w dużych
kuchniach gastronomicznych oraz zakładach przetwórstwa żywności
• Nie zawiera kwasu solnego, octowego ani fosforowego
• Stężenie użytkowe: od 0,25 % – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Ekologiczny odkamieniacz kuchenny

Właściwości

Płyny nabłyszczające do zmywarek

Higiena kuchenna

twardość wody
wszystkie

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

nr art. 36944
nr art. 36947
nr art. 36948

do aluminium

Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 kg
Kanister 20 kg

wartość pH 2,0

• P rodukt nagrodzony Europejskim Znakiem Ekologicznym (EU-Ecolabel)
oraz znakiem NORDIC SWAN Label
• Zapewnia błyszczące naczynia bez smug
• Delikatny dla dekoracji i samych naczyń
• Wyważone połączenie sieciujących i gaszących pianę substancji czynnych
• Absolutnie neutralny
• Automatyczne dozowanie: 0,1 – 0,4 g/l

bez chloru bez fosforanów

Ekologiczny nabłyszczacz do profesjonalnych zmywarek do naczyń

Płyny do zmywarek – płynne środki do zmywarek profesjonalnych

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

nr art. 36937
nr art. 36938

twardość wody
wszystkie

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

do aluminium

EXTRA

Produkt nagrodzony Europejskim Znakiem Ekologicznym (EU-Ecolabel) oraz znakiem NORDIC Swan-Label
Skutecznie usuwa skrobię i przypalenia
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Nie zawiera chloru
Nadaje się do wody o dowolnej twardości
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l
wartość pH 14,0

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Ekologiczny preparat myjący do profesjonalnych zmywarek do naczyń

nie nadaje się
nadaje się
zalecany

powierzchnie ze
stali szlachetnej

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

nr art. 36924
nr art. 36927

mycie naczyń

Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l

gril, piec, wyciągi, okapy

DR.SCHNELL
DR.S
DR
D
R.SCH
HN
NELL

Produkt wyróżniony znakiem ekologicznym Unii Europejskiej (EU-Ecolabel)
Dokładnie i łagodnie myje naczynia, szkło, sztućce itp.
Bardzo łagodny dla skóry
Nie zawiera perfum
Bardzo wydajny koncentrat
Stężenie użytkowe: 0,1 – 1 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•
•

urządzenia

Ekologiczny środek do ręcznego zmywania naczyń

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Środek do ręcznego mycia naczyń
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Właściwości

Specjalistyczne środki czyszczące dla kuchni zbiorowego
żywienia i zakładów spożywczych

Specjalny preparat do czyszczenia konwektomatów
i pieców konwekcyjno-parowych

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo

Posiada świadectwo HACCP
Samoczynnie usuwa tłuszcz, białko i spaleniznę
Zwiększona wydajność dzięki specjalnej formule delikatnej piany
Łatwe spłukiwanie, bez pozostawiania resztek
Nie zawiera chloru ani fosforanów
Preparat przeznaczony wyłącznie do automatycznych systemów dozujących
Automatyczne dozowanie: zgodnie z zaleceniami producenta maszyny

Kanister 10 l

nr art. 36105

wartość pH 14,0

•
•
•
•
•
•
•

ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00184
nr art. 30777

urządzenia

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Środek o uniwersalnym zastosowaniu
Wysoka zdolność rozpuszczania tłuszczu
Bardzo dobra tolerancja materiałowa
Łagodny dla skóry
Stężenie użytkowe: od 0,25 % – 10 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 8,0

•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Neutralny preparat do usuwania oleju i tłuszczu

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 36137

gril, piec, wyciągi, okapy

Kanister 12 kg

wartość pH 14,0

• Posiada świadectwo HACCP
• Usuwa wszelkie uporczywe osady z białek i tłuszczów z powierzchni odpornych na alkalia,
ze ścian i z maszyn
• Duża przyczepność i zdolność penetracji, także na powierzchniach pionowych
• Do usuwania czarnych pleśni
• Optymalny do stosowania w armatce pianotwórczej DR.SCHNELL
• Stężenie użytkowe: 2 – 50 % (koncentrat rozcieńczać wodą)

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Samopieniący, wybielający preparat czyszczący

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne
urządzenia

nr art. 00101

gril, piec, wyciągi, okapy

Karton 6 butelek à 500 ml

wartość pH 8,0

• Posiada świadectwo HACCP
• Szczególnie nadaje się do czyszczenia lad barowych w lokalach gastronomicznych
• Zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzeniu i chroni metale przed szybką oksydacją
(pokryciem się nalotem)
• Do wszystkich wodoodpornych powierzchni jak stal nierdzewna, aluminium, srebro,
miedź mosiądz, tworzywa sztuczne, marmur, szkło itp.
• Idealny do czyszczenia pokrytych nalotem (utlenionych) materiałów z mosiądzu, miedzi, stali nierdzewnej
• Zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu i chroni metale przed szybką utratą połysku/utlenianiem
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Preparat do czyszczenia metalu, powierzchni lakierowanych,
tworzywa sztucznego i kamienia, z ochroną powierzchni
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wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00340

urządzenia

Karton 6 butelek à 500 ml
plus 6 pompek spryskiwaczy

gril, piec, wyciągi, okapy

• Posiada świadectwo HACCP
• Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej używanej w kuchniach, wspaniały połysk bez polerowania
• Skutecznie konserwuje metalowe powierzchnie, stal nierdzewną – np. okapy kuchenne,
obudowy zmywarek do naczyń, szafki kuchenne
• Odciski palców i opary nie mają szans
• Doskonały poślizg, szybkie rozprowadzanie się
• Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Ochrona powierzchni metalowych

Właściwości

Środki czyszczące do grilla i pieca

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

urządzenia produkcyjne

Higiena kuchenna

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00212

urządzenia

Karton 2 butelki à 1 l, nasadka spryskiwacza

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Do bardzo skutecznego czyszczenia silnie zabrudzonych sprzętów kuchennych
Nadaje się również do czyszczenia konwektomatów i pieców parowo-konwekcyjnych
Łagodnie usuwa spaleniznę, zaskorupienia i brud
Zoptymalizowany czas oddziaływania dzięki lepkiej konsystencji
Bezpieczne użytkowanie w spryskiwaczu z elastyczną, wydłużoną końcówką
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 13,5

•
•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Środek do usuwania zaskorupień

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 20156

urządzenia

Kanister 5 l

gril, piec, wyciągi, okapy

Do specjalnego czyszczenia ługoodpornych grillów, piekarników, konwektomatów
Także do gruntownego czyszczenia odpornych na alkalia garnków i patelni
Usuwa bezproblemowo uporczywe zanieczyszczenia z tłuszczu, pozostałości po pieczeniu i smażeniu
Nie nadaje się do powierzchni aluminiowych, niklowanych, ocynkowanych i lakierowanych
Samoczynnie usuwa zanieczyszczenia
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 14,0

•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Hornit – środek do czyszczenia grillów i piekarników

Środek do czyszczenia sztućców

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00370

urządzenia

Karton 2 kanistry à 5 l

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa zaschnięte resztki pokarmów
Wysoka skuteczność usuwania resztek skrobi
Poprawia efekty płukania silnie zabrudzonych sztućców
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w zmywakach zanurzeniowych
Gasi pianę, nie zawiera chloru
Stężenie użytkowe: 0,5 – 1 % (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 10,0

•
•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Zanurzeniowy preparat do czyszczenia sztućców

nadaje się
zalecany

nie nadaje się

wyciagi kuchenne, zmywarki

powierzchnie ze
stali szlachetnej

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

maszynowo
ręcznie

nr art. 20166

mycie naczyń

Kanister 5 l

urządzenia

Posiada świadectwo HACCP
Kąpiel do czyszczenia sreber stołowych i posrebrzanych przedmiotów
Pozostawia czysty połysk sreber
Bardzo skutecznie działa w ciągu kilku sekund
Bardzo dobra tolerancja materiałowa
Skutecznie usuwa ślady nalotu
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania

gril, piec, wyciągi, okapy

•
•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Kąpiel zanurzeniowa do sreber

wartość pH 1,0

R A
E X T

nr art. 00230

urządzenia

Karton 2 butelki à 1 l, nasadka spryskiwacza
R K
S TA

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Działa z dużą siłą i wydajnością, szybko przynosząc rezultat
Bardzo dobrze działa – także w niskich temperaturach
Łatwy w użyciu dzięki ergonomicznej formule
Bezpieczne użytkowanie w spryskiwaczu z elastyczną, wydłużoną końcówką
Stężenie użytkowe: stosować bez rozcieńczania
wartość pH 14,0

•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Intensywnie czyszczący preparat do usuwania przypaleń
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Właściwości

Płyny do ręcznego mycia naczyń

powierzchnie ze
stali szlachetnej

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

nr art. 00134
nr art. 20037

mycie naczyń

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

urządzenia

H
N
ELL
HNELL
NE

gril, piec, wyciągi, okapy

D

Posiada świadectwo HACCP
Dokładnie myje, chroniąc ręce
Błyszczące naczynie bez suszenia
Doskonały środek, spełniający najwyższe wymagania
Bardzo wydajny dzięki specjalnej recepturze
Stężenie użytkowe: od 0,1 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 6,5

•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Płyn do ręcznego mycia naczyń

wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00120
nr art. 20027

urządzenia

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Czyści dokładnie i delikatnie
Błyszczące naczynie bez suszenia
Wydajny
Łagodny dla skóry
Produkt przeznaczony dla gastronomii
Stężenie użytkowe: od 0,25 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 7,0

•
•
•
•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Płyn do ręcznego mycia naczyń
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wyciagi kuchenne, zmywarki
maszynowo
ręcznie

urządzenia produkcyjne

rzeźnie i rozbieralnie mięsa

powierzchnie ze
stali szlachetnej
mycie naczyń

nr art. 00123
nr art. 20067

urządzenia

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 l

gril, piec, wyciągi, okapy

Posiada świadectwo HACCP
Do ręcznego mycia szkła, sztućców, naczyń i powierzchni
Z łatwością usuwa zanieczyszczenia z oleju i tłuszczu oraz pozostałości żywności
Formuła dobrana do wymogów wynikających z kontaktu z żywnością – brak barwników
i środków zapachowych
• Łagodny dla skóry
• Bardzo dobra tolerancja materiałowa
• Stężenie użytkowe: od 0,5 % zastosowania w czystej postaci (koncentrat rozcieńczać wodą)
wartość pH 6,0

•
•
•
•

powierzchnie podłogi z płytek ściany z płytek
robocze

Płyn do ręcznego mycia naczyń i uniwersalny środek czyszczący

Właściwości

Płyny do zmywarek

Higiena kuchenna

nr art. 36020

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Kanister 25 kg

twardość wody
miękki

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
Optymalne rezultaty usuwania pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia absolutnie higieniczne wyniki mycia
Nieagresywny wobec materiałów dzięki formule chroniącej metal
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Chlorowy płyn do zmywarek naczyń, do wody o niskiej twardości

nr art. 36027
nr art. 36125

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

twardość wody
miękki do średni

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
Optymalne rezultaty usuwania pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia nie budzące zastrzeżeń wyniki mycia
Nieagresywny wobec materiałów dzięki formule chroniącej metal
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Chlorowy płyn do zmywarek naczyń, do wody o średniej twardości

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

nr art. 36097
nr art. 36095

do aluminium twardość wody
średnia do wysokiej

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

do aluminium

Posiada świadectwo zgodności z normą HACCP
Usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia
Doskonałe rezultaty przy usuwaniu kawy i herbaty
Zapewnia nie budzące zastrzeżeń wyniki mycia
Doskonały przy pozostałościach skrobi i białka
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g / l

bez chloru bez fosforanów

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Chlorowy płyn do zmywarek profesjonalnych
z przeznaczeniem do wody o wysokiej twardości

Kanister 14 kg
Kanister 30 kg

nr art. 36110
nr art. 36111

nie nadaje się
nadaje się
zalecany

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa najtrudniejsze zanieczyszczenia ze skrobi i białka
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia nie budzące zastrzeżeń wyniki mycia
Do stosowania wyłącznie w urządzeniach zasilanych bardzo miękką wodą
Dozowanie automatyczne: 2,0 – 3,5 g/l

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

•
•
•
•
•
•

twardość wody
miękki

Silnie alkaliczny płyn do profesjonalnych zmywarek naczyń,
nie zawierający chloru i fosforanów
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Właściwości

Płyny do zmywarek

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

nr art. 36134
nr art. 36135

twardość wody
miękki

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

E2

Posiada świadectwo HACCP
Nie zawiera chloru ani fosforanów
Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia nie budzące zastrzeżeń wyniki mycia
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Ekologiczny płyn do zmywarek zasilanych wodą o niskiej twardości

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

nr art. 36090
nr art. 36091

twardość wody
średni

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

CF Evo14

Posiada świadectwo HACCP
Nie zawiera chloru ani fosforanów
Opracowany specjalnie do stosowania z wodą o niskiej i średniej twardości
Usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia nie budzące zastrzeżeń wyniki mycia
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Ekologiczny płyn do zmywarek zasilanych wodą o średniej twardości

nr art. 36132
nr art. 36133

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Kanister 12 kg
Kanister 25 kg

twardość wody
twardy

Posiada świadectwo HACCP
Nie zawiera chloru ani fosforanów
Usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia ze skrobi i białka i trwale zapobiega ich osiadaniu
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia absolutnie higieniczne wyniki mycia
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Ekologiczny płyn do zmywarek zasilanych wodą o wysokiej twardości

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

do aluminium

nr art. 36119

do aluminium

Kanister 12 kg

bez chloru bez fosforanów

Posiada świadectwo HACCP
Doskonała tolerancja materiałowa dzięki formule ochrony aluminium w przypadku aluminium i srebra
Zapewnia doskonałe wyniki mycia
Nadaje się do stosowania z wodą o dowolnej twardości
Produkt ekologiczny - nie zawiera chloru
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

bez chloru bez fosforanów

•
•
•
•
•
•

twardość wody
wszystkie

Płynny, silnie alkaliczny środek do mycia naczyń w profesjonalnych zmywarkach.
Zawiera system ochrony aluminium

Posiada świadectwo HACCP
Perfekcyjny połysk bez zacieków i plam
Zapewnia doskonałą koronę z piany we wszystkich kuflach
Całkowicie neutralny smakowo
Specjalna formuła chroniąca przed korozją szkła
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

Kanister 12 kg
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nr art. 36036

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

•
•
•
•
•
•

twardość wody
średni

Płyn do profesjonalnych zmywarek do mycia szkła

Właściwości

Proszki do zmywarek

Higiena kuchenna

nr art. 00363

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Karton 4 kartusze à 3 kg  

twardość wody
miękki

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa najtrudniejsze zanieczyszczenia ze skrobi i białka
Bardzo dobrze usuwa pozostałości kawy i herbaty
Dzięki zawartości aktywnego chloru zapewnia nie budzące zastrzeżeń rezultaty mycia
Do stosowania w zmywarkach wielozbiornikowych
Dozowanie automatyczne: 0,8 – 2,0 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Higieniczny preparat, oparty na formule „ultra-power“,
przeznaczony do profesjonalnych zmywarek do naczyń

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

do aluminium

nr art. 00365

do aluminium

Karton 4 kartusze à 3 kg  

bez chloru bez fosforanów

Posiada świadectwo HACCP
Najwyższa wydajność usuwania skrobi i spalenizny
Specjalna formuła aktywnego do usuwania śladów kawy i herbaty
Ze specjalnym systemem odpieniającym
Zapewnia doskonałe wyniki mycia
Dozowanie automatyczne: 0,8 – 2,0 g/l

bez chloru bez fosforanów

•
•
•
•
•
•

twardość wody
miękki

Proszkowy preparat z aktywnym tlenem, spełniający najwyższe wymagania

nie nadaje się

nr art. 60176

nadaje się

Wiadro 5 kg

zalecany

Posiada świadectwo HACCP
Doskonałe wyniki mycia
Delikatne mycie wszelkich naczyń i elementów zastawy
Szczególnie delikatny wobec zmywarki i mytych przedmiotów
Doskonale usuwa silne zabrudzenia z kawy i herbaty
Ręczne dozowanie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

•
•
•
•
•
•

twardość wody
wszystkie

Alkaliczny środek do domowych zmywarek do naczyń
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Właściwości

Proszki do zmywarek

nr art. 36000

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Karton zawiera 200 szt. 20 g tabletek

twardość wody
wszystkie

Posiada świadectwo HACCP
Do wszystkich zmywarek podblatowych oraz małych, jednozbiornikowych
Doskonałe, nie budzące zastrzeżeń rezultaty mycia
Delikatne wobec naczyń stołowych i sztućców
Doskonale usuwa silne zabrudzenia z kawy i herbaty
Dozowanie ręczne: 1 tabletka wystarcza na maks. 5 cykli mycia

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Tabletki czyszczące do profesjonalnych zmywarek do naczyń

nr art. 36035

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Karton zawiera 5 opakowań po 40 szt. 20 g tabletek  

twardość wody
wszystkie

Posiada świadectwo HACCP
Środek czyszczący + nabłyszczacz + sól + ochrona szkła w jednym
Nadaje się do czyszczenia sreber
Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia
Doskonale usuwa silne zabrudzenia z kawy i herbaty
Dozowanie ręczne: 1 tabletka na jeden cykl mycia

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Tabletki do zmywarek 4 w 1, zawierające aktywny tlen

Środki wspomagające mycie w zmywarkach profesjonalnych

nr art. 66035

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Kanister 25 kg

twardość wody
wszystkie

Posiada świadectwo HACCP
Silny dodatkowy preparat czyszczący do usuwania silnych osadów skrobi i białka
Szczególnie nadaje się do stosowania razem z systemami tabletkowymi
Trwale zapobiega nawarstwianiu się skrobi
Nadaje się szczególnie do stosowania w systemach DR.SCHNELL Pero Power
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Alkaliczny środek wspomagający mycie

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

do aluminium

nr art. 36028

do aluminium

Kanister 30 kg

bez chloru bez fosforanów

Posiada świadectwo HACCP
Usuwa najtrudniejsze pozostałości kawy i herbaty
Zapewnia doskonałe wyniki mycia
Nadaje się szczególnie do stosowania w systemach DR.SCHNELL Pero Power
Dozowanie automatyczne: 1,5 – 3,5 g/l

bez chloru bez fosforanów

•
•
•
•
•

twardość wody
wszystkie

Środek wspomagający mycie, zawierający aktywny tlen

Posiada świadectwo HACCP
Do maszynowego zasadniczego mycia naczyń
Usuwa silne nawarstwienia skrobi i przywierające pozostałości kawy i herbaty
Szczególnie efektywna ochrona metali
Do stosowania we wszystkich profesjonalnych zmywarkach do naczyń
Dozowanie ręczne: 10 g PEROTEX GR CONC na 1 litrów wody

Wiadro 10 kg
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nr art. 66048

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

•
•
•
•
•
•

twardość wody
wszystkie

Podstawowy środek czyszczący do stosowania
w zmywarkach oraz do zanurzeniowego mycia sztućców

Właściwości

Kanister 10 l

nr art. 36057

twardość wody
wszystkie

Posiada świadectwo HACCP
Do okresowego odkamieniania profesjonalnych zmywarek do naczyń i sprzętu kuchennego
Usuwa masywne osady kamienia kotłowego
Dozowanie ręczne: 50 ml PEROTEX EK na 1 litr wody

do aluminium

•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Płynny odkamieniacz (kwasowy) do profesjonalnych zmywarek
i sprzętu kuchennego

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Środki wspomagające mycie w zmywarkach profesjonalnych

Higiena kuchenna

nr art. 00141
nr art. 36087

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Karton 6 butelek à 500 ml
Kanister 5 l

twardość wody
wszystkie

Posiada świadectwo HACCP
Zapobiega powstawaniu piany w profesjonalnych zmywarkach do naczyń
Nie pozostawia resztek silikonu na mytych przedmiotach i w urządzeniu
Do łączenia z systemem do mycia naczyń DR.SCHNELL
Do ręcznego i automatycznego dozowania

do aluminium

•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Odpieniacz do zmywarek profesjonalnych

Płyny nabłyszczające do zmywarek

nr art. 20107
nr art. 20106

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

Kanister 10 kg
Kanister 20 kg

twardość wody
miękki

Posiada świadectwo HACCP
Równomierny połysk, nawet przy dużej prędkości przesuwu taśmy
Harmonijna kombinacja sieciujących i gaszących pianę substancji czynnych
Absolutnie neutralny smakowo
Doskonała tolerancja materiałowa, szczególnie wobec dekoracji i szkła
Dozowanie automatyczne: 0,2 – 0,4 g/l

do aluminium

•
•
•
•
•
•

bez chloru bez fosforanów

Neutralny nabłyszczacz do zmywarek profesjonalnych

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

do aluminium
do aluminium

nr art. 00314
nr art. 20137
nr art. 20138

bez chloru bez fosforanów

Karton 12 butelek à 1 l
Kanister 10 kg
Kanister 20 kg

bez chloru bez fosforanów

• Posiada świadectwo HACCP
• Doskonały połysk także w przypadku stosowania w urządzeniach z bardzo twardą wodą
• Nadaje się również do stosowania we wszystkich zmywarkach domowych oraz
konwektomatach i piecach konwekcyjno-parowych
• Absolutnie neutralny smakowo
• Doskonała tolerancja materiałowa, szczególnie wobec dekoracji i szkła
• Dozowanie automatyczne: 0,2 – 0,4 g/l

twardość wody
wszystkie

Płynny nabłyszczacz do profesjonalnych zmywarek
i konwektomatów / pieców konwekcyjno-parowych

Kanister 10 kg
Kanister 20 kg

nr art. 20127
nr art. 20128

nie nadaje się
zalecany

Posiada świadectwo HACCP
Samoczynnie reguluje pianę
Bardzo wydajny, także w przypadku naczyń z plastiku
Absolutnie neutralny smakowo
Doskonała tolerancja materiałowa, szczególnie wobec dekoracji i szkła
Dozowanie automatyczne: 0,2 – 0,4 g/l

zmywarka tunelowa zmywarka kapturowa

•
•
•
•
•
•

twardość wody
średni

Wysokowydajny nabłyszczacz do profesjonalnych zmywarek

45
45

Właściwości

Proszki do prania z dezynfekcją i dodatki do dezynfekcji

tekstylia

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów
90
60

temperatura w °C
pranie ręczne
tekstylia

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów
90
60

temperatura w °C

nr art. 60421
nr art. 60420

AiB

Torba 12 kg
Torba 20 kg

Lista VAH Lista RKI

Doskonała wydajność prania i usuwania plam dzięki specjalnej recepturze
Przyjemny, świeży zapach
Wybrane substancje czynne gwarantują doskonałą ochronę włókien
Dezynfekcja zgodna z VAH
Pewna dezynfekcja niezależnie od zalecanego dozowania
Bardzo wysoka wydajność dzięki skoncentrowanej formule
Bardzo dobrze nadaje się do prania tekstyliów czyszczących

40

Dezynfekujący proszek do prania*
•
•
•
•
•
•
•

40

AiB

nr art. 60419

Lista VAH Lista RKI

Torba 20 kg

w temp. 60°C

• P rodukt znajduje się na niemieckiej liście RK, zakres A/B, działa bakterio-, mykobakterio-, wiruso- i grzybobójczy
(wliczając zarodniki)
• Pierze, wybiela i dezynfekuje w jednym cyklu
• Do wszystkich nadających się do wybielania tekstyliów, oprócz wełny i jedwabiu
• Nie zawiera zeolitów, dlatego nadaje się idealnie do mopów oraz wkładów wycierających i tekstyliów z mikrowłókien
• Doskonała ochrona włókien i materiału dzięki odpowiednio dobranym substancjom czynnym
• Uniwersalny, dezynfekujący proszek do prania, nie zawierający fosforanów ani boru
• Wysoki współczynnik efektywności dzięki niewielkiemu zużyciu
• Usuwa nieprzyjemne zapachy dzięki zawartości aktywnych peroksykwasów
• Stężenie użytkowe: zależnie od twardości wody, stopnia zanieczyszczenia i właściwości tekstyliów.
Dokładniejsze informacje znajdują się w naszych kartach informacyjnych produktów.

pranie ręczne

Bezfosforanowy, dezynfekujący proszek do prania, nie zawierający zeolitu*

46

nr art. 60021

90
60

tekstylia
temperatura w °C

Torba 20 kg

tekstylia

Uniwersalny środek piorący, zapewniający doskonałą czystość
Do całego zakresu temperatur od 30 – 95°C
Do wszystkich tekstyliów nadających się do prania
Do gospodarstw domowych i działalności gospodarczej
Do prania wszelkimi metodami
Bardzo wydajny
Stężenie użytkowe: zależnie od twardości wody, stopnia zanieczyszczenia i właściwości tekstyliów.
Dokładniejsze informacje znajdują się w naszych kartach informacyjnych produktów.

90

•
•
•
•
•
•
•

60

Uniwersalny proszek do prania

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne
temperatura w °C

nr art. 60012
nr art. 60020

40

Pojemnik 6,4 kg
Torba 20 kg

Lista VAH Lista RKI

Do odzieży białej i kolorowej
Bardzo dobre rezultaty już w niskich temperaturach prania
Do wszystkich pralek o pojemności do 25 kg
Bardzo wydajny
Do gospodarstw domowych i działalności gospodarczej
Nie zawiera fosforanów
Stężenie użytkowe: zależnie od twardości wody, stopnia zanieczyszczenia i właściwości tekstyliów.
Dokładniejsze informacje znajdują się w naszych kartach informacyjnych produktów.

Lista VAH Lista RKI

•
•
•
•
•
•
•

40

Uniwersalny proszek do prania

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

Produkty do prania zwykłego, delikatnego i kolorowego

Właściwości

* Produkty biobójcze należy stosować zachowując ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie.

90
60

tekstylia
temperatura w °C
pranie ręczne

Higiena tekstylna

tekstylia

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów
90

temperatura w °C
pranie ręczne
tekstylia

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów
90
60

temperatura w °C

nadaje się

tekstylia

nie nadaje się

pranie ręczne

zalecany

nr art. 60051

60°C

Kanister 20 kg

Lista VAH Lista RKI

• Do termochemicznej dezynfekcji odzieży w systemie z PRIMA HYGIENE lub PRIMA TEX w temp. 60°C
• Do termochemicznej dezynfekcji odzieży w systemie z PRIMA 40 w temp. 40°C
• Produkt na niemieckiej liście RKI dla 60°C w połączeniu z PRIMA HYGIENE, zakres A/B, działa bakterio-,
mykobakterio-, wiruso- i grzybobójczo (wliczając zarodniki grzybów)
• Do wszystkich nadających się do wybielania tekstyliów, oprócz wełny i jedwabiu
• Skutecznie i łagodnie dla włókien tkaniny dezynfekuje i wybiela w oparciu o aktywny tlen, w temp. od 40°C
• Całkowicie biodegradowalny (nieuciążliwe dla środowiska produkty rozpadu: kwas octowy, woda, aktywny tlen)
• Nie zawiera chloru, nie obciąża środowiska przez tworzenie AOX

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

Koncentrat płynnego środka wybielającego i dezynfekującego*

90

nr art. 60053

**

Kanister 20 kg

Lista VAH Lista RKI

• Idealny do przygotowywania al odzieży rezydentów, ponieważ już w temp. 40°C
rozwija bardzo dobre działanie piorące
• Usuwa zanieczyszczenia pigmentami i tłuszczem także w niskich temperaturach
• Chroni kolory i włókna, ponieważ nie zawiera wybielaczy chemicznych i optycznych
• Nie zawiera fosforanów
• Zgłoszony do termochemicznej dezynfekcji zg. z VAH w temp. 40°C (wyłącznie) w połączeniu z PRIMA OXY
• Nie stosować do wełny i jedwabiu

40

Środek do prania delikatnych, białych i kolorowych tekstyliów

60

nr art. 60052

Lista VAH Lista RKI

Kanister 20 kg

w temp. 60°C** w temp. 60°C

Bardzo dobre działanie piorące, także tekstyliów czyszczących oraz materiałów z mikrowłókien i laminatów
Bardzo duża siła usuwania i odtransportowywania zanieczyszczeń
Nie zawiera fosforanów
Silna ochrona włókien i kolorów
Produkt na niemieckiej liście RKI w połączeniu z PRIMA OXY, zakres A/B, działa bakterio-, mykobakterio-,
wiruso- i grzybobójczo (wliczając zarodniki)
• Do termochemicznej dezynfekcji zg. z VAH w temp. 60°C (wyłącznie) w połączeniu z PRIMA OXY
• Nie stosować do wełny i jedwabiu

60

•
•
•
•
•

40

Uniwersalny środek do prania odzieży białej i kolorowej

temperatura w °C

nr art. 60030

40

Kanister 20 kg

Lista VAH Lista RKI

• Doskonały efekt piorący przy niewielkim zużyciu produktu
• Zapobiega powstawaniu osadów i związanemu z tym przedwczesnemu płowieniu oraz uszkadzaniu
(np. zrywaniu włókien) tekstyliów o trwałych kolorach
• Do termochemicznej dezynfekcji zg. z VAH w temp. 60°C (wyłącznie) w połączeniu z PRIMA OXY
• Bardzo niskopieniący, dla zapewnienia najlepszej wydajności prania
• Nie stosować do wełny i jedwabiu
• Nie zawiera fosforanów

40

Specjalny środek do prania tekstyliów czyszczących

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

System płynów do prania PRIMA – dozowanie automatyczne

47

Właściwości

Kanister 20 kg

48

90
60

tekstylia
temperatura w °C

pranie ręczne
tekstylia

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów
90
90
60

tekstylia
temperatura w °C

Wybielacz optyczny, nadający bieliźnie świetlistą biel
Płynny dodatek podnoszący stopień bieli
Do wszystkich białych tekstyliów z bawełny i włókien mieszanych
Skuteczny już w niskich temperaturach, przeznaczony dla zakresu 40 – 90°C
Do stosowania ze wszystkimi kompletnymi środkami piorącymi,
szczególnie z produktami nie zawierającymi rozjaśniaczy
nr art. 60055

tekstylia

•
•
•
•
•

90

Wybielacz optyczny do bielizny

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne
temperatura w °C

nr art. 60058

Lista VAH Lista RKI

Kanister 20 kg

Lista VAH Lista RKI

• Skoncentrowany płyn do prania wełny i delikatnych tkanin
• Specjalna formuła chroni wełnę przed filcowaniem i peelingiem
• Specjalny system substancji powierzchniowo czynnych zapewnia doskonałą wydajność prania przy
łagodnym i chroniącym naturalne włókna podczas prania, ponieważ nie zawiera wybielacza
• Nadaje praniu bardzo dużą miękkość i zapewnia wyjątkowe utrzymanie kolorów
• Charakterystyczny, świeży zapach

40

Płyn do prania wełny i delikatnych tkanin

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

nr art. 60027

60

Kanister 25 kg

Lista VAH Lista RKI

• Środek wspomagający pranie szczególnie uporczywych zabrudzeń
• Szczególnie efektywny wobec przywierających resztek substancji dezynfekujących na włóknach
syntetycznych i z mikrofazy
• Nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, dzięki czemu pierze bez generowania piany
• Optymalnie dopasowany do łączenia z produktami SYSTEMU PRIMA
• Nie zawiera fosforanów

60

Bezfosforanowy środek wspomagający pranie

temperatura w °C

nr art. 60050

40

Kanister 20 kg

40

Ogranicza nieorganiczne inkrustacje i zszarzenie
Optymalny do prania tekstyliów czyszczących, obciążonych resztkami środków dezynfekcyjnych
Skuteczne medium alkaliczne o doskonałej zdolności rozpuszczania i odprowadzania zanieczyszczeń
Optymalnie dopasowany do łączenia z produktami SYSTEMU PRIMA

Lista VAH Lista RKI

•
•
•
•

40

Fosforanowy środek wspomagający pranie

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

System płynów do prania PRIMA – dozowanie automatyczne

Właściwości

90
60

tekstylia
temperatura w °C

nr art. 60057

nadaje się

Higiena tekstylna

zalecany

Textilien

Flachwäsche Mopp
90
60

Temperatur in °C

nr art. 60056

40

Kanister 20 kg

RKI-Listung

 odatek do obniżania najwyższej twardości wody
D
Do łączenia metali ciężkich (żelaza, manganu, miedzi)
Do stosowania przy wszystkich rodzajach prania i we wszystkich typach pralek
Optymalnie dopasowany do łączenia z produktami SYSTEMU PRIMA

VAH-Listung

•
•
•
•

Feinwäsche

Płynny, wysokowydajny środek do zmiękczania wody

nie nadaje się

Handwäsche

Kanister 20 kg

Lista VAH Lista RKI

• P łynny, bezfosforanowy środek usuwający tłuszcz oparty na nowej, specjalnej zasadzie działania,
przeznaczony do usuwania ekstremalnych tłustych zabrudzeń w niskich temperaturach
• Stosowanie w niskim, ekonomicznym zakresie temperatur 55 – 60°C
• Opracowany specjalnie z myślą o stosowaniu w gastronomii - do prania fartuchów i odzieży roboczej –
oraz w służbie zdrowia
• Usuwa nieprzyjemne zapachy
• Ograniczone pienienie

40

Środek do usuwania plam tłuszczu

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

System płynów do prania PRIMA – dozowanie automatyczne

49

Właściwości

tekstylia
temperatura w °C

90
90
60

tekstylia
temperatura w °C

nr art. 60002

50

90

nr art. 60004

60

Karton 3 butelki à 3 l

tekstylia

tekstylia
temperatura w °C

Idealny do prania tekstyliów wrażliwych na wysokie temperatury - bardzo dobrze pierze już w temp. 40°C
Kolory na dłużej zachowują swoją żywość, ponieważ płyn nie zawiera wybielaczy ani rozjaśniaczy optycznych
Usuwa zanieczyszczenia pigmentami i tłuszczem także w niskich temperaturach
Nie zawiera fosforanów
Nie stosować do wełny i jedwabiu

Lista VAH Lista RKI

•
•
•
•
•

40

Koncentrat płynnego środka piorącego do tkanin kolorowych

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

Karton 3 butelki à 3 l

90

Nadaje tkaninom miękkość i świeży zapach letniej bryzy
Zapewnia przyjemny dotyk i wysoki komfort noszenia
Ogranicza gromadzenie się ładunków elektryczności statycznej
Ogranicza powstawanie zagnieceń

60

•
•
•
•

40

Płyn do płukania tkanin – zapewnia doskonały komfort noszenia odzieży

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

nr art. 60006

temperatura w °C

Karton 3 butelki à 3 l

Lista VAH Lista RKI

Z uwagi na ochronę włókien nadaje się również do prania na mokro delikatnych tkanin
Wysoka skuteczność prania i odprowadzania zanieczyszczeń
Wybielacze optyczne nadają promienną biel
Charakterystyczny, świeży zapach
Nie stosować do wełny i jedwabiu

Lista VAH Lista RKI

•
•
•
•
•

40

Koncentrat płynnego środka piorącego do bielizny

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

nr art. 60001

Lista VAH Lista RKI

Karton 3 butelki à 3 l

60

• Specjalna formuła chroni wełnę przed filcowaniem i peelingiem
• Specjalny system substancji powierzchniowo czynnych zapewnia wyjątkową wydajność prania
przy jednoczesnym łagodnym traktowaniu naturalnych włókien
• Płynny środek do delikatnego prania wełny i delikatnych tkanin
• Nadaje praniu bardzo dużą miękkość i zapewnia wyjątkowe utrzymanie kolorów
• Nie zawiera wybielacza, rozjaśniaczy optycznych ani fosforanów

40

Koncentrat płynnego środka piorącego do wełny i delikatnych tkanin

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

Płynny system piorący RAPA – dozowanie ręczne

Właściwości

90
60

nr art. 60007

tekstylia
temperatura w °C

Wiadro 3 l

Lista VAH Lista RKI

•D
 o optymalnego wywabiania najtrudniejszych plam spowodowanych przez tłuszcz
i resztki pokarmów – w tym plam z curry
• Skuteczny już w niskich temperaturach
• Zawiera aktywny tlen
• Bezpośrednie działanie przy stosowaniu w kombinacji z dowolnym kompletnym środkiem do prania
• Nadaje się do bielizny i tkanin o trwałych kolorach (oprócz wełny i jedwabiu)

40

Proszek do wywabiania plam

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

Płynny system piorący RAPA – dozowanie ręczne

nadaje się
zalecany

51

Higiena tekstylna

nie nadaje się

90
60

nr art. 61046

40

Kanister 20 l

temperatura w °C

Ułatwia prasowanie i maglowanie
Wzmacnia tkaninę po prasowaniu lub maglowaniu
Wygładza i rewitalizuje tkaniny
Neutralny zapachowo
Stężenie użytkowe: zależnie od twardości wody, stopnia zanieczyszczenia i właściwości tekstyliów.
Dokładniejsze informacje znajdują się w naszych kartach informacyjnych produktów.

Lista VAH Lista RKI

•
•
•
•
•

tekstylia

Płynny krochmal

pranie pościeli, mopy pranie delikatne
obrusów

pranie ręczne

System płynów do prania Ariel – dozowanie automatyczne

Właściwości

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników

nr art. 00547
nr art. 00730

wartość pH 5,5

Karton 12 tub à 100 ml
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

HACCP

•D
 o prac ze środkami silnie przywierającymi, nierozpuszczalnymi w wodzie
(jak oleje, lakiery, farby, grafit, smoła, sadza)
• Szybko się wchłania
• Ułatwia czyszczenie skóry
• Wiąże zanieczyszczenia
• Zapewnia wysoką ochronę
• Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)

Ochrona skóry przed środkami o zmiennych właściwościach

52

nr art. 50147
nr art. 00497
nr art. 00733

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników

Karton 12 tub à 100 ml
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

HACCP

Do prac ze środkami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie (woda, oleje, alkohole)
Dwoista zasada działania
Zalecany do prac w przemyśle papierniczym i tekstylnym
Szybko się wchłania
Zawiera masło shea i olej słonecznikowy
Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•
•

emulsja woda / olej emulsja olej /woda
emulsja woda / olej emulsja olej /woda
emulsja woda / olej emulsja olej /woda

Ochrona skóry przed środkami nierozpuszczalnymi w wodzie

emulsja woda / olej emulsja olej /woda

nr art. 00549
nr art. 00375
nr art. 00332
nr art. 00241

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników

Karton 12 tub à 100 ml
Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

HACCP

Do prac mokrych (na przykład z użyciem środków dezynfekcyjnych, piorących lub alkoholi)
Wzmacnia barierowe funkcje skóry
Nie wpływa na działanie środków do dezynfekcji rąk
Zawiera witaminę E
Idealny do stosowania w przemyśle spożywczym
Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•
•

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

Ochrona skóry przed środkami rozpuszczalnymi w wodzie

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

nr art. 50179

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników

Karton 12 tub à 100 ml

HACCP

Nieklejąca, szybko wchłaniająca się formuła
Długo utrzymująca się wysoka ochrona LSF 50
Harmonijna ochrona przed promieniowaniem UV-A i UV-B zgodnie z zaleceniami UE
Wodoodporny
Nie zawiera silikonu
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

Krem przeciwsłoneczny z filtrem LSF 50
wysoka ochrona przed promieniowaniem UV-B i UV-A

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

Ochrona

Właściwości

Ochrona

emulsja woda / olej emulsja olej /woda

ochrona, mycie i pielęgnacja skóry
dezynfekcja

ms

zalecany

nie nadaje się

ml

emulsja woda / olej emulsja olej /woda

ml

normalny
suchy

ms

ml
ms

nr art. 00215
nr art. 00214

wartość pH 5,5

• 2 wersje zależnie od rodzaju skóry i wykonywanych czynności:
- Lekko natłuszczająca maść ochronna do skóry normalnej (ml)
- Mocno natłuszczająca maść ochronna do skóry suchej (ms)
• Wzmacnia barierowe funkcje skóry
• Praktyczna tuba o poj. 50 ml – mieści się w każdej torbie!
• Zalecana przez lekarzy medycyny pracy i urzędy kontroli
Karton 50 tub à 50 ml
maść lekko natłuszczająca
maść silnie natłuszczająca

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników
skóra

Maść ochronna do skóry

bez silikonu bez barwników

nr art. 00506
nr art. 00732

bez środków
zapachowych

Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

HACCP

Do prac w miejscach, w których niepożądane są odciski palców
Nadaje się do prac w przemyśle spożywczym
Idealny do pracy z materiałami wrażliwymi na tłuszcze
Chroni skórę przed pyłami -przemysłowymi
Szybko się wchłania
Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)
wartość pH 7

•
•
•
•
•
•

emulsja woda / olej emulsja olej /woda

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

Krem ochronny do pracy bez pozostawiania śladów palców

natłuszczające natłuszczające lekko natłuszczające bez natłuszczania

nr art. 00548
nr art. 00502
nr art. 00731

bez środków bez
bez
zapachowych silikonu barwników

Karton 12 tub à 100 ml
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika ściennego V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

HACCP

Należy stosować przed założeniem rękawic
Przeciwdziała maceracji skóry dłoni w rękawiczkach
Zawiera alkohol
Szybko się wchłania
Poprawia chwytność
Zawiera ekstrakty z kasztanowca i szałwii
Nadaje się do prac w przemyśle spożywczym
Dostępne jest świadectwo skuteczności działania (test BUS)
wartość pH 7

•
•
•
•
•
•
•
•

natłuszczające średnio
lekko
bez
natłuszczające natłuszczające natłuszczania

Żel do ochrony skóry podczas noszenia rękawic
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Właściwości

Do wszelkich niezbyt silnych zabrudzeń
Łagodnie myje
Idealny do stosowania w administracji i w biurach
Przeznaczony do skóry normalnej
Wzmacnia naturalny kwaśny płaszcz ochronny skóry

Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 10 butelek à 1 000 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10

nr art. 00377
nr art. 00378
nr art. 00330

wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

Do mycia skóry – nie zawiera perfum ani barwników

bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP
bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP

nr art. 00367
nr art. 00356
nr art. 00368
nr art. 00357

wartość pH 5,5

Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 12 butelek à 1000 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

wartość pH 5,5

Do wszelkich niezbyt silnych zabrudzeń
Myje bardzo łagodnie
Przeznaczony do bardzo wrażliwej skóry
Polecany szczególnie do stosowania w przemyśle spożywczym
Może być używany jako żel pod prysznic

wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

Do mycia oraz kąpieli pod prysznicem, przy nieznacznych zabrudzeniach
•
•
•
•
•
•

Do zmywania wszelkiego rodzaju niewielkich i średnich zabrudzeń
Zawiera kompleks nawilżający
Zawiera glicerynę
Żel pod prysznic 2 w 1 do mycia ciała i włosów
Idealny do stosowania pod prysznicami i w umywalniach
Pielęgnuje dłonie

Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

nr art. 00369
nr art. 00372
nr art. 00391

zalecany

nie nadaje się

Czyszczenie silnie zabrudzonej skóry
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•
•
•
•
•

Do wszystkich silnych zanieczyszczeń skóry (przez oleje, tłuszcze, sadze, pyły metali itp.)
Łagodny dla skóry, bezwzględny dla brudu
Bardzo dobrze czyści
Zawiera bardzo drobną frakcję szorującą z PU
Bardzo łagodny dla skóry

Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

nr art. 00508
nr art. 00509
nr art. 00734

bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP

Do mycia lekko zabrudzonej skóry

bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP

Oczyszczanie

Informacja

Ciągłość
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo chemiczne firma DR.SCHNELL ponosi
szczególną odpowiedzialność wobec ludzi, środowiska i społeczeństwa. Ciągłość
i trwałość to rzeczywistość, którą żyjemy. Nasze motto: „Czyny zamiast słów.“
Swoją działalność jako firma DR.SCHNELL opieramy na modelu
trzech kolumn zrównoważonego rozwoju, tak jak opisano je w
Raporcie Brundtland, sporządzonym przez Światową Komisję
Środowiska i Rozwoju (WCED) przy ONZ:
Ciągłość ekologiczna:
Ochrona środowiska i naturalnych podstaw życia w ramach
produkcji, dystrybucji i konsumpcji naszych produktów.
Ciągłość społeczna:
Społeczna Odpowiedzialność Firmy jako wkład wobec ludzi
w przedsiębiorstwie i w społeczeństwie jako całości.
Ciągłość ekonomiczna:
Stały rozwój w oparciu o jakość, usługi,
innowacyjność i inne czynniki.

Ciągłość

Przedsiębiorstwo DR.SCHNELL posiada we
wszystkich sferach działalności oparty na DIN
EN ISO 9001:2015 zweryfikowany System
Zarządzania Jakością oraz oparty DIN EN ISO
14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego.
Ponadto zostało sprawdzone od strony ekologicznej
w oparciu o Rozporządzenie EMAS II dotyczące
przeglądu środowiskowego. Zakład produkcyjny został
wpisany do rejestru EMAS, obejmującego organizacje
działające w systemie ekozarządzania i audytu.
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Właściwości

Do wszelkich niezbyt silnych zabrudzeń
Łagodne, przyjemne mydło do rąk
Nadaje się do stosowania we wszystkich dozownikach
Małe zużycie
Przyjemny zapach

Kanister 10 l

wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

nr art. 50057

Mydło w płynie
Do wszelkich niezbyt silnych zabrudzeń
Szczególnie przyjemny dla skóry dłoni
Nadaje się do stosowania we wszystkich dozownikach
Silny koncentrat
Subtelny zapach
Delikatna piana

Kanister 10 l

wartość pH 5,5

•
•
•
•
•
•

nr art. 50037

bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP

Mydło do mycia rąk

bez środków nie zawiera
bez
bez związków zgodny
zapachowych mydła
barwników alkalicznych z HACCP

Oczyszczanie
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emulsja woda / olej emulsja olej /woda
emulsja woda / olej emulsja olej /woda

normalny
suchy

natłuszczające natłuszczające lekko natłuszczające bez natłuszczania

nr art. 00583

natłuszczające natłuszczające lekko natłuszczające bez natłuszczania

Karton 12 tub à 100 ml

bez silikonu bez barwników

Bardzo silna pielęgnacja
Szybko się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy
Z kompleksem nawilżającym ATP-papaya-gliceryna
Działa regenerująco
Do zniszczonej skóry
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

bez środków
zapachowych

Środek do pielęgnacji szczególnie wrażliwych dłoni

normalny

nr art. 00246
nr art. 00392
nr art. 00245
nr art. 00390

skóra

Karton 10 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 12 butelek à 1000 ml do dozownika ściennego Euro
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Karton 6 butelek à 2000 ml do dozownika przemysłowego

suchy

Silna pielęgnacja
Szybko się wchłania
Zawiera witaminę E i glicerynę
Nadaje się również do twarzy
Do zniszczonej skóry
wartość pH 5,5

•
•
•
•
•

bez środków
zapachowych

Do pielęgnacji suchej, zniszczonej skóry dłoni

bez silikonu bez barwników

skóra

Pielęgnacja

Właściwości

wirusobójcze grzybobójcze
zarodniki grzybów
grzybobójcze częściowo
wirusobójcze

nie nadaje się

ochrona, mycie i pielęgnacja skóry
dezynfekcja

* Produkty biobójcze należy stosować zachowując ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie.

nadaje się

Karton 20 butelek à 500 ml do dozownika ściennego Euro lub Sensil
Karton 10 butelek à 1000 ml do dozownika ściennego Euro lub Sensil
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10
Kanister 5 l

zalecany

Bakterio-, drożdżako-, prątkobójczy,
Ograniczone działanie wirusobójcze (wliczając HIV, HBV, HCV)
Skutecznie zwalcza rota- i norowirusy
Nie zawiera środków zapachowych, barwników i innych dodatków
Produkt wpisany na listę VAH

wirusobójcze grzybobójcze
zarodniki grzybów

•
•
•
•
•

grzybobójcze częściowo
wirusobójcze

bakteriobójcze ustawa o
ustawa o
obrocie lekami produktach
medycznych

Roztwór alkoholowy do dezynfekcji rąk*

zgodny z
HACCP
bakteriobójcze ustawa o
ustawa o
obrocie lekami produktach
medycznych

nr art. 00617
nr art. 00599
nr art. 00598
nr art. 20536

Lista VAH Lista RKI bez
bez środków
barwników zapachowych

nr art. 00528
nr art. 00527

wartość pH 7,0

Karton 10 butelek à 1000 ml do dozownika ściennego Euro lub Sensil
Karton 6 butelek à 1000 ml do dozownika V10

wartość pH 5,5

• Mycie i dezynfekcja w jednym procesie
• Idealny dla przemysłu spożywczego
• Testowany dermatologicznie, przyjazny dla skóry

Lista VAH Lista RKI bez
bez środków
barwników zapachowych

Płyn do higienicznego mycia rąk o właściwościach bakteriobójczych*

zgodny z
HACCP

Dezynfekcja skóry i dłoni
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Wyposażenie

Urządzenie szybkiego napełniania SBA 120
• Ułatwia napełnianie szorowarek i myjek automatycznych
• Pobór do 120 litrów wymieszanego roztworu czyszczącego
• Zbiorniki o większych pojemnościach – dostępne na zamówienie
Szt.

nr art. 80065

Armatka pianotwórcza DR.SCHNELL
• Z apewnia bardzo oszczędne zużycie środków czystościowych
i doskonałą wydajność procesu czyszczenia
• Pojemność urządzenia: 3 litry
Szt.

nr art. 88008

Neutralny spryskiwacz ciśnieniowy
•N
 adaje się zarówno do czyszczenia powierzchniowego
jak i punktowego
• Pojemność urządzenia: 1,5 litry
Szt.

nr art. 80223

Neutralny spryskiwacz ręczny
•N
 adaje się zarówno do czyszczenia powierzchniowego
jak i punktowego
• Pojemność urządzenia: 600 ml
Karton 12 butelek à 600 ml (puste)

nr art. 00883

Kieliszek dozujący
• Oszczędne dozowanie z 1-litrowej butelki DR.SCHNELL
• Jedno przyciśnięcie podaje 5 – 20 ml roztworu produktu
Szt.

58

nr art. 80053

Wyposażenie

Dyspenser do butelek o poj. 1 litra

Dyspenser do eurobutelek o poj. 500-ml

•O
 szczędne dozowanie, urządzenie specjalnie do butelek
DR.SCHNELL o poj. 1 litra
• Jedno przyciśnięcie podaje 2,5 lub 4 ml roztworu produktu

•O
 szczędne dozowanie, urządzenie specjalnie
do eurobutelek o poj. 500 ml
• Jedno przyciśnięcie podaje 4 ml roztworu produktu

Szt.  

Szt.  

nr art. 88019

nr art. 94787

Dyspenser do kanistrów o poj. 10 litrów
• Oszczędne dozowanie, urządzenie specjalnie do kanistrów o poj. 10 litrów
• Jedno przyciśnięcie podaje 20 ml roztworu produktu
Szt.

nr art. 80301

Kranik do kanistrów
• Kurek do kanistrów DR.SCHNELL o pojemności 5 i 10 litrów
• Umożliwia dobre dozowanie i bezpieczne pobieranie środka
czyszczącego lub mydła
Szt.

nr art. 80075

Kubek miarowy DR.SCHNELL
• Pomocnicze narzędzie dozujące
• Pojemność: 2 litry
nr art. 80037

Dozownik ścienny na eurobutelki o poj. 1 litra

Dozownik ścienny na eurobutelki o poj. 500 ml

• Z długą dźwignią ze stali nierdzewnej
• Jedno przyciśnięcie podaje 3 ml roztworu produktu

• Z długą dźwignią ze stali nierdzewnej
• Jedno przyciśnięcie podaje 3 ml roztworu produktu

Szt.

Szt

nr art. 80054

nr art. 80058
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Wyposażenie

Szt.

Wyposażenie

Sensil 1000

Sensil 500

•
•
•
•

•
•
•
•

Sterowany czujnikiem, bezdotykowy dyspenser środków dezynfekcyjnych
Do stosowania na eurobutelkach o poj. 1000 ml
Stopniowany zakres dozowania od 1,6 – 6,4 ml jednorazowo
Zamykany

Dozownik ścienny o poj. 1000 ml

nr art. 80078

Sterowany czujnikiem, bezdotykowy dyspenser środków dezynfekcyjnych
Do stosowania na eurobutelkach o poj. 500 ml
Stopniowany zakres dozowania od 1,6 – 6,4 ml jednorazowo
Zamykany

Dozownik ścienny o poj. 500 ml

Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10
•
•
•
•

Do stosowania z butelkami V10 o poj. 1000-ml-V10
Zamykany
Bez kontaminacji zarazkami
Jedno przyciśnięcie podaje 2 ml roztworu produktu

Dozownik ścienny, szt.
Dźwignia ze stali nierdzewnej, szt.
Miska ociekowa, szt.  

nr art. 80044
nr art. 80040
nr art. 80038

Przemysłowy dozownik ścienny DR.SCHNELL
•
•
•
•
•

System dozujący do higienicznego i ekonomicznego pobierana produktów
Bez kontaminacji zarazkami
Do stosowania z miękkimi butelkami o poj. 2000 ml
Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego, zamykana
Jedno przyciśnięcie podaje 2 ml roztworu produktu

Szt.

nr art. 80071

DR.SCHNELL MX-Center
•
•
•
•

Do stanowiskowego mieszania i napełniania gotowych do zastosowania roztworów użytkowych
Dostępne są warianty na jeden, dwa lub trzy produkty
Możliwe jest napełnianie butelek i wiader
Urządzenie pracuje bez dodatkowego źródła energii - używa tylko ciśnienia wody wodociągowej

MX-Center 201, szt.
MX-Center 202, szt.
MX-Center 203, szt.
60

nr art. 89931
nr art. 89932
nr art. 89933

nr art. 80077

Wyposażenie

Urządzenie do pianowego mycia powierzchni
• Automatyczne dozowanie
• Wygoda pracy przy użyciu pistoletu z pianownicą
Szt.  

nr art. 89672

Wąż do mycia
• Długość od 15 – 20m
• Odporny na zgniatanie i temperaturę
Szt.  

nr art. 89744

Spryskiwacz pistoletowy
• Wygodny spryskiwacz z przedłużką do kanistrów 5 litrowych
Szt.  

nr art. 89748

Dozownik do płynu do ręcznego mycia naczyń
• Wygodny w użyciu
• Łatwy w montażu
• Znacząco ogranicza używanie płynu do ręcznego mycia naczyń (ONEMU 2000, FOR, GRÜN & MILD)
Szt.  

nr art. 89888

Zestaw do przebudowy MX 201/202/203
• Końcówka dozująca do butelek 600 ml
Szt.  

nr art. 89983

Uchwyty na butelki

Uchwyt na dwie butelki produktów gotowych do użycia 500 ml ze spryskiwaczem, szt.
Uchwyt na trzy produktów gotowych do użycia butelki 500 ml ze spryskiwaczem, szt.
Uchwyt na dwie butelki płynów w koncentracie 1000 ml z pompką, szt.
Uchwyt na trzy płynów w koncentracie butelki 1000 ml z pompką, szt.

nr art. 87063
nr art. 87061
nr art. 87062
nr art. 87064
61

Wyposażenie

• Wygodny w użyciu
• Oszczędność miejsca i czasu

Index
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AMIDOL
Armatka pianotwórcza DR.SCHNELL
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ATTILA
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38
58
14
39
39

BERRY
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CARRARA
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CIMOEXTRA
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CONVECTOR
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Dozownik ścienny DR.SCHNELL V10
Dozownik ścienny na eurobutelki o poj. 1 litra
Dozownik ścienny na eurobutelki o poj. 500 ml
DR.SCHNELLs FRESH ORANGE
DR.SCHNELLs HAUTSCHUTZCREME
DR.SCHNELLs VOLLWASCHMITTEL
DR.SCHNELL MX-Center
DSC COMPACT-TABS
DUFTSPRAY CITRUS
DUFTSPRAY EXOTIC FLAIR
Dyspenser do butelek o poj. 1 litra
Dyspenser do eurobutelek o poj. 500-ml
Dyspenser do kanistrów o poj. 10 litrów
Dyspenser Onemü
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44
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EASY QUICK
EXPRESS STÄRKE

10
51

FLOOR FIT
FLOORTOP
FLOORTOP ECO
FLOORTOP SENSITIVE
FOR
FOREX
FORIL
FORINET
FORIN TEX
FORMAT GR
FORMAT H
FORMAT SPEZIAL
FORMAT STAR
FOROL
FOROL ECO
FOROLFEE
FOROL FRUIT
FOROL SENSITIVE
FORSAN

24
20
20
20
40
29
25
11
32
22
22
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