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Preparat do mycia okien i szyb

Preparat do mycia mebli

Gotowy do użycia środek do mycia szyb,
luster oraz innych elementów szklanych
i szkliwionych.Nie pozostawia smug,
gwarantuje doskonałą przejrzystość,
odświeża, nabłyszcza i pozostawia
przyjemny zapach.

Środek do codziennego mycia, pielęgnacji
mebli i urządzeń biurowych, wyposażenia
mieszkań. Gotowy do użycia, neutralny środek
o przyjemnym zapachu. Nie pozostawia smug,
odświeża i nabłyszcza.

Produkt dostępny w opakowaniach 0,5 i 5 l.

DM011

Płyn do mycia armatury,
gotowy do użycia

Produkt dostępny w opakowaniach 0,5 i 5 l.

DM012

Preparat do mycia i dezynfekcji
urządzeń sanitarnych

Płyn do czyszczenia dywanów
i tapicerki
Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerki.
Gotowy do użycia.
Preparat do ręcznego czyszczenia dywanów,
wykładzin i tapicerki. Skutecznie usuwa plamy
i zanieczyszczenia oraz zwiększa odporność
na zabrudzenia.
Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.

DM044

Preparat do mycia i dezynfekcji
urządzeń sanitarnych

Kwaśny, delikatny środek przeznaczony do
codziennego mycia urządzeń sanitarnych,
jak również glazury ściennej i armatury
w pomieszczeniach sanitarnych. Skutecznie
usuwa naloty pochodzenia organicznego
i nieorganicznego np.: kamień, rdzę, resztki
mydła oraz nacieki wodne. Czyszczonym
powierzchniom nadaje połysk, a zawarte
w preparacie nanocząsteczki polepszają
skuteczność usuwania zanieczyszczeń oraz
chronią powierzchnię przed ponownym
zabrudzeniem.
Produkt dostępny w opakowaniach 0,5 i 5 l.

Zasadowy środek do codziennego mycia
i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, jak
również posadzek, armatury i glazury
ściennej w WC. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego, eliminując nieprzyjemne
zapachy (na bazie chloru). Bezpieczny
dla wszelkich powierzchni emaliowanych,
metalowych i chromowanych.

Kwaśny środek do codziennego mycia
i dezynfekcji urządzeń sanitarnych, jak
również posadzek i glazury ściennej w WC.
Skutecznie usuwa naloty pochodzenia
organicznego i nieorganicznego jak:
kamień, rdza i nacieki wodne. W koncentracie
zalecany do powierzchni ceramicznych
i nieemaliowanych. Na emaliowane stosować
w odpowiednim rozcieńczeniu.

Produkt dostępny w opakowaniach 0,75 i 5 l.

Produkt dostępny w opakowaniach 0,75 i 5 l.

DM014

DM015

DM016

Płyn do czyszczenia
tłustych zabrudzeń
Alkaliczny preparat przeznaczony do czyszczenia
obiektów przemysłowych i powierzchni
odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie
usuwa zabrudzenia z olejów, tłuszczy i
smarów. Doskonały do czyszczenia maszyn.
Produkt dostępny w opakowaniach 1 l, 5 l
i 200 kg.

DM045

Płyn do gruntownego
czyszczenia sanitariatów
Kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia
powierzchni wodoodpornych w sanitariatach.
Skutecznie usuwa osady wapienne, rdzę i
nacieki wodne oraz zanieczyszczenia
organiczne. Nie stosować na powierzchniach
wrażliwych na działanie kwasów. Nie zawiera
kwasu solnego.

Poli płyn myjący
Uniwersalny płyn myjący do wszystkich
powierzchni wodoodpornych. Skutecznie
usuwa zabrudzenia i pozostawia
przyjemny zapach.
Produkt dostępny w opakowaniu 5 l.

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l i 5 l.

DM046

DM047

Poli balsam
do mycia rąk i ciała

Poli - mydło
antybakteryjne

Poli lux - mydło w płynie

Delikatne mydło do ciała. Przeznaczone
do wszystkich rodzajów skóry. Dzięki
zawartości substancji nawilżających
chroni skórę przed nadmiernym
wysuszeniem i lekko ją nawilża.
Dodatkowo zawartość wyciągu z
aloesu regeneruje i odżywia skórę,
a także wpływa korzystnie na włosy.
Bardzo dobrze się pieni i posiada pH
przyjazne dla skóry.

Mydło w płynie z dodatkiem
gliceryny, lanoliny oraz kolagenu
z elastyną. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia, nie zmieniając
naturalnego pH skóry. Dzięki
zawartości gliceryny, lanoliny
oraz kolagenu z elastyną
pielęgnuje skórę dłoni,
pozostawia ją miękką i delikatną.
Zapach: konwalia.

Produkt dostępny w opakowaniu 5 l.

Produkt dostępny
w opakowaniach 0,5 i 5 l.

DM021

DM022

Poli zielone jabłuszko

Mydło antybakteryjne o zapachu
konwaliowym. Zawiera glicerynę,
lanolinę oraz kolagen z elastyną.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia,
oraz posiada składniki, które
nawilżają skórę dłoni.
Produkt dostępny
w opakowaniach 0,5 i 5 l.

DM023

Skoncentrowany balsamiczny płyn do mycia
naczyń na bazie aloesu, betainy i gliceryny.
Łatwo usuwa tłuszcz i brud z mytych
powierzchni, chroniąc i pielęgnując skórę rąk.

Płyn do ręcznego mycia naczyń, sztućców
i urządzeń kuchennych z dodatkiem
betainy i lanoliny. Skutecznie usuwa tłuszcz i brud,
chroniąc i pielęgnując dłonie. Zapach: cytrynowy.

Produkt dostępny w opakowaniu 5 l.

Produkt dostępny w opakowaniu 5 l.

DM032

DM031

Produkt dostępny
w opakowaniu 5 l.

DM024

Poli lux- płyn do naczyń

Balsam do naczyń

Mydło w płynie o zapachu
zielonego jabłuszka. Skutecznie
usuwa zabrudzenia
pozostawiając delikatny,
świeży zapach.

Poli cytrynka
Płyn do mycia naczyń o zapachu
cytrynowym. Łatwo usuwa tłuszcz i brud
z czyszczonych powierzchni, a dodatkowo
posiada świeży, delikatny zapach.
Produkt dostępny w opakowaniach 1 i 5 l.

DM033
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Środek do mycia
urządzeń sanitarnych

Płyn do mycia
i pielęgnacji podłóg

Uniwersalny płyn myjący

Kwaśny preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń
sanitarnych oraz posadzek, armatury i glazury
ściennej w WC. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
pochodzenia organicznego i nieorganicznego
jak kamień, rdza i nacieki wodne. Zawartość
nanocząsteczek polepsza właściwości myjące
preparatu, dzięki czemu skutecznie usuwa
zanieczyszczenia oraz zapobiega ich
ponownemu osadzaniu.

Preparat do codziennego stosowania na
powierzchniach wodoodpornych takich jak:
płytki ceramiczne, powierzchnie lakierowane,
tworzywa sztuczne, meble itp. Zawarte
w preparacie nanocząsteczki polepszają
właściwości myjące oraz chronią czyszczoną
powierzchnię przed ponownym zabrudzeniem.
Nie pozostawia smug i zacieków, a mytym
powierzchniom nadaje delikatny połysk.

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l, 5 l i 200 kg.

Produkt dostępny w opakowaniach 1 l, 5 l i 200 kg.

DM041

DM042

Preparat do codziennego mycia i pielęgnacji
wszystkich podłóg wodoodpornych.
Nie stosować na podłogach z surowego
drewna. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
oraz pozostawia połysk na mytych
powierzchniach. Dzięki zawartości składników
pielęgnujących chroni podłogę i zapewnia jej
konserwację.
Produkt dostępny w opakowaniach 1 l, 5 l i 200 kg.

DM043

PLAN HIGIENY DLA OBIEKTU
STREFA CZYSZCZENIA

PREPARAT

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ROZTWÓR

POSTĘPOWANIE

Szyby, lustra, powierzchnie szklane

DM011

Codziennie
W zależności od potrzeb

Meble

DM012

Codziennie
W zależności od potrzeb

Gotowy do użycia

1) Spryskać powierzchnię preparatem
2) Przetrzeć powierzchnię ściereczką

Urządzenia sanitarne, glazura ścienna
i armatura w pomieszczeniach sanitarnych

DM014

Codziennie
W zależności od potrzeb

Gotowy do użycia

1) Spryskać powierzchnię preparatem
2) Przetrzeć powierzchnię ściereczką

Mycie i dezynfekcja
Codziennie
W zależności od potrzeb
Doczyszczanie

Koncentrat:
muszle klozetowe,
pisuary, wanny,
brodziki.
200 ml/10 l wody:
posadzka, glazura,
armatura

Koncentrat:
1) Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię
2) Za pomocą szczotki umyć powierzchnie
3) Po 5-15 minutach spłukać za pomocą wody
Rozwór:
1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa,
a inne powierzchnie przy pomocy ścierki

Mycie i dezynfekcja
Codziennie
W zależności od potrzeb
Doczyszczanie

Koncentrat: muszle
klozetowe i pisuary.
100-200 ml/10 l wody:
wanny, brodziki,
umywalki.
200 ml/10 l wody:
posadzka, glazura.
100 ml/10 l wody:
armatura

Koncentrat:
1) Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię
2) Za pomocą szczotki umyć powierzchnie
3) Po 5-15 minutach spłukać za pomocą wody
Rozwór:
1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa,
a inne powierzchnie przy pomocy ścierki

Codziennie

Gotowy do użycia

Mycie rąk:
1) Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie
2)Namydlić
3) Spłukać obficie wodą
Mycie ciała i włosów/kąpiel pod prysznicem:
1) Mydło nanieść na gąbkę, rękawicę do kąpieli
lub bezpośrednio na wilgotną skórę lub włosy
2) Namydlić
3) Spłukać
Jako płyn do kąpieli:
1) Wlać płyn przed napełnieniem wanny wodą

Codziennie

Gotowy do użycia

1) Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie
2) Namydlić ręce
3) Spłukać wodą

Codziennie

Gotowy do użycia

1) Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie
2) Namydlić ręce
3) Spłukać wodą

Codziennie

Gotowy do użycia

1) Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie
2) Namydlić ręce
3) Spłukać wodą

Mycie naczyń

Roztwór:
łyżeczka koncentratu
na 5 l wody

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Zanurzyć brudne naczynia w kąpieli
roztworu myjącego
3) Usunąć zanieczyszczenia zmywakiem
4) Wypłukać naczynia pod bieżącą wodą

Mycie naczyń

Roztwór:
łyżka płynu
na 5 l wody

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Zanurzyć brudne naczynia w kąpieli
roztworu myjącego
3) Usunąć zanieczyszczenia zmywakiem
4) Wypłukać naczynia pod bieżącą wodą

Mycie naczyń

Roztwór:
dwie łyżki płynu
na 5 l wody

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Zanurzyć brudne naczynia w kąpieli
roztworu myjącego
3) Usunąć zanieczyszczenia zmywakiem
4) Wypłukać naczynia pod bieżącą wodą

Codziennie
W zależności od potrzeb

Koncentrat:
doczyszczanie
Roztwór:
50-200 ml/ 10 l wody

Koncentrat:
1) Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię
2) Pozostawić na 5-15 minut, po czym przetrzeć ścierką
3) Spłukać powierzchnię za pomocą wody
Rozwór:
1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa,
a inne powierzchnie przy pomocy ścierki

Codziennie
W zależności od potrzeb

Mycie ręczne:
50-200 ml/10 l wody
Mycie maszynowe:
50-100 ml/10 l wody

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa
(maszyny), a inne powierzchnie przy pomocy ścierki
3) Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia

Mycie i pielęgnacja.
Codziennie
W zależności od potrzeb

Mycie ręczne:
50-200 ml/10 l wody
Mycie maszynowe:
50-100 ml/10 l wody

1) Przygotować odpowiedni rozwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa lub maszyny
3) Pozostawić podłogę do wyschnięcia

Czyszczenie w zależności
od potrzeb

Gotowy do użycia

1) Spryskać czyszczoną powierzchnię preparatem
2) Potrzeć usuwając zabrudzenia za pomocą
niebarwiącej ściereczki lub gąbki
3) Przetrzeć powierzchnię wilgotna szmatką
Większe plamy czyścić od zewnątrz do wewnątrz

Czyszczenie w zależności
od potrzeb

Koncentrat: doczyszczanie
Mycie ręczne: 200-500 ml/10 l
Myjki ciśnieniowe:
ok. 70-200 ml/10 l

1) Przygotować odpowiedni rozwór
2) Umyć powierzchnię za pomocą mopa lub maszyny
3) Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia

Czyszczenie w zależności
od potrzeb, doczyszczanie

Mycie ręczne:
100-1000 ml/10 l

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa,
a inne powierzchnie przy pomocy ścierki
3) Spłukać powierzchnię za pomocą wody

Codziennie
W zależności od potrzeb

Koncentrat:
doczyszczanie
Mycie ręczne:
50-200 ml/5 l wody

1) Przygotować odpowiedni roztwór
2) Umyć podłogę za pomocą mopa,
a inne powierzchnie przy pomocy ścierki
3) Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia

Muszle klozetowe, pisuary, urządzenia sanitarne.
Zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.

Muszle klozetowe, pisuary, urządzenia sanitarne.
Zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego.

DM015

DM016

Gotowy do użycia

1) Spryskać powierzchnię preparatem
2) Przetrzeć powierzchnię ściereczką

Ręce i ciało

DM021

Ręce

DM022

Ręce

DM023

Ręce

DM024

Naczynia

DM031

Naczynia

Naczynia

Urządzenia sanitarne, posadzki, glazura ścienna
i armatura w pomieszczeniach sanitarnych

DM032

DM033

DM041

Powierzchnie zmywalne

DM042

Podłogi

DM043

Dywany i tapicerka

DM044

Podłogi, powierzchnie odporne
na alkalia

DM045

Urządzenia sanitarne, posadzki,
glazura ścienna i armatura
w pomieszczeniach sanitarnych

DM046

Powierzchnie zmywalne

DM047

