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La noul sediu din Padova folosim cele mai noi şi de avangardă tehnologii pentru producţia de  
detergenţi şi cosmetice în ciclu continuu.

ÎNTREGUL PROCES DE PRODUCŢIE ARE LOC PRIN INTERMEDIUL:

ITALCHIMICA ÎN CIFRE

Capacitate de producţie: 100.000 tone anual

Suprafaţa totală a unităţilor de producţie: 25.000 m2

Stock materii prime: 1.500 tone

Prezenţi în 40 de ţări din lume

Posti pallet: 12.000 

AMESTECULUI 
CONTINUU

6 LINII DE PRODUCŢIE ŞI 
AMBALARE

FABRICAREA INTERNĂ A 
AMBALAJELOR - 
FLACOANELOR

PACKING 
AUTOMATIZAT

SOCIETATEA
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ISO9001
Am obţinut certificări pentru a asigura clienţilor noştri excelenţa în ceea ce priveşte calitatea, proce-

sele de producţie, serviciile şi siguranţa.

ISO14001
Am obţinut certificarea de mediu pentru dezvoltare şi inovare a produselor cu respectarea naturii.

BRC
Standard “BRC Global Standard - produse de consum”, a fost creat cu intentia de a se asigura 
că furnizorii de produse pentru a propune un produs de brand este în siguranţă, în conformitate 
cu specificatiile contractuale şi cerintele legislative. Standard “BRC Global Standard - produse de 
consum”, prevede: adoptarea unui sistem documentat de management al calităţii, de control al 
productiei de produse, procesul si a personalului, adoptarea sistemului de gestionare a riscurilor şi 

pericole.

P.M.C
Italchimica este un magazin autorizate de biroul de sanatate pentru productia de garnizoanele chirur-

gicale medicii.

CERTIFICĂRI
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Suport personalizat pentru agenţii noştri de vânzare:
cataloage practice şi intuitive pentru diferite sectoare de vânzare.

SANI H.A.C.C.P.
Baruri, Restaurante şi 

Catering

SANI HOSPITALITY
Case de îngrijire şi Spitale

SANI CLEANING
Societăţi de curăţenie şi 

servicii

SANI MARKET
Sectorul Agroalimentar 

şi de Consum

SANI HOTEL H.A.C.C.P.
Hoteluri, Resorturi şi
Sate de vacanţă

SANITEC SERVICE
Asistenţă tehnică personalizată pentru servicii de instalare a:

sistemelor de dozare pentru maşini de spălat vase
sistemelor de dozare pentru maşini de spălat 

sistemelor de dozare a detergenţilor pentru suprafeţe

SANITEC TRAINING
Cursuri de formare şi consultanţă personalizate pentru a satisface cerinţele clienţilor: 

curs de bază de chimie şi tehnici de curăţare a suprafeţelor
Haccp: igiena în bucătării, spitale şi în sectorul agroalimentar

sisteme de dozare: maşini de spălat vase, maşini de spălat, detergenţi, insecticide şi pesticide

SANITEC GUARD
Garanţia instrumentelor şi suprafeţelor dezinfectate şi sterilizate

sisteme de spălare a suprafeţelor prin impregnarea prealabilă în maşina de spălat a lavetelor din 
microfibre

SANITEC ASSISTANCE

SERVICII ŞI CONSULTANŢĂ
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INDEX CROMATIC

SĂPUNURI LICHIDE

SPĂLĂTORIE

SISTEM QUANTUM - Spălătorie concentrat

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

SPĂLARE MANUALĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

DETERGENŢI DEZINFECTANŢI H.A.C.C.P.

DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI

DEZINCRUSTANŢI

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI 
Degresanţi - Substanţe universale de întreţinere - Deodorante - Protecţia suprafeţelor

HC
Superconcentrate

BIOLOGICE

BAZINE

SPĂLARE AUTOVEHICULE



SĂPUNURI LICHIDESĂPUNURI LICHIDESĂPUNURI LICHIDE



SĂPUNURI LICHIDE

77

SAPONE LIQUIDO

Cod: I1847

Suport pentru suspendarea sticlelor

CARACTERISTICI
-suspendarea sticlelor
-incaperea mai ordonata
-ergonomie
-securitate

STAFFA A MURO

SĂPUNURI LICHIDESĂPUNURI LICHIDE

Cod: 1020
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397523

Cod: 1012
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391002

Cod: 1021
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391026

CREMA DI SAPONE cu substanţe Antibacteriene
Luxor Luxor White Musk

Testat dermatologic

Săpun lichid ultra hidratant cu pH 
5.5 cu substanţe antibacteriene, 
îmbogăţit cu principii active. 
Asigură delicateţe maximă ajută 
la protejarea optimă a pielii 
împotriva deshidratării zilnice, 
păstrând în acest fel echilibrul 
natural al acesteia.

FOLOSIRE: pentru mâini şi corp.
DOZARE: gata de utilizare. 

SĂPUNURI LICHIDE

Detergent lichid pentru curăţarea 
zilnică a mâinilor Formula sa cu 
pH neutru respectă pielea şi 
garantează igiena.

FOLOSIRE: pentru mâini şi corp.
DOZARE: gata de utilizare. 

Cod: 1050
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392023
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SECURGERM
Săpun sanificant cu 2 principi active

NEW

SĂPUNURI LICHIDE

Săpun lichid pentru igiena mâinilor, cu două principii active antibacterice, 
Alcool Benzilic şi Triclosan. Recomandat în sectoarele unde este 
importantă asocierea curăţării cu o igienă completă, cum sunt: spitale, 
pieţe alimentare, alimentaţie publică H.a.c.c.p. etc

FOLOSIRE: pentru mâini şi corp.
DOZARE: gata de utilizare.

Cod: 1030
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397530

Cod: 1031
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391033

Cod: 1040
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397547

Săpun lichid cu parfum de 
portocală, ideal pentru 
îndepărtarea murdăriei uleioase şi 
rezistente din industria mecanică, 
siderurgică, chimică, etc. Nu 
este agresiv cu pieliea datorită 
conţinutului de substanţe 
emoliente.

FOLOSIRE: pentru mâini şi piele în 
general.
DOZARE: gata de utilizare.

LAVAMANI INDUSTRIA
Cu uleiuri esenţial

Săpun lichid cu microgranule 
pentru murdărie rezistentă, 
de exemplu: grăsime, ulei, 
lipici, rugină, smoală, vopsea 
etc.    Recomandat în special 
pentru atelierele auto, industria 
mecanică şi în sectorul edilitar etc. 
Respectă pielea lăsând-o fină şi 
plăcut parfumată cu aromă de 
citrice.

FOLOSIRE: pentru mâini şi piele în 
general.
DOZARE: gata de utilizare. 

Cod: 1045
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391262

LAVAMANI INDUSTRIA GEL
 Cu microgranule

NOU FORMULA
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Luxor
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DISPENSER PER SACCHE MOUSSEDISPENSER A RABBOCCO DISPENSER PER SACCHE SAPONE
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MOUSSE di SAPONE IN SACCA
Talc şi Iris

Săpun spumă cu pH neutru 
pentru curăţarea zilnică a 
mâinilor.      Formula sa hidratantă 
şi emolientă garantează igiena şi 
respectă pielea.      Ideal pentru 
a încărcarea distribuitoarelor de 
săpun.

FOLOSIRE: pentru mâini şi corp.
DOZARE: gata de utilizare.

Cod: 1061
Pachet: 6pz x ml800
Cod EAN: 8032680397387

Testat dermatologic

Săpun lichid hidratant 
antibacterian cu pH 5.5 îmbogăţit 
cu principii active speciale. 
Asigură o delicateţe maximă 
protejând pielea de deshidratarea 
cotidiană, menţinându-i echilibrul 
natural.

FOLOSIRE: pentru mâini şi corp.
DOZARE: gata de utilizare. 

Cod: 1052
Pachet: 6pz x ml800
Cod EAN: 8032680393549

Mousse de saci dozator de săpun. Oferă o spuma 
compact salvasprechi. Pentru utilizare cu arta. 
1061 Săpun spumă.

Dozator 1000ml capacitate de umplere pentru 
sapun lichid. Livrează clasic sapun lichid.

Tesaturi, Camasi, Bluze, cearşeafuri, Fete de masa, 
Camasi, prosoape de bucatarie, şorţuri si in halate 
folosite Spitale, etc Hoteluri.

Pentru spuma de sapunPentru sapun lichid Pentru sapun lichid

SĂPUNURI LICHIDE

Cod: 0042
Pachet: 1pz 
Cod EAN: 8032680397394

Cod: 0072
Pachet: 1pz 
Cod EAN: 8032680393983

Cod: 0003
Pachet: 1pz 
Cod EAN: 8032680395314

CREMA DI SAPONE IN SACCA



SPĂLĂTORIE
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SPĂLĂTORIE

SPĂLĂTORIE

Balsam de rufe concentrat pentru 
spălarea cu mână sau în maşina 
de spălat, rufele rămân moi şi 
plăcute la atingere. Formula 
sa îmbogăţită cu agenţi de 
hidratare acţionează împotriva 
încâlcirii fibrelor, protejează fibrele 
şi uşurează călcatul. Acţiunea 
antibacteriană asigură rufe 
igienizate. Rufele sunt parfumate 
în mod deosebit de plăcut.

FOLOSIRE: toate ţesăturile albe şi 
colorate.
DOZARE: cu mâna şi în Maşina de 
spălat: 5 - 8 g = 6 - 10 ml pe Kg de 
rufe uscate. 1 capac pentru 5 Kg 
de rufe.

Cod: 2060
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN:

8032680391118

Cod: 2065
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN:

8032680392184

Cod: 2061
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN:

8032680393563

Cod: 2067
Pachet: 

pz x kg20
Cod EAN:

8032680390333

AMMORBIDENTE cu substanţe antibacteriene

Detergent lichid complet cu 
substanţe antibacteriene pentru 
spălatul cu mâna sau cu maşina 
a rufelor albe şi colorate. Formula 
sa îmbunătăţită cu enzime elimină 
cele mai dificile pete respectând 
materialele şi culorile. Eficient chiar 
şi la temperaturi reduse. Rufele 
sunt moi la atingere şi plăcut 
parfumate.

FOLOSIRE: pentru toate ţesăturile 
albe şi colorate.
DOZARE: 25g - 50g pe kg de rufe 
uscate, în funcţie de duritatea 
apei: Dulce 0-15°F = 25g; Medie 
15-25°F = 35g; Dură peste 25°F = 
50g.

Cod: 2025
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680391071

Cod: 2020
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN:

8032680391057

Cod: 2024
Pachet:

2pz x kg5
Cod EAN:

8032680393570

Cod: 2021
Pachet: 

1pz x kg20
Cod EAN: 

8032680390326

Orhidee şi Mosc 

Orhidee şi Mosc 

Flori Mediteraneene

Flori Mediteraneene

Flori Mediteraneene

Flori Mediteraneene

Esenţă de Argan

Esenţă de Argan

LAVATRICE cu Enzime

65 DOZELE

83 DOZELE

259 DOZELE

333 DOZELE

NEW

NEW
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Puternic împotriva fiecărui tip de murdărie Uşurează călcatul

LAVATRICE SUPERSGRASSANTE APPRETTO

Înălbitor lichid pe bazp de acid 
peroxiacetic, acid acetic şi per-
oxid de hidrogen. Îndepărtează 
eficient petele şi dezinfectează 
rufele, inclusiv la temperaturi joa-
se. Îndepărtează aproape toate 
tipurile de pete şi reziduurile de 
clor, inclusiv de pe ţesăturile col-
orate.

FOLOSIRE: toate ţesăturile rezis-
tente la înălbitori.  
DOZARE: cu sistem de dozare au-
tomat: 2-6g per kg de rufe uscate 
în funcţie de duritatea apei şi 
gradul de murdărie.

Apret lichid parfumat pen-
tru călcarea mai uşoară şi mai 
rapidă, inclusiv a rufelor dificile. 
Formula pe bază de amidon de 
orez penetrează profund ţesătura 
şi o revitalizează lăsând un parfum 
plăcut de curat. 

FOLOSIRE: poate fi utilizat atât 
cu fiare de călcat clasice cât şi 
cu abur, pe ţesături uscate sau 
umede.  
DOZARE: gata de utilizare.

Cod: 2023
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393532

Cod: 2037-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680393617

Detergent lichid cu agent anti-
bacterian pentru haine colorate 
- spălare manuală şi în maşina de 
spălat. Formula specială cu COL-
ORFIX care previne decolorarea, 
păstrează vii culorile hainelor tale. 

FOLOSIRE: materiale închise la cu-
loare.
DOZARE: 20-30g per kg de rufe us-
cate în funcţie de duritatea apei şi 
gradul de murdărie: 
puţin murdare = 1 capac
murdare = 2 capace
foarte murdare = 3 capace

CAPI SCURI - Pentru spălare manuală şi în maşina de spălat

Cod: 2031
Pachet: 6pz x Lt 1,98
Cod EAN: 8032680394048

Cod: 2030
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391132

Detergent lichid cu acţiune 
împotriva încâlcirii fibrelor cu 
substanţe antibacteriene pentru 
spălatul cu mâna sau în maşina 
de spălat a rufelor delicate. Efi-
cient chiar şi la temperaturi re-
duse. Rufele sunt moi la atingere şi 
plăcut parfumate.

FOLOSIRE: lână, caşmir, mătase, 
fibre sintetice şi ţesuturi de ultimă 
generaţie.
DOZARE: 20g-30g pe Kg de rufe us-
cate în funcţie de duritate apei şi 
a gradului de murdărie:                
Puţin murdar= 1 capac; 
Murdar mediu = 2 capace; 
Foarte murdar=3 capace.

Orhidee şi Mosc cu Colorfix - Fixator de culoare

LANA E CASHMERE cu Antibacterian

SPĂLĂTORIE



soluție 1% soluție 1%
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Cod: 2036-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680397554

Cod: 2035-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680393341

Ultra rapide cusur topi spuma care 
pătrunde in profunzime pregătirea 
petele de spălare în maşina de 
spălat sau de mână. Potrivit pen-
tru culoare şi alb. Pentru a elimina 
petele de cafea, ceai, vin, sânge şi 
pete oxidabilă în general.

FOLOSIRE: ţesături, cămăşi, 
bluze, cearşeafuri, feţe de masă, 
cămăşi, prosoape de bucătărie, 
şorţuri şi halate folosite în spitale, 
hoteluri etc.
DOZARE: gata de utilizare.

Ultra rapide cusur topi spuma care 
pătrunde in profunzime pregătirea 
petele de spălare în maşina de 
spălat sau de mână. Potrivit pen-
tru culoare şi alb. Pentru a elimina 
petele de cafea, ceai, vin, sânge şi 
pete oxidabilă în general.

FOLOSIRE: ţesături, cămăşi, 
bluze, cearşeafuri, feţe de masă, 
cămăşi, prosoape de bucătărie, 
şorţuri şi halate folosite în spitale, 
hoteluri etc.
DOZARE: gata de utilizare.

SMACCHIATORE TESSUTI X2SMACCHIATORE TESSUTI X1
Alcalin - organice murdărie Solvent - anorganic murdar

Praf pentru maşina de spălat super concentrat

ATOMIC ULTRA

 Detergent praf Atomizat Îmbogăţit 
cu Enzime pentru spălatul cu 
mâna sau în maşina de spălat, 
cu acţiune igienizantă. Conţine 
Enzime şi substanţe înălbitoare pe 
bază de Oxigen pentru rufe impe-
cabile. Îndepărtează cele mai rez-
istente pete chiar şi la temperaturi 
reduse, parfumând în mod plăcut 
ţesăturile. Parfumul natural de cu-
rat împreună cu forţa Enzimelor 
împotriva petelor. 

FOLOSIRE: tesături de genul: 
cearceafurilor, feţelor de masă, 
prosoape, şorţuri, pentru ţesături 
din case de bătrâni, spitale, hote-
luri, restaurante şi haine în general. 
DOZARE: 20-30g de produs per 
kg de lenjerie de uscat: în funcţie 
de duritatea apei şi gradul de 
murdărie.

Cod: 2080
Pachet: 1pz x kg15
Cod EAN: 8032680393600

Detergent praf Atomizat pentru 
spălatul cu mâna sau cu maşina 
de spălat, cu substanţe igienizante 
pentru un alb impecabil. Elimină 
cele mai dificile pete, respectă 
ţesăturile colorate şi pe cele în-
chise la culoare. Activ la orice 
temperatură şi la orice nivel de 
duritate a apei.     Parfumul natural 
al prospeţimii. 

FOLOSIRE: tesături de genul:  
cearceafurilor, feţelor de masă, 
prosoape, şorţuri, pentru ţesături 
din case de bătrâni, spitale, hote-
luri, restaurante şi haine în general. 
DOZARE: 20-30g de produs per 
kg de lenjerie de uscat: în funcţie 
de duritatea apei şi gradul de 
murdărie.

Praf spălător geam asamblat

ATOMIC POWER

Cod: 2085
Pachet: 1pz x kg15
Cod EAN: 8032680393051

SPĂLĂTORIE
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Degresant concentrat pentru 
spălarea cu maşina de spălat 
a tuturor tipurilor de ţesături. 
Îndepărtează uleiul, cremele 
şi murdăria grasă de origine 
animală, vegetală sau minerală. 
Eficient la orice temperatură şi 
pentru orice nivel de duritate al 
apei. 

FOLOSIRE: Toate tipurile de ţesături.
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 6g - 16 g 
pe Kg de rufe uscate în funcţie 
de duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.

Cod: 2070
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680397622

LAUNDRY DEGREASER
Degresant activ

SPĂLĂTORIE

Detergent organic complet, 
concentrat, pentru rufe albe şi 
colorate. Formula sa îmbunătăţită 
cu enzime şi surfactanţi elimină 
petele cele mai dificile respectând 
materialele şi culorile. Eficient chiar 
şi la temperaturi reduse. De utilizat 
în combinaţie cu Laundry Basic. 

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 6g - 16 g 
pe Kg de rufe uscate în funcţie 
de duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.

LAUNDRY SURF

Cod: 2052
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680392245

Cod: 2051
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680392238

Detergent inorganic, puternic 
alcalin, nespumant cu 
concentraţie ridicată de principii 
active pentru a elimina murdăria 
grasă şi grăsimile proteice. De 
utilizat în combinaţie cu Laundry 
Surf pentru prespălare sau spălare.

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 6g - 14g 
pe Kg de rufe uscate în funcţie 
de duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.       

LAUNDRY BASIC
Detergent alcalin Detergent complet enzimatic

Dezinfectant înălbitor pe bază de 
oxigen activ. Produsul în soluţie 
dezvoltă oxigen capabil de a 
elimina orice tip de pată chiar 
şi organică. Activ la temperaturi 
medii şi înalte. Igienă sigură pentru 
toate ţesăturile. 

FOLOSIRE: pentru toate tipurile de 
ţesături albe sau colorate care pot 
fi tratate. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 2g - 8g pe 
Kg de rufe uscate în funcţie de 
duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.

Cod: 2050
Pachet: 1pz x kg23
Cod EAN: 8032680392252

LAUNDRY OXYGEN
Oxigen activ

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009
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Cod: 2053
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680392269

LAUNDRY CHLOR
Clor activ

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009

Dezinfectant înălbitor pe bază 
de clor activ stabilizat cu acţiune 
igenizantă. Formula deosebită 
garantează un rezultat optim 
împotriva petelor rezistente.
Mare putere de înălbire chiar şi la 
temperaturi joase. Igienă sigură 
pentru toate rufele tratate. 

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături 
rezistente la produsele anti-pete. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 4g  -10g 
pe Kg de rufe uscate în funcţie 
de duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.

Înălbitor lichid pe bază de 
Acid Peracetic, Acid Acetic şi 
Peroxid de Hidrogen. Excelentă 
acţiune de îndepărtare a 
petelor şi igienizant pentru rufe la 
temperaturi joase. Îndepărtează 
orice pete şi reziduuri de clor chiar 
şi de pe ţesăturile colorate.

FOLOSIRE: pentru toate ţesăturile 
rezistente la produse anti-pete. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 4g - 8g pe 
Kg de rufe uscate în funcţie de 
duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.    

Cod: 2055
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680395130

LAUNDRY PERACETIC
Detergent  degresant

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009

Neutralizant acid pentru 
reziduuri alcaline. Reglează pH 
final al rufelor pentru a preveni 
fenomenele iritante pentru piele.          
Acţiune împotriva formării 
depunerilor de calcar în instalaţiile 
de spălare. 

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături.
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 2g - 8g pe 
Kg de rufe uscate în funcţie de 
duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.

Cod: 2057
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680391101

LAUNDRY NEUTRALIZER
Neutralizant acid

Balsam de rufe neutralizant 
concentrat, rufele rămân 
pufoase şi plăcute la atingere. 
Neutralizează reziduurile de 
detergent alcalin şi restabileşte 
pH ideal al ţesuturilor. Formula sa 
îmbogăţită cu agenţi de hidratare 
acţionează împotriva încâlcirii 
fibrelor, protejează fibrele şi 
uşurează călcatul. Ţesăturile sunt 
parfumate în mod plăcut. 

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături. 
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 5g - 8g pe 
kg de rufe uscate, în funcţie de 
duritatea apei.

Orhidee şi Mosc  - Flori Mediteraneene

LAUNDRY SOFT Balsam de rufe Neutralizant 

Cod: 2064 (Flori)
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680393082

Cod: 2062 (Mosc)
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680391125

SPĂLĂTORIE



SPĂLĂTORIE CONCENTRAT
SISTEM QUANTUM

ACCESSORI PER LAVANDERIA TRADIZIONALE

UNITATEA DE SPĂLĂTORIE 3 Pompe
Pentru maşini de spălat <30 kg de spălătorie
Cod: 0014

UNITATEA DE RUFE 5 Pompe
Sgrass. murdăria persistentă. - Cu Dispenser
Cod: 0012

UNITATEA DE SPĂLĂTORIE 5 pompe HI
Pentru maşini de spălat> 30 kg de spălătorie
Cod: 0013

PESCANTE RUFE
Cu clapetă de reţinere
Cod: 0041

SPĂLĂTORIE



NEW
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SPĂLĂTORIE CONCENTRAT
SISTEM QUANTUM

IATĂ CUM ARATĂ 
ACUM
CAMERĂ RUFE...

...ŞI ASTA E MODUL ÎN CARE VA 
LOC

UTILIZAREA INOVATOARE
SISTEM QUANTUM

SPĂLĂTORIE CONCENTRAT - SISTEM QUANTUM

SISTEM QUANTUM = 33% ECONOMIE DE EFICIENTE, 
COMPARATIV CU METODA TRADIŢIONALĂ

REVOLUŢIA DE INDUSTRIAL SPĂLĂTORIE
QUANTUM este un sistem modular de dozare automată a lichidelor foarte concentrate 
pentru ţesături de spălat.

NEW PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE
CLEANING LICHIDE înseamnă obţinerea o doză sigură şi constantă; a evita murdarirea de ţevi şi filtre de maşini 
de spălat, conserva şi de a nu deteriora fibrele în comparaţie cu ultima utilizare a pulberilor.

SCOPUL UTILIZAREA INOVATOARE A CUANTUMULUI ESTE DE A OBŢINE:
- uşor de utilizat
- siguranţă
- eficienta
- costul de control în uz
- control de la distanţă de echipamente
- spaţiu de depozitare
- conservarea mediului şi reducerea canistre de eliminare
- transport:

INOVAŢIA ESTE DE ASEMENEA ÎN STICLE
Noile sticle au fost proiectate pentru a fi utilizate numai cu SISTEM QUANTUM, sunt uşoare: cântăreşte doar 5/6kg 
decât 20/25kg curent. În plus faţă de uşurinţa de utilizare a fost conceput o etichetă cu coduri de culoare care 
se potriveşte culoarea distribuitorul tubului.
Aceste inovaţii ne conduce de a avea un sistem eco durabil, aşa cum vom obţine o reducere substanţială a 
deşeurilor din plastic şi o reducere consecutivă a transportului.

BENEFICII
Beneficiile adoptării SISTEM QUANTUM va fi de a obţine: 
- mai ordonat cameră spălătorie
- migliore maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi
- Uşor de utilizat şi de înţeles pentru clienţi şi personal
- nici un risc de eroare şi de schimb de produse
- mai este nevoie de pregătire
- doze constant şi fiabil / rezultate
- economie de timp / eficienţă
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Cod: 2053HC
Pachet: 2pz x kg6,20
Cod EAN: 8032680390180

Cod: 2050HC
Pachet: 2pz x kg5,5
Cod EAN: 8032680390173

Activă pe bază de clor concentrat Activ înălbitor pe bază de oxigen

Bleach albire pe baza de oxigen 
activ.Soluţie de produs Oxigenul 
este capabil de a elimina toate 
tipurile de pete chiar organice. 
Active pe termen mediu şi 
temperaturi ridicate. Igienă în 
condiţii de siguranţă la toate 
elementele prelucrate.

FOLOSIRE: toate tipurile de culori 
tesatura si alb de înălbire.
DOZARE: cu dozare automată 
a 2-6g per kg de lenjerie uscată, 
în funcţie de duritatea apei şi de 
gradul de murdărie. 

Pe baza de clor înălbitor stabilizat 
acţiune clor activ de igienizare. 
Formularea speciala asigura un 
rezultat bun pe petele dificile. 
Putere de albire ridicat la 
temperaturi scăzute. Igienă în 
condiţii de siguranţă la toate 
elementele prelucrate.

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături 
rezistente la albire.
DOZARE: cu dozare automată: 
1-4g pe kg de lenjerie uscată, în 
funcţie de duritatea apei şi de 
gradul de murdarire. 

QUANTUM CHLOR QUANTUM OXYGEN

QUANTUM BASIC
Detergent alcalin super-concentrat

QUANTUM SURF

Cod: 2051HC
Pachet: 2pz x kg6,5
Cod EAN: 8032680390098

Cod: 2052HC
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680390111

Detergent foarte concentrat, 
anorganic, foarte alcalin, non-
spumant separare concentraţie 
mare de ingrediente active pentru 
eliminarea de murdărie, grăsime 
şi proteine   gras. Pentru utilizarea 
în combinaţie cu Quantum Surf 
pentru prespălare sau spălare.

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături.
DOZARE: cu dozare automata: 
2-6g per kg de rufe uscate în 
funcţie de duritatea apei şi de 
gradul de murdarire. 

Enzimatic complet curat super-concentrat

Super-organic complet concentrat 
detergent pentru albi şi negrii. 
Formula sa îmbunătăţit cu 
enzime şi surfactanţi elimină cele 
mai dificile pete, respectând 
ţesături şi culori. Eficient chiar şi 
la temperaturi scăzute. Pentru 
utilizarea în combinaţie cu 
Quantum Basic.

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături.
DOZARE: cu dozare automata: 
2-6g per kg de rufe uscate în 
funcţie de duritatea apei şi de 
gradul de murdarire.

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009

SPĂLĂTORIE CONCENTRAT - SISTEM QUANTUM
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Activ înălbitor pe bază de oxigen

Neutralizare balsam de rufe 
super-concentrat face rufele 
moale, moale si placut la 
atingere. Neutralizeaza alcalin 
detergent reziduuri şi restabileşte 
pH ideală a ţesuturilor. Formula sa 
imbogatita cu agenti de hidratare 
si antinfeltrenti protejează fibrele şi 
face mai uşor de călcat. Se face 
capetele plăcut parfumat.

FOLOSIRE: toate tipurile de ţesături.
DOZARE: cu dozare automata: 
2-4g pe kg de lenjerie uscată, în 
funcţie de duritatea apei.

QUANTUM SOFT
Neutralizare balsam de rufe concentrat 
Mediteraneene Flori

QUANTUM PERACETICO
Bleach - Dezinfectant

Cod: 2054HC
Pachet: 2pz x kg 5
Cod EAN: 8032680392474

Cod: 2064HC
Pachet: 2pz x kg 5
Cod EAN: 8032680390081

Înălbitor lichid pe bazp de 
acid peroxiacetic, acid 
acetic şi peroxid de hidrogen. 
Îndepărtează eficient petele şi 
dezinfectează rufele, inclusiv la 
temperaturi joase. Îndepărtează 
aproape toate tipurile de pete şi 
reziduurile de clor, inclusiv de pe 
ţesăturile colorate. 

FOLOSIRE: toate ţesăturile 
rezistente la înălbitori.  
DOZARE: cu sistem de dozare 
automat: 2-6g per kg de rufe 
uscate în funcţie de duritatea apei 
şi gradul de murdărie.

6 Pompe - Pentru maşini de spălat 7-50 kilograme de rufe La suspendarea sticlelor

CARACTERISTICI
- Produse de dispensere modulare cu perete suspendat
- LED-uri care indică starea sistemului
- Software-ul care oferă linii directoare pentru funcţionarea de spalare
- Telecomanda de dozare de celule SIM şi programarea de doze

BENEFICII
- Uşor de utilizat şi de înţeles pentru clienţi şi personal
- Mai puţin timp mai eficient

CARACTERISTICI
- Suspendarea sticlelor
- Mai ordonat cameră Spălătorie
- Ergonomie
- Siguranţă

CENTRALINA LAVANDERIA QUANTUM STAFFA A MURO

Cod: 0070 Cod: I1847

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

*

* Quantitative Suspension Test for the Evaluation of 
Bactericidal Activity according to UNI EN 1276:2009

SPĂLĂTORIE CONCENTRAT - SISTEM QUANTUM



SPĂLARE MECANICĂ 
VASE DE BUCĂTĂRIE
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SPĂLARE MECANICĂ 
VASE DE BUCĂTĂRIE

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

Detergent alcalin, igienizant, 
pentru maşini industriale de 
spălat vase cu sistem de dozare 
automat. Detergent: putere 
excelentă de degresare, 
împotriva depunerilor de grăsime, 
amidon, etc. Protejează: previne 
formarea petelor şi a depunerilor 
de calcar pe vasele spălate şi 
pe maşină. Splendi Oţel: vase 
strălucitoare, fără depuneri şi pete 
lăsate de apă. Protecţie Activă: 
previne corodarea permanentă 
a paharelor fapt responsabil de 
opacitatea acestora.

FOLOSIRE: pentru apă cu duritate 
medie şi pentru apă dulce (de la 
15°F la 35°F).
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 1g - 3g pe litru 
în funcţie de duritatea apei.

Cod: 1120
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680391613

Cod: 1140
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680392122

Detergent alcalin, igienizant, 
pentru maşini industriale de 
spălat vase cu sistem de dozare 
automat. Detergent: putere 
excelentă de degresare, împotriva 
depunerilor de grăsime, amidon, 
etc. Elimină mirosurile: esenţă 
de lămâie.  Protejează: previne 
formarea petelor şi a depunerilor 
de calcar pe vasele spălate şi 
pe maşină. Splendi Oţel: vase 
strălucitoare, fără depuneri şi pete 
lăsate de apă. Protecţie Activă: 
previne corodarea permanentă a 
paharelor. 

FOLOSIRE: apă foarte dură > 35°F.
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 1g - 2g pe 
litru în funcţie de duritatea apei.

Cod: 1122
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680391637

Cod: 1121
Pachet: 1pz x kg12
Cod EAN: 8032680391620

STOVIL POWER

STOVIL ULTRA

Cod: 1142
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680392146

Cod: 1141
Pachet: 1pz x kg12
Cod EAN: 8032680392139

Detergent Sanitizer elimină mirosurile neplăcute - Hard apă

Mediu Waters - Detergent Sanitizer
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Cod: 1170
Pachet: 1pz x kg23
Cod EAN: 8032680394478

STOVIL SAN

STOVIL ACTIVE

Cod: 1100
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680390340

Detergent lichid concentrat puternic alcalin, fără fosfaţi, formulă specială 
pentru spălarea vaselor cu ajutorul instalaţiilor automate profesionale cu 
dozare automată.   Foarte puternic: penetrează murdăria, o înmoaie şi o 
îndepărtează, are şi acţiune de eliminare a mirosurilor. 

FOLOSIRE: pentru apa cu duritate redusă <15°F.
DOZARE: în cazul instalaţiei automate de dozare: 1g - 3g pe litru în funcţie 
de duritatea apei.

Cod: 1102
Pachet: 1pz x kg23
Cod EAN: 8032680390418

Detergent Sanitizer - De apă dulce

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

Detergent igienizant concentrat cu clor activ pentru folsirea în maşini de 
spălat vase şi pahare. Formula pe bază de clor îndepărtează petele de 
cafea şi ruj şi garantează o acţiune optimă împotriva mirosurilor, igienizează 
vasele şi maşina de spălat. Potrivit şi pentru folosirea manuală ca şi igienizant 
pentru echipamente alimentare. 

FOLOSIRE: vase, oale, tacâmuri, echipamente.   
DOZARE: în cazul instalaţiei automate de dozare: 2g - 4g pe litru în funcţie de 
duritatea apei. Utilizare manuală: 2% - 4%.

Activ detergent Clor dezinfectare

NOUA FORMULA + PUTERNIC

Cod: 1171
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680397646
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STOVIL TABS (100 Tablete)

Cod: 1162
Pachet: 6pz x kg2,2
Cod EAN: 8032680390616

STOVIL BAR GEL
Detergent pentru masina de spalat vase 7 in 1

Totul în Unul:
- Detergent
- Pt. strălucire
- Elimină mirosurile
- Funcţie de sare
- Oţel Shine
- Pt. strălucirea Oţelului
- Protecţia sticlei 
- Îngijirea maşinii. 
-Curat impecabil şi la cicluri 
scurte.

FOLOSIRE: Pentru apă cu orice 
nivel de duritate.
DOZARE: maşină de spălat ceşti: 
2-4g/Lt în funcţie de duritatea 
apei. Maşini casnice de spălat 
vase: umpleţi recipientul cu 25ml.
40 de doze: flacon 1000ml
80 de doze: flacon nou de 2.2 kg 
cu capac de măsurare.

Cod: 1161-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397561

Cod: 1110
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680391583

STOVIL BAR

Cod: 1175
Pachet: 2pz x kg5,5
Cod EAN: 8032680391378

Detergent împotriva oxidării şi 
incrustaţiilor foarte concentrat 
pentru spălarea automată a vasel-
or şi instrumentelor din aluminiu, 
argint, cupru, alamă pentru maşini 
de spălat oale sau de spălat obi-
ecte. Nu conţine substanţe caus-
tice şi nu este agresiv cu metalele 
uşoare.

FOLOSIRE: vase, oale, ligheane, in-
strumente şi profilate din aluminiu, 
argint, cupru, alamă şi toate met-
alele uşoare.
DOZARE: în cazul instalaţiei auto-
mate de dozare: 3g - 5g pe litru în 
funcţie de duritatea apei.

Agent de curăţare pentru aluminiu, argint, cupru şi alamă

STOVIL ALLUMINIUM

6 v 1 tablete za pomivalne stroje

Cod: 1160
Pachet: 100 tabs = 2kg
Cod EAN: 8032680392207

6 1 tableto, aromatizirana z limo-
no, z ukrepom odpravlja vonjave 
za čiščenje posode za pomivalne 
stroje in steklenih podložke.
Čiščenje odstranjuje umazanijo.
Sperite: brez progami.
Shine jekla: briljantno jedi brez pro-
gami in vodnih madežev.
Active Protection: preprečuje ko-
rozijo trajne očala.
Sanitizer: vsak wash razvija aktivni 
kisik, da se zagotovi maksimalno 
higieno vaših jedi.

FOLOSIRE: v vsakem stanju trdoto 
vode.
DOZARE: 1 tableta vsakih 5-8 cik-
lov. 

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

Detergent alcalin, pentru maşini 
industriale de spălat pahare 
cu sistem de dozare automat. 
Detergent: îndepărtează în mod 
eficient petele de cafea, ceai şi ruj 
de buze. Prosus pentru strălucire: 
efect de strălucire pentru pahare 
şi cristaluri. Protejează: previne 
formarea petelor şi a calcarului.  
Splendi Oţel: vase strălucitoare, 
fără depuneri şi pete lăsate de 
apă. Protecţie Activă: previne 
corodarea permanentă a 
paharelor. FOLOSIRE: pentru apă 
cu orice nivel de duritate.  

FOLOSIRE: pentru apă cu orice 
nivel de duritate.
DOZARE: în cazul instalaţiei 
automate de dozare: 1g - 2g pe 
litru în funcţie de duritatea apei. 
1/2 capac la fiecare 10 litri de 
apă. 

Detergent alcalin cu efect stralucitor pentru masini de spalat pahare.

soluție 1%
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Cod: 1130
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391644

Cod: 1132
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680392092

Cod: 1150
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393105

BRILL ULTRA
Clătire elimină mirosurile neplăcute - Hard apă

Aditiv concentrat pentru strălucire pentru maşinile industriale de spălat 
vase şi pahare cu sistem automat de dozare compus din.                                         
Prosus pentru strălucire: strălucire perfectă pentru pahare şi vase.               
Împotriva urmelor: favorizează uscarea rapidă eliminând calcarul.           
Protejează sticla: protecţie împotriva uzurii şi opacităţii sticlei. Splendid 
inox: vase strălucitoare, fără depuneri şi pete lăsate de apă. Elimină 
mirosurile: esenţa de citrice îndepărtează mirosurile neplăcute. 

FOLOSIRE: pentru ape dure şi foarte dure (peste 35°F).
DOZARE: în cazul instalaţiei automate de dozare: 0,2g - 0,5g pe litru în 
funcţie de duritatea apei.

Cod: 1152
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680393129

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

BRILL POWER
Clătire elimină mirosurile neplăcute - Mediu Waters

Aditiv concentrat pentru strălucire pentru maşinile industriale de spălat 
vase şi pahare cu sistem automat de dozare compus din Agent pentru 
Strălucire: strălucire perfectă pentru pahare şi vase. Împotriva urmelor: 
favorizează uscarea rapidă eliminând calcarul. Protejează sticla: protecţie 
împotriva uzurii şi opacităţii sticlei. Splendid inox: vase strălucitoare, fără 
depuneri şi pete lăsate de apă. Elimină mirosurile: esenţa de citrice 
îndepărtează mirosurile neplăcute.

FOLOSIRE: pentru apă cu duritate medie şi pentru apă dulce (de la 15°F 
la 35°F).
DOZARE: în cazul instalaţiei automate de dozare: 0,2g - 0,5g pe litru în 
funcţie de duritatea apei.



Cod: 0006
Pachet:1pz
Cod EAN: 8032680395406

Cod: 0037
Pachet: 1pz
Cod EAN: 8032680396533

Cod: 0005
Pachet:1pz
Cod EAN: 8032680395390 Cod: I1847

Cod: 1165
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393136

Detergent lichid care nu produce 
spumă, concentrat şi parfumat 
pentru înmuierea vaselor înainte 
de spălarea în maşina de spălat 
vase. Favorizează îndepărtarea 
murdăriei, a grăsimii şi a amidonu-
lui de pe vasele lăsate la înmuiat 
în apă caldă economisind energie 
şi detergent la spălarea în maşina 
de spălat.. 

FOLOSIRE: vase, oale, tacâmuri, 
echipamente.    
DOZARE: 4 - 6g pe litru în funcţie 
de duritatea apei şi a nivelului de 
murdărie.  ½  capac la 5 litri de 
apă.

AMMOLLO

Cod: 1950
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680391569

Dezincrustant anticalcar cu o 
bază acidă, formulat cu inhibitori 
de coroziune pentru întreţinerea 
periodică a maşinilor de spălat 
vase şi a maşinilor de spălat rufe. 
Îndepărtează calcarul în mod 
rapid şi sigur, îndepărtează rugina 
şi amidonul fără a ataca metalul şi 
garniturile.

FOLOSIRE: maşini de spălat vase, 
maşini de spălat rufe, fierbătoare 
tip boiler, instalaţii de spălare, 
echipamente, tacâmuri etc.
DOZARE: 5% - 15% în funcţie de 
gradul de depuneri, circa 1 capac 
la un litru de apă. 
Setaţi un ciclu în gol pentru 
maşină.

* De asemenea, pentru industria 
alimentară

DEKAL
Agenţi de decalcifiere de spălat vase - Masini de spalat Detergent non-spumant pentru înmuiere
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DOSATORE PERISTALTICO PR1 DOSATORE PERISTALTICO PA6 STAFFA A MURO
La suspensia de sticle

CARACTERISTICI
-Suspension sticle
-locale mai ordonat spălătorie
-Ergonomic
-Securitatea informatică

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

Dozatoare pentru detergent 
peristaltice profesionale şi agent 
de clatire pentru maşini de spălat 
vase şi maşini de spălat vase.

Detergent pentru maşina de 
spălat vase

DOSATORE PERISTALTICO PR4 

Dozatoare pentru detergent 
peristaltice profesionale şi agent 
de clatire pentru maşini de spălat 
vase şi maşini de spălat vase.

Pentru ajutor maşină de spălat 
vase de clătire

Dozatoare pentru detergent 
peristaltice profesionale şi agent de 
clatire pentru maşini de spălat vase şi 
maşini de spălat vase.

Pentru detergent cu sonda de 
conductivitate
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GLAZURI PE FELURI DE MÂNCARE

SOLULUI PE FELURI DE MÂNCARE

CONSUM MARE DE DETERGENT

COLORARE

SPUMĂ

MURDAR MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE

FELURI DE MÂNCARE UMEDE

INDICATOARE LUMINOASE NU DE LUCRU
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ETAPA WASH
Cauzele probabile 
incidente

SPOTURI ŞI SERII

FELURI DE MÂNCARE UMEDE

DETERGENT DE VASE

REZIDUURILE ALIMENTARE

PREA MULT DE CLĂTIRE

DOAR SE CLĂTEŞTE

NORI

INDICATOARE LUMINOASE NU DE LUCRU
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PASUL RINSE
Cauzele probabile 
incidente

SOLUŢII PENTRU SPĂLAT AUTOMATĂ VASE

SPĂLARE MANUALĂ VASE DE 
BUCĂTĂRIE

SPĂLARE MECANICĂ VASE DE BUCĂTĂRIE



SPĂLARE MANUALĂ VASE DE 
BUCĂTĂRIE
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NEOPOL

Detergent împotriva incrustaţiilor, 
foarte concentrat pentru spălarea 
manuală a vaselor şi obiectelor din 
Aluminiu, Cupru, Alamă şi metale 
uşoare. Îndepărtează arsurile 
provocate de flăcări de pe oale, 
evidenţiază culoarea naturală. 

FOLOSIRE: vase, oale, ustensile, 
profile din Aluminiu, Cupru, Alamă 
şi toate metalele uşoare.
DOZARE: 5% în funcţie de gradul 
de depuneri, circa 4 capace la 5 
litri de apă.

Cod: 1840
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680392030

ALLUMINIUM
Detergent impotriva incrustatiilor pentru aluminiu, argint, cupru şi alamă

Cod: 1270
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392825

Testat Dermatologic

Detergent gel ultraconcentrat cu 
agent antibacterian cu miros de 
Lamâie de Sicilia pentru spălarea 
manuală a vaselor de bucătărie. 
Degresează şi elimină mirosurile.   
Produs cu pH neutru delicat pentru 
mâini. Ideal pentru spălarea 
cu perie a halbelor de bere, a 
paharelor de vin şi decanterelor. 
Nu reduce spuma berii.

FOLOSIRE: oale, tacâmuri, pahare.     
Ferestre şi tocuri.
DOZARE: 1g - 3g pe litru în funcţie 
de duritatea apei.   1/3 capac la 
5 litri de apă.

Cod: 1211
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397585

Testat Dermatologic

Detergent gel ultra-degresant cu agent antibacterian pentru spălarea 
mauală a vaselor. Elimină grăsimea, reziduurile de mâncare şi incrustaţiile 
carbonizate. Produs cu pH neutru delicat pentru mâini. 

FOLOSIRE: vase, tacâmuri, pahare.    
DOZARE: 2g - 4g pe litru în funcţie de duritatea apei.  1-3 capace la 5 litri 
de apă.   
Acţiune salvaspreco 250 de doze.

Cod: 1231
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680397578

Grapefruit Roz & Ceai VerdeCitrice

PIATTI GEL cu dozator şi antibacterian 

SPĂLARE MANUALĂ VASE DE BUCĂTĂRIE
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Cod: 1240
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391729

Cod: 1242-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680393150

Detergent de vase concentrat cu pH neutru, formulat pentru spălarea 
manuală a vaselor. Degresează în profunzime păstrând mâinile moi şi 
eliminând mirosurile neplăcute datorită calităţilor Lămâii Verzi.

FOLOSIRE: vase, tacâmuri şi pahare.        
DOZARE: 4g - 6g pe litru în funcţie de duritatea apei. ½  capac la 5 litri de 
apă.

PIATTI LIMONE VERDE

Cod: 1210
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391675

Cod: 1230
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391699

Testat Dermatologic 

Detergent gel ultra-degresant cu agent antibacterian pentru spălarea 
mauală a vaselor. Elimină grăsimea, reziduurile de mâncare şi incrustaţiile 
carbonizate. Produs cu pH neutru delicat pentru mâini.  

FOLOSIRE: vase, tacâmuri, pahare.          
DOZARE: 2g - 4g pe litru în funcţie de duritatea apei.  1-3 capace la 5 litri 
de apă.

Grapefruit Roz & Ceai VerdeCitrice

PIATTI GEL cu Antibacterian

SPĂLARE MANUALĂ VASE DE BUCĂTĂRIE
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Cod: I1847

Distribuitor manual pentru detergent de vase pt. spalatul manual.
Este o pompă de mare beneficiu pentru hoteluri, restaurante, catering şi 
comunităţi mari. Este simplu de utilizat, nu necesita curent electric, care 
se aplică la chiuvetă sau pe perete. Eliberarea poate fi ajustat în doze de 
5 - 15 - 30ml în functie de nevoie

Acesta ajuta la evitarea pierderelor de detergent.

Cod: 0007
Pachet: 1pz
Cod EAN: 8032680395437

Pentru detergenţi şi maşină de spălat vase.

DISPENSER

LEMON POLVERE PIATTI

Detergent Atomizat concentrat 
sub formă de praf cu substanţe 
igienizante pentru spălarea 
manuală a vaselor.               For-
mula sa bogată în substanţe 
care adună murdăria, curăţă, 
degresează şi îndepărtează miro-
sul de pe oale, tacâmuri, pahare 
şi ustensile de bucătărie protejând 
în acelaşi timp paharele, vasele 
şi metalele. Conţine microgran-
ule atomizate concentrate care 
penetrează murdăria rezistentă 
de pe vase redându-le strălucirea 
şi igienizându-le. 

FOLOSIRE: vase, oale, tacâmuri, 
pahare şi echipamente în general.
DOZARE: 2-4g de produs per litru, în 
funcţie de duritatea apei şi gradul 
de murdărie.

Cod: 1290
Pachet: 1pz x kg10
Cod EAN: 8032680393525

La suspendarea sticlelor

CARACTERISTICI
- suspendarea sticlelor
- mai ordonat cameră spălătorie
- ergonomie
- siguranţă

STAFFA A MURO

SPĂLARE MANUALĂ VASE DE BUCĂTĂRIE

soluție 1%
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DETERGENŢI DEZINFECTANŢI H.A.C.C.P.
Dezinfectantul sunt substanţe chimice formulate cu acţiune antibacteriană activă poate distruge microorganismele 
daunatoare.
Produse medicale si chirurgicale definite sunt înregistrate la Ministerul Sănătăţii.
Produsele sanitizers definite conţin aceleaşi biocide antibacteriene active notificate la nivel european, dar nu sunt înregistrate 
la Ministerul Sănătăţii. Italchimica este un atelier autorizat de către Ministerul Sănătăţii pentru producţia de dezinfectanţi.

PRINCIPIU ACTIV ACŢIUNE

SĂRURI DE AMONIU CUATERNARE Foarte activ împotriva Gram + şi Gram- şi unele ciuperci. Penetrant, 
umezirea toate suprafeţele prea dur. Şi "stabil în condiţii alcaline.

DICLOSAN - TRICLOSAN
Foarte eficient la patogeni, bacterii şi viruşi. Descompune legaturile chimice 
ale moleculelor de micro-organismele. Non-toxic pentru oameni şi nu lasă 
reziduuri.

ALCOOL BENZILIC
Distruge membranele celulare de a interveni în metabolismul celular şi de 
denaturare proteinele celulare. Activă împotriva Gram + şi Gram-bacterii. 
Activ pe virusuri lipofile şi spori de ciuperci. Ea nu lasă reziduuri.

CLOR (HIPOCLORIT DE SODIU)
Mare putere germicidă clor dezinfectant, deoarece inhiba reacţii 
enzimatice telefoane. Mare bactericid împotriva multor microorganisme. 
Non-toxic pentru oameni şi nu lasă reziduuri. Nu frecati (în afară de ţesuturi). 
Dezodorizeaza şi elimină mirosurile neplăcute.

DETERGENŢI DEZINFECTANŢI H.A.C.C.P.
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Antibacterian non-parfumat

P.M.C. 8071 - Non-parfumat P.M.C. 13913 - Non-parfumat

Nu este parfumat cu 2 antibacteriene

Cod: 1551
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392733

Prezidiul Medical Chirurgic: 
înregistrarea la Min. Săn. n° 13913

Dezinfectant - Detergent - Fără 
parfum pe bază de Săruri de 
Amoniu Cuaternar 10% cu amplu 
spectru de acţiune germicidă 
împotriva bacteriilor, virusurilor, 
mucegaiurilor şi ciupercilor. Ideal 
pentru toate suprafeţele care intră 
în contact cu alimentele şi în spaţii 
supuse controalelor de igienă 
publică. 

FOLOSIRE: funduri de tăiat, maşini 
de feliat, cuţite, mese de lucru, 
celule frigorifice. În toate locurile 
publice şi în spitale.
DOZARE: 0,2% - 1%. circa 1 capac 
la 5 litri de apă.

Cod: 1550
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680395215

Medicale şi chirurgicale: 
înregistrare San Min. n ° 8071

Dezinfectant - Detergent - Nu 
parfumat pe baza cuaternari de 
amoniu de spectru larg de acţiune 
bactericid împotriva bacteriilor, 
virusurilor, mucegaiuri si ciuperci. 
Fără culoare şi parfum este ideal 
pentru toate suprafeţele care intră 
în contact cu planurile HACCP 
alimentare şi de auto-control.

FOLOSIRE: placi de taiere, feliat, 
de tocat carne, mese de lucru şi 
camere frigorifice. Clădiri şi spitale 
publice.
DOZARE: gata de utilizare.

TAYFORM VIRQUAT 10

Detergent concentrat igienizant 
fără parfum cu 2 principii active 
antibacteriene: Săruri de Amoniu 
Cuaternar 10% şi Diclosan, ccare 
asigură o puternică acţiune 
antibacteriană, germicidă şi 
fungicidă. Prezenţa a 2 principii 
active antibacteriene previne 
apariţia bacteriilor, nefiind aşadar 
necesară utilizarea alternativă a 
mai multor detergenţi.

FOLOSIRE: echipamente 
alimentare, mese de lucru, 
podele, instrumente, bucătării, 
băi, medii publice şi de spital. 
DOZARE: 0,5% - 1%. 1 capac la 5 
litri de apă.

SANIMED

Cod: 1511
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391248

Cod: 1821-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391446

Degresant alcolic igienizant 
neparfumat pregătit pentru uti-
lizare. Formula exclusivă cu 2 prin-
cipii active antibacteriene, Săruri 
de Amoniu Quaternar şi Diclosan, 
garantează îndepărtarea ger-
menilor, bacteriilor şi a mirosurilor 
neplăcute. Prezenţa celor 2 princi-
pii active previne obişnuinţa bac-
teriilor cu produsul şi de aceea nu 
este necesară folosirea alternativă 
a două produse. Ideal pentru 
toate suprafeţele care se află în 
contact direct cu alimentele. 

FOLOSIRE:  În bucătărie, suporturi, 
cuţite, aparate de tăiat carnea, 
suprafeţe de lucru, celule frigori-
fice, maşini de tocat carnea, re-
cipiente pentru alimente.
DOZARE: pregătit pentru utilizare.

MULTI ACTIV

DETERGENŢI DEZINFECTANŢI H.A.C.C.P.
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1 PRODUS
Cod: 0018
Pachet: 1pz

4 PRODUSELE
Cod: 0068
Pachet:1pz

DETERGENŢI DEZINFECTANŢI H.A.C.C.P.

CLORO TABLET

GREKOL SS

Dozator automat de conectat la reţea capabil să pregătească într-un 
amestec orice substanţă chimică simplă şi rapidă pentru a fi utilizate în 
aplicaţiile de curăţare a apei obişnuite. Ea nu are nevoie de electricitate 
sau aer comprimat. Operatorul trebuie doar să apăsaţi butonul şi afară 
deja produsul la diluţia corectă. Disponibil în diferite diluţii pentru a 
optimiza deşeuri.

Pentru detergenţi

DILUITORE PROMAX

Cod: 1815
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392740

Degresant fără parfum H.a.c.c.p.

Cod: 1825-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680397639

Degresant universal concentrat, fără clătire pentru curăţarea tuturor 
suprafeţelor în contact cu alimentele.  Nu conţine substanţe caustice, nici 
solvenţi, aşadar nu atacă suprafeţele tratate. Elimină murdăria fără a lăsa 
urme sau reziduuri. 

FOLOSIRE: bucătării, cantine, industria alimentară şi de prelucrare a cărnii.
DOZARE: pregătit pentru utilizare 2% - 5% în funcţie de gradul de murdărie, 
cu mâna sau pentru maşina de curăţat 1 - 4 capace la 5 litri de apă.

Cod: 2120
Pachet: 6pz x kg1
Cod EAN: 8032680391712

Tablete efervescente pe bază 
de clor activ concentrat pentru 
o acţiune antibacteriană sigură, 
curăţă şi elimină mirosurile de pe 
toate suprafeţele care pot fi spălate. 
1kg= 300 tablete.

FOLOSIRE: toate podele, suprafete 
lavabile, maşini de spălat vase, 
maşini de spălat, bucătărie, 
toalete şi rezervoare de toaletă şi 
plante industria alimentară, spitale 
şi restaurante.
DOZARE: 1 pastilă la 3 litri de apă 
pentru a obţine o soluţie de apă şi 
clor ideală pentru spălat.

Cu antibacterian

soluție 1%



NEW
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DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.

Cod: 1540-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392719

Cod: 1541
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392726

Cod: 1544
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393921

Cu pin balsamic pentru uz 
ambiental. Prezidiul Medical reg. 
n. 15446 Ministerul Sănătăţii

Dezinfectant - Detergent 
- Deodorant. Bactericid 
dezinfectant parfumat, bazat 
pe cuaternar de amoniu săruri, 
activitate bactericida larg şi 
penetrarea cu un detergent 
puternic şi deodorant. Ştergeţi 
toate suprafeţele rapid de 
ciuperci, bacterii şi mucegai.

FOLOSIRE: industria alimentară, 
măcelării, restaurante, baruri, 
hoteluri, şcoli, spitale şi comunităţi.
DOZARE: 1-3%. 1-2 prize pe 5 litri de 
apă.

BAKTERIO - P.M.C 15446 - Parfumat

Limeta in MandarinaPin BalsamicPin Balsamic

Cod: 1520-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680390289

Detergent igienizant parfumat cu 2 
principii active Antibacteriene, Săruri 
de Amoniu Cuaternar şi Diclosan. 
Degresează în profunzime lăsând 
ambientul parfumat în mod plăcut. 
Prezenţa a 2 principii active antibac-
teriene previne apariţia bacteriilor, 
nefiind aşadar necesară utilizarea 
alternativă a mai multor detergenţi. 

FOLOSIRE: pentru toate tipurile 
de podele şi suprafeţe care pot fi 
spălate, băi, spaţii publice şi spit-
ale.
DOZARE: 2% - 3%  2 capace la 5 
litri de apă. Nu este necesară 
clătirea.

Cod: 1521
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391255

Cod: 1523
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392764

Briză Alpină Cedru şi BergamotăBriză Alpină

SANIFORM parfumat cu 2 Antibacteriene
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Cod: 1560-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680393167

Cod: 1562-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680399121

Detergent sub formă de gel cu clor activ parfumat cu efect degresant 
igienizant. Formula sa curăţă în profunzime fără a zgâria, garantând o 
acţiune igienizantă asupra suprafeţelor tratate. Produsul gel aderă şi pe 
pereţii verticali. Adecvat pentru suprafeţele supuse normelor de igienă 
H.a.c.c.p. 

FOLOSIRE: bucătării, suprafeţe de lucru, băi, chiuvete, wc, pardoseli. 
DOZARE: gata pentru folosire. 1%-2% pentru curăţarea pardoselilor, 1-2 ca-
pace la 5 litri de apă. Nu este necesară clătirea.
CU SPRAY CU SPUMANT

CLORO GEL
Demachiant Antibacterian cu clor activ

Cod: 1822-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680392009

Detergente alcalino profumato 
con Antibatterico per la pulizia 
quotidiana di bagni, lavandini, 
WC, docce e pavimenti. La sua 
nuova formulazione non acida, 
non corrode e non rovina il marmo 
e le pietre naturali. Sgrassa a fondo 
senza graffiare le superfici lasciando 
un film protettivo che previene le 
incrostazioni e profuma a lungo gli 
ambienti.

FOLOSIRE: chiuvete, robinete, dusuri, 
toalete si gresie.
DOZARE: gata de utilizare.

MULTI ACTIV BAGNO
Detergent acid-alcalin, dezinfectant bi-activă

Sisteme preimpregnate pentru 
maşini de spălat franjuri cu soluţii 

dezinfectante pentru podele

INSTRUMENTELOR DE 
GARANTARE ŞI SUPRAFEŢELE 

DEZINFECTATE ŞI STERILE

DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.



DEGRESANŢI 
AGROALIMENTARI 

H.A.C.C.P.



37

EMULSI-QUATER

Cod: 1851
Pachet: 1pz x kg23
Cod EAN: 8032680397653

EMULSI-KAL
Detergent acid cu spuma

Detergent acid cu spumă, 
îndepărtează depunerile de 
calcar şi grăsime. Folosit cu ajutorul 
sistemului de formare a spumei, 
îndepărtează calcarul şi de pe 
suprafeţele verticale. Se foloseşte 
periodic pentru a neutraliza 
produsele folosite pentru curăţare 
pe bază de substanţe alcaline sau 
pe bază de clor.

FOLOSIRE: Industria alimentară, 
agricolă, de lactate şi de prelucrare 
a cărnii. MOD DE FOLOSIRE: diluaţi 
produsul în apă şi pulverizaţi sau 
întindeţi cu ajutorul unui burete sau 
al mopului. Lăsaţi să acţioneze cel 
puţin 5 minute apoi clătiţi.
DOZARE: 3g - 10g pe litru în funcţie 
de duritatea apei. 

Cod: 1855
Pachet: 1pz x kg24
Cod EAN: 8032680393143

Cod: 1860
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391507

Cod: 1861
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680392924

EMULSI-CHLOR

DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.

Detergent alcalin cu spumă, emulsionează grăsimile, cu clor activ anti-
bacterian recomandat în mod deosebit pentru îndepărtarea reziduurilor 
organice vegetale şi animale de pe suprafeţe de lucru, echipamente, ca-
mere frigorifice, ustensile, instalaţii de muls, bazine din inox, podele, pereţi. 
Produsul este dozat sub formă de spumă, creează un strat dens şi com-
pact de spumă care aderă pe toate suprafeţele, chiar şi verticale. Formu-
la sa pe bază de clor garantează îndepărtarea germenilor şi bacteriilor.

FOLOSIRE: industria alimentară, agricolă, de lactate şi de prelucrare a 
cărnii.  
DOZARE: 1% - 2% utilizare cu sisteme pentru formarea spumei sau manual.         
1 capac la 5 litri de apă.

detergent cu spumă cu clor activ şi substanţe Antibacteriene

degresant cu spumă alcalin cu substanţe Antibacteriene

Detergent alcalin fără spumă în-
moaie grăsimea cu substanţe an-
tibacteriene pe bază de Săruri de 
amoniu cuaternar recomandat 
pentru curăţarea murdăriei de 
origine organică şi a grăsimii anor-
ganice şi organice, atât animală 
cât şi vegetală. Îndepărtează 
cu uşurinţă urmele de sânge şi 
grăsime lăsând suprafeţele din 
inox netede şi strălucitoare. 

FOLOSIRE: industria alimentară, 
agricolă, de lactate şi de prelu-
crare a cărnii. 
DOZARE: 1% - 2% utilizarea cu aju-
torul dispozitivelor pentru formarea 
spumei, maşina de curăţat sub 
presiune sau manuală.     1 capac 
la 5 litri de apă.
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NEW

EMULSI-HYPOCHLOREMULSI-CIP

EMULSI-ACID

Detergent alcalin fără spumă

Detergent foarte alcalin fără 
spumă pentru spălarea instalaţiilor 
CIP şi pentru toate aplicaţiile de 
recirculare, pentru pulverizare în 
industria alimentară, a lactatelor 
şi a băuturilor. Îndepărtează 
grăsimea şi reziduurile organice 
din liniile de umplere, conducte, 
rezervoare, sisteme de recirculare 
şi/sau presiune. Absenţa spumei 
garantează clătirea practică şi 
uşoară.

FOLOSIRE: instalaţii CIP, linii de 
umplere, conducte, rezervoare, 
sisteme de umplere. 
DOZARE: instalaţii CIP 1%. Folosirea 
manuală sau cu maşina de curăţat 
2 %.

Cod: 2140
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680392306

Cod: 1862
Pachet: 1pz x kg24
Cod EAN: 8032680393518

Detergent degresant fără spumă 
alcalin cu clor activ pentru 
industria alimentară de umplere 
cu sisteme CIP, în industria 
lactatelor şi a prelucrării cărnii. 
Îndepărtează murdăria şi 
reziduurile organice, vegetale şi 
animale. Formula sa cu substanţe 
antibacteriene pe bază de 
clor garantează îndepărtarea 
germenilor şi bacteriilor. 

FOLOSIRE: instalaţii CIP, industria 
alimentară, agricolă, a laptelui şi a 
prelucrării cărnii. 
DOZARE: instalaţii CIP diluaţi produsul 
în apă caldă în proporţie de 2%. 
Folosirea manuală sau cu maşina de 
curăţat 1 %.

Non-spumare detergent Clor Activ

Cod: 1857
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680395079

Detergent acid fără spumă care 
îndepărtează depunerile din 
instalaţiile CIP unde este necesară 
folosirea unui produs împotriva 
depunerilor fără spumă, nu lasă 
urme. Special pentru podele, 
conducte, instalaţii de muls şi 
echipamente. Clătirea este 
extrem de uşoară, nu corodează 
inoxul, suprafeţele cromate şi 
finisajele din ceramică. Puternic 
împotriva ruginei. 

FOLOSIRE: instalaţii CIP, industria 
alimentară, agricolă, a laptelui şi a 
prelucrării cărnii. 
DOZARE: 1g pe litru în funcţie de 
duritatea apei şi a gradului de 
murdărie.     Utilizare manuală: 1% 
- 3%.

Detergent acid împotriva depunerilor fără spumă

* * Quantitative Suspension Test 
for the Evaluation of Bactericidal 

Activity according to UNI EN 
1276:2009

Bactericide 
Eficacitatea 

Testat

Cod: 2101
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680391842

Cod: 2100
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391705

NATURAL
Spălaţi fructele şi legumele

Detergent pe bază de ingrediente 
de origine naturală care uşurează 
îndepărtarea cerii, a germenilor 
şi pesticidelor de pe suprafaţa 
fructelor şi legumelor, fără a altera 
gustul natural şi garantând igiena 
perfectă. Recomandat pentru 
cantine, restaurante, bucătării, 
instituţii publice şi spitale. 

FOLOSIRE: fructe şi legume. 
DOZARE: 1% - 3%.  1 capac la 5 litri 
de apă.  Clătiţi.

DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.



39

SCHIUMATORE

DILUITORE PROMAX

Funcţia două căi de clătire.
A crea o spumă umed folosind presiunea de alimentare cu apă.

Cod: 0010
Pachet: 1pz
Cod EAN: 8032680395451

Joasă presiune

Cod: 0024
Pachet: 1pz
Cod EAN: 8032680395468

Un detergent cu funcţie de clătire.
Crearea unei spume compacte, folosind presiunea unui compresor.

Hipertensiune

1 PRODUS
Cod: 0018
Pachet: 1pz

4 PRODUSELE
Cod: 0068
Pachet: 1pz

Dozator automat de conectat la reţea capabil să pregătească într-un 
amestec orice substanţă chimică simplă şi rapidă pentru a fi utilizate în 
aplicaţiile de curăţare a apei obişnuite. Ea nu are nevoie de electricitate 
sau aer comprimat. Operatorul trebuie doar să apăsaţi butonul şi afară 
deja produsul la diluţia corectă. Disponibil în diferite diluţii pentru a 
optimiza deşeuri.

Pentru Detergenţi

DEGRESANŢI AGROALIMENTARI H.A.C.C.P.



DETERGENŢI ŞI 
DEGRESANŢI
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SGRASSATORE ULTRA

SGRASSATORE ULTRA

DETERGENŢI ŞI 
DEGRESANŢI

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI

Cod: 1808-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391330

Cod: 1810-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680392689

SGRASSATORE ULTRA

Marsilia Lămâie
Degresant alcalin foarte concentrat. Elimină grăsimile, uleiurile şi 
reziduurile carbonizate. Puternic împotriva oricărui tip de murdărie de pe 
toate suprafeţele. Ideal pentru sectorul de alimentaţie publică, industrie, 
ateliere, birouri, depozite, spitale, sectorul nautic. Nu folosiţi pe aluminiu.

FOLOSIRE: cuptoare, hote, grill, suprafeţe pentru gătit, suprafeţe de 
lucru, echipamente, mobilier de grădină, jaluzele, automobile, biciclete, 
motociclete, bărci, ţesături.
DOZARE: gata de utilizare.

Cod: 1809
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391354

Cod: 1801
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391385

Degresant alcalin cu o concentraţie mare. Puternic împotriva murdăriei 
încăpăţânat. Indeparteaza eficient grăsime, ulei şi resturile carbonizate. 
Ideal pentru sectorul de catering, industrie, magazine, birouri, depozite, 
spitale, industria navala.

FOLOSIRE: podele, garaj, suprafeţele exterioare, ateliere de lucru, planuri 
de lucru, toate domeniile de bucatarii, blaturi, hote de bucătărie, 
cuptoare, oale şi tigăi.
DOZARE: se diluează la 0,5-1%. 1-2 prize pe 5 litri de apă. Nu este nevoie 
să clătiţi. 

Marsilia Lămâie

Suprafeţe mari
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Cod: 1967
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392832

Cod: 1965
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680392849

Detergent degresant alcalin su-
perconcentrat pentru curăţarea 
cuptoarelor dotate cu sistem in-
tegrat de curăţare automată. 
Îndepărtează în mod eficient 
grăsimea chiar şi carbonizată.

FOLOSIRE: cuptoare cu sistem de 
autocurăţare.
DOZARE: gata de utilizare.
Urmaţi instrucţiunile producătorilor.

Aditiv pentru clătire supercon-
centrat pentru cuptoarele dotate 
cu sistem automat de curăţare.    
Uşurează uscarea eliminând 
calcarul, nu lasă urme, redă 
strălucirea suprafeţelor. Potrivit 
pentru apă cu orice nivel de du-
ritate. 

FOLOSIRE: cupoare cu sistem de 
autocurăţare.
DOZARE: Gata de utilizare.
Urmaţi instrucţiunile producătorilor.

BRILL FORNOFORNO POWER

Cod: 1960-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391811

Detergent alcalin special pentru 
îndepărtarea reziduurilor de 
alimente carbonizate de pe 
cuptoare, plite, hote, grill şi 
suprafeţe pentru gătit etc. Formula 
sa concentrată face ca acest 
produs să fie deosebit de eficient 
pentru îndepărtarea celor mai 
rezistente urme de murdărie chiar 
şi la rece. Produs adecvat pentru 
utilizarea în alimentaţia publică 
H.a.c.c.p.  

FOLOSIRE: cuptoare, hote, 
plite, grill, barbecue, geamurile 
şemineelor, mânerele aparatelor 
de cafea, etc.
DOZARE: gata de utilizare.

CU SPRAY SPUMANT

Cod: 1961
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680391576

FORNONET
Detergent pentru cuptoare, plite, hote şi grill

Detergent pentru cuptoare cu sistem de autocurăţare Soluţie pentru strălucirie - pentru cuptoare cu sistem de autocurăţare

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI

NEW

Reducerea vaporilor în aer

Cod: 0060

Spumă de lance

SPRAY MAXI



Spumă de lance

Cod: 2160-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680393228

Cod: 2130
Pachet: 6pz x g900
Cod EAN: 8032680392214

Detergent lichid alcalin 
concentrat, special pentru 
curăţarea murdăriei şi grăsimii 
carbonizate depuse pe filtrele 
şi braţele aparatelor de cafea. 
Degresează şi elimină cele mai 
dificile pete, înlătură mirosurile 
neplăcute garantând în acest fel 
o aromă plăcută a cafelei.

FOLOSIRE: filtre, braţe, grupuri de 
aparate profesionale de cafea. 
DOZARE: pentru filtre şi braţe: 
20 ml de produs în filtrul orb. 
Ca şi alternativă, introduceţi 
componentele într-un litru de apă 
fierbinte în care aţi dizolvat 40ml de 
produs.

CAFFÈ WASH

Curata, dezinfecteaza si elimina 
mirosurile din industriale şi 
menajere masini Friteuze. 25 
tampoane.

FOLOSIRE: friteuze masini 
industriale şi de uz casnic şi 
suprafeţe metalice.
DOZARE: scurge uleiul şi umple 
apa curată friteuza. Se fierbe timp 
de aproximativ 20 de minute cu 
doza indicată.
•  2 comprimate pentru prăjit 

mici (15 litri). 
• 3 tampoane pentru prăjit mari 

(25 litri).
• 3 tampoane pentru a degresa 

echipament de metal.

FRIGGITRICI TABLET

Cod: 1870-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680392016

Cod: 1875-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680392115

Lucidant lichid pregătit pentru 
utilizare ideal pentru a proteja şi 
lustrui toate suprafeţele din oţel. 
Formula sa specifică crează un 
strat protectiv cu efect de lungă 
durată fără a lăsa urme lustruind 
toate suprafeţele tratate. Previne 
formarea petelor şi a depunerilor 
de calcar pe suprafeţele tratate. 

FOLOSIRE: mobilier din oţel pentru 
bucatarii, frigidere şi uşi frigorifice, 
hote, maşini de spălat vase, blaturi 
contra, dulapuri, etc ..
DOZARE: pregătit pentru utilizare.

ACCIAIO VIVO

Detergent degresant dezoxidant 
specific pentru operaţiile de 
curăţenie profesionale ale 
suprafeţelor din oţel, inox, cupru, 
alamă şi aluminiu. Curăţă în 
profunzime îndepărtând grăsimea 
şi calcarul fără a zgâria suprafeţele 
şi fără a lăsa urme, parfumând 
în acelaşi timp încăperile cu un 
parfum de grapefruit roz. 

FOLOSIRE: pe toate suprafeţele, 
aparatură şi vase din oţel, inox, 
cupru, alamă şi aluminiu. 
DOZARE: pregătit pentru utilizare.

SGRASSACCIAIO
Detergent degresant pentru metale

Cu antibacterian Detergent pentru aparate de cafea

Lucidant de protecţie pentru oţel

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI

43

soluție 1%
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Cod: 1866-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391422

Cod: 2261
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391408

Cod: 1865 ricarica 
Pachet: 12pz x ml750 + 2 vapo
Cod EAN: 8032680397660

CRYSTAL VETRI

Cod: 1830-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391392

SANIALC

Cod: 1818
Pachet: 15pz x ml750
Cod EAN: 8032680395284

CREMA LIMONE

Detergent pentru uz multiplu 
specific pentru curăţarea 
geamurilor, cristalelor, oglinzilor 
şi suprafeţelor cromate. Redă 
strălucirea suprafeţelor lucioase 
fără a lăsa urme, are efect 
împotriva prafului şi previne petele 
lăsate de ploaie. 

FOLOSIRE: geamuri, cristale, oglinzi 
şi suprafeţe cromate. 
DOZARE: gata de utilizare.

Detergent pentru orice suprafaţă 
pe bază de alcool pentru a curăţa 
şi degresa toate suprafeţele; fără 
clătire; nu lasă urme. Datorită 
prrezenţei Sărurilor de Amoniu 
Cuaternar asigură acţiunea 
antibacteriană. Lasă spaţiile 
tratate plăcut parfumate.

FOLOSIRE: suprafeţe din plastic, 
birouri, computere, faianţă, băi, 
ecrane Tv, interioare auto, etc.
DOZARE: gata de utilizare.

NOUA FORMULA

Cremă abrazivă cu o mare 
concentraţie de parfum de 
lamaie. Îndepărtează grăsime, 
ulei şi resturile carbonizate. 
Puternic împotriva oricărui tip de 
murdărie de pe toate suprafeţele. 
Ideal pentru zone de servit masa, 
industrie, magazine, birouri, 
depozite, spitale si industria 
navala.

FOLOSIRE: cuptoare, hote, 
plite, gratare, mese de lucru, 
echipamente de oţel, mobilier 
de grădină, obloane, masini, 
biciclete, motociclete si barci.
DOZARE: gata de utilizare.

Soluţie de curăţare abrazivă

Multiuz împotriva urmelor 

Multisurface cu Floralcool şi antibacterian

Acesta nu face pete pe sticla, 
oglinzi si cristale.

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI - Mobilier



NEW

45

Cod: 1880-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680398155

Cod: 1881
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391484

ARGENTO VIVO

Cod: 1845-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680393198

LEGNO E PELLE

Cod: 1884-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391477

Cod: 1887
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392221

DEINK

Detergent lichid formulat pentru 
a elimina oxidarea şi pentru a da 
strălucire în mod rapid obiectelor 
din argint.  Elimină oxidarea prin 
simpla scufundare a obiectelor 
în soluţie, fără a fi necesară 
frecarea. Produsul poate fi folosit 
de mai multe ori. 

FOLOSIRE: toate obiectele şi 
suprafeţele din argint.
DOZARE: gata de utilizare.Din 
pulverizare pe suprafeţele care 
trebuie tratate sau pentru a fi 
utilizate pentru scufundare.

Emulsie pe bază de silicon, plăcut 
parfumată, îmbogăţită cu ceară 
naturală vegetală, cu autolus-
truire pentru a curăţa şi trata 
suprafeţele din lemn şi piele. For-
mula sa specială protejează lem-
nul şi pielea de acţiunea soarelui 
şi învechirii.
Produs antistatic, respinge praful. 

FOLOSIRE: toate suprafeţele din 
lemn, mobilier, uşi, mese, piele, 
piele artificială, suprafeţe deli-
cate. 
DOZARE: gata de utilizare.

Detergent degresant pe bază de solvenţi special pentru curăţarea, fără 
a fi necesară clătirea, a urmelor de pix, carioci permanente, cerneală, 
grafitti, timbre, grăsime, etc. Lasă suprafeţele plăcut parfumate şi fără 
urme.

FOLOSIRE: birouri, oţel, suprafeţe din plastic şi suprafeţe dure rezistente la 
apă. Degresare în industria mecanică.
DOZARE:  gata de utilizare. Pentru pardoseli diluaţi în proporţie de 1% - 3 %. 
Circa 1 capac la 5 litri de apă.

Detersolvente Degresant

Soluţie de curăţare antistatică pentru mobilier şi piele Detergent dezoxidant pentru argint

DETERGENŢI ŞI DEGRESANŢI - Mobilier



DEZINCRUSTANŢI
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Cod: 1910-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680393204

Cod: 1911-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680393211

DISINCROSTANTE ULTRA

Cod: 1930-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680391521

Cod: 1931
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391965

IGIENIKAL BAGNO

DEZINCRUSTANŢI

DEZINCRUSTANŢI

Produs acid împotriva depunerilor de calcar, parfumat creat pentru a 
îndepărta rapid cele mai dificile depuneri de calcar şi murdărie.
Formula sa înmoaie şi elimină cele mai dificile depuneri de murdărie cum 
sunt calcarul, rugina, resturile de săpun, reziduuri ceramice. Anticalcar 
pentru wc cu acţiune odorizantă. 

FOLOSEŞTE: Baie: chiuvete, duşuri, vane, obiecte sanitare. Bucătărie: 
aragaz, obiecte de bucătărie, pardoseli rezistente la acizi.
DOZARE: pregătit pentru utilizare. 1% - 10% pentru aragaze, obiecte 
sanitare, robinete şi pardoseli în funcţie de gradul de murdărie.

Detergent împotriva incrustaţiilor parfumat formulat pentru a îndepărta 
murdăria, calcarul şi petele de apă de pe toate suprafeţele. Datorită 
conţinutului de Săruri de Amoniu garantează acţiunea antibacteriană. 
Formula specială lasă suprafeţele strălucitoare pentru mult timp şi nu 
atacă suprafeţele cromate.

FOLOSEŞTE: chiuvete, boxe duş, robinete, suprafeţe cromate, ceramică 
etc.
DOZARE: pegătiit pentru utilizare pentru robinete, duşuri etc. Pentru podele 
diluaţi 1% 2 % ca. 1 - 2 capace în 5 litri de apă.

Scioglicalcare cu antibacterian

Anticalcar foarte acid parfumat.
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Cod: 1976
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392757

RUDERAL Gel

Cod: 1940
Pachet: 12pz x ml750
Cod EAN: 8032680391552

BLU WC Gel

Cod: 1979-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392368

Cod: 1981
Pachet: 12pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392368

DISGORGANTE GEL ALCALINODISGORGANTE GEL ACIDO
NOUA FORMULA PIÙ PUTERNIC

DEZINCRUSTANŢI

Detergent acid tamponat 
dezincrustant parfumat cu agent 
Antibacterian. Formula sa gel 
permite produsului să adere 
uniform pe suprafeţele verticale 
eliminând calcarul, incrustaţiile, 
rugina şi mirosurile neplăcute fără 
a afecta suprafeţele tratate. 

FOLOSIRE: Wc, chiuvete, cabine 
de duş, robinete, sanitare, faianţă, 
margini de piscine, echipamente 
industriale.
DOZARE: 1% - 2%. circa 1 - 2 
capace la 5 litri de apă.

Detergent dezincrustant parfu-
mat, pentru curăţarea şi igieniza-
rea WC-urilor. Elimină cu uşurinţă 
murdăria şi calcarul chiar şi din 
punctele cele mai dificile. For-
mula sa gel permite produsului 
aderenţa uniformă pe suprafeţe, 
prevenind formarea depunerilor 
de calcar.

FOLOSIRE: WC, pişoare şi bideuri. 
DOZARE: gata de utilizare.

Disgorgante greutate specifică 
mare, canalele de scurgere 
înfundate gratuite cu uşurinţă, fără 
a afecta eliminarea mirosurilor. 
Formulare său profesional 
pătrunde cu uşurinţă în sistemul de 
canalizare prin eliminarea orice 
calcar obstrucţie şi organice fără 
a deteriora tevile.

FOLOSIRE: canalizare, chiuvete, 
chiuvete, toalete, duşuri, căzi de 
baie.
DOZARE: mare evacuările: 3-4 
doze, se lasă timp de 30 de minute. 
Deversări mici: 1 doză, lasă 15 min.

Disgorgante greutate specifică 
mare, canalele de scurgere 
înfundate gratuite cu uşurinţă, fără 
a afecta eliminarea mirosurilor. 
Formulare său profesional 
pătrunde cu uşurinţă în sistemul de 
canalizare prin eliminarea orice 
calcar obstrucţie şi organice fără 
a deteriora tevile.

FOLOSIRE: canalizare, chiuvete, 
chiuvete, toalete, duşuri, căzi de 
baie.
DOZARE: mare evacuările: 3-4 
doze, se lasă timp de 30 de minute. 
Deversări mici: 1 doză, lasă 15 min.

Pentru canalele de scurgere înfundatePentru canalele de scurgere înfundate

Cu antibacterian Dezincrustant acid tamponat
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Cod: 2430
Pachet: 12pz x g88
Cod EAN: 8032680391088

BIO URI-SCREEN

Cod: 2150
Pachet: 1pz x kg3
Cod EAN: 8032680392344

Cod: 2431
Pachet: 50pz x ct
Cod EAN: 8032680393952

URI TABS

RETINA DEODORANTE PER URINATOI
NEW

DEZINCRUSTANŢI

Plasă protectivă pentru pişoare 
care conţine un bloc biologic 
cu dizolvare lentă de 88 gr. 
Formula specială împiedică 
formarea pietrei de urină. Curăţă, 
dezincrustează şi parfumează 
timp de circa 50 zile. 

FOLOSIRE: pişoare.
DOZARE: 1 pisoar de retina.

Plasă pentru pişoare - cu bloc detergent

Pastile igienizante cu dizolvare 
lentă pentru eliminarea pietrei 
de urină din pişoare. Curăţă şi 
dezincrustează toate suprafeţele 
tratate împiedicând formarea 
depunerilor. Elimină toate mirosurile 
neplăcute datorită parfumului de 
Lămâie. Produs cu aplicare uşoară 
şi rapidă. 
Recipient cu 150 pastile. 

FOLOSIRE: pişoare, wc.
DOZARE: 1 pastilă pentru fiecare 
pişoar.

Noua sită cu dezodorizant pentru 
pisoare eliberează de 10 ori mai 
mult parfum într-o lună. Are un 
design revoluţionar: este mai 
flexibilă, se poate adapta tuturor 
tipurilor de pisoare; este colorată 
pentru a asigura o vizibilitate 
perfectă a WC-ului; garantează 
îndepărtarea uşoară a urinei. 
Aceasta se caracterizează prin 
faptul că eliberează “particule 
benefice” care elimină mirosul de 
urină, consumându-se progresiv 
odată cu evaporarea parfumului.

Detergent pastile dezincustante pentru pişoare

Parfumată

soluție 1% soluție 1%



DETERGENTI
PER PAVIMENTI

Sgrassanti - Manutentori Universali
Deodoranti - Protezione Superfici

DETERGENŢI PENTRU 
PARDOSELI

Degresanţi - Substanţe universale de 
întreţinere - Deodorante - 

Protecţia suprafeţelor



DETERGENTI
PER PAVIMENTI
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MATIC FLOOR

Cod: 1440
Pachet: 2pz x kg5,5
Cod EAN: 8032680391187

Cod: 1445
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680395895

MATIC EXTRA

SIRPAV RTUSIRPAV HC

Cod: 1421-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392337

Cod: 1422
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392818

DETERGENŢI PENTRU 
PARDOSELI

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Degresanţi

Detergent alcalin concentrat cu 
agent antibacterian pentru maşini 
de spălat-uscat podele, special 
pentru eliminarea murdăriei dificile 
de pe podele.
Curăţă în profunzime creând 
foarte puţină spumă, este indi-
cat pentru utilizare în maşina de 
spălat-uscat podele fără sistem 
antispumă. Lasă suprafeţele tra-
tate plăcut parfumate. 

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele care pot fi spălate. 
DOZARE: 1% - 3% cu maşina de 
spălat-uscat pardoseli fără sistem 
antispumă. 1 - 2 capace la 5 litri de 
apă.  Nu este necesară clătirea.

Detergent foarte alcalin, fără 
spumă, super concentrat, spe-
cial pentru curăţarea pardosel-
ilor intens circulate cum sunt:                           
supermarket-uri, depozite, parcări 
interne şi externe, industria 
alimentară. Îndepărtează în mod 
eficient şi urmele negre de cau-
ciuc, chiar şi de pe suprafeţele 
poroase.

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele care pot fi spălate. 
DOZARE: 1% - 2% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat pardoseli. 
1 capac la 5 litri de apă.  Nu este 
necesară clătirea.

Parfumat curat toate-scop pen-
tru curăţarea orice suprafaţă 
lavabilă. Se degresează şi 
dezodorizeaza orice suprafaţă 
cu atenţie, fără a lăsa urme şi nu 
necesită clătire.

FOLOSIRE: toate etajele, PVC, cau-
ciuc, linoleum, toate suprafetele 
lavabile din bucatarii, bai, industrii, 
pereţi şi program.
DOZARE: 1% = 10 ml pe litru de 
apă.

Detergent universal parfumat 
superconcentrat, cu amoni-
ac cu spumă fără alunecare. 
Degresează şi parfumează în 
profunzime fără să lase urme, 
ideal pentru orice suprafaţă, nu 
necesită clătire. Indicat mai ales 
pentru a elimina murdăria de 
natură alimentară.
Formula sub formă de cremă 
aderă perfect şi pe suprafeţele 
verticale.

FOLOSIRE: toate podelele, pvc, 
cauciuc, linoleu, toate suprafeţele 
care pot fi spălate din bucătărie, 
baie, fabrici, pereţi, tocuri. 
DOZARE: 0,3% - 1% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat podele. 
circa. 1/2 capac la 5 litri de apă.

Universal SuperdegresantDetergent cremă superdegresant cu amoniac

Detergent cremă superdegresant cu amoniacDetergent superdegresant pentru maşini de spălat-uscat pardoseli
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Cod: 1415
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392108

BRILL LUX

Detergent pentru lustruire 
parfumat indicat pentru curăţarea 
şi lustruirea tutu- ror suprafeţelor 
care pot fi spălate, fără clătire, 
nu lasă urme. Oferă suprafeţelor 
tratate un excepţional efect 
strălucitor şi o notă parfumată 
persistentă.
Chiar şi pentru spălat şi uscat rufe.

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele care pot fi spălate.
DOZARE: 1-2% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat pardoseli. 
1-2 capace la 5 litri de apă.  Nu 
este necesară clătirea. 

Cod: 1436
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680392085

Cod: 1437
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680393235

Cod: 1439
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680393556

Cod: 1410
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680391149

Cod: 1434-S
Pachet: 
6pz x ml1000
Cod EAN: 
8032680397592

Cod: 1433-S
Pachet:
6pz x ml1000
Cod EAN: 
8032680399541

Cod: 1435
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680391156

Detergent universal concentrat, 
degresant, cu acţiune igieni- 
zantă şi deodorant activ împotriva 
oricărui tip de murdărie. Lasă 
suprafeţele strălucitoare şi nu 
necesită clătire. Ideal pentru 
curăţenia generală şi întreţinere 
zilnică.
Chiar şi pentru spălat şi uscat rufe.

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele care pot fi spălate. 
DOZARE:  2-4% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat pardoseli. 
2-3 capace la 5 litri de apă. Nu 
este necesară clătirea.

IGIENIC FLOOR substanţe universale de întreţinere

Apple a verde
si fructe de 
padure

Orange Blossom
şi bergamot

Detergent de lustruire cu efect stalucitor

Detergent universal concentrat, 
degresant, cu acţiune igienizantă 
şi deodorant activ împotriva 
oricărui tip de murdărie. Lasă 
suprafeţele strălucitoare şi nu 
necesită clătire. Ideal pentru 
curăţenia generală şi întreţinere 
zilnică.
Chiar şi pentru spălat şi uscat rufe.

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele care pot fi spălate.
DOZARE: 2% - 4% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat pardoseli. 
2 - 3 capace la 5 litri de apă.  Nu 
este necesară clătirea.

IGIENIC FLOOR substanţe universale de întreţinere
Flori de Portocal 

& Bergamotă
Lavandă Sălbatică 

& Muşeţel 
Măr Verde 
şi Arbuşti

Frunze de Mentă 
& Lămâie 

Piersică şi 
Iasomie

NEWCULOARE NOUĂ

CULOARE NOUĂ

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Substanţe universale de întreţinere
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Cod: 1470
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391217

Cod: 1480
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391194

Cod: 1426-S
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392276

Cod: 1425
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391170

PARQUET

Detergent cu săpun natural neutru 
specific pentru curăţenia zilnică 
a pardoselilor din lemn, fie vopsit, 
fie ceruit. Curăţă în profunzime 
fără a fi nevoie de clătire 
garantând o acţiune antistatică 
la care se adaugă o protecţie 
mărită şi îngrijirea suprafeţelor 
tratate lăsând ambientul plăcut 
parfumat.

FOLOSIRE: toate pardoselile şi 
suprafeţele din lemn care pot fi 
spălate. 
DOZARE: 1% - 2% 1 capac la 5 litri 
de apă. Nu este necesară clătirea.

Detergent concentrat cu pH 
neutru, formulat pentru curăţarea 
tuturor pardoselilor delicate şi 
tratate cu ceară.
Nu atacă ceara garantând 
strălucire şi nu opacizează 
podelele delicate. Eficient 
împotriva oricărui tip de murdărie, 
lasă spaţiile parfumate în mod 
plăcut şi igienizează fară a fi 
nevoie de clătire. 

FOLOSIRE: pardoseli delicate 
şi tratate cu ceară: teracotă, 
plăci veneţiene, marmură, lemn, 
pardoseli cu plumb.
DOZARE: 1% - 3% cu mâna sau cu 
maşina de spălat-uscat pardoseli 
cu sistem antispumă. 1-2 capace 
la 5 litri de apă.  Nu este necesară 
clătirea.

NEUTRO FLOOR

Detergent universal parfumat pe bază de alcool, cu uscare rapidă, 
degresează total fără să lase urme. Datorită prezenţei Sărurilor de Amoniu 
Cuaternar, igienizează toate suprafeţele tratate. Nu necesită clătire. 
Adecvat pentru suprafeţele supuse normelor de igienă H.a.c.c.p..

FOLOSIRE: toate tipurile de pardoseli, gresie, suprafeţe lavabile, mese, 
plastic, metal.
DOZARE: 1% - 2% cu mâna sau cu maşina de spălat-uscat pardoseli cu 
sistem antispumă. 1 capac la 5 litri de apă.  Nu este necesară clătirea.

SANIALC 
Detergent alcoolic cu agenţi antibacterieni şi uscare rapidă

Detergent cu pH pentru marmură, teracotă, gresie delicată, parchet Detergent cu ceară de albine şi săpun natural  

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Substanţe universale de întreţinere



54

Cod: 1892-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680393242

Cod: 1894-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680397608

Cod: 1890-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680392061

Cod: 1450
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391224

Cod: 1460
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391200

1 PRODUS
Cod: 0018
Pachet: 1pz

4 PRODUSELE
Cod: 0068
Pachet: 1pz

Dozator automat de conectat la reţea capabil să pregătească într-un 
amestec orice substanţă chimică simplă şi rapidă pentru a fi utilizate în 
aplicaţiile de curăţare a apei obişnuite. Ea nu are nevoie de electricitate 
sau aer comprimat. Operatorul trebuie doar să apăsaţi butonul şi afară 
deja produsul la diluţia corectă. Disponibil în diferite diluţii pentru a 
optimiza deşeuri.

Pentru Detergenţi

DILUITORE PROMAX

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Substanţe universale de întreţinere

cu MOLECULE CARE ELIMINĂ MIROSURILE

Talc şi Iris Măr Verde Mosc Alb

Detergent igienizant parfumat 
pentru curăţarea mochetelor, 
covoarelor şi a ţesăturilor cu aju-
torul maşinii cu injecţie/aspiraţie. 
Curăţă în profunzime elim-
inând chiar şi murdăria cea mai 
rezistentă respectând fibrele şi 
ţesăturile. Ideal împotriva acarien-
ilor. Folosiţi nediluat pentru elimin-
area petelor.

FOLOSIRE: toate pardoselile cu 
mochetă, covoare, interioare 
auto, suprafeţe textile. 
DOZARE: 1% - 3%.  1 - 2 capace la 
5 litri de apă.  Nu este necesară 
clătirea.

MOQUETTE E TESSUTIFLOOR ACID

Detergent dezincrustant, 
foarte acid cu formulă pentru 
îndepărtarea murdăriei rezistente, 
a depunerilor de calcar, a 
eflorescenţelor de salpetru, 
mortar, tencuială, var, rugină.
Ideal pentru curăţarea 
pardoselilor nou instalate. Nu 
atacă suprafeţele tratate.

FOLOSIRE: toate pardoselile 
rezistente la acizi: gresie, pofir, 
klinker, teracotă, ceramică, 
margini de piscine etc. 
DOZARE: 1% - 3%. Clătiţi. 1 - 2 
capace la 5 litri de apă.  Nu este 
necesară clătirea.

Detergent pe bază de acid pentru Gresie, Ceramică, Teracotă, 
Klinker, Piatră.

NEW
DEO FRESH  Deodorante pentru încăperi



Cod: 1894-S
Cod: 1890-S
Cod: 1903-S
Cod: 1904-S

Cod: 1892-S
Cod: 1893-S
Cod: 1901-S
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Cod: 1893-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680397615

Cod: 1903-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680393631

Cod: 1904-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680393648

Cod: 1901-S
Pachet: 

6pz x ml750
Cod EAN: 

8032680393624

Cod: 1895
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680392771

Cod: 1897
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680392795

Cod: 1891
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680395239

Cod: 1898
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680395161

Cod: 1896
Pachet: 

2pz x kg5
Cod EAN: 

8032680392788

DEO FLOOR detergenţi deodorante suplimentare
LămâiePin Mosc Alb Parfum de Arabia Roz

Chiar si pentru uscator de spălare.
Deodorant detergent suplimen-
tar concentrat elimină mirosu-
rile neplăcute pe bază de uleiuri 
esenţiale de înaltă calitate. De-
osebit de potrivit pentru dezodor-
izarea şi curăţarea de camere 
care au nevoie de o curăţare bun 
şi un parfum persistent. Formula sa 
cu molecule antibacteriene, elim-
ina mirosurile neplacute si asigura 
mediul de igienă în condiţii de 
siguranţă tratate.

FOLOSIRE: scari, condominii, par-
doseli, pereti, toalete, toalete, bi-
rouri, camere, camere de hotel şi 
dulapuri întâlnire. 
DOZARE: 1-2% ca detergent de-
odorant pentru suprafeţe, 2 ca-
pace pe 5 litri de apă. Gata de uti-
lizare ca un odorizant de cameră. 
Nu este nevoie să clătiţi.

Deodorant ecologic care elimină 
mirosurile, pe bază de uleiuri 
esenţiale preţioase. Formula cu 
agenţi antibacterieni, elimină 
moleculele mirosurilor neplăcute 
şi garantează o igienă sigură 
a spaţiilor tratate. Ideal pentru 
camerele de hotel după 
efectuarea curăţeniei zilnice.  

FOLOSIRE: băi, WC-uri, saloane, 
bucătării, interioare auto, 
pantofiere, debarale, cuşti de 
animale, pardoseli, mochete, 
ţesături.
DOZARE: gata de utilizare.

cu NOUL VAPORIZATOR “MICROFINE” = NU CURGE

Lavandă Sălbatică & Muşeţel Piersică şi IasomieParfum de Arabia Mentă & Lămâie
NEW NEW NEW

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Deodorante 
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Cod: 1660
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391316

Cod: 1640
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391323

Cod: 1650
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391309

Cod: 1610
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391279

DECERANTE

Detergent concentrat, parfumat 
pentru îndepărtarea straturilor 
vechi de ceară care s-au 
întărit de-a lungul timpului.                              
Înaltă putere degresantă, 
acţionează în câteva minute şi în 
locurile neaccesibile maşinilor de 
curăţat. 

FOLOSIRE: toate pardoselile cerate 
inclusiv linoleul şi plasticul. 
DOZARE: 10% - 15%. 
Despre 7 capabil la 5 litri de apă.

LAVAINCERA

Detergent ceară cu auto lustruire, 
parfumat şi cu conţinut mare de 
polimeri. Vă permite să efectuaţi 
cu o singură operaţie curăţarea 
şi restabilirea strălucirii pardoselilor 
cerate sau necerate.
Utilizare uşoară şi rapidă, nu 
necesită utilizarea maşinii de lus-
truit. 

FOLOSIRE: toate pardoselile ce-
rate şi necerate, chiar şi cele din 
lemn. 
DOZARE: 1% - 3% cu maşina de 
spălat-uscat pardoseli, 1-2 ca-
pace la 5 litri de apă.

CERA PARQUET

Ceară pentru strălucire, 
protejează şi dă strălucire, pe 
bază de ceară de albine şi polim-
eri. Formează o peliculă rezistentă 
la trafic şi la apă. Putere mărită 
antialunecare. Produs cu aplicare 
uşoară şi rapidă.

FOLOSIRE: pardoseli din lemn vop-
sit şi parchet.
DOZARE: nediluat - 2 mâini 
încrucişate. Pentru întreţinerea 
zilnică diluaţi produsul în proporţie 
de 10g - 20g la fiecare litru de apă.

CERA METALLIZZATA

Ceară metalizată pentru lustruire 
anti-alunecare cu polimeri sintetici 
cu reticulare mărită. Formează un 
film de protecţie impermeabil, rez-
istent la traficul intens.
Produsul garantează strălucirea şi 
lunga durată cu protecţie împotri-
va alunecării.

FOLOSIRE: toate tipurile de 
pardoseală din marmură, 
teracotă, ciment, cauciuc, mate-
riale poroase. Recomandată pen-
tru tratamentele tradiţionale şi de 
tip high speed.
DOZARE: nediluat - 2 mâini 
încrucişate. Pentru întreţinerea 
zilnică diluaţi produsul în proporţie 
de 10g - 20g la fiecare litru de apă.

DETERGENŢI PENTRU PARDOSELI - Protecţia suprafeţelor
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HC - SUPERCONCENTRATE

Sistemul SANITEC HC mare concentrare este o linie de giustadose detergent super-concentrate pentru a pregăti 
extrem de eficient la cel mai mic cost de utilizare.

HC este un simplu, precis şi sigur HC reduce costurile HC protejează mediul
• Evitaţi contactul cu substanţe 

chimice.
• Evitaţi excese admisibile inutile.
• Reduce timpul de prelucrare.
• Reutilizarea sticle şi pulverizatoare.

• Reducerea volumului de 
ambalaje.

• Reducerea poluării mediului.
• Reducere la transport.
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HC2 SANIFICANTE HC3 MULTISUPERFICIE

Cod: 1721
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392702

Cod: 1731
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392696

Cod: 1711
Pachet: 6pz x 
ml1000
Cod EAN: 
8032680392801

Cod: 1756
Pachet: 6pz x 
ml1000
Cod EAN: 
8032680390838

Cod: 1755
Pachet: 6pz x 
ml1000
Cod EAN: 
8032680399725

NOUA FORMULA + CONCENTRAT

Pin

HC1 DEO FLOOR Pardoseli

Mosc AlbLămâie

HC - SUPERCONCENTRATE

Detergent neutru parfumat pentru curăţenia zilnică a tuturor tipurilor de 
pardoseli, chiar şi cerate. Puternic degresant, parfumează timp îndelun-
gat. Poate fi folosit şi cu maşina de spălat-uscat pardoseli. Nu necesită 
clătire. Dintr-un flacon de 1000 ml se obţin 50 găleţi de 10 litri de soluţie 
de spălat. 

FOLOSIRE: pentru curăţarea pardoselilor şi a suprafeţelor din hoteluri, 
restaurante, baruri, cantine, birouri, spitale.
DOZARE: 20 ml la o găleată de 8-10 litri de apă.  Pentru îndepărtarea 
murdăriei rezistente sau parfumare îndelungată folosiţi 2 doze. Nu este 
necesară clătirea.

cu Antibacterian

Detergent igienizant pentru 
curăţarea zilnică a tuturor tipurilor 
de pardoseli şi a suprafeţelor care 
pot fi spălate. Formula sa are o 
puternică acţiune degresantă 
şi igienizantă datorită acţiunii 
antibacteriene.
Dintr-un flacon de 1000 ml se obţin 
50 găleţi de 10 litri de soluţie de 
spălat. 

FOLOSIRE: ideal pentru curăţarea 
pardoselilor şi suprafeţelor din 
hoteluri, restaurante, baruri, 
cantine, birouri, spitale.
DOZARE: 20 ml la o găleată de 8-10 
litri de apă.  Pentru îndepărtarea 
murdăriei rezistente sau parfumare 
îndelungată folosiţi 2 doze. Nu 
necesită clătire. 

Detergent cu multiple utilizări, 
pentru diferite tipuri de suprafeţe, 
pentru curăţarea zilnică a 
Geamurilor, Oglinzilor şi a 
suprafeţelor care pot fi spălate. 
Formula sa are înaltă putere de 
degresare, se evaporă rapid 
fără a lăsa urme. Lasă încăperile 
parfumate în mod plăcut. Dintr-
un flacon de 1000 ml se obţin 
50 găleţi de 10 litri de soluţie de 
spălat.

FOLOSIRE: ideal pentru curăţarea 
geamurilor, oglinzilor şi a 
suprafeţelor care pot fi spălate 
din hoteluri, restaurante, baruri, 
cantine, birouri, spitale.
DOZARE: 20 ml într-un flacon de 
750 ml. Pentru pete rezistente 
folosiţi 2 doze. Nu este necesară 
clătirea.
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HC4 SGRASSATORE LIMONE

Cod: 1741 
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680395178

HC5 ANTICALCARE BAGNO

Cod: 1751
Pachet: 6pz x ml1000
Cod EAN: 8032680392672

Detergent degresant super 
concentrat pentru îndepărtarea 
imediată a grăsimii de pe 
suprafeţele din bucătării, hote, 
filtre, suprafeţe de lucru şi alte 
suprafeţe. Puternic împotriva 
oricărui tip de murdărie. Parfum 
plăcut de Lămâie. 

FOLOSIRE: ideal pentru degresarea 
suprafeţelor care pot fi spălate, 
rafturi, hote, filtre, pardoseli din 
hoteluri, restaurante, cantine, 
baruri, birouri, spitale.
DOZARE:  20 ml într-un flacon de 
750 ml sau într-o găleată de 10 
de apă. Pentru pete rezistente 2 
doze. Nu este necesară clătirea.

Detergent anticalcar dezincrustant 
parfumat. 
Formla sa contribuie la dizolvarea 
rapidă a calcarului, grăsimii, 
reziduurilor de săpun fără a lăsa 
urme, dă strălucire suprafeţelor 
tratate. Lasă încăperile parfumate 
în mod plăcut, nu atacă 
suprafeţele cromate. Dintr-un 
flacon de 1000 ml se obţin 50 găleţi 
de 10 litri de soluţie de spălat.

FOLOSIRE: ideal pentru curăţarea 
gresiei, a robinetelor, chiuvetelor, 
cabinelor de duş şi a tuturor 
suprafeţelor care pot fi spălate 
din hoteluri, restaurante, baruri, 
cantine, birouri, spitale.
DOZARE: 20 ml în flaconul de 750 
ml. Pentru incrustaţii rezistente 2 
doze.

HC - SUPERCONCENTRATE
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CARE SUNT:

Produsele organice sunt substanţe naturale enzimă capabilă de a rupe legăturile chimice ale 
substanţelor organice, eliminarea de grăsime şi reziduuri alimentare canalizare, ţevi şi rezervoare 
de degresare. Se scurge bucătăriile sunt o mulţime de depozite de produse alimentare, grăsimi şi 
substanţe organice care bloca conductele. Grăsimile sunt depuse, de asemenea, sursa de miros. 
Produsele organice sunt ecologice şi ecologic, spre deosebire de produse chimice disgorganti care 
pot fi dăunătoare pentru mediu şi sunt limitate la doar parţial elimina depunerile.

BIOTEHNOLOGIE:
I microrganismi non patogeni selezionati contenuti nel prodotto si riproducono all’interno degli scarichi, 
delle tubature e delle vasche di sgrassaggio, alimentandosi dei residui e dei grassi, evitando gli 
intasamenti e garantendone il buon funzionamento. I prodotti Biologici non inquinano.

CUM FUNCŢIONEAZĂ:

Microorganismele se hranesc cu grăsime prezent în evacuări şi în conducte şi reproduce prin curăţarea 
şi îndepărtarea depunerilor. Ei preveni formarea de agăţare, deoarece acestea păstrează starea 
lichidă la suprafaţa stratului de grăsime a asigura buna funcţionare a rezervoarelor. Utilizarea regulată 
a produselor pe suprafeţele tratate crea un film Bio-activ care împiedică formarea şi acumularea de 
depozite.

ELIMINĂ MIROSURILE:
Mirosurile sunt cauzate de descompunerea substanţelor organice şi microorganisme. Produsele 
ecologice alimentare de grăsimi şi descompus complet descompun mirosurile, eliminând în mod direct 
cauza.

BIOLOGICE
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Cod: 2410
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680392535

BIO BACT SCARICHI

Lichid activ biologic pentru 
tratamentul şi degresarea ţevilor 
de scurgere, conductelor, foselor 
septice. 
Îndepărtează cele mai rezistente 
depuneri, împotriva înfundării 
conductelor şi a formării mirosurilor 
neplăcute. Pentru tratarea 
recipientelor de degresare; folosiţi 
sistemul automat de dozare. Nu 
este nociv pentru mediu.

FOLOSIRE: ţevi de scurgere, 
vane de degresare, conducte, 
conducte menajere din 
restaurante, hoteluri, baruri, 
cantine, şcoli, birouri, spitale.
DOZARE: 1 ml la fiecare masă – 100 
ml pt. fiecare ţeavă de scurgere.  

Lichid

BIOLOGICE

Cod: 0017
Pachet: 1pz

DOSATORE TEMPORIZZATO
Enzime pentru soluţii

Dosa automat, zilnic şi întotdeauna în acelaşi timp se scurge produsul 
Enzyme organică. 
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Cod: 2612
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393747

Cod: 2601
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680390197

Cod: 2610
Pachet: 1pz x kg5
Cod EAN: 8032680393723

Cod: 2606
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680390456

Cod: 2613
Pachet: 1pz x kg5
Cod EAN: 8032680393754

Cod: 2607
Pachet: 1pz x kg25
Cod EAN: 8032680390463

Cod: 2609
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393716

Cod: 2600
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680396366

BAZINE

Lichid de acid folosit pentru 
floculare a apei din piscine şi 
industriale, precum şi pentru 
clarificarea apei potabile. Este un 
lichid miscibil în cloruri metalice 
pe bază de apă. Este deosebit 
de util în prezenţa filtre de nisip. 
Permite sedimentarea rapidă 
de material organic şi particule 
dispersate în apa de piscina, dar, 
de asemenea, în rezervoarele de 
sedimentare de plante de tratare 
a apei, în general.

DOZARE: în funcţie de caracter-
isticile apei tratate şi sistemul de 
dozare a cantităţii utilizate poate 
varia considerabil, precum şi rezul-
tatele otenuti. Dozare manuală: 
1-3g pe m³.

ALGHICIDA
Lichid pentru prevenirea şi distrugerea algelor

Produs adecvat pentru prevenirea 
şi distrugerea algelor. Formula 
sa speciala rezolvă problema 
de la rădăcină, asigurându-se 
astfel condiţii de igienă optime. 
Pe lângă eficacitatea algelor 
este echipat cu un spectru de 
acţiune a numeroase specii de 
microorganisme.

DOZARE: tratamentul iniţial: 
30/50g/m³. Tratamentul de 
efectuat în funcţie de amploarea 
fenomenului.

FLOCCULANTE
Acid de floculare şi clarificare a apei din piscine şi industriale

TRI-CLORO 90%
Tablete

Starea fizică, tampoane 200g 
face de utilizare şi dozare sisteme 
automate simple şi precise. 
Ai dozat manual în skimmere. 
Conţine stabilizatori care reduc 
consumul de energie. Dizolvat 
în apă are reacţie acidă, care 
evită sau reduce consumul de 
corectorii de pH. Produs cu cea 
mai bună performanţă de cost. 
Conţinut ridicat de clor disponibil, 
minimum 90%, are durabilitate şi 
de mare de stocare.

DOZARE: skimmer: 1pastiglia.   
Dosatore: riempire il dosatore  e  
regolare la quantità di acqua 
di discioglimento in funzione del 
cloro previsto dalla normativa 
vigente.
4tablet/100m³/7day.

DI-CLORO 56%   
Pulbere de dizolvare rapid

Granular fizic face ca utilizarea 
şi doza de produs care este sim-
plu şi precis, cu atât automat şi în 
tratamente manuale. Conţine sta-
bilizatori pentru a reduce consu-
mul. Dizolvat în apă are o reacţie 
neutră şi evită utilizarea corectar-
ea pH-ului. Conţinut ridicat de clor 
disponibil (56% garantat), durabili-
tate şi de mare de stocare.

DOZARE: 1-2g / m³ / zi. Acţiune şoc: 
10g / m³.

NEW NEW

soluție 1% soluție 1%
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Cod: 2605
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680390388

Cod: 2611
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393730

Cod: 2602
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680390203

Cod: 2608
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680393709

Cod: 2603
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680390210

Cod: 1970
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391804

BAZINE

-Creşterea pH alcalin în 
concentraţie ridicată. Tratamentul 
adjuvant la precipitarea ionilor 
metalici. Acesta poate fi folosit 
ca un detergent în curăţarea 
strălucirea de plante de filtrare. 
Indicat pentru apa la conţinut 
redus de săruri alcaline.

DOZARE: Injectaţi doza stabilită 
pentru a atinge pH-ul dorit direct 
în filtrarea sistem de conducte în 
timpul orelor de program.

RIDUTTORE DI pH

SVERNANTE

PH-ul Acid anticearcan, liber de 
cloruri indicate pentru a reduce pH-
ul apei din piscină, atunci când se 
ajunge la valori prea mari pentru 
scăldat şi pentru buna funcţionare 
a sistemului. Menţine pH în intervalul 
de activitate optimă de clor şi este 
capabil să controleze ancrasarea. 
Acesta nu conţine substanţe toxice. 
Datorită eficienţei sale se va asigura 
un consum redus de combustibil 
şi, prin urmare, un cost mai mic de 
management.

DOZARE: manual de dozare: se 
toarnă direct din recipient in cada 
sau in piscina de compensare 
(dacă este cazul).

Îngheţ Conservant

Produs specific pentru întreţinerea 
de iarnă a apei din piscina. Ascuţi 
proliferarea microbilor şi reduce 
formarea / descompunerea al-
gelor. Conţine agenţi de seches-
trare care împiedică scară con-
strui pe suprafeţe. Rapid şi uşor de 
utilizat.

DOZARE: se toarnă direct în cada 
de 70-90g / m³.

INNALZATORE pH
Pentru ajustarea pH (pH +)

Dezincrustant universal cu bază 
acidă agent  Antibacterian super 
eficient pentru toate tipurile de 
incrustaţii. Indicat în mod special 
pentru a elimina depunerile de 
calcar, grăsimi, săpun, rugină şi 
pentru a elimina reziduurile de si-
liciu ale apelor termale.

FOLOSIRE: piscine, băi, cabine de 
duş, boilere, calorifere.
DOZARE: folosiţi produsul diluat 
în proporţie de 2% - 4% în funcţie 
de gradul de murdărie, lăsaţi să 
acţioneze maxim trei minute apoi 
clătiţi cu apă.

PULIRAPIDO
Cu acid clorhidric şi rugina

Corectarea pH (pH-)

NEW

NEW

NEW



NEWNEW

DPD1
Cod: 0080
Pachet: 1pz

PHENOLRED
Cod: 0081
Pachet: 1pz

1 PRODUS
Cod: 0079
Pachet: 1pz

66

REAGENTI PALINTEST

Determinarea clorului liber

POOLTESTER

Determinarea pH-ului în rezervor.-Simplu de utilizat
-Design funcţional
-Tablete de rapida solubilitate: 20DPD1 şi 20 Ph

TableteMasoara valoarea de clor şi pH-ul apei din piscină.

BAZINE



Fonte foto: www.shutterstock.com

SPĂLARE 
AUTOVEHICULE
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BRILL PNEUMATIC

Cod: 2240
Pachet: 2pz x kg6
Cod EAN: 8032680398087

Cod: 2220
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680391743

CERAUTO 

PRE WASH 

Cod: 2215
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680392542

Cod: 2210
Pachet: 1pz x kg20
Cod EAN: 8032680391736

CAR WASH

SPĂLARE AUTOVEHICULE

Soluţie pentru cauciuc

Detergent lichid concentrat care 
dă strălucire şi împrospătează 
cauciucurile, covoraşele maşinii, 
în general profilurile din plastic şi 
cauciuc. Oferă strălucire, înmoaie 
cauciucul, protejează împotriva 
crăpăturilor şi a uzurii pneurilor fără 
a lăsa urme colorate pe cercuri. 

FOLOSIRE: pneuri, covoraşe, în 
general profiluri din plastic şi 
cauciuc.
DOZARE: 1 parte de produs la 3-4 
părţi de apă.

Ceară lichidă concentrată 
specială pentru instalaţiile 
automate. Crează o peliculă 
impermeabilă care nu permite 
formarea urmelor şi facilitează 
uscarea. Întinsă pe caroserie are 
proprietăţi optime de protecţie 
şi scoate în evidenţă strălucirea 
vopselei. 

FOLOSIRE: instalaţii automate sau 
manuale. 
DOZARE: instalaţii electronice 10-
15 ml de produs pentru fiecare 
autovehicul În spălătorii automate 
cu sisteme de aspiraţie, diluaţi 1 
parte de produs la 20 părţi apă.

Soluţie pentru strălucire

Detergent lichid alcalin 
concentrat pentru prespălarea 
autovehiculelor în spălătoriile 
auto şi self-service sau cu 
aparate de spălat sub presiune. 
Puternic degresant, îndepărtează 
uleiul, grăsimea, insectele de 
pe caroseriile autovehiculelor, 
camioanelor, prelatelor, fără a 
ataca suprafeţele.

FOLOSIRE: tratament înainte 
de spălare pentru instalaţii 
tradiţionale, zone self-service 
sau cu aparatul de spălat sub 
presiune. 
DOZARE:  zona self-service 10-20 
ml pe ciclu. Cu aparat de spălat 
sub presiune 20-25 ml pentru 1 
autovehicul. Instalaţii tradiţionale: 
0,5% - 1%.

Detergent cu agent de stălucire pentru spălătorii auto Prespălar

Detergent lichid alcalin 
concentrat cu agent de strălucire 
pentru spălarea autovehiculelor în 
spălătoriile auto self-service sau cu 
ajutorul aparatelor de spălat sub 
presiune.                       
Elimină rapid orice tip de grăsime 
şi de murdărie de pe caroseriile 
tuturor vehiculelor, camioanelor 
şi prelatelor fără a ataca 
suprafeţele.

FOLOSIRE: zona self-sevice, cu 
aparat de curăţare sub presiune, 
în instalaţii tradiţionale.
DOZARE: prespălare cu 
pulverizator 1l produs în 30-80 l 
de apă. Prespălare automată în 
tunele sau cu aparatul de spălat 
sub presiune 20 – 30 ml pentru 
fiecare autovehicul.
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Cod: 2270
Pachet: 2pz x kg5
Cod EAN: 8032680391781

Cod: 2231-S
Pachet: 6pz x ml750
Cod EAN: 8032680397875

SHAMPOO AUTOCRUSCOTTO VIVO

SPĂLARE AUTOVEHICULE

Detergent concentrat cu pH 
neutru, special pentru spălarea 
manuală a autovehiculelor. 
Dizolvă murdăria în mod delicat 
fără a ataca vopseaua.
Datorită formulei cu agent 
de lustruire lasă suprafeţele 
strălucitoare şi fără urme.

FOLOSIRE: autovehicule, 
motociclete, rulote, autocare şi 
camioane.
DOZARE: 2% - 4% circa 1 capac la 
5 litri de apă.

Produs inovativ, redă culoarea 
şi strălucirea, protejează 
bordurile. Garantează o strălucire 
impecabilă a părţilor tratate, are 
efect antistatic, nu lasă urme.               
Indicat în mod deosebit şi pentru 
inserţii de lemn şi de carbon. 
Parfumul deosebit elimină 
mirosurile neplăcute de fum, are 
acţiune îndelungată. 

FOLOSIRE: pulverizaţi pe bordul 
autovehiculului. 
DOZARE:  gata de utilizare.

Tablouri de bord antistatice curate Cu strălucire
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Cod: BH4061
EAN: 8032680398483

Pachet: 6PZ x CT

Cod: BH4026
EAN: 8032680398063

Pachet: 12PZ x CT

Cod: FC0115
EAN: 8032680398391

Pachet: 12PZ x CT

Cod: DH6022
EAN: 8032680391996

Pachet: 6PZ x CT

Cod: BH4011
EAN: 8032680390623

Pachet: 6PZ x CT

Cod: BH4013
EAN: 8032680390647

Pachet: 12PZ x CT

Cod: CRM015
EAN: 8032680398414

Pachet: 12PZ x CT

Cod: HA5017
EAN: 8032680391019

Pachet: 12PZ x CT

Cod: HI7010
EAN: 8032680390227

Pachet: 12PZ x CT

Cod: CS1020
EAN: 8032680390012

Pachet: 12PZ x CT

Cu extracte de lemn dulce

Noua linie de produse pentru igiena persoanei.

THE

W
IN

NIN
G

PARTNERSHIP

SPUMĂ DE BAIE
1000ml

250ml

2L 250ml

CREMĂ DE CORP

Piele şi Red Juniper

Hidratare Specifc

Corp şi PărPulbere şi Condimente

Nutritiv Specifc

Smooth Total

CABINĂ DE DUŞ, ŞAMPON ŞAMPON

300ml

Sensitive

INTIM

75ml
CREMĂ DE MÂINI

300ml

Talc şi Iris

CREMA DE SAPUN

ÎN COLABORARE CU:
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THE
W

INNING

PARTNERSHIP

COSMETICA PROFESIONALA
In farmacie

www.dermomedpharma.com

Cu extracte de lemn dulce

ÎN CURÂND:

Noua linie de produse pentru igiena persoanei.
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1 DISTRIBUITOR MAŞINĂ DE 
SPĂLAT VASE ELECTRONIC 2 WAREWASHING MAŞINĂ 3 WAREWASHING MANUAL

4 VASE 5 BUCATE 6 ACŢIUNE DE AJUTOR

7 ACŢIUNE ANTIBACTERIANĂ 8 ACŢIUNE ANTIBACTERIANĂ 9 MAŞINĂ DE SPĂLAT

10 MOCHETĂ 11 MAŞINI DE TURNARE PRIN 
INJECŢIE - MINERIT 12 MAŞINI DE EPURARE

13 ARGINT 14 PODEA 15 POTRIVIT PENTRU UTILIZA-
REA H.A.C.C.P.

16 DEODORANT ACŢIUNE 17 MOBILIER 18 ROTISOR

19 SPĂLĂTOR 20 COVOARE ŞI CARPETE 21 BUCĂTĂRIE

22 BAI SI SANITARE 23 LUSTRUIT MASINA DE PO-
DEA 24 CEARĂ SPANDI 

25 PARCHET 26 NEUTRU PH-UL PIELII DE 5,5 27 LICHID PERETE DOZATOR 
DE SĂPUN 

28 MAINI SI CORP 29 BEŢIŞOR DE CURĂŢARE ŞI 
OCHELARI 30 STICLĂ 

31 BIROU 32 ECHIPAMENTE DE BIROU 33 ETAJE DE DETARTRARE 

34 PLITE 35 PUI BUN DE PRĂJIT 36 BĂNCILE DE ALIMENTE 

37 DUŞ 38 MURDĂRIE INDUSTRIAL 39 DOZATOR SAPUN DIS-
PENSERE 

40 MAŞINI DE SPĂLAT VASE 
DE DETARTRARE 41 PRODUSE ALIMENTARE 42 MAŞINI DE CAFEA 

43 CHIUVETĂ 44 SCURGERE SPĂLARE CU 
APĂ 45 RUFELE ÎN MAŞINA DE 

SPĂLAT 

46 ŢESUTURI 47 LENJERIE DE PAT - TEXTILE 48 WC

49 PIELE 50 FRIGIDER 51 ECHIPAMENT DE ALIMENTE 

52 PISOARE 53 SPĂLARE SUB PRESIUNE 54 DEPARTAMENTUL DE 
DEŞEURI 

55 MAŞINI DE SPĂLAT 56 SPĂLARE MANUALĂ 57 SPĂLĂTORIE AUTO 

58 ANVELOPE 59 CAMERA DE HOTEL 60 PÂNZĂ
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1 DISTRIBUITOR MAŞINĂ DE 
SPĂLAT VASE ELECTRONIC 2 WAREWASHING MAŞINĂ 3 WAREWASHING MANUAL

4 VASE 5 BUCATE 6 ACŢIUNE DE AJUTOR

7 ACŢIUNE ANTIBACTERIANĂ 8 ACŢIUNE ANTIBACTERIANĂ 9 MAŞINĂ DE SPĂLAT

10 MOCHETĂ 11 MAŞINI DE TURNARE PRIN 
INJECŢIE - MINERIT 12 MAŞINI DE EPURARE

13 ARGINT 14 PODEA 15 POTRIVIT PENTRU UTILIZA-
REA H.A.C.C.P.

16 DEODORANT ACŢIUNE 17 MOBILIER 18 ROTISOR

19 SPĂLĂTOR 20 COVOARE ŞI CARPETE 21 BUCĂTĂRIE

22 BAI SI SANITARE 23 LUSTRUIT MASINA DE PO-
DEA 24 CEARĂ SPANDI 

25 PARCHET 26 NEUTRU PH-UL PIELII DE 5,5 27 LICHID PERETE DOZATOR 
DE SĂPUN 

28 MAINI SI CORP 29 BEŢIŞOR DE CURĂŢARE ŞI 
OCHELARI 30 STICLĂ 

31 BIROU 32 ECHIPAMENTE DE BIROU 33 ETAJE DE DETARTRARE 

34 PLITE 35 PUI BUN DE PRĂJIT 36 BĂNCILE DE ALIMENTE 

37 DUŞ 38 MURDĂRIE INDUSTRIAL 39 DOZATOR SAPUN DIS-
PENSERE 

40 MAŞINI DE SPĂLAT VASE 
DE DETARTRARE 41 PRODUSE ALIMENTARE 42 MAŞINI DE CAFEA 

43 CHIUVETĂ 44 SCURGERE SPĂLARE CU 
APĂ 45 RUFELE ÎN MAŞINA DE 

SPĂLAT 

46 ŢESUTURI 47 LENJERIE DE PAT - TEXTILE 48 WC

49 PIELE 50 FRIGIDER 51 ECHIPAMENT DE ALIMENTE 

52 PISOARE 53 SPĂLARE SUB PRESIUNE 54 DEPARTAMENTUL DE 
DEŞEURI 

55 MAŞINI DE SPĂLAT 56 SPĂLARE MANUALĂ 57 SPĂLĂTORIE AUTO 

58 ANVELOPE 59 CAMERA DE HOTEL 60 PÂNZĂ



NOME PRODOTTO PAGINA NOME PRODOTTO PAGINA NOME PRODOTTO PAGINA

ACCIAIO VIVO ML750 43 FORNONET ML750-KG6 42 SANIMED KG5 32

ALGHICIDA 64 FRIGGITRICI TABLET g900 43 SAPONE LIQUIDO KG5 7

ALLUMINIUM KG6 28 GREKOL SS ML750-KG5 33 SECURGERM ML1000 - KG5 8

AMMOLLO KG5 25 HC1 DEO FLOOR  PAVIMENTI ML1000 
- ECODOSE 58 SGRASSACCIAIO ML750 43

AMMORBIDENTE KG5-KG20 11 HC2 SANIFICANTE ML1000 - 
ECODOSE 58 SGRASSATORE ULTRA ML750-KG5 66

ARGENTO VIVO ML750-KG5 45 HC3 MULTISUPERFICE ML1000 59 SHAMPOO AUTO KG5 69

ATOMIC POWER KG15 13 HC4 SGRASSATORE Limone ML1000 59 SIRPAV HC KG5 51

ATOMIC ULTRA KG15 13 HC5 ANTICALCARE ML1000 59 SIRPAV RTU ML1000 51

BAKTERIO ML1000-KG 5 34 IGIENIC FLOOR 52 SMACCHIATORE TESSUTI X1 ML750 13

BIO-BACT SCARICHI g200 61 IGIENIKAL BAGNO ML750-KG5 47 SMACCHIATORE TESSUTI X2 ML750 13

BIO URI-SCREEN g88 49 INNALZATORE DI Ph 65 STOVIL ACTIVE KG6-KG23 22

BIO-BACT SCARICHI Liquido KG5 61 LANA e CASHMERE KG5 12 STOVIL ALLUMINIUM KG 5,5 23

BLU WC GEL ML750 48 LAUNDRY BASIC KG25 14 STOVIL BAR GEL ML1000-KG2,2 23

BRILL FORNO KG5 42 LAUNDRY CHLOR KG25 15 STOVIL BAR KG6 23

BRILL LUX KG5 52 LAUNDRY DEGREASER KG20 14 STOVIL POWER KG6-KG12-KG25 21

BRILL PNEUMATIC KG6 68 LAUNDRY NEUTRALIZER KG20 15 STOVIL SAN KG6 22

BRILL POWER KG5/20 24 LAUNDRY OXYGEN KG23 14 STOVIL TABS  KG2 23

BRILL ULTRA KG5-KG20 24 LAUNDRY PERACETIC KG20 15 STOVIL ULTRA KG6/12/25 21

CAFFE' WASH ML1000 43 LAUNDRY SOFT KG20 15 SVERNANTE 65

CAR  WASH KG20 68 LAUNDRY SURF KG20 14 TAYFORM ML750 32

CERA METALLIZZATA KG5 56 LAVAINCERA KG5 56 TRI-CLORO 90% 64

CERA PARQUET KG5 56 LAVAMANI INDUSTRIA GEL KG5 8 URI-TABS KG3 49

CERAUTO KG20 68 LAVAMANI INDUSTRIA ML1000 8 VIRQUAT 10 KG5 32

CLORO GEL ML750-ML1000 35 LAVANDERIA CONCENTRATA
SISTEMA QUANTUM 16 NOUTATE 2014

CLORO TABLET KG1 33 LAVATRICE KG5-20 11 ALGHICIDA KG5 64

CREMA DI SAPONE 9 LEGNO & PELLE ML750 45 AMMORBIDENTE ARGAN KG5 11

CREMA LIMONE ML750 44 LEMON POLVERE PIATTI KG10 30 APPRETTO ML750 12

CRUSCOTTO VIVO ML750 69 MATIC EXTRA KG 6 51 ARGENTO VIVO KG5 45

CRYSTAL VETRI ML750-KG5 44 MATIC FLOOR KG 5,5 51 BAKTERIO Lime e Mandarino KG5 34

CRYSTAL VETRI ML750 - RICARICA 44 MOQUETTE & TESSUTI KG5 54 CAPI SCURI L2 12

DE KAL KG6 25 MOUSSE DI SAPONE ML800 9 CREMA DI SAPONE IN SACCA g900 7

DECERANTE KG5 56 MULTI ACTIV BAGNO ML750 35 DEO FRESH Lavanda e Camomilla 
ML750 55

DEINK  ML750-KG5 45 MULTI ACTIV sanificante ML750 32 DEO FRESH Menta e Limone ML750 55

DEO FLOOR KG5 55 NATURAL KG5 38 DEO FRESH Pesca e Gelsomino 
ML750 55

DEO FRESH ML750 54-55 NEOPOL KG5 28 DI-CLORO 56% KG5 64

DI-CLORO 56% 64 NEUTRO FLOOR KG5 53 FLOCCULANTE KG5 64

DISGORGANTE GEL ML1000 48 PARQUET KG5 53 IGIENIC FLOOR Pesca e Gelsomino 
KG5 52

DISINCROSTANTE ULTRA ML750-
ML1000 47 PIATTI GEL ML1000 28 INNALZATORE DI pH KG5 65

EMULSI-ACID KG20 38 PIATTI GEL KG5 29 LAVATRICE ARGAN KG5 11

EMULSI-CHLOR KG5-KG20 37 PIATTI Limone Verde ML1000-KG5 29 LAVATRICE SUPERSGRASSANTE KG5 12

EMULSI-CIP KG25 38 PRE  WASH KG20 68 NATURAL ML1000 38

EMULSI-HYPOCHLOR KG24 38 PULIRAPIDO KG5 65 RETINA PROFUMATA PER URINATOI 49

EMULSI-KAL KG24 37 RIDUTTORE DI Ph 65 RIDUTTORE DI pH KG5 65

EMULSI-QUATER KG5-KG23 37 RUDERAL GEL KG5 48 TRI CLORO 90% KG5 64

FLOCCULANTE 64 SANIALC ML1000-KG5 53 POOLTESTER 66

FLOOR ACID KG5 54 SANIALC Multisuperficie ML750 44 REAGENTI PALINTEST 66

FORNO POWER KG6 42 SANIFORM ML1000-KG5 34 STOVIL SAN KG23 22
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NOME PRODOTTO PAGINA NOME PRODOTTO PAGINA NOME PRODOTTO PAGINA

ACCIAIO VIVO ML750 43 FORNONET ML750-KG6 42 SANIMED KG5 32

ALGHICIDA 64 FRIGGITRICI TABLET g900 43 SAPONE LIQUIDO KG5 7

ALLUMINIUM KG6 28 GREKOL SS ML750-KG5 33 SECURGERM ML1000 - KG5 8

AMMOLLO KG5 25 HC1 DEO FLOOR  PAVIMENTI ML1000 
- ECODOSE 58 SGRASSACCIAIO ML750 43

AMMORBIDENTE KG5-KG20 11 HC2 SANIFICANTE ML1000 - 
ECODOSE 58 SGRASSATORE ULTRA ML750-KG5 66

ARGENTO VIVO ML750-KG5 45 HC3 MULTISUPERFICE ML1000 59 SHAMPOO AUTO KG5 69

ATOMIC POWER KG15 13 HC4 SGRASSATORE Limone ML1000 59 SIRPAV HC KG5 51

ATOMIC ULTRA KG15 13 HC5 ANTICALCARE ML1000 59 SIRPAV RTU ML1000 51

BAKTERIO ML1000-KG 5 34 IGIENIC FLOOR 52 SMACCHIATORE TESSUTI X1 ML750 13

BIO-BACT SCARICHI g200 61 IGIENIKAL BAGNO ML750-KG5 47 SMACCHIATORE TESSUTI X2 ML750 13

BIO URI-SCREEN g88 49 INNALZATORE DI Ph 65 STOVIL ACTIVE KG6-KG23 22

BIO-BACT SCARICHI Liquido KG5 61 LANA e CASHMERE KG5 12 STOVIL ALLUMINIUM KG 5,5 23

BLU WC GEL ML750 48 LAUNDRY BASIC KG25 14 STOVIL BAR GEL ML1000-KG2,2 23

BRILL FORNO KG5 42 LAUNDRY CHLOR KG25 15 STOVIL BAR KG6 23

BRILL LUX KG5 52 LAUNDRY DEGREASER KG20 14 STOVIL POWER KG6-KG12-KG25 21

BRILL PNEUMATIC KG6 68 LAUNDRY NEUTRALIZER KG20 15 STOVIL SAN KG6 22

BRILL POWER KG5/20 24 LAUNDRY OXYGEN KG23 14 STOVIL TABS  KG2 23

BRILL ULTRA KG5-KG20 24 LAUNDRY PERACETIC KG20 15 STOVIL ULTRA KG6/12/25 21

CAFFE' WASH ML1000 43 LAUNDRY SOFT KG20 15 SVERNANTE 65

CAR  WASH KG20 68 LAUNDRY SURF KG20 14 TAYFORM ML750 32

CERA METALLIZZATA KG5 56 LAVAINCERA KG5 56 TRI-CLORO 90% 64

CERA PARQUET KG5 56 LAVAMANI INDUSTRIA GEL KG5 8 URI-TABS KG3 49

CERAUTO KG20 68 LAVAMANI INDUSTRIA ML1000 8 VIRQUAT 10 KG5 32

CLORO GEL ML750-ML1000 35 LAVANDERIA CONCENTRATA
SISTEMA QUANTUM 16 NOUTATE 2014

CLORO TABLET KG1 33 LAVATRICE KG5-20 11 ALGHICIDA KG5 64

CREMA DI SAPONE 9 LEGNO & PELLE ML750 45 AMMORBIDENTE ARGAN KG5 11

CREMA LIMONE ML750 44 LEMON POLVERE PIATTI KG10 30 APPRETTO ML750 12

CRUSCOTTO VIVO ML750 69 MATIC EXTRA KG 6 51 ARGENTO VIVO KG5 45

CRYSTAL VETRI ML750-KG5 44 MATIC FLOOR KG 5,5 51 BAKTERIO Lime e Mandarino KG5 34

CRYSTAL VETRI ML750 - RICARICA 44 MOQUETTE & TESSUTI KG5 54 CAPI SCURI L2 12

DE KAL KG6 25 MOUSSE DI SAPONE ML800 9 CREMA DI SAPONE IN SACCA g900 7

DECERANTE KG5 56 MULTI ACTIV BAGNO ML750 35 DEO FRESH Lavanda e Camomilla 
ML750 55

DEINK  ML750-KG5 45 MULTI ACTIV sanificante ML750 32 DEO FRESH Menta e Limone ML750 55

DEO FLOOR KG5 55 NATURAL KG5 38 DEO FRESH Pesca e Gelsomino 
ML750 55

DEO FRESH ML750 54-55 NEOPOL KG5 28 DI-CLORO 56% KG5 64

DI-CLORO 56% 64 NEUTRO FLOOR KG5 53 FLOCCULANTE KG5 64

DISGORGANTE GEL ML1000 48 PARQUET KG5 53 IGIENIC FLOOR Pesca e Gelsomino 
KG5 52

DISINCROSTANTE ULTRA ML750-
ML1000 47 PIATTI GEL ML1000 28 INNALZATORE DI pH KG5 65

EMULSI-ACID KG20 38 PIATTI GEL KG5 29 LAVATRICE ARGAN KG5 11

EMULSI-CHLOR KG5-KG20 37 PIATTI Limone Verde ML1000-KG5 29 LAVATRICE SUPERSGRASSANTE KG5 12

EMULSI-CIP KG25 38 PRE  WASH KG20 68 NATURAL ML1000 38

EMULSI-HYPOCHLOR KG24 38 PULIRAPIDO KG5 65 RETINA PROFUMATA PER URINATOI 49

EMULSI-KAL KG24 37 RIDUTTORE DI Ph 65 RIDUTTORE DI pH KG5 65

EMULSI-QUATER KG5-KG23 37 RUDERAL GEL KG5 48 TRI CLORO 90% KG5 64

FLOCCULANTE 64 SANIALC ML1000-KG5 53 POOLTESTER 66

FLOOR ACID KG5 54 SANIALC Multisuperficie ML750 44 REAGENTI PALINTEST 66

FORNO POWER KG6 42 SANIFORM ML1000-KG5 34 STOVIL SAN KG23 22

H.A.C.C.P.

pH

H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point)
Este un sistem de auto-control care fiecare jucător în domeniul producţiei de alimente trebuie să pună în 
aplicare, în scopul de a evalua şi de a evalua pericolele şi riscurile şi să stabilească măsuri de control pentru a 
preveni apariţia unor probleme de igienă şi sănătate.
CARACTERE ESENŢIALE

H.A.C.C.P. sistem decurge din necesitatea de a asigura 
salubritatea preparate alimentare.
Sistemul de auto-monitorizare scopul de a evalua la 
fiecare etapă a riscurilor de producţie care ar putea 
afecta siguranţa alimentelor, punând astfel în aplicare 
măsuri preventive.

Directiva 43/93/CEE "igiena produselor alimentare" ale UE, 
implementat în Italia prin Decretul-lege din 26 mai 1997. 
155 şi apoi înlocuit de Regulamentul 852/2004 a extins la 
toate activităţile comerciale şi industriale şi artizanale 
legate de alimente, obligaţia de a întocmi un program de 
auto-control şi sa referit, de asemenea, la sistemul bazat pe 
HACCP (analiza riscurilor şi puncte de critice de Control), 
care este responsabil pentru identificarea pericolelor 
potenţiale, evaluarea severităţii şi probabilitatea de 
apariţie, identificarea şi aplicarea de proceduri pentru 
punctelor critice de control. 

Principiile H.A.C.C.P. sistem
Principiile pe care se bazează dezvoltarea unui plan 
HACCP (Analiza Riscurilor Punctele Critice de Control), sunt 
după cum urmează: 

1. analiza de potenţiale pericole microbiologice pentru 
produsele alimentare;

2. identificarea zonelor unde pot apărea riscuri pentru 
alimente;

3. deciziile să fie luate cu privire la microbiologice 
identificate puncte critice, adică acele puncte care 
pot afecta siguranţa produselor;

4. identificarea şi implementarea de proceduri eficiente 
de monitorizare şi control al punctelor critice;

5. revizuiri periodice, iar la data de modificări ale fiecărui 
proces şi de tipul de activitate, analiza de risc, punctele 
critice şi procedurile de monitorizare şi supraveghere.

CURĂŢAREA CORESPUNZĂTOARE ŞI DEZINFECTARE

COARSE DE SALUBRITATE: Scoateţi rafturile şi zonele de lucru 
cu reziduuri alimentare screpere, perii, maturi sau mop umed.

CURĂŢARE: Îndepărtaţi murdăria de pe suprafaţă prin 
acţiune mecanică cu mături, folosind bureţi sau detergenţi 
şi detergenţi cu următoarele caracteristici:

• detergent chiar şi la o concentraţie scăzută
• capacitatea de a dizolva murdăria şi emulsioneaza 

grăsimi
• eficient chiar şi în apă grea
• conţinând agenţi de sechestrare, capabile să prevină 

formarea de calcar (precipitarea sărurilor de calciu şi 
magneziu).

• Nu fi agresiv
• clătiţi-off uşor, nu lasa mirosuri şi reziduuri

DEZINFECTIE: E "faza finală de curăţare şi este proiectat pentru 
a distruge microbii, bacteriile, ciuperci şi alte microorganisme 
de echipamente şi suprafeţe de lucru în contact cu 
produsele alimentare. Se poate dezinfecta folosind vapori 
de apă sau chimice, cu următoarele caracteristici:

• Având un spectru larg de activitate împotriva majorităţii 
microorganismelor poate

• Distruge microorganismele într-un timp scurt
• Fii activ la temperaturi scăzute şi într-o gamă largă de pH
• Nu lăsaţi mirosuri sau pete
• Au un grad redus de toleranta la microorganisme
• Nu corodează metal sau deteriora suprafaţa

SFAT
Fiecare etapă de curăţare ar trebui să fie urmată de clătire 
cu apă curată pentru a evita orice contact între chimice 
şi a produselor alimentare. Este recomandabil să lase o 
înregistrare scrisă de inspecţii, de curăţare şi dezinfectare de 
zi cu zi şi să le păstreze disponibile pentru inspecţie de către 
autoritatea de supraveghere săptămânal.

Scala de măsurare a pH-ului variază de la 0 la 14. Substanţele cu pH mai mic de 7 sunt considerate acide, cele 
cu pH egal cu 7 sunt considerate neutre şi cele cu un pH mai mare de 7 sunt considerate de bază. Acizii sau 
bazele extrem de concentrate sunt corozive şi periculoase.
Produsele cu un pH sub 7 dizolva crustele pur exemplu de tip calcar în timp ce produsele cu un pH mai mare de 
7 favoarea solubilizarea grăsimilor.

PH măsoară gradul de aciditate sau bazicitate a substanţelor.

Indicaţiile ale pH-ului din acest catalog sunt aproximative. Pentru a cunoaşte valoarea oficial consultati fisa de 
securitate a produsului.

Toleranţă de  pH ± 0,5
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