
NOWA GAMA PRODUKTÓW W KONCENTRACIE
Czystość przyszłości bardziej zrównoważona

jakość, wygoda i zrównoważenie

Innowacyjny przyrząd przenośny do 
natychmiastowego mieszania



 

ZMNIEJSZA ILOŚĆ OPAKOWAŃ, POJEMNIKÓW I 
SKŁADOWANIA
20 razy mniejszy wpływ na środowisko. mniejsze zużycie plastikowych pojemników, 
zasobników, etykiet oraz rozpylaczy sprayu, (mikrodrobiny plastiku).

20 razy zredukowana ilość transportu chemii i wody.

Wyrzuć Concentralia® po zużyciu do żółtego pojemnika na śmieci.

ZREDUKUJ SWÓJ UDZIAŁ CO2

100% PODLEGA RECYKLNGOWI



Najbardziej wydajna, skuteczna i 
zrównoważona higiena i czystość z... 

aktywną pianką

Usa

Pomóż nam zmniejszyć ilość masowego wyrzu-
cania tworzyw sztucznych na naszej planecie

Kupując 1 pojemnik 
zyskujesz równoważnik 20 butelek 

po 750 ml (15 litrów)  produktu 
 jakości PREMIUM gotowego 

do użycia..        



3 Właściwości czyszczące  
3 Czyści bez wybielacza
3 Super połysk i zapobiega ponownemu osadzaniu
3 Efekt hydrofobizujący
3 Usuwa kamień
3 Usuwa rdzę
3 Właściwości zapobiegające osadzaniu się 
kamienia
3 Orzeźwiający zapach miętowy

   

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy do 
użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze powyżej 
minimum. 
Zbiornik można napełniać 48 razy aż do całkowitego zużycia 
preparatu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 20 butelek 
o pojemności 750 ml, tj. 15 litrów środka do usuwania kamienia z 
łazienki Antical jakości PREMIUM gotowego do użycia.

Spryskać, rozprowadzić i przetrzeć szmatką, szczotką lub 
druciakiem. Odczekaj kilka sekund, a następnie spłucz w 
razie potrzeby wodą lub przetrzyj ściereczką.

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn  
Kolor: Ciemny brąz  
Zapach: Zielona mięta 
Gęstość: (g/ml): 1,18+/-0,2           
pH (5%): 1,5+/-0,2                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI: 65DG-7TMX-5QHD-YUHE
Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia®Środek do usuwania kamienia Antical jest produkowany pod ścisłą kontrolą 
jakości zgodnie z hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i środowiskowymi
Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zakładać okulary 
ochronne, rękawiczki ochronne.

Odkamieniacz Antical

www.sallo.es

Produkt przeznaczony do 
czyszczenia i polerowania 
kranów, łazienek i toalet.  
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3 Właściwości czyszczące  
3 Czyści bez wybielacza
3 Super połysk
3 Efekt odtłuszczenia
3 Eliminuje zapachy
3 Bez spłukiwania
3 Zapach świeżości

Bioalkohol do każdego

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy 
do użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze 
powyżej minimum. 
Zbiornik można napełniać 48 razy aż do całkowitego zużycia 
preparatu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 20 butelek 
o pojemności 750 ml, tj. 15 litrów środka do usuwania kamienia 
z Bioalkohol do każdego użytku jakości PREMIUM, gotowego do 
użycia.

Spryskać, rozprowadzić i przetrzeć szmatką, szczotką lub 
druciakiem. Nie ma konieczności spłukiwania produktu.

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn   
Kolor: zielony  
Zapach: Słodki, świeży
Gęstość: (g/ml): 0,97+/-0,03               
pH (5%): 10+/-0,2                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI: 0U94-6TEE-AQHC-PP6E
Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia® Kuchnie i urządzenia sanitarne Bioalkohol jest produkowany pod ścisłą 
kontrolą jakości zgodnie z hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i 
środowiskowymi
Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala 
od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. 
Nie palić tytoniu. Zakładać okulary ochronne, rękawiczki ochronne

www.sallo.es

Produkt przeznaczony do 
kuchni, łazienek, drzwi, 
stołów, szafek i wszelkiego 
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3 Właściwości czyszczące na wielu 
powierzchniach  
3 Bez spłukiwania 
3 Super połysk
3 Zapobiega osadzaniu się kurzu.
3 Działanie odtłuszczające
3 Efekt filmogeniczny
3 Nie pozostawia smug.

Preparat do czyszczenia każdego 
rodzaju szkła, luster, glazury i 
powierzchni

Uniwersalny do szkła

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy do 
użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze powyżej 
minimum. Zbiornik można napełniać 48 razy aż do całkowitego 
zużycia preparatu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 20 
butelek o pojemności 750 ml, tj. 15 litrów środka do uniwersalnego 
do szkła jakości PREMIUM, gotowego do użycia.

Spryskać, rozprowadzić i przetrzeć szmatką aż do uzyskania 
suchej powierzchni.  Nie ma konieczności spłukiwania 
produktu. 

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn    
Kolor: Bursztyn  
Zapach: Charakterystyczny z amoniakiem
Gęstość: (g/ml): 0,82+/-0,02               
pH (5%): 10,90/-0,5                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI: R0DG-7T84-JQHE-N5C9
Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia®Środek uniwersalny do szkła jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości 
zgodnie z hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i środowiskowymi
Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapobiegać wydzielaniu się 
do otoczenia. Zakładać okulary ochronne, rękawiczki ochronne

www.sallo.es
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3 Właściwości czyszczące odtłuszczające 
3 Super połysk
3 Właściwości zapobiegające osadzaniu 
się tłuszczu
3 Efekt rozcieńczenia
3 Szybki środek czyszczący
3 Zapach Limonki
3 Zasadowy

Produkt szczególnie odpowiedni 
do wszystkich rodzajów 
przyborów kuchennych i mebli

Środek do usuwania tłuszczu 
z różnych powierzchni

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy do 
użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze powyżej 
minimum. 
Zbiornik można napełniać 48 razy aż do całkowitego zużycia 
preparatu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 20 butelek 
o pojemności 750 ml, tj. 15 litrów środka do usuwania tłuszczu z 
różnych powierzchni jakości PREMIUM, gotowego do użycia.

Spryskać, rozprowadzić i przetrzeć szmatką, szczotką lub 
druciakiem. Odczekaj kilka sekund, a następnie spłucz w 
razie potrzeby wodą lub przetrzyj ściereczką.

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn    
Kolor: Ciemny brąz  
Zapach: Zielona mięta
Gęstość: (g/ml): 1,20+/-0,02               
pH (5%): 13/-0,5                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI:5UCG-6TVA-XQHE-AG65
Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia®Środek do usuwania tłuszczu z różnych powierzchni jest produkowany pod 
ścisłą kontrolą jakości zgodnie z hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i 
środowiskowymi
Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapobiegać wydzielaniu się 
do otoczenia. Zakładać okulary ochronne, rękawiczki ochronne

www.sallo.es
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3Super połysk  
3 Do podłóg
3 Bez spłukiwania
3 Nie pozostawia śladów
3 Delikatny efekt odtłuszczenia
3 Intensywny zapach

Produkt przeznaczony do każdego 
rodzaju podłóg bez potrzeby 
spłukiwania

Środek neutralny do wielu 
podłóg

www.sallo.es

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy do 
użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze powyżej 
minimum. 
Zbiornik można napełniać 9 razy aż do całkowitego zużycia 
preparatu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 3 litry, 400 
zasobników  neutralnego środka do podłóg jakości PREMIUM, 
gotowego do użycia.

Rozpryskać 12 razy wewnątrz zasobnika, a następnie czyścić.

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn 
Kolor: Ciemny brąz 
Zapach: Słodki, świeży, kwiatowy 
Gęstość: (g/ml): 0,99+/-0,02               
pH (5%): 10/-0,5                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI:73DG-QTXH-UQHW-9GXC
Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia®Środek do podłóg 5D jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości zgodnie z 
hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i środowiskowymi
Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać.  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zapobiegać wydzielaniu się 
do otoczenia. Zakładać okulary ochronne, rękawiczki ochronne
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3 Środek czyszczący 
3  Do każdego rodzaju powierzchni i podłóg 

odpornych na działanie chloru
3 Czyste i pozbawione zapachów powierzchnie
3 Środek do zwalczania pleśni
3 Wybiela i usuwa plamy z białych ubrań

Produkt przeznaczony do stosowania w 
łazienkach i kuchniach, który pozostawia 
czyste i pozbawione zapachów 
powierzchnie.

Łazienki i kuchnie  
Aktywny chlor + mydło

www.sallo.es

Sposób użycia i dozowania:
Odkręcić boczny korek „AGUA/WATER” i napełnić wodą z kranu. 
Przekręcić rozpryskiwacz do pozycji ON (WŁ.).  System gotowy 
do użycia. Zastosować. Poziom wody utrzymać zawsze powyżej 
minimum. 
Zbiornik można napełniać 48 razy aż do całkowitego zużycia 
koncentratu. Z jednego pojemnika Concentralia uzyskasz 20 
butelek o pojemności 750 ml, tj. 15 litr 

Spryskać, rozprowadzić i przetrzeć szmatką, szczotką lub 
druciakiem. Odczekaj kilka sekund, a następnie spłucz w razie 
potrzeby wodą lub przetrzyj ściereczką.

Format i pojemnik:
Metoda opatentowana: Urządzenie Ecofoam System®   
z 425 ml koncentratu.

Dane techniczne:
Wygląd: płyn    
Kolor: Żółty  
Zapach: Charakterystyczny chlor
Gęstość: (g/ml): 1,2+/-0,03               
pH (5%): 12,3/-0,5                      
Biodegradowalny

Dodatkowa informacja: UFI: 9WCG-QTJR-7QHW-YTS7

Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi biodegradowalności i 
rozporządzeniem dot. detergentów.
Concentralia® Łazienki i kuchnie do usuwania kamienia produkowany pod ścisłą kontrolą 
jakości zgodnie z hiszpańskimi i unijnymi przepisami toksykologicznymi i środowiskowymi

Środki ostrożności i postępowanie:
Nie połykać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać 
wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Zakładać okulary ochronne, rękawiczki ochronne. 
Nie mieszać z innymi preparatami chemicznymi. Nie łączyć ze środkami zawierającymi 
kwas, amon, amoniak, substancje redukujące i produkty organiczne. Nie łączyć z 
metalami, ich stopami i solami.
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* Testowany przy temperaturze otoczenia między 18 a 25ºC.  Stosowanie przy temperaturach niższych lub wyższych 
niż wskazana może wpłynąć na ilość uzyskanych butelek.

Możesz napełnić 48 razy aż do pełnego zużycia 
koncentratu i otrzymasz 15 litrów*.   

=20 butelek o pojemności 750 ml środka 
gotowego do użycia.  

Ze środkiem Germinex® możesz napełnić 24
 razy i otrzymasz 7,5 litrów *. =10 butelek o pojemności 

750 ml środka gotowego do użycia.  
Neutralny środek do podłóg możesz napełniać wodą 9 razy i 

otrzymasz 3 litry =400zasobników*.

¡ U W A G A ! 
 JEŚLI ŚRODEK NIE WYLEWA SIĘ, NAPEŁNIJ PONOWNIE 
DOZOWNIK POPRZEZ WTYCZKĘ „AGUA/WATER” (WODA)

S P O S Ó B  U Ż Y C I A



Pomóż nam zmniejszyć ilość 
masowego wyrzucania tworzyw 
sztucznych na naszej planecie

¡ U W A G A ! 
 JEŚLI ŚRODEK NIE WYLEWA SIĘ, NAPEŁNIJ PONOWNIE 
DOZOWNIK POPRZEZ WTYCZKĘ „AGUA/WATER” (WODA)

Concentralia Pro 
redukuje o 20 

razy zużycie plastiku

NAPEŁNIJ • UŻYJ PONOWNIE • PRZETWARZAJ



Sallo Kyra, S.L.
Fábrica: C/ Compositor Bach 17-19 • Pol. Ind. Can Jardí. Rubí, BARCELONA (SPAIN)  

TEL.: +34 93 588 08 46 •  www.sallo.es • comercial@sallo.es
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REDUKUJESZ 20 RAZY ZUŻYCIE PLASTIKU

Innowacyjny przyrząd przenośny do
 natychmiastowego mieszania


