PATALPŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS:
Prekės pavadinimas

Paskirtis
Paskirtis. Mažai putojantis neutralus antistatinėmis savybėmis
pasižymintis ploviklis, skirtas lakuotų, alyva impregnuotų ir
vaškuotų grindų, parketo, laminato, linoliaumo, PVC,
klinkerinių ir akmeninių grindų kasdieniniam plovimui. Taip
pat tinka kitų vandeniui atsparių paviršių valymui. Malonaus
kvapo. Skiesti 3-30 ml./ 5 litr. vandens
Koncentruotas. Neutralus antistatinis grindų ploviklis.Po
plovimo grindys pasidengia apsugine plėvele, neledžiančia
prilipti nešvarumams.
Skiesti 3-30 ml./ 5 litr. vandens

Mato vnt.
1L

Grindų ploviklis Floor

Paskirtis. Neutralus ploviklis laminatui, linoleumui ir
keraminėms grindims plauti rankomis

5L
1L

Market

Paskirtis. Tinka šalinti labai užterštus, įsisenėjusius
nešvarumus (riebalus, tepalus ir t.t) nuo akmens grindų,
teracinių, plastikinių, lakuotų ir dažytų paviršių rankinių ir
mechanizuotų būdu.

5L

darbinio tirpalo pH 12

K-Expert 2

Universali plovimo priemonė.
Kasdieniniam patalpų valymui.Vandeniui atspariems pav.

5L

Floor Universalus
valiklis

Universali plovimo priemonė. Tinka plauti grindis, sienas,
plyteles.

1,5 L

K-Expert 4 Burns&Coal
Cleaner

Stiprus orkaičių valiklis. Stipriai veikiantis, citrinų kvapo,
valiklis, skirtas pridegusioms ir apanglėjusioms liekanoms
valyti nuo keptuvių, orkaičių ir mikrobangų krosnelių,
plovimui

1L
5L

Valis. Virtuves valiklis

Paskirtis. Gerai nuvalo riebalu, kavos ir arbatos dėmes, kitus
nešvarumus. Tinka visiems virtuvės paviršiams. Itin
veiksmingas

750 ml

Dūmas

Paskirtis. Naudojamas rūkyklų, kepyklų įrangos valymui,
riebaluotų paviršių plovimui. Gali būti naudojamas
kanalizacijos vamzdžiųplovimui. Koncetruotas.

6 Kg

K-Expert 8 Quick
Cleaner

Paskirtis. Visų vandeniui atsparių paviršių kasdieniniam
valymui (langų, veidrožių, baldų bei kitų pav.)

0.5 L
5L

K-Expert 7 Glass &
Surface

Paskirtis. Stiklinių paviršių valiklis. Greitai išdžiūsta,
nepalieka pėdsakų.

5L

Carpex Profi

Kilimų ir tekstilės paviršių ploviklis. Tinka visų tipų kilimų,
tekstilės paviršių, minkštų baldų ir automobilių sėdynių
plovimui mašininiu būdu. Dozavimas: 50-500ml/5L vandens.

5L

Paskirtis. Rūgštinis valiklis-želė skirtas rūdžių ir druskų
nuosėdų šalinimui nuo keraminių ir kitų rūgštims atsparių
paviršių sanitarininėse patalpose, tinka valyti variniams
paviršiams. DĖMESIO! Dėl rūgštingumo netinka naudoti
marmuro ir klintinio akmens plovimui emaliuotiems
Paskirtis. Koncentruotas silpnai rūgštinis ploviklis. Efektyviai
šalina riebalų ir muilo apnašas nuo keraminių ir porcelianinių
paviršių, čiaupų ir maišytuvų.

5L

StepUniwash Lilac
Naujiena

Stepwash

darbinio tirpalo pH 10

darbinio tirpalo pH 12

5L

darbinio tirpalo pH 10

darbinio tirpalo pH 9,5

K-Expert 11
darbinio tirpalo pH 1

Sansil
darbinio tirpalo pH 1

1L

Rūgštinis sanitarinis
valiklis
Torpa

Paskirtis. Generaliniam sanmazgo valymui. Nenaudoti
emaliuotų paviršių valymui.

1L

Paskirtis. Kanalizacijos vamzdžių valiklis. Dezinfekuoja ir
šalina nemalonų kvapą.

550g

Dix
Lazure
WindowPlus

Šveitimo kremas-pienelis “DIX”

550 g

Šveitimo milteliai “Lazure”

1000 g

Langų valiklis “Window plus” su purkštuvu. Nepalieka
valymo dryžių. Malonaus kvapo.
WC gelis citrinų kvapo

750 ml

WC gelis

1l

Oro gaiviklis

Oro gaiviklis purškiamas 300 ml

vnt

PLOVIMO IR DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖS:
Paskirtis: Skirtas dezinfekuoti talpoms, inventoriui ,
vamzdynams ir paviršiams pieno , maisto pramonėje , viešojo
maitinimo įstaigose ir visuomeninės paskirties vietose. Skalauti
nebūtina. Koncentruotas.

4L

darbinio tirpalo pH 5

Mėta

Paskirtis. Naudojama paviršių valymui ir dezinfekavimui.
Koncentruotas.

1L

Paskirtis. Paviršių dezinfekavimui. Po dezinfekavimo nereikia
nuplauti. Su purkštuvu.

1L

Oksoon

darbinio tirpalo pH 5

ADK-611. Alkoholinė
dezinfekavimo
priemonė
darbinio tirpalo pH 6

RANKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS:
SMD-11. Skystasis
dezinfekuojantis muilas

Paskirtis: Skystas muilas rankų plovimui ir dezinfekavimui.
Veiklioji dezinfekuojanti medžiaga – triklozanas.

gaminio pH 5,5

0,5 L
5L

Paskirtis: Skystas rankų muilas - balzamas

5L

SM-12.Skystas muilas

Paskirtis: Skystas rankų muilas.

Manusept Basic. Rankų
dezinfekavimo
priemonė

Paskirtis: Manusept basic yra universali rankų antiseptikos
priemonė. Ją galima naudoti visur, kur reikalinga chirurginė
arba higieninė rankų dezinfekcija

0,5 L su doz.
1L
0,5 L

ADK 612
dezinfekavimo
priemonė

Paskirtis: Alkoholinė dezinfekavimo priemonė ADK-612
paruošta naudojimui

1L

Paskirtis. Plauna suodžius, tepalą, rūdis ir kitus vandenyje
netirpstančius teršalus.

6 Kg

Paskirtis. Malonaus apelsininio kvapo rankoms plauti nuo
riebalų, dažų, tepalų, klijų, cemento, minkština ir apsaugo odą.
Tepti ant sausų rankų, išsitrinti ir nuplauti vandeniu.

3,78 L

DIX Gel

Paskirtis. Antibakterinis, koncentruotas, su glicerinu

1L
5L

Gold Cytrus

Indų ploviklis..

5L

Vedelseep
gaminio pH 5,5

Sieninis laikyklis

gaminio pH 6,5

Pasta rankom su
abrazyvu
Pasta rankoms su
pompa

INDŲ PLOVIKLIAI:

SKALBIMO PRIEMONĖS:
Tersy skalbimo
milteliai

Paskirtis. Universalūs skalbimo milteliai visų rūšių audiniams
skalbti paprastomis ir automatinėmis mašinomis

9 Kg

Tersy

Paskirtis. Universalūs skalbimo milteliai visų rūšių audiniams
skalbti paprastomis ir automatinėmis mašinomis

3 Kg

Skalbinių minkštiklis
Booster

Paskirtis. Sintetikai, trikotažui ir kitų rūšių audiniams skalauti.
Suteikia audiniams ypatingą minkštumą ir purumą bei malonų
kvapą.

1L

Actiff baliklis

Paskirtis. Audinių baliklis be chloro. Tinka ir švelniems
audiniams.

1L

Forte Super baliklis
dezinfekantas

Paskirtis. Audinių baliklis su chloru dėmių šalinimui.
Sanitarinių patalpų ir inventoriaus dezinfekavimui.,

1L

