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MYCIE MASZYNOWE  •  PŁUKANIE  •  MYCIE RĘCZNE  •  ZAMACZANIE

1,6-3,2g /l wody, Opakowanie: kanister 12kg, 30kg

Bardzo dobre właściwości usuwania tłuszczy, skrobi, osadów 
z kawy i herbaty. Zastosowanie z każdą twardością wody dzięki 
zawartości związków kompleksujących.

Lavamatic CL Plus
Chlorowy płyn do mycia zastawy stołowej 
w zmywarkach gastronomicznych.

1,6-3,2g /l wody, Opakowanie: 6kg, 12kg, 30kg

Uniwersalny, bezchlorowy, silnie zasadowy detergent 
do mycia zastawy stołowej, porcelanowej i szklanej.
Zastosowanie z każdą twardością wody dzięki zawartości związków 
kompleksujących.

Superlavamatic
Płyn myjący do maszynowego mycia 
naczyń.

Uniwersalny, przeznaczony do płukania i nabłyszczania zastawy 
stołowej. Redukuje ilość soli mineralnych w wodzie, pozostawiając 
naczynia jasne i błyszczące, ułatwia i przyspiesza suszenie naczyń. 
Wartość pH neutralne. Zastosowanie z każdą twardością wody.

Brillamatic

0,3-0,7g /l wody, Opakowanie: kanister 5kg, 11kg, 25kg

Płynny środek nabłyszczający 
do płukania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych.

Działający w formie aktywnej piany, płyn do ręcznego mycia naczyń 
o neutralnym pH. Odtłuszcza, ułatwia proces suszenia, zawiera 
formułę ochronną dla dłoni.

Deternet Extra

20-50g /10l wody, Opakowanie: kanister 5kg

Silnie skoncentrowany płyn 
do ręcznego mycia naczyń.

20-100g /10l wody, Opakowanie: 1kg

Niezwykle skuteczny środek czyszczący do usuwania trudnych 
osadów. Przywraca naczyniom ich pierwotny blask usuwając białko, 
skrobię, kawę, herbatę, zaschnięte resztki jedzenia, przebarwienia.

PT Clean CL
Proszek z aktywnym chlorem do 
namaczania zastawy stołowej.

10-50g /10l wody, Opakowanie: 1kg

Usuwa z naczyń osady z kawy, herbaty i innych przebarwień 
pochodzenia spożywczego.

PT Clean OX
Proszek z aktywnym tlenem do 
namaczania zastawy stołowej.

MYCIE ZASTAWY
STOŁOWEJ

Zapewnia doskonałe efekty maszynowego mycia naczyń. Usuwa 
najbardziej uporczywe zabrudzenia bez wstępnego mycia. Kilkukrotnie 
bardziej wydajny od tradycyjnych płynnych środków, dawka nawet 
10x mniejsza. Przeznaczony do zmywarek tunelowych i kapturowych. 
System dozujący oszczędzający miejsce w pomieszczeniu zmywaka.  
Wydajność bloku do 6000 koszy.

Blockmatic
Silnie skoncentrowany środek 
do maszynowego mycia naczyń 
w postaci bloku.

Opakowanie: blok 5kg  0,1-0,3g /l wody, Opakowanie: kanister 5kg

Kompatybilny z systemem Blockmatic. Kilkukrotnie bardziej oszczędny 
od tradycyjnych nabłyszczaczy. 

Brillamatic BC
Płynny środek nabłyszczający 
do płukania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych.
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Doskonale usuwa przypalenia z płyt ceramicznych i indukcyjnych, 
usuwa naloty z powierzchni metalowych. Szczególnie zalecany do 
czyszczenia wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej. Stosować 
na wilgotną powierzchnię, spłukać. Po doczyszczeniu zaleca się 
zaimpregnowanie specjalistyczną oliwką.

Inoxvitro

Opakowanie: 500ml

Może być stosowane do każdego rodzaju powierzchni. Nie powoduje 
zarysowań. Po czyszczeniu powierzchnie trzeba spłukać.
Przed użyciem wstrząsnąć.

SK-Creme

Opakowanie: 750 ml

PRODUKTY POMOCNICZE

Stosować codziennie rozcieńczając w ciepłej wodzie w stężeniu 
1%-2%. Rozprowadzić za pomocą mopa lub urządzenia do pianowego 
mycia – Hydrosystem. Po kilku minutach spłukać. Nadaje się do 
stosowania na powierzchniach mających styczność z żywnością. 
W przypadku bardzo silnego zatłuszczenia zwiększyć stężenie do 10%.

Desengras SK-200

10-20ml/l ciepłej wody. Opakowanie: 750 ml butelka z atomizerem, 5kg kanister

Koncentrat do odtłuszczania wszystkich 
powierzchni zmywalnych w kuchni. 

Mleczko czyszczące i polerujące do płyt 
ceramicznych, indukcyjnych 
i metali.

Mleczko czyszczące do łazienek 
i kuchni.

AUTOMATYCZNE MYCIE PIECÓW ODKAMIENIACZE

Skutecznie i szybko usuwa nawarstwione przypalenia z pieców, patelni, 
grilli i innych urządzeń gastronomicznych. Stosować na przypaloną 
powierzchnię po jej nagrzaniu do temperatury około 60 st.C. Aplikować 
za pomocą spryskiwacza, doczyszczać powierzchnie natychmiast po 
spryskaniu. Powtarzać do skutku. Stosować zabezpieczając dłonie i twarz.

Powergras

Opakowanie butelka 750ml, kanister 6kg

Gotowy do użycia, silnie alkaliczny 
środek do usuwania przypaleń.

Dozowanie automatyczne poprzez system mycia w piecu.

Decaforn

Opakowanie: Kanister 11kg

Roztwór roboczy od 5% (50 ml/1L wody).

Desin 3000

Opakowanie: kanister 6kg

Usuwa osad wapienny oraz zapobiega przywieraniu cząstek na ścianach 
pieca, pozostawiając je lśniące. Produkt bezzapachowy. Dozowanie 
automatyczne poprzez system płukania.

Hidroforn

Opakowanie: Kanister 11kg

Umieścić 1-2 saszetki na 10l ciepłej wody, poczekać na rozpuszczenie 
saszetki, następnie włączyć zmywarkę na kilka cykli myjących lub 
pozostawić produkt w komorze. Po zadziałaniu środka opróżnić komorę, 
napełnić świeżą wodą, włączyć na jedno mycie i ponownie opróżnić 
komorę w celu wypłukania odkamieniacza.

Desinplack

Opakowanie: saszetki 9 x 90g

Specjalistyczny detergent myjący do 
samoczyszczących pieców konwekcyjno-
parowych.

Płynny odkamieniacz na bazie kwasu 
fosforowego do odkamieniania zmywarek 
i innych urządzeń zasilanych wodą.

Płyn do płukania i neutralizowania 
zasadowych pozostałości po myciu.

Specjalny, zawierający kwasy organiczne 
oraz inhibitory korozji, produkt do 
odkamieniania i odtłuszczania zmywarek 
i innych urządzeń podgrzewających wodę.

Zalecana do impregnowania powierzchni stalowych po ich uprzednim 
doczyszczeniu za pomocą specjalistycznego mleczka. Impregnuje stal, 
zabezpieczając przed powstawaniem odcisków i dalszym zabrudzaniem. 
Spryskać powierzchnię bardzo małą ilością oliwki, intensywnie wetrzeć 
aż do całkowitego wchłonięcia.

Inoxnet Brillo

Opakowanie: 0,75l

Oliwka do pielęgnacji stali nierdzewnej.

ODTŁUSZCZANIE

ODTŁUSZCZANIE 
I USUWANIE 
PRZYPALEŃ

Używany w szorowarkach, wytwarza stabilną kontrolowaną pianę 
myjacą. Używać w roztworach 2-20%.

Descasol CN

Opakowanie: 5kg

Silnie zasadowy płyn posiadający właściwości
odtłuszczające i odkamieniające posadzki
przemysłowe odporne na alkalia.



Stosować do usuwania najbardziej uporczywych osadów ze wszystkich 
powierzchni odpornych na działanie silnych kwasów. Szczególnie 
skuteczny do usuwania nalotów z: sedesów, pisuarów, bidetów, kabin 
prysznicowych. W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczać w 
stężeniu od 20%. Zaaplikować na zabrudzoną powierzchnię, po chwili 
doczyścić za pomocą gąbki lub szczotki. Dokładnie spłukać. Zalecana 
ostrożność w kontakcie z metalem.
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CZYSZCZENIE ŁAZIENEK

ŁAZIENKA
SANITARIATY

Usuwa kamień, osad z mydła, zabrudzenia o charakterze organicznym 
oraz nieorganicznym z muszli sedesowych, pisuarów, umywalek
i armatury. Przywraca pierwotny połysk, pozostawia świeży 
i przyjemny zapach.

Desinquad

Opakowanie: 1kg, 5kg

Skoncentrowany, gotowy do uzycia żel
czyszczący o odczynie kwaśnym.

Może być stosowane do każdego rodzaju powierzchni. 
Nie powoduje zarysowań.
Po czyszczeniu powierzchnię trzeba spłukać.

SK-Creme

Opakowanie: 750 ml

Mleczko czyszczące do łazienek i kuchni.

Roztwór roboczy od 4-8%
co daje do 166 butelek 0,75l z 5l

Concentralia®Mixcal Forte

Opakowanie: 5l (7kg)

Silnie skoncentrowany, kwasowy produkt do
gruntownego usuwania osadów mineralnych
z kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
baterii, sedesów.

Roztwór roboczy 3-6% 
co daje do 222 butelek 750ml z 5l

Concentralia®Mixcal

Opakowanie: 5l

Skoncentrowany, kwasowy produkt do
bieżącego usuwania osadów mineralnych 
i mydlanych z kabin prysznicowych, umywalek,
wanien, baterii.

Pozostawia na powierzchni warstwę, która zapobiega przywieraniu 
osadów z wody i brudu.
Dozowanie: w zależności od stopnia zabrudzenia, od 10%.

Brillacal

Opakowanie : 1kg

Kwasowy środek czyszczący do usuwania 
osadów wapiennych, resztek mydła 
z armatury, kabiny prysznicowej i płytek.

Desin 5000

Opakowanie: 1l

Silny odkamieniacz usuwający 
trwałe osady.

W zależności od stopnia uporczywości zabrudzeń stosować w stężeniu 
od 20%. Ma działanie wybielające. Nie stosować jednocześnie 
z kwasowymi środkami czyszczącymi.

Desinfectante C-15

Opakowanie 1,2kg, 6kg

Skoncentrowany chlorowy preparat do 
usuwania nalotów pleśniowych i grzyba 
z powierzchni łazienkowych.

Stosować w łazienkach, WC, prysznicach, szatniach, 
siłowniach, itd. Przygotowanym roztworem, za 
pomocą ścierki lub mopa umyć zabrudzoną 
powierzchnię, pozostawić bez spłukiwania.

Biofloor

1%-5% (10ml-50ml/l)    Opakowanie: 1l, kanister 5l

Bioaktywny neutralizator resztek potu, 
uryny, fekaliów. 
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Citronex Azul

Opakowanie: 5kg

Detergent o zapachu morskim.

MYCIE POSADZEK

POSADZKI
POWIERZCHNIE

Płynne produkty na bazie mydeł i alkoholu, do mycia posadzek 
z płytek, piaskowca, marmuru, lastryko, gresu.

Dozowanie: 0,5-3% (10ml-30ml/l)

Silnie pachnące, czyszczące preparaty o wysokiej zawartości
substancji aktywnej wspomagajacej czyszczenie podłóg, które
są bardzo brudne. Efekt antypoślizgowy, półmat.

Dozowanie: 0,5-3% (10ml-30ml/l)

Można użyć do maszyn rotacyjnych.

Fregasol

Opakowanie: 5l

Detergent o słodkim anyżowym, 
kwiatowym zapachu.

Do czyszczenia bardziej uporczywych zabrudzeń.
Silniejsze usuwanie tłuszczu.

Citronex

Opakowanie: 5kg

Detergent o zapachu cytrusowym.

Fregasol Fresh

Opakowanie: 5l

Detergent o trwałym zapachu morskim.

Rosafloor CV

Opakowanie: 5l

Produkt o silnym kwiatowym zapachu.

PRODUKTY Z BIOALKOHOLEM

Środki czyszczące do zastosowań ogólnych z szybkoschnącym bioalkoholem. Sprawiają, że powierzchnie pozostają błyszczące bez smug.

Do czyszczenia powierzchni ponad posadzką rozcieńczamy od 10 do 50 ml produktu na 1 litr wody, w zależności od stopnia zabrudzenia.
Do czyszczenia posadzek stosuje się od 20 do 100 ml na każde 10 litrów wody.

Przeznaczony do mycia posadzek o wysokim połysku typu płytki 
gresowe, ceramika.

Limpiador Gres

Opakowanie: 5kg

Detergent o zapachu cytryny.

Zapach zielonych cytrusów.

Limpiador Bio

Opakowanie: 5l, 1l

Produkt dla wszystkich rodzajów 
powierzchni: podłogi, płytki, armatura 
sanitarna i meble.

Citronex Neutro

Opakowanie: 5l

Kwiatowy zapach.

Neutralne pH. Produkt idealny do ręcznego czyszczenia powierzchni
typu marmur, granit, pytki.

Neutralne pH. Produkt idealny do czyszczenia powierzchni typu 
marmur, granit, płytki.
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Pozostawia warstwę antypoślizgową.
Mycie za pomocą mopa wlewając 3%-10% (30ml-100ml/ l).

Cera Lax

Opakowanie: 1l, 5l

Szczególnie polecany do mycia szyb i luster. Natychmiastowe 
odparowanie bez pozostawiania smug.

Cristalin Multiusos

Opakowanie: 750ml, 5l

Emulsja na bazie wosków i polimerów do
pielęgnacji twardych posadzek typu pcv,
kamień.

Gotowy do użytku preparat alkoholowy 
do bieżącego i gruntownego mycia 
powierzchni szklanych. 

ŚRODKI SPECJALISTYCZNE

Środki do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni. Nie wymagają spłukiwania, antystatyczne.

Pozostawia znakomitą powłokę antypoślizgową.
Mycie za pomoca mopa wlewając 3%-10% (30ml-100ml/ l).

Cera LTX

Opakowanie: 1l, 5l

Specjalny wosk do mycia i polerowania
marmuru, piaskowca, granitu i płytek.

Roztwór roboczy 3-6% 
co daje do 222 butelek 750ml z 5l

Concentralia®Mixglass

Opakowanie: 5l

Uniwersalny płyn do codziennego mycia 
wszystkich powierzchni szklanych.

Idealny do mebli. 
Nie wymaga spłukiwania.

Roztwór roboczy 3-6% 
co daje do 222 butelek 750ml z 5l

Concentralia®Mixgreen

Opakowanie: 5kg

Uniwersalny płyn do codziennego mycia 
wszystkich powierzchni wodoodpornych.

MC1601Maksymalnie naturalny połysk i nawilżenie dzięki wysokiej
koncentracji oleju lnianego.
Do mycia posadzki rozcieńczyć  1%-5% (10ml-50ml/ l)

Linotex

Opakowanie: 5l, 1l

Produkt nawilżająco-czyszczący 
z mydłem ochronnym do powierzchni 
drewnianych i parkietów.

Szczególnie zalecany do usuwania zabrudzeń wapiennych z posadzek 
basenowych oraz pod prysznicami. Skutecznie likwiduje utrwalone 
osady i plamy.
Dawkowanie – od 10% w zależności od stopnia zabrudzenia.

Sanibath

Opakowanie: 5l

Kwasowy środek do gruntownego 
maszynowego doczyszczania posadzek.

Multibrite

Opakowanie: 0,75l

Gotowy do użycia płyn do pielęgnacji
powierzchni drewnianych i stali 
nierdzewnej.

PREPARATY BIOAKTYWNE

Preparat w spraju gotowy do użytku. Neutralizuje wszelkie uciążliwe 
zapachy, w szczególności: nikotynę, pot, wilgoć, zapach pozostawiony 
przez zwierzęta. Rozpylić w pomieszczeniu, najlepiej na zasłony, 
tapicerkę, wykładziny dywanowe.

Microdor Pro

Opakowanie: 0,5l butelka z atomizerem, 1l butelka

Bioaktywny neutralizator 
niepożądanych zapachów.

Stosować w łazienkach, WC, prysznicach, szatniach, siłowniach, itd. 
Zalać koncentratem odpływ z którego wydostaje się niepożądany 
zapach. 
Dawkowanie: 50ml-200ml na każdy odpływ.

Liqzyme

Opakowanie: 1l butelka

Bioaktywny neutralizator fetoru 
wydostającego się z kratek odpływowych. 

Rozkłada oleje i tłuszcze zgromadzone w rurach odpływowych. 
Likwiduje niepożądane zapachy. Idealny do zalewania separatorów 
resztek organicznych.  
Dawkowanie uzależnione od pojemności instalacji odpływowych.

Graszyme

Opakowanie: kanister 5kg, 25kg

Bioaktywny udrażniacz rur w gastronomii, 
przemyśle spożywczym. 

Stosować bez rozcieńczenia spryskując plamę, po kilku 
minutach doczyścić za pomocą szczoteczki. 
Do szamponowania wykładzin dywanowych używać 
roztwór 10-20% za pomocą maszyny ekstrakcyjnej.

Tapinet

Opakowanie: 750ml , 5l

Specjalistyczny szampon do miejscowego 
usuwania plam z tapicerek 
i szamponowania 
wykładzin dywanowych. 

Stosować w łazienkach, WC, prysznicach, szatniach, 
siłowniach, itd. Przygotowanym roztworem, za pomocą 
ścierki lub mopa umyć zabrudzoną powierzchnię,
pozostawić bez spłukiwania.
Dawkowanie: 1%-5% (10ml-50ml/l).

Biofloor

Opakowanie: 1l, kanister 5l

Bioaktywny neutralizator resztek potu, 
uryny, fekaliów. 

POWIERZCHNIE PIONOWE

Preparaty zawierające w swoim składzie mikrodrobnoustroje rozkładające przyczynę powstawania uciążliwych zapachów, odtykające odpływy 
wody i ścieków.

Roztwór roboczy 3-6% 
co daje do 222 butelek 750ml z 5l

Concentralia®Linamix

Opakowanie: 5l

Produkt w postaci koncentratu do 
pielęgnacji powierzchni drewnianych, 
mebli, laminatów, parkietów.
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Agradalux Ambinova

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Świeży morski zapach z nutą owoców
cytrusowych i kwiatu pomarańczy.

TEKSTYLIA MOCNO SKONCENTROWANY

ODŚWIEŻACZE
POWIETRZA

SKONCENTROWANE ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

Agradalux ET

Opakowanie: 15 x 1l butelka z atomizerem

Zapach Eternity.

Agradalux KL

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Zapach CKO.

Nie pozostawia plam.
Zapach świeżej pościeli.

Agradalux SBL

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Specjalny odświeżacz powietrza do
aplikowania bezpośrednio na tekstylia.

Agradalux LV

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Zapach świeżej cytryny.

Agradalux Poma

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Zapach świeżych jabłek.

Agradalux Préssec

Opakowanie: 1l butelka z atomizerem

Zapach słodkiej brzoskwini.

Silnie skoncentrowany odświeżacz powietrza do stosowania w postaci 
kropli. Usuwa nieprzyjemne i uporczywe zapachy dzięki niskiej 
zmienności jego składników. Zastosowanie w szatniach, łazienkach, 
salach gimnastycznych i miejscach o dużym natężeniu ruchu.
Nalej kilka kropli w rogach pomieszczeń, które mają być odświeżane, 
w miarę możliwości w pobliżu skrzydła drzwi, aby ułatwić wentylację 
i mieszanie się zapachu.

Sensiflor

Opakowanie: 500ml

Słodki, delikatny, kwiatowy zapach.
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Składający się z komponentów pozwalających w prosty sposób usuwać 
uporczywe zabrudzenia organiczne na wszystkich rodzajach tkanin.
Odtłuszcza i rozpuszcza plamy olejowe i tłuszczowe bez uszkodzania tkanin.
Zawiera wybielacze optyczne.
Może być stosowany z wybielaczami chlorowymi i tlenowymi, a także 
samodzielnie lub w połączeniu z produktami Wash Booster lub Aditex Liquid.

Tenso S-1

Opakowanie: 25kg, 200kg

Specjalny detergent do zastosowania
profesjonalnego. Środek piorący o wysokiej 
zawartości środków powierzchniowo 
czynnych.

ZMIĘKCZACZE

AKTYWATORY

ŚRODKI PIORĄCE

ODTŁUSZCZACZE

Skuteczne działanie już w niskiej temperaturze i niskiej alkaliczności.
Z łatwością usuwa zabrudzenia organiczne ze wszystkich rodzajów tkanin. 
Doskonale rozpuszcza plamy olejowe i tłuszczowe bez uszkadzania tkanin.
Może być stosowany z wybielaczami tlenowymi, a także w połączeniu z 
produktami Wash Booster lub Aditex Liquid.

Zymetex

Opakowanie: 25kg, 200kg

Enzymatyczny detergent do zastosowania
profesjonalnego o dużej zawartości 
enzymów i środków powierzchniowo 
czynnych.

Dokładnie pierze wszelkiego rodzaju zabrudzenia nie niszcząc tkanin, 
równocześnie chroniąc kolory.

Boon Gel Activo

Opakowanie: kanister 4x5kg, 25kg

Skoncentrowany detergent w postaci żelu 
do wszystkich rodzajów tkanin.

Usuwa wszelkie resztki detergentów i ładunków elektrostatycznych. Zmiękcza 
tkaniny, ułatwia prasowanie, sprawia, że odzież jest przyjemna w dotyku.
Zapobiega odkładaniu się soli w tkaninach.
Rodzaje zapachów:
Suavinol Pro zapach białych kwiatów
Suavinol Len owocowo-kwiatowy z nutą cytryny
Suavinol Floral słodki, kwiatowy zapach

Suavinol

Opakowanie: kanister 25kg, beczka 200kg

Silnie skoncentrowany środek 
zmiękczający o właściwościach 
antyelektrostatycznych.

Szczególnie zalecany w praniu tkanin gastronomicznych zarówno
syntetycznych jak i naturalnych. Ze względu na swoją kompozycję składników 
posiada dużą skuteczność zwilżania, odtłuszczania i ochrony tkanin.
Może być stosowany wraz z produktami Tenso S-1 i Wash Booster.

Humectil 6000

Opakowanie: kanister 25kg, beczka 200kg

Specjalny rozpuszczalnik do usuwania 
zabrudzeń organicznych i tłuszczowych.

Dzięki swojej kompozycji zawierającej środki powierzchniowo czynne i specjalne 
alkohole tłuszczowe niezwykle skuteczny w usuwaniu zabrudzeń mineralnych 
jednocześnie delikatny dla tkanin.

Humectil EC

Opakowanie: kanister 25kg, beczka 200kg

Specjalny, skoncentrowany rozpuszczalnik
przeznaczony szczególnie do prania 
odzieży roboczej zabrudzonej smarami 
i olejami ropopochodnymi.

Dzięki swojej kompozycji zawierającej środki powierzchniowo czynne i specjalne 
alkohole tłuszczowe niezwykle skuteczny w usuwaniu zabrudzeń mineralnych 
jednocześnie delikatny dla tkanin.

Aditex 200

Opakowanie: kanister 25kg, beczka 200kg

Dodatek odtłuszczający do plam 
olejowych, tłuszczowych i białkowych, 
szczególnie do zastosowania w przemyśle 
mięsnym i rybnym.

Nadaje się do odzieży roboczej, kucharskiej i pościeli. Pozwala na pracę  w wyższej 
temperaturze bez wpływu na kolory. Poprawia skuteczność  w usuwaniu plam z krwi, 
tłuszczu i oleju. Pomaga utrzymać brud zdyspergowany w kąpieli piorącej. Zawiera 
sekwestranty, środki dyspergujące  i środki zapobiegające powstawaniu osadów na 
tkaninach i maszynach. Może być stosowany z wybielaczami chlorowymi i tlenowymi
Do stosowania w połączeniu z produktami Tenso S-1, Zymetex i Wash Booster.

Aditex Liquid

Opakowanie: kanister 30kg, beczka 200kg

Aktywator odtłuszczający do zastosowania
profesjonalnego. Specjalny dodatek 
obdarzony dużą skutecznością 
odtłuszczania i usuwania plam.

PROSZKOWY WYBIELACZ CHLOROWY

Przeznaczony do usuwania uporczywych plam z białej bielizny.
Szczególnie nadaje się do kontrolowanego wybielania w specjalnych procesach 
wybielających.

Blanquisan®

Opakowanie: 1kg , 10kg

Aktywny wybielacz chlorowy w postaci 
proszku o wysokiej zawartości aktywnego 
chloru.

PLYNNE ŚRODKI PIORĄCE




