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PIONIER EKOLOGII
OD PONAD 25 LAT
Myśląc o przyszłych pokoleniach Werner & Mertz 

uwalnia potencjał sił natury, aby poprawić jakość 

życia.

Technologia i natura są zrównoważone w sposób 

bezpieczny, niezawodny, efektywny i przyjazny dla 

środowiska naturalnego. Poprzez poszanowanie 

różnorodności i zaangażowanie w rozwój innowa-

cyjnych i markowych produktów budujemy wartość 

i zapewniamy trwałą ochronę aktywów dla naszych 

klientów.

WYBRANE NAGRODY PRZYZNANE

NASZEJ FIRMIE W OSTATNICH LATACH

2014  Marka Godna Zaufania
dla marki Frosch przez 13 kolejnych lat

2015  CRADLE TO CRADLE PRODUCTS

INNOVATOR AWARD

2016  German Packaging Award
Złota nagroda dla światowej innowacji 

– butelka w 100% z postkonsumenckiego rHDPE

2016 ISSA AMSTERDAM INNOVATION AWARD
 dla systemu Quick & Easy

2017  GREEN BRANDS
dla marki green care PROFESSIONAL,

nagroda utrzymana od 2015 roku

2017  Innovation Award – London Cleaning Show/UK
dla Systemu QUICK & EASY w kategorii „Wyposażenie 

i narzędzia do utrzymania czystości i zachowania 

bezpieczeństwa”

2017  EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii
dla Systemu QUICK & EASY w kategorii 

Ekoprodukt i Zielone Technologie

Od 150 lat siedziba Werner & Mertz mieści się w Moguncji 

w Niemczech. W Europie 1000 pełnych pasji pracowników fi rmy 

dostarcza najlepsze w swojej klasie produkty i rozwiązania, które 

mają zapewnić pomyślność naszym klientom teraz i w przyszłości.

Od 1971 roku Werner & Mertz Professional wytycza kierunek 

na profesjonalnym rynku utrzymania czystości poprzez zrówno-

ważone i wysoce skuteczne rozwiązania dla dobra człowieka, 

środowiska i biznesu.



CO SPRAWIA, ŻE TEN BUDYNEK JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ 

PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU BIUROWCÓW W EUROPIE?

Od 2010r. nasza nowa siedziba jest jednym z najbardziej charakterystycznych symboli miasta, tuż przy

wjeździe do Moguncji. Budynek, wyposażony w imponujące turbiny wiatrowe na dachu, spełnia najwyższe

międzynarodowe standardy zrównoważonego i przyjaznego środowisku budownictwa. Dzięki energii

wiatrowej, panelom słonecznym i energii geotermalnej, nowy budynek wytwarza 20% więcej energii

elektrycznej niż wynosi jego bieżące zapotrzebowanie.

Nowa siedziba Werner & Mertz wyznacza nowe standardy

efektywności energetycznej i udowadnia, że fi rma jest

prawdziwym pionierem ekologii.

■ 2010 Nagroda Ekologiczna Nadrenii – Palatynatu

■  2012 LEED (Przywództwo w Projektowaniu Energooszczędnych

i Przyjaznych Środowisku Budynków) Platynowy – najbardziej

wymagający certyfi kat zrównoważonego rozwoju dla budynków

Krajowe i międzynarodowe certyfi katy stanowią dowód stosowania

przez naszą spółkę weryfi kowalnych standardów jakości w zakresie 

procesów i produktów.

Zeskanuj, kliknĳ  i sprawdź 

dodatkowe informacje.

www.wmprof.com



ZAUFANE MARKI 

tana PROFESSIONAL 

Potwierdzona skuteczność działania

Dostawca rozwiązań o zrównoważonych
podstawach

Niezawodność, bezpieczeństwo i wysoka
efektywność czyszczenia obok konsekwentnego
dążenia do zrównoważonego rozwoju

green care PROFESSIONAL 

Najwyższa skuteczność czyszczenia

Pionier zintegrowanego zrównoważonego
rozwoju

Konsekwentne dążenie do ciągłej 
innowacyjności, aby stać się najlepszym
w swojej klasie pod każdym względem

DOSKONAŁE ZRÓWNOWAŻENIE
DLA DOBRA CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKA I BIZNESU

Silne marki, wysoko wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy wspierają naszą konsekwentnie 
realizowaną politykę zrównoważonego rozwoju w całej spółce. Zapewniają przyszłość Werner & Mertz 
Professional i perspektywy zdobycia pozycji lidera innowacyjności na europejskim rynku w obszarze 
profesjonalnego utrzymania czystości i higieny.

Nasze zaufane marki mają odmienne tożsamości posiadając jednocześnie zrównoważone podstawy.
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ZAPEWNIAMY ROZWIĄZANIA                                                   DLA NAJPOWAŻNIEJSZYCH 

ASPEKTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA TAKICH JAK CZYSTE POWIETRZE, GLEBA,  

WODA I ENERGIA

Koncepcja Cradle to CradleCM (dosłownie „od kołyski do kołyski”) zamienia proces produkcji w pozytywną siłę dla 

społeczeństwa, ekonomii i naszej planety. W porównaniu z innymi Ekoetykietami koncepcja Cradle to CradleCM 

 wykracza poza czystą wydajność i skupia się na projektowaniu w pełni zrównoważonych produktów.

ROBIMY TO, CO WŁAŚCIWE, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

REGUŁA CRADLE TO CRADLE® – Weź – zużyj– zregeneruj
  

 

Cykl biologiczny
dla produktów zużywanych
np.: chemicznych środków

czystości 

TECHNICZNE SUROWCEROŚLINY
BIOLOGICZNE

SUROWCE

  

BIODEGRADACJA

Cykl techniczny
dla produktów 

serwisowych
np.: opakowań

RECYKLING

ZUŻYCIE

ZUŻYCIE

+ =
Ekologiczna

efektywność

„Działanie

we właściwy sposób”
ogranicza krytyczne problemy

Ekologiczna

skuteczność

„Wybór właściwych 

działań”
w systemie Cradle to Cradle®

eliminuje wszelkie krytyczne

problemy 

Cradle to Cradle® jest zarejestrowanym znakiem towarowym McDonough Braungart Design 

Chemistry LLC (MBDC). Cradle to Cradle CertifiedCM jest certyfikowanym znakiem na wyłącznej 

licencji Cradle to Cradle Products Innovation InstituteSM (C2CPII). 

„Robimy to,

co właściwe, we

właściwy sposób” 

GOLD

Zaprojektowane
z myślą o ponownym 

wykorzystaniu jako surowiec



■  ENERGY
Płyny myjące, proszki, tabletki 

i kapsuły do zmywarek

■  BRILLANT
Płyny do płukania w zmywarkach

■  MANUDISH
Ręczne mycie naczyń

■  GREASE
Odtłuszczanie

■  GRILL
Czyszczenie kuchenek i grilla

■  CALC
Odkamieniacze

■  RENOVA
Środki wzmacniające, 

konserwujące i usuwające 
uporczywe zabrydzenia

■  CREAM 
Uniwersalne środki czyszczące

■  INOXOL
Czyszczenie i pielęgnacja 
powierzchni metalowych

■  APESIN
Dezynfekcja powierzchni

HIGIENA KUCHNI

Produkty o specjalnym 
zastosowaniuMycie ręczne Produkty odtłuszczające 

i do mycia powierzchniMycie w zmywarkach

■  LINAX, QUICKSTRIP
Strippery

■  TIMBER
Mycie i pielęgnacja drewna

■  GLASS
Czyszczenie szkła

■  TANEX
Mycie gruntowne

■  FOAM-EX, TANEX
Specjalne zastosowanie

■  LONGLIFE
Zabezpieczanie podłóg

■  SANET
Mycie i pielęgnacja sanitariatów

■  WC
Czyszczenie toalet

■  APESIN
Dezynfekcja sanitariatów

■  APESIN
Dezynfekcja

■  TAWIP
Mycie i pielęgnacja

■  TANET
Mycie

■  FRESH
Odświeżacze powietrza

■  AROMA
Mycie zapachowe

■  TUBA
Czyszczenie dywanów i tapicerek

HIGIENA OBIEKTÓW

Codzienne mycie
i pielęgnacja

Intensywne mycie 
i pielęgnacja

Mycie
sanitariatów

ROBIMY TO, CO WŁAŚCIWE, WE WŁAŚCIWY SPOSÓB

Mapa grup produktów



■  ACTIV
Płyny do prania, proszki 

i tabletki

■  APESIN
Dezynfekcja tkanin

■  LAVAMANI
Płyny do mycia rąk

■  NOWA
Mycie gruntowne i odtłuszczanie, produkty w pianie, 
czyszczenie metalu, czyszczenie skrzyń, dezynfekcja

■  SYSTEM
Wzmacnianie i wybielanie

■  SOFT
Płyny zmiękczające

■  APESIN
Płyny do dezynfekcji rąk

HIGIENA PRZEMYSŁU

HIGIENA TEKSTYLNA

HIGIENA OSOBISTA

Przemysłowe środki 
czyszczące

Środki wzmacniające

Płyny do mycia

Detergenty Płyny do płukania

Dezynfekcja rąk

Mapa grup produktów



Codzienne mycie 

i pielęgnacja

Mycie i pielęgnacja TAWIP 13

Mycie i pielęgnacja drewna TIMBER 13

Mycie TANET 17

Odświeżacze powietrza FRESH 21

Czyszczenie szkła GLASS 21

Mycie zapachowe AROMA 21

Dezynfekcja APESIN 21

Intensywne mycie 

i pielęgnacja

Zabezpieczanie podłóg LONGLIFE 25

Strippery LINAX, QUICKSTRIP 33

Mycie gruntowne TANEX 29

Specjalne zastosowanie FOAM-EX, TANEX 29

Czyszczenie dywanów i tapicerek TUBA 33

Mycie sanitariatów Mycie sanitariatów SANET  41

Mycie i pielęgnacja sanitariatów SANET  37

Czyszczenie toalet WC 41

Dezynfekcja sanitariatów APESIN 41

Mycie w zmywarkach Płyny myjące do zmywarek ENERGY 42

Proszki, tabletki i kapsuły do zmywarek ENERGY 42

Płyny do płukania w zmywarkach BRILLANT 42

Mycie ręczne Ręczne mycie naczyń MANUDISH 47

Produkty o specjalnym 

zastosowaniu

Odkamieniacze CALC 47

Środki wzmacniające, konserwujące 

i usuwające uporczywe zabrudzenia

RENOVA 47

Produkty odtłuszczające 

i do mycia powierzchni

Uniwersalne środki czyszczące CREAM 49

Odtłuszczanie GREASE 49

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni 

metalowych

INOXOL 49

Czyszczenie kuchenek i grilla GRILL 49

Dezynfekcja powierzchni APESIN 49

Higiena obiektów

Higiena kuchni
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Spis treści



Przemysłowe środki 

czyszczące

Mycie gruntowne i odtłuszczanie NOWA 53

Produkty w pianie NOWA 53

Czyszczenie metalu NOWA 53

Czyszczenie skrzyń NOWA 53

Dezynfekcja NOWA 53

Detergenty Płyny do prania ACTIV 57

Proszki i tableki ACTIV 57

Dezynfekcja tkanin APESIN 57

Środki wzmacniające Wzmacnianie SYSTEM 57

Wybielanie SYSTEM 57

Odplamianie Odplamiacz SOLUS 57

Płyny do płukania Płyny zmiękczające SOFT 57

Płyny do mycia Płyny do mycia rąk LAVAMANI 63

Dezynfekcja rąk Płyny do dezynfekcji rąk APESIN 63

Akcesoria  65

Higiena przemysłu

Higiena osobista

Akcesoria

Higiena tekstylna
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Spis treści



Dozowanie bezpośrednio z butelki.

Spryskać czystą, niepozostawiającą włó-
kien ściereczkę i przetrzeć powierzchnię.

Stosować zalecane dozowanie.

Spryskać bezpośrednio powierzchnię 
lub odpowiednią ściereczkę. Pozostawić 
na chwilę i zetrzeć czystą ściereczką.

Dozować zgodnie z instrukcją i rodzajem 
zabrudzenia.

Ułatwione dozowanie dzięki membranie 
SMART

Ułatwione dozowanie dzięki membranie 
SMART

Zmoczyć lub zwilżyć podłogę.

Wyczyścić podłogę szorowarką jednotar-
czową.

Nanieść na podłogę i pozostawić na odpo-
wiedni czas.

Można stosować w myjkach wysokociśnie-
niowych.

Umyć podłogę czystym mopem.

Może być stosowany do czyszczenia 
maszynowego. 

Do mycia okien.

Odpowiednie do wszystkich zmywalnych, 
gładkich powierzchni.

Spryskaj podłogę i użyj maszyny jednotar-
czowej z odpowiednim padem. 

Przetrzeć na mokro lub zwilżyć powierzch-
nie czystą ścierką – np. drzwi, stoły, szafki.

Nadaje się do obszarów o szczególnych 
wymogach higienicznych.

Spryskać bezpośrednio powierzchnię 
lub odpowiednią ściereczkę. Pozostawić 
na chwilę i zetrzeć czystą ściereczką.

HIGH 
SPEED

Odnawianie powłoki: spryskaj podłogę 
i użyj maszyny wysokoobrotowej z odpo-
wiednim padem. 

Podzielić podłogę na strefy i nakładać 
odpowiednią ilość warstw metodą na mo-
kro, pozostawiając pomiędzy warstwami 
odpowiedni czas do wyschnięcia.

Można stosować w szorowarkach automa-
tycznych/maszynach jednotarczowych.

Przetrzeć na mokro lub zwilżyć powierzch-
nię czystą ścierką.

Może być stosowany do ręcznego czyszcze-
nia wykładzin.

Nadaje się do stosowania na wykładzinach 
i dywanach.

Do szamponowania na sucho przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu.

Nie używać gorącej wody. Przed szczotko-
waniem dywanu potrzebne jest wytworze-
nie piany.

Po szamponowaniu i czyszczeniu odkurzyć 
dokładnie dywan.

Spryskać czystą ściereczkę i przetrzeć 
powierzchnie – np. drzwi, szafki, lustro.

Usunąć brud i roztwór czyszczący odkurza-
czem piorącym. Przepłukać lub przetrzeć 
czystą wodą.

Nadaje sie do czyszczenia mebli.

Można stosować na powierzchniach meta-
lowych, np. windach.

Można stosować do mycia luster.

Nadaje się do czyszczenia wykładzin przez 
spryskiwanie.

Do stosowania na wykładzinach elek-
troprzewodzących.

Perfekcyjnie nadaje się do podłóg 
sportowych – przetestowany zgodnie 
z DIN 18032-2.

Do mycia koszy na śmieci.

Do kratek ściekowych.

Usunąć zaschniętą plamę skrobaczką. 

Nadaje się do stosowania na meblach.

Usunąć zmrożone zabrudzenie za pomocą 
skrobaczki.

Równomiernie spryskać podłogę cienką 
warstwą produktu i wyczyścić.

Może być stosowany do czyszczenia wykła-
dzin, tkanin i tapicerki.

Nadaje się do czyszczenia tapicerki.

Nadaje się do stosowania w obszarach 
opieki medycznej.

Nadaje się do stosowania na łóżkach 
szpitalnych.

Nadaje się do stosowania na łóżkach.

Do stosowania na podłogach drewnianych.

DIN 18032 Przebadano zgodnie z normą DIN18032.

Rozprowadzać za pomocą ściągaczki.

HIGH
SPEED

Polerować przy użyciu maszyny wysoko-
obrotowej.

Po całkowitym wyschnięciu dokładnie 
odkurzyć podłogę.

Do stosowania przez spryskiwanie i/lub 
przy użyciu mopa.

Do mycia odpływów.

Do mycia pisuarów.

Do mycia toalet.

Do mycia umywalek.

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW

OGÓLNE

HIGIENA OBIEKTÓW

HIGIENA SANITARIATÓW
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Do czyszczenia kabin prysznicowych.

Spryskać obszar pod deską sedesową.

Idealnie nadaje się do czyszczenia 
basenów.

Nadaje się do mycia umywalek – nie stoso-
wać gąbek do szorowania.

Nanieść bezpośrednio na powierzchnię pod 
krawędzią muszli.

Do mycia umywalek i toalet.

Można stosować w myjkach wysokociśnie-
niowych poprzez dyszę pianową.

Do mycia zlewozmywaków.

Może być używany na ciepłych piecach 
i grillach.

Do czyszczenia okapów i wyciągów.

Odpowiedni do dużych garnków i innych 
akcesoriów kuchennych.

Nadaje się do mycia zlewozmywaków i ocie-
kaczy – nie stosować gąbek do szorowania.

Można zastosować myjkę wysokociśnie-
niową.

Można stosować na powierzchniach 
metalowych. 

Nadaje się do mycia i odtłuszczania 
zlewozmywaków.

Do stosowania w zmywarkach profesjo-
nalnych.

Umieść 1 tabletkę w pustym dozowniku 
na środek myjący.

Napełnić produktem pusty dozownik 
w zmywarce.

Namoczyć naczynia w letniej wodzie z od-
powiednim roztworem roboczym.

Do mycia albo nabłyszczania naczyń.

Do mycia sztućców.

Zapobiega osadzaniu się kamienia na ele-
mentach grzewczych.

Można stosować do ciepłych pieców 
parowych i grilli.

Nadaje się do stosowania na powierzch-
niach roboczych w kuchniach.

Nadaje się do stosowania na niektórych 
sprzętach kuchennych.

Można stosować do mycia wózków.

Idealny do czyszczenia szpikulców.

Nadaje się do czyszczenia chłodni.

Po użyciu nanieść na dłonie krem pielę-
gnacyjny.

Zalecane jest korzystanie z automatycznych 
systemów dozujących.

Do stosowania w miękkiej wodzie.

Do stosowania w średnio twardej wodzie.

Do stosowania w twardej wodzie.

Idealny do stosowania na powierzchniach 
w obszarach kuchennych.

Przygotowanie: przed włożeniem naczyń 
do zmywarki usunąć z nich resztki jedzenia.

Nadaje się do mycia kuchenek.

Technika kąpieli zanurzeniowej.

Nadaje się do usuwania uporczywych 
zabrudzeń.

Do używania w warsztatach, np. samocho-
dowych.

Do mycia taśmociągów w piecach tune-
lowych.

Do stosowania w zakładach przemysło-
wych.

Nadaje się do czyszczenia silników samo-
chodów osobowych, ciężarowych i innych 
środków transportu oraz do powierzchni 
roboczych, czyszczenia urządzeń i narzędzi, 
części maszyn i agregatów.

Pozostawić na odpowiedni czas a następnie 
umyć i spłukać.

Nadaje się do stosowania w zakładach 
rzeźniczych.

Nadaje się do ciśnieniowego mycia przeno-
śników taśmowych.

Nadaje się do mycia drzwi uchylnych 
w przemysle spożywczym.

Do stosowania w pralnicach profesjonal-
nych.

Odpowiedni do prania ręczników.

60°C

20°C
Do stosowania w temperaturach od 60°C 
do 20°C.

60°C
40°C

Do stosowania w temperaturach od 60°C 
do 40°C.

95°C

30°C Do stosowania w temperaturach od 95°C 
do 30°C.

Dozować za pomocą dołączonej miarki.

Do stosowania także przez dozownik.

HIGIENA KUCHNI

HIGIENA PRZEMYSŁU

HIGIENA TEKSTYLNA

HIGIENA OSOBISTA
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STWORZONE DLA PROFESJONALISTÓW

 

 

Zaufana marka poprzez dekady  

doświadczeń branżowych 

Szczelna nakrętka flip top o odpowiednim 

kolorze – kodowanie produktu

Jednoznaczne nazwy produktów

Opis produktu w wielu językach

Jasna ilustracja obszaru zastosowania 

Czytelne piktogramy jak używać produktu

Etykiety w charakterystycznych kolorach 

zgodne ze standardem kolorów stosowa-

nym w branży

Niemiecka jakość

Pionier w pełni zintegrowanych rozwiązań

Kod EAN

Opakowanie o prostokątnej podstawie 

zapewnia maksymalne wykorzystanie 

nośności wózka do sprzątania

Rozmiary opakowań zgodne ze stan-

dardami w branży

Skala pH przedstawia jasną miarę kwaso-

wości lub zasadowości danego środka

Certyfikaty to dodatkowe potwierdzenie 

jakości

Wbudowane uchwyty z antypoślizgowymi

wypustkami do bezpiecznej i wygodnej

obsługi  

Dodatkowa miarka w pozycji odwróconej 

dla wygodnego i prawidłowego dozowania 

produktu

Strona tylna:  

Opis produktu, informacja techniczna 

i sposób użycia w 29 językach

Strona tylna:  

Jednoznaczne nazwy produktów

Nowy projekt butelki Werner & Mertz

Professional, który został zaprojektowany 

wspólnie z klientami, wprowadza kilka 

nowości na rynek środków do czyszczenia.

Wyraźnie wyróżnia się na tle standardów

rynkowych, a poprzez unikalny, ekskluzyw-

ny i atrakcyjny wygląd wspiera budowanie 

motywującego środowiska pracy.

butelka z polietylenu 
wykonana w 100% 
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Nowy projekt butelki



NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI

■ TAWIP vioclean VIONET, FLOOR CLEANER S, FR 66

■ TAWIP FR 66 C FR 66 C

■ TAWIP galaxy AR 80

■ TAWIP gripgo GRIPGO

■ TAWIP innomat INNOMAT  

■ TAWIP original TAWIP  

■ TAWIP soap INNOMAT S, NETAN

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI DREWNA

■ TIMBER lamitan LAMITAN

■ TIMBER mobili TIMBER mobili

■ TIMBER natura TIMBER natura

■ TIMBER renova TIMBER renova

CODZIENNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI PODŁÓG ORAZ DREWNA
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Efekt pielęgnacji

TAWIP innomat

TAWIP FR 66 C

TAWIP galaxyTAWIP galaxyg y
TAWIP gripgo

TAWIP soapTAWIP soapp
TAWIP original

C
TAWIP so

TAWIP vioclean

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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wcześniej:
VIONET, FLOOR CLEANER S, FR 66

 Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg

 Bezpieczeństwo  Silne właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 18032-2  Niski koszt

Dzięki zawartości mydła z naturalnego oleju kokosowego chroni podłogę oraz pozostawia warstwę

ochronną o właściwościach antystatycznych. Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia zgodnie z normą DIN

18032-2. Nadaje się do maszynowego i ręcznego czyszczenia każdego typu wodoodpornych podłóg,

w tym m.in. PCW, linoleum, gumowych, kamiennych i lakierowanych podłóg drewnianych. Nie stoso-

wać do nielakierowanych podłóg drewnianych.

712484 1 L

712485 5 L

TAWIP vioclean

8
DIN 18032

GOLD

wcześniej: INNOMAT

Niskopieniący preparat do maszynowego mycia podłóg

 Silne działanie  Antystatyka  Antypoślizgowość

Zaprojektowany pod kątem wykorzystania w maszynach szorujących TANET innomat usuwa upo-

rczywe zabrudzenia, jak olej, smar i  tłuszcz i dzięki temu szczególnie nadaje się do wykorzysta-

nia w obszarach spożywczych, jak np. supermarkety. Komponenty pielęgnujące chronią podłogę

przed zniszczeniem, ułatwiają proces mycia, nadają efekt antystatyczny i pozostawiają odporny

na zabrudzenia i antypoślizgowy fi lm ochronny. Spełnia wymogi normy DIN 18032-2.

1206116 10 L

TAWIP innomat 

11

DIN 18032

wcześniej: FR 66 C

Wysoko skoncentrowany środek czyszczący do podłóg

 Skuteczność  Ochrona powierzchni  Niskie stężenie robocze

TAWIP FR 66 C to silny i ekonomiczny środek czyszczący do konserwacji podłóg zapewniający dosko-

nałe efekty czyszczenia przy najniższym stężeniu. Dzięki odżywczym składnikom chroni podłogę

przed ługowaniem, przywieraniem brudu i  śladami od  gumowych podeszew, przedłużając okres

eksploatacji podłogi i zachowując jej oryginalny wygląd. Dobre właściwości zwilżające zapewniają

łatwe i dokładne usuwanie brudu i działają antypoślizgowo.

712704 2 L butelka z dozownikiem

712703 2 L worek uzupełniający

TAWIP FR 66 C

8

wcześniej: AR 80

Środek do mycia i pielęgnacji podłóg

 Na bazie wosku i polimerów  Niskopieniący  Antypoślizgowy według DIN 18032-2

TAWIP galaxy jest środkiem myjąco-pielęgnującym na bazie wosków i polimerów. Idealnie nada-

je się do wstępnej pielęgnacji podłóg. Utworzony delikatny fi lm pielęgnujący może być z łatwością

polerowany i zwiększać swój połysk. Chroni przed ponownym zabrudzeniem i ułatwia kolejne czysz-

czenie. Jest bezpieczny i łatwy w użyciu dzięki swoim właściwościom antypoślizgowym i niskiemu

pienieniu. Testowany według DIN 18032-2.

1204751 10 L

TAWIP galaxy 

8

wcześniej: GRIPGO

Antypoślizgowy produkt do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg

 Zwiększona odporność na poślizg  Wygładza powierzchnie  DIN 18032-2

TAWIP gripgo to specjalna kombinacja wyselekcjonowanych surowców. Zapewnia wyjątkowy wygląd

dzięki jedwabnemu połyskowi. Jest prosty i bezpieczny w użyciu dzięki pozostawianemu fi lmowi,

który zabezpiecza podłogę i ma właściwości antypoślizgowe. Formuła szybkoschnąca również wpły-

wa na efekt antypoślizgu (DIN 18032-2). Dozowanie i stopień pielęgnacji produktem może być per-

fekcyjnie adaptowane do warunków i wymagań każdego obiektu oraz jest wydajne w stosowaniu.

713342 1 L

TAWIP gripgo 

9
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DIN 18032

wcześniej: TAWIP

Środek myjąco-pielęgnacyjny na bazie polimerów

 Mycie i pielęgnacja  Zmniejsza ponowne zabrudzanie  DIN 18032-2

TAWIP original umożliwia mycie i pielęgnację w jednym kroku, pozostawiając w pomieszcze-

niu przyjemny zapach. Pozostawia jedwabnie połyskujący fi lm i chroni podłogę przed ponow-

nym zabrudzeniem, co oznacza długotrwałą czystość. Gwarantuje jednolity wygląd i nie zostawia 

nawarstwiających się pozostałości i smug. Jest prosty i bezpieczny w użyciu oraz zapewnia antypo-

ślizgowy efekt (zgodnie z normą DIN 18032-2).

713341 1 L

1204773 10 L

TAWIP original 

9

wcześniej: INNOMAT S, NETAN

Środek na bazie mydeł nadający się do automatów czyszczących

 Czystość i pielęgnacja  Niskie pienienie  Jedwabisty połysk

TAWIP soap to środek pielęgnacyjny i konserwujący do stosowania mechanicznego oraz ręcznego na poro-

watych kamiennych posadzkach i płytkach, a także na podłogach drewnianych. Tworzy jedwabistą war-

stwę o doskonałych właściwościach antypoślizgowych. Chroni przed szybkim ponownym zabrudzeniem. 

Zapobiega ługowaniu podłogi i przyczynia się do konserwacji powłoki podłogowej. Dzięki specjalnym wła-

ściwościom chemicznym nadaje się także do stosowania na powierzchniach antystatycznych.

708728 1 L

1508728 10 L

TAWIP soap

11

wcześniej: TIMBER mobili

Środek do pielęgnacji mebli drewnianych i w okleinie naturalnej

 Pielęgnacja mebli  Usuwa odciski palców  Nadaje połysk

TIMBER mobili nawilża i chroni powierzchnie drewniane, nie pozostawiając tłustych śladów, oraz 

pokrywa drobne zarysowania. Chroni powierzchnię przed zniszczeniem i  nadaje jej naturalny 

i intensywny połysk. Nie zawiera wosków i silikonów. Efekt antystatyczny działa przeciwko osadza-

niu się kurzu i utrzymuje czystość powierzchni.

713345 500 mL

TIMBER mobili

5

wcześniej: LAMITAN

Środek do mycia i impregnacji laminatu oraz podłóg drewnianych

 Impregnacja  Ochrona  Bezpieczeństwo

TIMBER lamitan jest wysoce efektywnym produktem myjącym. Wytwarza niewidoczny fi lm ochron-

ny, który nie zmienia właściwości poślizgu. Przy regularnym stosowaniu produktu fomuje się 

ochronna powłoka, dzięki której nie ma potrzeby polerowania. Nawet łączenia laminatu czy zabez-

pieczonego parkietu, które są podatne do  absorbowania wilgoci i  pęcznienia mogą być trwale 

zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

713338 1 L

713339 5 L

TIMBER lamitan

4

wcześniej: TIMBER natura

Impregnujący środek pielęgnacyjny do podłóg drewnianych

 Renowacja podóg drewnianych  Efekt olejowania  Podkreśla naturalne właściwości drewna

TIMBER natura to ekonomiczne rozwiązanie do renowacji zniszczonych drewnianych podłóg pokry-

tych olejem. Wydobywa naturalny charakter drewna i  nadaje świeży, jedwabny wygląd podłogi 

o wysokiej jakości. Przyjemnie pachnie i odświeża kolor. Jest absorbowany przez włókna drzewne 

i zapewnia efekt impregnacji oraz przesuwa w czasie konieczność renowacji. Jest bezpieczny dzię-

ki właściwościom antypoślizgowym i certyfi kacji według DIN 18032-2. Nadaje się jako podkład pod 

produkt TIMBER renova.

713344 5 L

TIMBER natura

5
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wcześniej: TIMBER renova

Środek do pielęgnacji podłóg drewnianych

 Efekt lakierowania  Jedwabisty połysk  Ochrona przed wilgocią

TIMBER renova zapewnia wysokiej jakości ochronę podłóg z naturalnego drewna i dzięki warstwie 

ochronnej umożliwia wydłużenie cyklu życia powierzchni. Konserwuje powierzchnię i  opóźnia 

w czasie prace renowacyjne, jak szlifowanie i cyklinowanie. Pozostawia naturalny wygląd i gene-

ruje warstwę przypominającą lakier, chroniącą przed wilgocią i  zniszczeniem. Zapewnia bezpie-

czeństwo dzięki właściwościom antypoślizgowym certyfi kowanym według DIN 18032-2. Może być 

stosowany na podłogach pokrytych warstwą podkładu TIMBER natura.

713343 5 L

TIMBER renova

8
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO MYCIA

■ TANET interior NOWOŚĆ

■ TANET karacho KARACHO

■ TANET neutral ALL PURPOSE CLEANER

■ TANET orange NOWOŚĆ

■ TANET SR 15 SR 15, INNOMAT A

■ TANET extreme CLEAN extreme

■ TANET multiclean SPRINTER multiclean

■ TANET multitan MULTITAN

■ TANET SR 13 SR 13

■ TANET SR 13 C SR 13 C

CODZIENNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

PRODUKTY DO MYCIA PODŁÓG I POWIERZCHNI PONADPODŁOGOWYCH
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Siła czyszczenia

TANET multiclean TANET SR 13 / C

TANET multitan

TANET extreme
TANET neutral TANET orange

TANET ext
TANET SR15

TANET interior Q&E

TANET karacho

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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wcześniej: Karacho

 Uniwersalny produkt czyszczący

 Uniwersalne zastosowanie  Bezpieczeństwo  Niski koszt

TANET karacho nie zawiera substancji powierzchniowo-czynnych, enzymów ani wybielaczy optycz-

nych, dzięki czemu jest wyjątkowo przyjazny dla środowiska i bezpieczny dla materiałów oraz nada-

je się do czyszczenia wykładzin, tkanin i tapicerki. TANET karacho przeznaczony jest do czyszczenia

ręcznego i mechanicznego wszelkich powierzchni wodoodpornych i podłóg.

712475 1 L

712476 5 L

TANET karacho

9
GOLD

nowość

 Uniwersalny środek myjący do powierzchni

 Wysoka skuteczność  Mycie bez smug  Wszechstronne użycie

Stanowi część przenośnego systemu dozującego Quick & Easy. Dzięki wyjątkowej kombinacji substancji

szybko wysycha i nie pozostawia smug. To uniwersalny produkt w piance, który jest przyjazny materiałom

i przyjemnie pachnie. Idealnie nadaje się do zmywalnych, gładkich i błyszczących powierzchni syntetycz-

nych, lakierowanych, ceramicznych i  metalowych. Nadaje się również do  mycia powierzchni szklanych

i lustrzanych, wewnątrz i na zewnątrz, jak np. okna, lustra czy szklane gabloty.

713658 325ml

TANET interior

10
GOLD

wcześniej: All PURPOSE CLEANER

 Środek czyszczący o neutralnym pH

 Wysoka skuteczność  Usuwa tłuszcz  Bezpieczny dla materiałów i skóry

TANET neutral jest chemicznie obojętnym środkiem czyszczącym o wysokiej skuteczności usuwają-

cym nawet tłuste i oleiste zabrudzenia. Posiada przyjemny zapach i zapewnia maksymalną kompa-

tybilność materiałową i bezpieczeństwo dla skóry, dzięki czemu może być również stosowany jako

płyn do ręcznego mycia naczyń.

712555 1 L

712506 5 L

TANET neutral

7

nowość

 Produkt do czyszczenia podłóg i powierzchni

 Bezpieczeństwo  Czyszczenie bez wysiłku  Pomarańczowy zapach

TANET orange nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni i podłóg, w tym plastikowych,

gumowych, kamiennych, linoleum i  PCW. Wysoka skuteczność i  bardzo dobra chłonność zanie-

czyszczeń sprawia, że czyszczenie zajmuje mniej czasu i nie wymaga wysiłku. Przyjemny pomarań-

czowy zapach nadaje każdemu czyszczeniu perfekcyjny efekt. 

712477 1 L

712478 5 L

TANET orange

8
GOLD

wcześniej: SR 15, INNOMAT A

 Produkt do czyszczenia podłóg i powierzchni

 Silne właściwości zwilżające  Efekt idealnej czystości  Niski koszt

Dzięki swoim właściwościom zwilżającym, produkt umożliwia łatwe i  dogłębne usunięcie brudu

i tłuszczu z porowatych kamiennych podłóg, a nawet powierzchni hydrofobowych, takich jak pianka

PUR, nie pozostawiając zacieków i smug. Szczególnie polecany do podłóg z  lakierem akrylowym

oraz do  wszelkich powierzchni wodoodpornych, w  tym plastikowych, szklanych, ceramicznych,

metalowych i lakierowanych.

712479 1 L

712480 5 L

TANET SR 15

9
GOLD
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wcześniej: SPRINTER multiclean

Gotowy do użycia uniwersalny środek czyszczący

 Szybkoschnący  Długotrwały zapach  Antystatyczny

TANET multiclean jest produktem gotowym do użycia, który ma szeroki zakres zastosowania. Usu-

wa odciski palców, pozostałości nikotynowe, plamy po  tłuszczu i  atramencie, długopisach oraz 

fl amastrach. Szybkoschnąca formuła gwarantuje efekt lśniących powierzchni i możliwość szybkie-

go ponownego użycia. Zapobiega powstawaniu smug oraz nie zostawia pozostałości, utrzymując 

połysk powierzchni. Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach i daje komfortowe poczucie czy-

stości i świeżości.

713333 750 ml

TANET multiclean

7

wcześniej: MULTITAN

Uniwersalny środek myjący niezawierający tenzydów

 Wydajny  Wszechstronny  Mycie bez pozostałości

TANET multitan jest wysoce efektywnym produktem co codziennego mycia, nawet w niskich stęże-

niach. Szczególnie nadaje się do powierzchni mikroporowatych lub gresu, jak również stali nierdzew-

nej. Silny i  wydajny środek nie zawiera substancji powierzchniowo czynnych, alkaliów, kwasów, 

enzymów, składników perfumujących i barwników, zachowując oryginalny wygląd powierzchni. Nie 

jest perfumowany i nie zanieczyszcza powietrza we wnętrzach.

712636 1 L

1508725 10 L

TANET multitan

7

wcześniej: SR 13

Środek czyszczący z alkoholem

 Wysoka skuteczność  Nie pozostawia smug  Przyjemny zapach

TANET SR 13 działa skutecznie przy niskim stężeniu roboczym. Jest łagodny dla materiałów, zacho-

wuje oryginalny wygląd powierzchni, nie pozostawia rozmazanych śladów oraz smug. TANET SR 13 

to  produkt, który jest uniwersalny i  łatwy w  stosowaniu oraz pozwala uzyskać doskonały efekt. 

Przyjemny do stosowania i pozostawia miły zapach.
712863 1 L
1204753 10 L

TANET SR 13

9

wcześniej: CLEAN extreme

Silnie zwilżający środek myjący

 Jednoetapowe czyszczenie  Mało pozostałości  Wysoka skuteczność

TANET extreme jest odpowiedni do podłóg z powłoką i uszczelnianych, utrzymuje wygląd i jakość 

nadawane podłodze przez powłokę pokrywającą. Ma wszechstronne zastosowanie. Jest delikatny 

dla powierzchni. Działa już w bardzo niskich stężeniach, od 0,25%. Nadaje się doskonale do czysz-

czenia metodą rozpylania. Ma formułę silnie zwilżającą. Co więcej, doskonale nadaje się do pod-

łóg hydrofobowych.

712843 2 L

TANET extreme

10

wcześniej: SR 13C

Skoncentrowany alkoholowy środek czyszczący

 Wysoka skuteczność  Nie pozostawia smug  Przyjemny zapach

TANET SR 13C to skuteczny i ekonomiczny środek do czyszczenia podłóg i powierzchni, zapewnia-

jący najwyższą jakość czyszczenia przy niskim stężeniu roboczym. Jest wyjątkowo łagodny dla 

powlekanych podłóg i  innych delikatnych powierzchni i  materiałów, więc nie pozostawia smug 

po  czyszczeniu i  zachowuje oryginalny wygląd i  połysk powierzchni. Zapewnia doskonały efekt 

czyszczenia bez pozostałości. Wydziela przyjemny zapach podczas stosowania.

712716 2 L worek uzupełniający

TANET SR 13C

10
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Cradle to Cradle Certifi ed™ jest certyfi kowanym znakiem na licencji Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Opakowania nie są oceniane.

GOLD

SZKOLENIA 
ONLINE

Już wkrótce dostępne na:

Werner & Mertz Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa

biuro@werner-mertz.com

tel. + 48 22 771 46 71

WWW.WMPROF.COM

NOWOŚĆ:  SZKOLENIA 

ON LINE
ZESKANUJ I OGLĄDAJ SZKOLENIE
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PODŁĄCZ I UŻYWAJ PIANKI W SPREJU
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA SZKŁA

■ GLASS cleaner GLASS & WINDOW CLEANER, 

SPRINTER VIT

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

■ FRESH lemon FRESH AIR ZITRONE

ZAPACHOWE PRODUKTY MYJĄCE

■ AROMA intense ivedor IVEDOR, AROMA INTENSE IVEDOR

■ AROMA intense ivetan IVETAN, AROMA INTENSE IVETAN

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

■ APESIN AP 300 APESIN AP 300

■ APESIN combi DR APESIN COMBI DR

■ APESIN spray APESIN SPRAY

CODZIENNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA SZKŁA, ODŚWIEŻACZE POWIETRZA, 
ZAPACHOWE PRODUKTY MYJĄCE, PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
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wcześniej:
GLASS & WINDOW CLEANER, SPRINTER VIT

 Środek do czyszczenia szyb i okien

 Bezpieczeństwo  Wysoka skuteczność  Brak zacieków

Doskonały środek na bazie alkoholu do czyszczenia powierzchni szklanych. Szybko i skutecznie

usuwa tłuste zabrudzenia oraz naloty z nikotyny. Łagodny dla skóry rąk. Obojętny współczynnik pH.

GLASS cleaner nadaje się do wszelkiego typu powierzchni szklanych i luster, zarówno w pomiesz-

czeniach, jak i na zewnątrz, takich jak okna, lustra i przeszklone witryny.

1112495 750 ml

712468 1 L

712469 5 L

GLASS cleaner 

7
GOLD

wcześniej: IVETAN, AROMA INTENSE IVETAN

Środek czyszczący o długotrwałym, owocowym zapachu

 Atrakcyjny zapach  Długotrwała świeżość  Uniwersalny

AROMA intense ivetan pozostawia po czyszczeniu intensywny i długotrwały, przyjemny, subtelny

i świeży zapach trawy, z lekką nutą owoców egzotycznych. Skutecznie czyści i nadaje zapach. Spe-

cjalna receptura pozwala na stosowanie ręczne i maszynowe. AROMA intense ivetan pozostawia

przyjemny zapach utrzymujący się do 24 godzin. Odpowiedni do wszystkich powierzchni i podłóg

wodoodpornych.

712988 1 L

1112332 10 L

AROMA intense ivetan

8

wcześniej: FRESH AIR ZITRONE

Cytrynowy odświeżacz powietrza

 Atrakcyjny cytrynowy zapach  Długotrwała świeżość  Neutralizacja zapachów

FRESH lemon szybko i skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy, szczególnie w obszarze sanita-

riatów, w łazienkach, toaletach i przy śmietnikach. Pozostawia długotrwały, świeży zapach. FRESH

lemon jest prosty w obsłudze i ekonomiczny w użyciu.

713075  400 ml

FRESH lemon

wcześniej: IVEDOR, AROMA INTENSE IVEDOR

Środek czyszczący o długotrwałym, świeżym zapachu

 Atrakcyjny zapach  Długotrwała świeżość  Uniwersalny

AROMA intense ivedor pozostawia po czyszczeniu intensywny i długotrwały, świeży zapach błękitne-

go oceanu, połączony z nutami róży, jaśminu, piżma i drzewa sandałowego. Skutecznie czyści i nadaje

zapach. Specjalna receptura pozwala na stosowanie ręczne i maszynowe. AROMA intense ivedor nada-

je pomieszczeniom zapach utrzymujący się do 24 godzin. Odpowiedni do wszystkich powierzchni i pod-

łóg wodoodpornych.

712986 1 L

1112335 10 L

AROMA intense ivedor

8

wcześniej: APESIN AP 300

Preparat do dezynfekcji powierzchni

 Szerokie spektrum działania  Sprawdzony zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH  Łagodny zapach

Preparat dezynfekująco-czyszczący na  bazie aldehydu glutarowego i  gliksalu przeznaczony

do wszystkich zmywalnych i wodoodpornych powierzchni. W odpowiednim stężeniu działa bakte-

rio- i grzybobójczo. Przeznaczony również do dezynfekcji sprzętów metodą zanurzeniową. Cechuje

się bardzo dobrą kompatybilno ścią materiałową oraz łagodnym zapachem.

1304716 2 L

709725 5 L

APESIN AP 300

5
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wcześniej: APESIN Combi DR

Uniwersalny preparat dezynfekujący

 Do przemysłu spożywczego  Sprawdzony zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH  Niskie stężenia

Umożliwia jednoczesne czyszczenie i  dezynfekowanie. APESIN combi DR doskonale nadaje się 

do dezynfekcji powierzchni i różnych części wyposażenia. Szybko i skutecznie usuwa tłuste zabru-

dzenia. Czyści nawet w niskich temperaturach, usuwając również zabrudzenia białkowe. Jest odpo-

wiedni do stosowania w obszarach kuchennych.

713199 5 L

APESIN combi DR

10
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wcześniej: APESIN spray

Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji powierzchni

 Szerokie spektrum działania  Sprawdzony zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH  Gotowy do użycia

APESIN spray jest rekomendowany do  dezynfekcji urządzeń, sprzętów i  powierzchni w  biurach, klini-

kach i gabinetach lekarskich. Może być także stosowany na materace, stelaże łóżek, wózki, tace pod 

instrumenty chirurgiczne, maty do kąpieli, kosze na śmieci, sedesy, armatury, klamki i uchwyty drzwi, 

powierzchnie mebli, blaty robocze, poręcze, obuwie oraz wszelkie miejsca trudnodostępne. Został prze-

testowany zgodnie z wytycznymi listy VAH. Nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli.

713189 750 ml

APESIN spray
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO ZABEZPIECZANIA PODŁÓG

■ LONGLIFE complete LONGLIFE UNO, LONGLIFE COMPLETE

■ LONGLIFE matt NOWOŚĆ

■ LONGLIFE conductan LONGLIFE CONDUCTAN

■ LONGLIFE diamond LONGLIFE DIAMOND

■ LONGLIFE hospital LONGLIFE HOSPITAL

■ LONGLIFE primer POLYMER PRIMER

■ LONGLIFE sport B 250 SPORT

■ LONGLIFE stone LONGLIFE STONE

INTENSYWNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

PRODUKTY DO ZABEZPIECZANIA PODŁÓG
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Trwałość

LONGLIFE diamond

LONGLIFE hospital

LONGLIFE primer

LONGLIFE conductan
LONGLIFE sportLONGLIFE sport
LONGLIFE stone

LONGLIFE complete

LONGLIFE matt

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL

25

H
ig

ie
n

a
 o

b
ie

k
tó

w



nowość

 Dyspersja pielęgnacyjna do podłóg 

 Kompletna oszczędność  Kompletne bezpieczeństwo  Kompletna elastyczność

LONGLIFE complete jest kompletnym rozwiązaniem. Certyfi kat zgodności z  normą DIN 18032-2

potwierdza jego znakomite właściwości antypoślizgowe. Jest równie elastyczny, jak giętkie powło-

ki ochronne oraz posiada znakomitą przyczepność, dzięki czemu nadaje się do podłóg elastomero-

wych (kauczukowych) i powierzchni o dużym obciążeniu. Dzięki odporności na alkoholowe środki

dezynfekujące nadaje się do zastosowania w szpitalach.

712097 5 L

LONGLIFE complete 

8

HIGH 
SPEED

DIN 18032

Austriacka ekoetykieta

 Matowa dyspersja pielęgnacyjna do podłóg

 Odporny  Matowy  Bezpieczny

Zapewnia wyjątkową trwałość i odporność. Wykorzystanie odpowiedniej kombinacji polimerów zapo-

biega mętnieniu warstwy zabezpieczającej przy codziennym myciu. Dzięki bardzo dobrej odporności

na alkohol i środki dezynfekujące, jak również właściwościom antypoślizgowym, nadaje się szczegól-

nie do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej. Antypoślizgowy zgodnie z DIN 18032-2. Odnawia-

nie warstw ochronnych jest możliwe bez zwiększania poziomu połysku.

714289 5 L

LONGLIFE matt*

8

HIGH 
SPEED

HIGH 
SPEED

DIN 18032

* na specjalne zamówienie

nowość

Austriacka ekoetykieta

wcześniej: LONGLIFE hospital

Dyspersja pielęgnacyjna odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

 Odporny na dezynfekcję  Długotrwały  Łatwy w aplikacji

LONGLIFE hospital jest dyspersją odporną na działanie bezalkoholowych środków dezynfekujących.

Odporność na  zużycie eksploatacyjne chroni podłogę. Jest rekomendowany wszędzie tam, gdzie

wymagany jest doskonały wygląd i jednocześnie trwałość fi lmu ochronnego. Dodatkowo ma właści-

wości antypoślizgowe dzięki zawartości komponentów pielęgnacyjnych (zgodnie z DIN 51131) nawet

przy intensywnym użytkowaniu. Jest wysoce odporny na  ślady i  zabrudzenia. Zmniejsza poziom

ponownego zbrudzenia i umożliwia utrzymanie trwałego efektu czystości.

1202652 10 L

LONGLIFE hospital

9

HIGH 
SPEED

wcześniej: LONGLIFE conductan

Emulsja pielęgnacyjna do podłóg przewodzących

 Do podłóg przewodzących/odprowadzających  Odporny na dezynfekcję  Wysoka wytrzymałość

LONGLIFE conductan to  dyspersja pielęgnacyjna przeznaczona do  specjalnych posadzek przewo-

dzących lub odprowadzających ładunki elektrostatyczne. Właściwe stosowanie pozwala zachować

odporność elektrostatyczną podłoża, zgodnie z wymogami norm DIN IEC 61340-4-1 oraz DIN EN 1081.

LONGLIFE conductan zapewnia odpowiednią przewodność podłogi. Jest odporny na bezalkoholowe

środki dezynfekujące i nadaje się do polerowania. Został opracowany przy współpracy ze znanymi

producentami podłóg (Forbo, DLW, Gerfl or, Tarkett).

1202207 10 L

LONGLIFE conductan

8

HIGH 
SPEED

wcześniej: LONGLIFE diamond

Długotrwała emulsja pielęgnacyjna o wysokim połysku

 Ekstremalna trwałość  Wysoki połysk  Prosta aplikacja

LONGLIFE diamond jest odporną emulsją pielęgnacyjną o  wysokim połysku, która chroni podłogę

przed zniszczeniem. Ma właściwości antypoślizgowe (zgodnie z normą DIN 51131) dzięki zawartości

komponentów pielęgnacyjnych, nawet przy silnym obciążeniu. Jest wysoce odporny na ślady po obca-

sach i inne zabrudzenia, nawet przy najwyższym natężeniu. Wysokoobrotowe polerowanie zwiększa

trwałość i dodatkowo zmniejsza ponowne zanieczyszczanie podłogi, zwiększając jej czystość.

1202632 10 L

LONGLIFE diamond

9

HIGH 
SPEED

HIGH
SPEED
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wcześniej: POLYMER primer

Wypełniacz chłonnych wykładzin podłogowych

 Doskonała siła wypełniająca  Lepsza przyczepność  Ochrona przed mętnieniem

Dzięki sile trwałego wypełniania LONGLIFE primer odnawia zniszczone i porowate pokrycia z lino-

leum i  tworzy jednolitą powierzchnię. Wydłuża cykl życia powierzchni i zachowuje jej oryginalne 

właściwości. Jest odporny na  działanie wody i  detergentów. Ochronne wykończenie wytrzymuje 

nawet gruntowne mycie. Nałożywszy podkład podłogę można pokryć jedną z dyspersji pielęgna-

cyjnych LONGLIFE.

1206998 10 L

LONGLIFE primer

9

HIGH 
SPEED

wcześniej: B250 sport

Dyspersja do pielęgnacji podłóg w halach sportowych

 Antypoślizgowy wg DIN 18032-2  Elastyczny  Prosty w nakładaniu

LONGLIFE sport jest szczególnym rodzajem emulsji przeznaczonym do spełniania wymagań stawia-

nych nowoczesnym halom sportowym. Wysoce elastyczna warstwa ochronna nie wykazuje żadnej 

kruchości i pozostaje giętka przez cały okres użytkowania, nawet przy ekstremalnych obciążeniach. 

Jest przetestowany zgodnie z normą DIN 18032-2. Warstwa ochronna o jedwabnym połysku umożli-

wia polerowanie (maks. 400 obr/min) i dodatkowo szybką i prostą renowację punktową. Ma to zna-

czenie zwłaszcza w przypadku maksymalnego obciążenia hali i wielofunkcyjnego wykorzystania.

702657 10 L

LONGLIFE sport

8
DIN 18032

wcześniej: LONGLIFE stone

Powłoka do każdego rodzaju kamienia naturalnego lub sztucznego

 Wysoka trwałość  Do naturalnych i sztucznych posadzek kamiennych  Wysoki połysk

LONGLIFE stone to  odporna na  ścieranie emulsja pielęgnacyjna o  wysokim połysku do  podłóg 

z  kamienia naturalnego i  sztucznego. Wykazuje właściwości antypoślizgowe, dzięki zawartości 

komponentów pielęgnacyjnych (zgodnie z normą DIN 51131). Wysoce odporna na czarne zarysowa-

nia od obcasów i silne zanieczyszczenia. Wysokoobrotowe polerowanie zwiększa trwałość powło-

ki, przedłuża żywotność podłogi i  zmniejsza ponowne zanieczyszczenia. Ma  wysoką zdolność 

do wypełniania porów i zapewnia jednolity połysk już po pierwszym naniesieniu.

1207623 10 L

LONGLIFE stone

9

HIGH 
SPEED
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO MYCIA GRUNTOWNEGO

■ TANEX allround NOWOŚĆ

■ TANEX performa NOWOŚĆ

■ TANEX AZ 70 AZ 70

■ TANEX AZ 70 C AZ 70 C

■ TANEX cement-ex CALC EX

■ TANEX ceram DEEP CLEAN CERAM 

■ TANEX industry SAMETAN B

■ TANEX power SPRINTER POWER 

■ TANEX primus GR 10

■ TANEX trophy NOWOŚĆ

PRODUKTY DO SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA

■ PRORAX NOWOŚĆ

■ TANEX gum-ex GUM-EX

INTENSYWNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

PRODUKTY DO MYCIA GRUNTOWNEGO I DO SPECJALNEGO ZASTOSOWANIA 
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wcześniej: AZ 70

Uniwersalny środek czyszczący

 Odtłuszczanie  Uniwersalny  Wzbogacony amoniakiem

TANEX AZ 70 szybko i skutecznie usuwa wszystkie rodzaje brudu, umożliwiając oszczędność cza-

su i zmniejszenie kosztów. Wysoka skuteczność czyszczenia uzyskiwana jest dzięki doskonałemu

działaniu emulgującemu na oleje i tłuszcze. Działa bardzo skutecznie nawet przy najniższych stę-

żeniach, dzięki czemu jest tani w stosowaniu. Jest przyjazny dla środowiska i nie zawiera rozpusz-

czalników, a dodatkowo jest przyjemny w użyciu i pozostawia poczucie świeżości po zastosowaniu.

712873 1 L

1203961 10 L

TANEX AZ 70

11

nowość

 Silny środek myjący 4 w 1

 Wszechstronny  Doskonałe zwilżanie  Silne działanie

Przyjemnie pachnący TANEX allround, charakteryzujący się właściwościami zwilżającymi, lekką

zasadowością i działaniem 4 w 1, jest silnie czyszczącym środkiem do mycia wszystkich wodood-

pornych podłóg i  powierzchni: do  codziennego utrzymania czystości, doczyszczania, sprzątania

pobudowlanego i odnawiania dyspersji. Dzięki właściwościom niskopieniącym nadaje się do wyko-

rzystania w myciu maszynowym.

713327 1 L

713328 5 L

TANEX allround

9
GOLD

nowość

 Silny środek czyszczący

 Silne działanie  Brak pozostałości  Ekonomiczny

Stanowi część przenośnego systemu dozującego Quick & Easy. Silna formuła działa szybko i wyka-

zuje doskonałe właściwości usuwania plam z każdego rodzaju zabrudzeń. Pozostawia przyjemny

zapach. Idealnie nadaje się do użycia na wszystkich powierzchniach wykonanych z tworzyw sztucz-

nych we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Najlepiej sprawdza się do mycia stołów, drzwi, gablot,

półek i paneli ściennych.

713672 325 ml

TANEX performa

10
GOLD

wcześniej: AZ 70 C

Skoncentrowany, uniwersalny środek czyszczący

 Odtłuszcza  Uniwersalny  Wzbogacony amoniakiem

TANEX AZ 70 C szybko i skutecznie usuwa wszystkie rodzaje brudu, umożliwiając oszczędność cza-

su i zmniejszenie kosztów. Niezwykła skuteczność czyszczenia i niezmienne wyniki uzyskiwane są

dzięki doskonałemu działaniu emulgującemu na oleje i tłuszcze. Działa bardzo skutecznie nawet

przy najniższych stężeniach roboczych, dzięki czemu jest tani w stosowaniu. Jest przyjemny w uży-

ciu i pozostawia poczucie świeżości po zastosowaniu.

713115 2 L butelka z dozownikiem

713071 2 L worek uzupełniający

TANEX AZ 70 C

11

wcześniej: CALC EX

Środek do usuwania warstw cementowych

 Powierzchnie kwasoodporne  Do czyszczenia pobudowlanego  Wydajny kosztowo

TANEX cement-ex to  ekonomiczny środek gruntownie czyszczący do  sprzątania budynków przed

przekazaniem. Środek czyszczący do zadań specjalnych, który może być wielokrotnie stosowany

na  kwasoodpornych podłogach kamiennych. Pomaga usunąć pył cementowy i  osad z  kamienia,

które pozostają po  położeniu kwasoodpornego naturalnego i  sztucznego kamienia, a  także pły-

tek ceramicznych. To specjalny kwasowy środek czyszczący, którego stosowanie jest bezpieczne.

708722 10 L

TANEX cement-ex

1
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wcześniej: SAMETAN B

Środek czyszczący do podłóg przemysłowych

 Wysoka skuteczność  Bezpieczna aplikacja  Bezpieczny dla materiałów

TANEX industry to silny środek o właściwościach odtłuszczających. Nie wydziela ciężkiego zapa-

chu i umożliwia przyjemną aplikację. Właściwości antypoślizgowe i niskie pienienie sprawiają, że 

jest bezpieczny i  łatwy w użyciu. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i wolny od agre-

sywnych środków chemicznych, węglowodorów, fosforanów oraz NTA/EDTA. Zapobiega powstawa-

niu ponownych zabrudzeń i jest bezpieczny dla części metalowych i lakierowanych oraz tworzyw 

sztucznych.

1203366 10 L

TANEX industry

10

wcześniej: SPRINTER POWER 

Gotowy do użycia środek do czyszczenia tworzyw sztucznych

 Wysoka skuteczność  Wydajny & ekonomiczny  Uniwersalny 

TANEX power to gotowy do użycia środek o właściwościach odtłuszczających do czyszczenia two-

rzyw sztucznych. Znakomicie sprawdza się w  usuwaniu plam powstałych z  wszelkich lepkich 

zabrudzeń, jak również odcisków palców, śladów nikotyny, kosmetyków, pasty do butów, śladów 

po długopisach, pisakach, tuszach czy mazakach niezmywalnych. Zachowuje nienaruszone właści-

wości powierzchni. Dzięki atrakcyjnemu zapachowi korzystanie z produktu to „czysta przyjemność”.

1112746 750 ml

1206963 10 L

TANEX power

11

wcześniej: GR 10

Środek intensywnie czyszczący do sprzątania pobudowlanego

 Zasadowy środek gruntownie czyszczący  Wysoka skuteczność  Przyjemny zapach

TANEX primus to  silny środek odtłuszczający i  czyszczący, stworzony specjalnie do  usuwania 

wszelkiego rodzaju zabrudzeń związanych z  czyszczeniem pobudowlanym. Można także stoso-

wać produkt jako intensywny i podstawowy środek do usuwania uporczywych zabrudzeń w różnych 

obszarach zastosowania. Ma przyjemny zapach i pozostawia uczucie świeżości po zastosowaniu.

1304747 10 L

TANEX primus

11

nowość

Silny środek czyszczący do podłóg sportowych

 Wysoka skuteczność  Usuwanie zabrudzeń  Niskopieniący

TANEX trophy to specjalny środek do usuwania szczególnie trudnych zabrudzeń na salach sporto-

wych i siłowniach. Zapewnia wyjątkową skuteczność w usuwaniu plam z żywicy i szybko zwalcza 

czarne smugi z podłóg. Zachowuje właściwości podłogi w zakresie poślizgu i połysku. Dzięki swoim 

niskopieniącym właściwościom produkt może być stosowany do czyszczenia maszynowego. Moż-

na go również wykorzystać spryskując bezpośrednio uporczywe zabrudzenia. Pozostawia przyjem-

ny, miętowy zapach.

712734 5 L

TANEX trophy

14

wcześniej: DEEP CLEAN CERAM

Środek intensywnie czyszczący do płytek ceramicznych

 Wysoka skuteczność  Zasadowy środek głęboko czyszczący  Do wyrobów z kamienia

TANEX ceram to wysoce skuteczny środek intensywnie czyszczący do wyrobów kamiennych i płytek 

ceramicznych. Dzięki skutecznej formule produkt szybko przenika przez mikropory i wyciąga głę-

bokie i uporczywe zabrudzenia. Nawet problematyczne plamy, takie jak inkrustacje lub uporczywe, 

tłuste zabrudzenia ulegają emulgacji i mogą zostać usunięte dzięki TANEX ceram. Silny, odtłuszcza-

jący środek do głębokiego czyszczenia został stworzony specjalnie do płytek z kamienia i ceramicz-

nych.

708723 10 L

TANEX ceram

12
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wcześniej: GUM-EX 

Środek do usuwania gum do żucia i plasteliny

 Silne działanie  Nie zostawia pozostałości  Przyjazny dla materiałów

TANEX gum-ex szybko usunie nawet starą gumę do  żucia, ciastolinę, modelinę lub plasteli-

nę ze  wszystkich powierzchni tekstylnych, elastycznych i  twardych. Poprzez działanie mrożące 

na określone plamy, np. na gumę do żucia, stosowanie jest szybkie i  łatwe oraz oszczędza czas 

i zmniejsza koszty. Dzięki przyjaznej dla materiałów recepturze plamę można usunąć bezpośrednio 

po zastosowaniu środka, nie uszkadzając powierzchni. Nie pozostawia tłustych ani lepkich śladów 

i zachowuje oryginalny wygląd powierzchni.

712929 400 ml

TANEX gum-ex

 Silny środek do udrażniania rur

 Silne działanie  Usuwa nieprzyjemne zapachy  Zapobiega zapychaniu się rur

Skutecznie udrażnia rury, usuwając wszystkie zabrudzenia np.  w  kuchniach i  łazienkach. Dzięki 

silnej formule działa szybko i rozpuszcza nawet włosy i tłuszcz w przeciągu jedynie 5 minut. Pro-

sta i  bezpieczna w  stosowaniu butelka 500  ml jednokrotnego użytku. Nadaje się do  stosowania 

we wszystkich odpływach, w kuchniach, łazienkach, i innych.

713922 500 ml

pH 1% = 13

PRORAX

13
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

STRIPPERY

■ LINAX complete NOWOŚĆ

■ LINAX stripper STRIPPER 

■ LINAX amonia LINAX 

■ LINAX extreme LINAX EXTREME

■ LINAX plus LINAX PLUS 

■ QUICKSTRIP alka GR’S

■ QUICKSTRIP turbo QUICK STRIPPER 

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICEREK

■ TUBA shampoo TR 12 

■ TUBA universal TR UNIVERSAL 

INTENSYWNE MYCIE 
I PIELĘGNACJA

STRIPPERY ORAZ PRODUKTY DO CZYSZCZENIA DYWANÓW I TAPICEREK

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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Siła działania

LINAX plus

LINAX amonia

LINAX extreme

QUICKSTRIP alka

QUICKSTRIP turbo

LINAX complete

LINAX stripper

33

H
ig

ie
n

a
 o

b
ie

k
tó

w



nowość

 Silny środek do usuwania powłok z podłóg

 Skuteczność  Szybkie działanie  Bez spłukiwania

Środek LINAX complete jest odpowiedni do uniwersalnego zastosowania na wszystkich podłogach

odpornych na działanie wody. W szczególności nadaje się do usuwania powłok z podłóg elastycz-

nych, takich jak PCW, linoleum, kauczuk, a  także z podłóg twardych, takich jak kamień i  zabez-

pieczone podłogi drewniane. Może być stosowany metodą rozpylania na podłogach olejowanych,

woskowanych lub zabezpieczonych drewnianych.

712655 5 L

LINAX complete 

10
Austriacka ekoetykieta

wcześniej: STRIPPER

 Uniwersalny środek usuwający powłoki z podłóg

 Uniwersalny  Bezpieczny  Korzystny cenowo

LINAX stripper to uniwersalny środek o wyjątkowych właściwościach środowiskowych do usuwania

powłok z podłóg. Ma niewielki wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu, dzięki czemu usuwanie

starych warstw polimerowych jest bezpieczniejsze dla użytkownika. Dzięki całkowitej eliminacji szko-

dliwych składników, jak fosforany, EDTA, NTA, substancje zapachowe i  barwiące, to produkt, który

powstał z poczucia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

712515 5 L

LINAX stripper 

10
Austriacka ekoetykieta

wcześniej: LINAX

Uniwersalny środek do usuwania powłok

 Silny  Wszechstronny  Łatwe nakładanie

LINAX amonia jest łatwy do stosowania i pozwala uzyskać skuteczny efekt czyszczenia. Doskonale

nadaje się do podłóg delikatnych, takich jak linoleum i guma. To uniwersalny środek do usuwania

powłok, zawierający amoniak. Dzięki swojej wszechstronności LINAX amonia usuwa stare, znisz-

czone warstwy wosku i polimerów. Szybko się nakłada.

1204744 10 L

LINAX amonia

11

wcześniej: LINAX Extreme

Uniwersalny środek czyszczący o ekstremalnej skuteczności

 Do usuwania uporczywych warstw  Krótki czas działania  Przyjazny dla materiałów

Dzięki ekstremalnej skuteczności i gruntownemu doczyszczaniu LINAX extreme rozwiązuje problemy

związane z zaniedbanymi podłogami, usuwając pozostałości nawet po wielu warstwach zabezpie-

czających. Nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg i osiąga skuteczność w bardzo krótkim czasie

– ok. 10 minut. Wykazuje bardzo dobrą kompatybilność materiałową poprzez relatywnie niską war-

tość pH.

1208604 10 L

LINAX extreme

10

wcześniej: LINAX Plus

Uniwersalny środek do usuwania powłok

 Silny  Wszechstronny  Łatwy w użyciu

LINAX plus to uniwersalny środek do usuwania powłok z podłóg. Dzięki swojej wszechstronności

usuwa stare, zniszczone warstwy wosku i polimerów. Szybko się nakłada. Nie powoduje nieprzy-

jemnego zapachu w trakcie oraz po zastosowaniu. LINAX plus można utylizować poprzez separa-

tory oleju (ÖNORM B5105). To silny produkt, który dokładnie czyści i idealnie nadaje się do podłóg

delikatnych, takich jak linoleum i guma.

1303685 10 L

LINAX plus

10
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wcześniej: GR’S

Silny środek usuwający powłoki do podłóg odpornych na środki alkaliczne

 Wysoka skuteczność  Dobre właściwości odtłuszczające  Przyjemny zapach

QUICKSTRIP alka to wyjątkowo skuteczny środek do czyszczenia gruntownego z dobrymi właści-

wościami pod względem usuwania powłok i odtłuszczania. Mało się pieni i ma przyjemny zapach. 

Dzięki QUICKSTRIP alka można szybko usunąć stare, liczne warstwy wosku, polimerów i uporczy-

we osady oraz zanieczyszczenia.

1204743 10 L

QUICKSTRIP alka

13

wcześniej: QUICK STRIPPER 

Skuteczny środek usuwający powłoki do podłóg odpornych na środki alkaliczne

 Bardzo silne działanie  Oszczędza czas i zmniejsza koszty  Szybkie działanie

QUICKSTRIP turbo to niezwykle silny środek do usuwania powłok, dzięki któremu można całkowicie 

usunąć stare warstwy wosku i polimerów z podłóg odpornych na działanie środków zasadowych. 

Nie ma nieprzyjemnego zapachu. Działa szybko i skutecznie, umożliwiając zaoszczędzenie czasu 

i zmniejszenie kosztów. Jest środkiem niskopieniącym i nadaje się do stosowania w szorowarkach 

automatycznych.

1304741 10 L

QUICKSTRIP turbo

14

wcześniej: TR 12

Preparat do prania dywanów

 Chroni włókna  Ożywia kolory  Czyści skutecznie

TUBA shampoo zapewnia głębokie czyszczenie włókien dzięki składnikom umożliwiającym usu-

wanie brudu i  odtłuszczanie. Składniki z  łatwością absorbują nawet lepki brud, nie zostawiając 

żadnych kleistych pozostałości. Szamponowanie na sucho jest możliwe z wykorzystaniem odpo-

wiedniego sprzętu dzięki relatywnie niskiemu pienieniu. Aby zapewnić ochronę dywanu nie zawie-

ra optycznych wybielaczy ani innych związków wybielających. Pozostawia ładny i świeży zapach 

oraz jest dobrze tolerowany przez skórę.

1204770 10 L

TUBA shampoo

7

wcześniej: TR universal

Środek do szamponowania i ekstrakcyjnego prania wykładzin i dywanów

 Głębokie czyszczenie włókien  Ożywianie koloru  Do włókien naturalnych i syntetycznych

Silny i wszechstronny środek TUBA universal nie zostawia żadnych lepkich pozostałości i opóźnia 

proces ponownego zabrudzenia powierzchni tekstylnej. Nie zawiera żadnych optycznych wybiela-

czy ani innych środków wybielających. Nadaje się do użycia w przyrządach służących do szampo-

nowania i prania ekstrakcyjnego. Aktywne substancje rozpuszczają tłuszcz, brud i smar, a nawet 

uporczywe, kleiste zabrudzenia. Jest przyjazny dla materiałów, co  pomaga zachować trwałość 

powierzchni i osiągnąć perfekcyjne rezultaty.

1203279 10 L

TUBA universal

8
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SANET BR 75

Mycie basenów 
i sanitariatów

SANET tasonil

Codzienne i gruntow-
ne mycie sanitariatów

SANET natural

Mycie sanitariatów 
na bazie octu

SANET tasanit

Codzienne i gruntow-
ne mycie sanitariatów

SANET zitrotan

Codzienne mycie 
sanitariatów

SANET sanicid

Codzienne mycie 
sanitariatów

SANET perfect

Mycie i odkamienianie 
sanitariatów

SANET daily Q&E

Mycie codzienne 
Quick & Easy

SANET power Q&E

Silny środek czyszczący 
Quick & Easy

SANET ivecid

Zapachowe mycie 
sanitariatów

SANET lavocid
SANET lavocid C

Codzienne mycie 
sanitariatów / Super-
koncentrat C

SANET alkastar

Zasadowe mycie 
sanitariatów

SANET lavosan

Neutralne mycie 
sanitariatów

pH
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI SANITARIATÓW

■ SANET alkastar ALKASTAR

■ SANET daily NOWOŚĆ

■ SANET natural NATURAL CLEANER VINEGAR

■ SANET perfect SANET PERFECT 

■ SANET power NOWOŚĆ

■ SANET zitrotan ZITROTAN 

■ SANET ivecid IVECID

■ SANET lavocid LAVOCID

■ SANET lavocid C LAVOCID C

■ SANET lavosan SPRINTER LAVOSAN

■ SANET sanicid SPRINTER SANICID

■ SANET tasonil TASONIL ULTRA FRESH

PRODUKTY DO MYCIA SANITARIATÓW

■ SANET BR 75 BR 75

■ SANET tasanit TASANIT

MYCIE SANITARIATÓW

PRODUKTY DO MYCIA I PIELĘGNACJI SANITARIATÓW 

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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Siła usuwania kamienia wapiennego

SANET lavosan

SANET ivecidS
SANET lavocid / C

SANET sanicid

SANET alkastar

n
SANET natural

SANET daily Q&Elyy QQ&E&E
SANET zitrotan

SANET tasanit SANET tasonill
SANET BR 75

SANET perfect
SANET power Q&E
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wcześniej: ALKASTAR

 Alkaliczny preparat do czyszczenia sanitariatów

 Skuteczne usuwanie tłuszczu  Kompatybilność materiałowa  Niski koszt

Wysokiej jakości środek do czyszczenia sanitariatów, wolny od kwasów i chloru, doskonale nadają-

cy się do codziennego czyszczenia instalacji sanitarnych i obiektów o wrażliwych powierzchniach.

Bardzo dobre rezultaty czyszczenia, w  delikatny sposób rozpuszcza wszelkiego rodzaju zanie-

czyszczenia typowe dla stref sanitarnych, w szczególności tłuste i oleiste zabrudzenia.

712471 1 L

712472 5 L

SANET alkastar 

11
GOLD

 Środek do codziennego mycia sanitariatów

 Silne działanie  Usuwanie kamienia  Przyjemny zapach

Stanowi część przenośnego systemu dozującego Quick & Easy. Dzięki właściwościom pianotwór-

czym ma bardzo dobrą przyczepność do powierzchni. Powstał na bazie kwasu mlekowego, dzięki

czemu idealnie nadaje się do usuwania plam wodnych i kamienia wodnego. Pozostawia przyjem-

ny, cytrynowy zapach. Nadaje się do  użycia na  wszystkich powierzchniach odpornych na  kwasy

w łazienkach i obszarach sanitarnych.

713601 325 ml

SANET daily

1
GOLD

nowość

 Silny środek czyszczący do sanitariatów

 Wysoko skuteczny  Usuwa kamień wapienny  Szybki czas działania

Stanowi część przenośnego systemu dozującego Quick & Easy. Dzięki wyjątkowej kombinacji

kwasów jest szczególnie efektywny wobec kamienia wapiennego. Nawet na  powierzchniach

pionowych wykazuje doskonałe działanie dzięki kompaktowej pianie. Pozostawia przyjemny

zapach. Nadaje się do  wszystkich powierzchni odpornych na  działanie kwasów w  łazienkach

i obszarach sanitarnych, jak np. na płytkach, porcelanie, gresie, itp.

713747 325 mL

SANET power

0
GOLD

wcześniej: NATURAL CLEANER VINEGAR

 Octowy preparat do mycia sanitariatów

 Wysoka skuteczność  Naturalna moc octu  Czyszczenie bez smug

Skuteczny środek w walce z osadem wapniowym, resztkami mydeł, plamami i innymi zabrudzenia-

mi charakterystycznymi dla sanitariatów. Zwalcza przykre zapachy, nie pozostawia śladów. Ulega

szybkiej i pełnej biodegradacji. 

712508 1 L

712509 5 L

SANET natural 

2

wcześniej: SANET Perfect

  Środek czyszczący i odkamieniający do pielęgnacji sanitariatów

 Bezpieczeństwo  Wysoka skuteczność  Niski koszt

Dzięki wyjątkowej kombinacji kwasów i  substancji powierzchniowo-czynnych bardzo skutecznie

usuwa wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sanitariatach, takie jak kamień wapienny, tłuszcz czy

pozostałości mydła. Niska wartość pH gwarantuje skuteczne usuwanie kamienia i przyjemny zapach.

Niskopieniący i przeznaczony również do stosowania maszynowego. Nie podlega obowiązkowi ozna-

kowania jako substancja niebezpieczna.

712842 1 L

712483 5 L

SANET perfect 

1
GOLD
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wcześniej: IVECID

Delikatny środek zapachowy do sanitariatów

 Atrakcyjna nuta zapachowa  Długotrwały zapach  Przekonujący efekt czystości

SANET ivecid jest delikatny dla materiałów i ma bardzo dobre właściwości emulgujące. Pozostawia 

po myciu intensywny i długotrwały zapach o nutach piżma, kwiatów i drewna. SANET ivecid czyści 

i odświeża w sposób wydajny, pozostawiając w pomieszczeniu przyjemny zapach.

712941 1 L

1202254 10 L

SANET ivecid

4

wcześniej: LAVOCID

Zapachowy środek do codziennego mycia sanitariatów

 Przyjemny zapach  Przekonujące efekty  Ekonomiczny

Doskonały do ogólnego stosowania. Środek do czyszczenia łazienek i sanitariatów. Szybko i sku-

tecznie usuwa kamień osadowy, naloty z rdzy i wapnia. Doskonale emulguje tłuszcz i zabĳ a drobno-

ustroje. Przyjazny dla środowiska. Pozostawia długotrwały i przyjemny zapach.

712937 1 L

1204794 10 L

SANET lavocid

2

wcześniej: LAVOCID C

Skoncentrowany środek zapachowy do codziennego mycia sanitariatów

 Butelka do ponownego napełnienia  Przyjemny zapach  Przekonujące efekty

SANET lavocid C szybko rozpuszcza kamień osadowy, pozostałości mydła i  inne zabrudzenia. 

Ma  bardzo dobre właściwości emulgujące tłuste i  oleiste zabrudzenia, nie pozostawiając smug. 

Jest oparty na  naturalnym kwasie cytrynowym i  jest szybki i  łatwy w  stosowaniu, a  dodatkowo 

wszechstronny i ekonomiczny w użyciu. Dozująca butelka pozwala na łatwe dozowanie. Nadaje się 

do ponownego napełnienia produktem w woreczku.

1204693 2 L butelka z dozownikiem

1104613 2 L worek uzupełniający

SANET lavocid C

2

wcześniej: ZITROTAN

 Ekologiczny preparat do czyszczenia sanitariatów

 Wysoka skuteczność  Naturalna moc cytryny  Niski koszt

SANET zitrotan rozpuszcza mineralne zanieczyszczenia takie jak: wapień, kamień wodny, pozo-

stałości z mydła, resztki tłuszczu i pozostałości z cementu. Odpowiedni do wszystkich odpornych 

na działanie kwasów powierzchni w sanitariatach, miejscach kąpielowych, a także w wilgotnych 

obszarach kuchni. Nie nadaje się do stosowania na marmur i poliamid (nylon).

712473 1 L

712474 5 L

SANET zitrotan 

2
GOLD

wcześniej: SPRINTER lavosan

Gotowy do użycia neutralny środek do czyszczenia sanitariatów

 Gotowy do użycia  Najwyższa tolerancja materiałowa  Wolny od kwasów

SANET lavosan to gotowy do użycia środek do codziennego mycia sanitariatów, wolny od kwasów 

i szczególnie dedykowany powierzchniom delikatnym i wysokiej jakości. Z łatwością usuwa wszyst-

kie oleiste i  tłuste zabrudzenia, mydło i  pozostałości kosmetyków. Częste stosowanie produktu 

w połączeniu z delikatną ścierką zapobiega powstawaniu osadów wapniowych.

713467 750 ml

SANET lavosan

6
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wcześniej: TASONIL ultra fresh

Środek do gruntownego i codziennego mycia sanitariatów

 Bardzo silne działanie  Gęsta konsystencja  Wyjątkowy zapach

SANET tasonil ma  bardzo silne właściwości czyszczące. Szczególnie efektywnie usuwa kamień 

i osady po mydle. Gęsta konsystencja przyczynia się do szybkiego i całkowitego usuwania zabru-

dzeń także z powierzchni pionowych. Może być używany w roztworze nawet 0,125%. Jest przyjazny 

dla powierzchni, w szybkim czasie nadaje połysku oraz pozostawia długo utrzymujący się, świeży 

zapach. Zawiera inhibitory korozji dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników.

713121 1 L

1206153 10 L

SANET tasonil

1

wcześniej: SPRINTER sanicid

Gotowy do użycia środek do mycia sanitariatów

 Charakterystyczny zapach  Wszechstronność  Optymalne rezultaty

SANET sanicid to  gotowy do  użycia środek do  mycia usuwający wszystkie typowe zabrudzenia 

w  obszarach sanitarnych, jak zanieczyszczenia mineralne, osad z  mydła, tłuszcz czy pozostało-

ści z kosmetyków. Jest prosty w użyciu jak również oszczędny dla czasu i kosztów. Dzięki intensyw-

nemu i charakterystycznemu zapachowi SANET sanicid zapewnia długotrwały powiew świeżości.

1113463 750 ml

SANET sanicid

3

wcześniej: BR 75

Środek czyszczący do sanitariatów i basenów

 Silna moc czyszczenia  Dobra przyczepność  Uniwersalne stosowanie

SANET BR 75 samoistnie rozpuszcza kamień, osad po mydle i moczu, inkrustacje, rdzę oraz pozo-

stałości cementu. Nie powoduje korozji na niezniszczonych, chromowanych powierzchniach. Jest 

wysoko skuteczny, a  jego wykorzystanie może być wszechstronne. SANET BR 75 oszczędza czas 

i ma bardzo dobre właściwości aplikacyjne.

712920 1 L

1204792 10 L

SANET BR 75

1

wcześniej: Tasanit

Środek do gruntownego i codziennego mycia sanitariatów

 Silne działanie  Przyjazny dla powierzchni  Bezbarwny

SANET tasanit został zaprojektowany do  mycia codziennego oraz mycia gruntownego obszarów 

sanitarnych. Ma  bardzo silne działanie czyszczące przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 

powierzchni i bezbarwnej formule. SANET tasanit jest wydajny i ekonomiczny w użyciu. Działa szyb-

ko, a jego stosowanie jest przyjemne.

713118 1 L

1109116 10 L

SANET tasanit

1
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA TOALET

■ WC lemon TOILET CLEANER Lemon

■ WC natural TOILET CLEANER Vinegar

■ WC liquid WC liquid

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SANITARIATÓW

■ APESIN SDR san APESIN SDR san

MYCIE SANITARIATÓW

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA TOALET, 
PREPARATY DO DEZYNFEKCJI SANITARIATÓW

wcześniej: APESIN SDR SAN

Środek dezynfekujący do czyszczenia sanitariatów

 4 w 1  Powszechnie rejestrowany  Działanie wirusobójcze

APESIN SDR SAN nadaje się do  czyszczenia i  dezynfekcji obszarów sanitarnych. Szybko rozpusz-

cza osady mineralne, jak kamień, osady mydlane czy rdza, a także zanieczyszczenia organiczne, jak 

tłuszcz i osady białkowe. Zarejestrowany na niemieckiej liście środków do powierzchni ceramicz-

nych na basenach oraz na liście produktów wirusobójczych IHO (Niemieckiego Stowarzyszenia ds. 

Higieny i Ochrony Powierzchni).

713143 1 L

1109664 10 L

APESIN SDR san

1
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wcześniej: TOILET CLEANER Lemon 
TOILET CLEANER Vinegar

 Środek do muszli klozetowych

 Gęsta konsystencja  Łatwy w użyciu  Bezpieczna aplikacja

WC lemon i  WC natural to  kwasowe środki do  czyszczenia sanitariatów wykorzystujące natural-

ne kwasy. Dzięki gęstej konsystencji zapewnia znakomite efekty czyszczenia i skutecznie usuwa 

wszystkie typowe zabrudzenia z  muszli klozetowych i  pisuarów. Specjalna butelka z  pochyloną 

szyjką umożliwia szybką i bezpieczną aplikację produktu. Butelka składa się nawet w 80% z two-

rzyw PET pochodzących z recyklingu.

712511 750 ml

712512 750 ml

WC lemon / WC natural

2

wcześniej: WC Liquid

Płyn do czyszczenia WC o zapachu morskiej bryzy

 Bezpieczna aplikacja  Łatwe użycie  Gęsta konsystencja

WC liquid to kwaśny środek do mycia muszli klozetowej, który efektywnie wykorzystuje natural-

ny kwas cytrynowy. Wykazuje optymalną skuteczność czyszczenia. Dzięki lepkiej formule usuwa 

wszystkie powszechne zabrudzenia z pisuarów i muszli klozetowych. Specjalna butelka z wygiętą 

szyjką zapewnia szybką, bezpośrednią, łatwą i bezpieczną aplikację.

713340 750 ml

WC liquid

3
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Higiena kuchni
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Stopień twardości wody

BRILLANT uniBRILLANT uni

BRILLANT bar

BRILLANT ultra

BRILLANT perfect

ŚRODKI DO PŁUKANIA
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Stopień twardości wody

ENERGY powderclassic

ENERGY ultrapilot

ENERGY easytabs

PROSZKI, KAPSUŁY, TABLETKI
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Stopień twardości wody

ENERGY classic

ENERGY uni

ENERGY ultra

ENERGY barGY uni
ENERGY perfect

ENERGY alu

DETERGENTY W PŁYNIE

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PŁYNY DO ZMYWAREK

■ ENERGY alu ENERGY ALU

■ ENERGY perfect ENERGY E3

PROSZKI, TABLETKI I KAPSUŁY DO ZMYWAREK

■ ENERGY easytabs BINGO 4IN1 TABS

PŁYNY DO PŁUKANIA W ZMYWARKACH

■ BRILLANT perfect BRILLANT E3

PŁYNY DO ZMYWAREK

■ ENERGY bar ENERGY BAR

■ ENERGY classic NOWOŚĆ

■ ENERGY ultra ENERGY ULTRA 

■ ENERGY uni ENERGY UNI

PROSZKI, TABLETKI I KAPSUŁY DO ZMYWAREK

■ ENERGY powderclassic ENERGY POWDER 

■ ENERGY ultrapilot ENERGY PILOT 300

PŁYNY DO PŁUKANIA W ZMYWARKACH

■ BRILLANT bar BINGO RINSE

■ BRILLANT ultra BRILLANT ULTRA

■ BRILLANT uni BRILLANT MATIC 

MYCIE W ZMYWARKACH

PŁYNY DO ZMYWAREK, PROSZKI, TABLETKI I KAPSUŁY DO ZMYWAREK, 
PŁYNY DO PŁUKANIA W ZMYWARKACH
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wcześniej: ENERGY ALU

 Detergent do maszynowego mycia naczyń bezpieczny dla metalu

 Przyjazny dla materiałów  Miękka / średnio twarda woda  Skoncentrowany

ENERGY alu to skoncentrowany, płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach profesjonalnych,

a także do namaczania. Charakteryzuje go doskonała skuteczność czyszczenia w wodzie miękkiej

do średnio twardej. Zapewnia intensywne i silne usuwanie pozostałości tłuszczu, skrobi i białka,

a także osadów. Jest bardzo skoncentrowany, co umożliwia używanie niskich dawek. Nie zawiera

NTA, EDTA, fosforanów ani chloru.

1101589 10 L

ENERGY alu 

13

wcześniej: ENERGY E3

 Wysokoskuteczny detergent do mycia naczyń w zmywarkach

 Silny efekt odtłuszczający  Miękka/średnio twarda woda  Skoncentrowany

ENERGY perfect to innowacyjny, trwały system kompleksujący zapobiegający osadzaniu się kamie-

nia. Idealny do stosowania w wodzie miękkiej do średnio twardej. Zwiększając bezpieczeństwo pra-

cy, zapewnia intensywne i silne czyszczenie naczyń poprzez perfekcyjne usuwanie tłuszczu i plam.

Jest bardzo skoncentrowany, co umożliwia niskie dawkowanie.

712615 5 L

712700 15 L

ENERGY perfect 

14

wcześniej: BINGO 4IN1 TABS

 Tabletki do zmywarek 4 w 1

 Wielofunkcyjne  Łatwe dozowanie  Bezpieczne dla materiałów

1 tabletka ENERGY easytabs łączy w  sobie 4 funkcje niezbędne do  skutecznego zmywania naczyń.

Czyszczenie: usuwa zabrudzenia i tłuszcz. Wspomaganie płukania: skraca czas schnięcia, zapobiega

osadzaniu się kamienia i nadaje połysk. Regeneracja: zapobiega powstawaniu białego nalotu. Ochro-

na: chroni naczynia, by służyły jak najdłużej. Nie zawierają fosforanów i są bezzapachowe. Produkt

zapobiega osadzaniu się kamienia na elementach grzewczych.

712579 80 sztuk

ENERGY easytabs 

11

wcześniej: BRILLANT E3

 Wysokowydajny płyn do płukania naczyń

 Wysoki połysk  Wszystkie rodzaje wody  Ekonomiczny w użyciu

BRILLANT perfect wykazuje doskonałą skuteczność płukania w wodzie miękkiej do średnio twar-

dej. Dzięki niemu kieliszki, sztućce i naczynia mają wyjątkowy połysk. Przyspiesza czas schnięcia

dzięki wysoce skutecznym środkom zwilżającym i naturalnemu alkoholowi. Dzięki zawartości kwa-

su organicznego zapobiega osadzaniu się kamienia na naczyniach i neutralizuje alkaliczne pozo-

stałości roztworu myjącego.

1109871 10 L

BRILLANT perfect

3

wcześniej: ENERGY bar

Detergent do małych zmywarek

 Wysoka skuteczność  Każdy rodzaj wody  Łatwe dozowanie

ENERGY bar jest szczególnie odpowiedni do  czyszczenia naczyń ze  szkła. Zmniejsza koszty

i oszczędza czas poprzez optymalną skuteczność czyszczenia w bardzo twardej wodze i dzięki pro-

stej butelce dozującej. ENERGY bar pozwala uzyskać jednorodne efekty poprzez kompleksowanie

twardej wody, zmiękczanie wody i zapobieganie osadzaniu się kamienia.

712751 2 L

ENERGY bar

14
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wcześniej: ENERGY ULTRA 

Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach w wodzie twardej

 Wysoka skuteczność  Koncentrat  Przeznaczony do wody twardej 

ENERGY ultra to detergent do mycia naczyń w zmywarkach o doskonałej skuteczności działania nawet 

w twardej wodzie i trudnych warunkach. Wysokoskoncentrowana formuła umożliwia niskie dozowanie. 

Nadaje się do gruntownego mycia talerzy, szkła, sztućców i naczyń do gotowania, gwarantując perfek-

cyjne rozpuszczanie tłuszczu. Jest delikatny zarówno dla naczyń jak i zmywarki, dzięki czemu może 

wydłużyć jej okres przydatności do użycia poprzez formułę zapobiegającą odkładaniu się kamienia.

1208168 10 L

712773 15 L

ENERGY ultra

14

wcześniej: ENERGY UNI

Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach w wodzie średnio twardej

 Odtłuszczanie  Koncentrat  Przeznaczony do wody średnio twardej

ENERGY uni to płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach w wodzie miękkiej i średnio twar-

dej. Nadaje się do gruntownego mycia talerzy, szkła, sztućców i naczyń do gotowania. Umożliwia 

dokładne odtłuszczanie a jednocześnie delikatne mycie naczyń. W celu uzyskania satysfakcjonują-

cych wyników zapobiega powstawaniu osadów z kamienia i dzięki zawartości związków komplek-

sujących reguluje twardość wody.

1109548 10 L

712774 15 L

ENERGY uni

14

wcześniej: ENERGY PILOT 300

Środek w kapsule do zmywarek profesjonalnych

 Bezpieczny i łatwy  Woda twarda  Wysoce skuteczny

ENERGY ultrapilot to wysoce skuteczny środek czyszczący w proszku, pozwalający uzyskać niezrów-

nane wyniki czyszczenia nawet w trudnych warunkach, takich jak twarda woda lub zaschnięte pozo-

stałości. Zmniejsza koszty i oszczędza czas dzięki systemowi antykorozyjnemu i antypieniącemu 

oraz umożliwia dłuższą eksploatację sztućców i akcesoriów kuchennych. Usuwa wszelkie rodzaje 

plam i pozwala uzyskać jednorodne efekty dzięki substancjom wybielającym na bazie chloru. Jest 

bezpieczny i łatwy w stosowaniu dzięki kompaktowemu systemowi zamkniętemu w kapsule.

712809 4,5 kg

ENERGY ultrapilot

13

wcześniej: ENERGY powder

Proszek do zmywarek profesjonalnych

 Wszystkie rodzaje wody  Skuteczny  Ekonomiczny

ENERGY powderclassic pozwala uzyskać doskonałe wyniki poprzez bardzo dobrą skuteczność 

czyszczenia we wszystkich rodzajach wody. ENERGY powderclassic jest łatwy w stosowaniu i eko-

nomiczny dzięki łyżce dozującej. Usuwa wszelkie rodzaje plam, w szczególności plamy kolorowe.

712853 10 kg

ENERGY powderclassic

13

nowość

Detergent do zmywarek profesjonalnych

 Ekonomiczny  Woda miękka  Woda średnio twarda

ENERGY classic ma dobrą wydajność czyszczenia, szczególnie w wodzie miękkiej do średnio twar-

dej. Skutecznie odtłuszcza i zapobiega osadzaniu się kamienia, aby zapewnić jednorodne efekty. 

Nadaje się do wszystkich rodzajów zmywarek, np. zmywarek tunelowych i kapturowych. Można sto-

sować do wszystkich naczyń i sztućców odpornych na działanie środków zasadowych. Nie stoso-

wać do naczyń i sztućców z aluminium i srebra.

712772 15 L

ENERGY classic

12
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wcześniej: BRILLANT MATIC 

Płyn do płukania w zmywarkach profesjonalnych

 Wysoki połysk  Wszystkie rodzaje wody  Skoncentrowany

BRILLANT uni to środek wspomagający płukanie zmniejszający koszty, redukujący czas suszenia 

i szybko rozpuszczający pozostałości dzięki zawartości alkoholu. Zapobiega osadzaniu się kamie-

nia na  akcesoriach i  neutralizuje pozostałości zasadowe na  naczyniach. Ponieważ nie dochodzi 

do wytworzenia piany, pozwala uzyskać wyższą jakość i skuteczność działania maszyny. Nadaje 

się do wszystkich rodzajów wody.
712683 5 L
1308182 10 L
712771 15 L

BRILLANT uni

3

wcześniej: BRILLANT ULTRA

Nabłyszczacz do zmywarek profesjonalnych – woda twarda i bardzo twarda

 Ultra skuteczny  Uniwersalny  Odpowiedni do wody twardej

BRILLANT ultra działa neutralizująco na alkaliczne pozostałości po zmywaniu. Osiąga pełną sku-

teczność nawet w twardej wodzie i trudnych warunkach. Ze względu na skoncentrowaną formułę 

zawierającą środki powierzchniowo-czynne i  alkohol umożliwia optymalne dozowanie, oszczęd-

ność czasu i  pieniędzy. Przyspiesza czas suszenia w  celu zapobiegania powstawaniu osadów 

z kamienia na płukanych naczyniach. Nadaje naczyniom, sztućcom oraz szkłu połysk.

712644 5 L

1109975 10 L

BRILLANT ultra

2

wcześniej: BINGO RINSE

Płyn do płukania do małych zmywarek

 Zmniejszone koszty  Perfekcyjny połysk  Do miękkiej / średnio twardej wody

BRILLANT bar zwiększa jakość i skuteczność działania zmywarki poprzez zapobieganie tworzeniu się 

piany. Pozwala zmniejszyć koszty poprzez wysokie stężenie i łatwy system dozujący. BRILLANT bar 

zapobiega osadzaniu się kamienia na akcesoriach i neutralizuje pozostałości zasadowe na naczy-

niach, dzięki czemu uzyskiwane są jednorodne efekty i większa wydajność pracy, a naczynia można 

szybko wykorzystać ponownie.

712680 1 L

BRILLANT bar

3
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ

■ MANUDISH original MANUDISH

■ MANUDISH lemon LEMONCARE 

ODKAMIENIACZE

■ CALC free KALKFREE

ŚRODKI WZMACNIAJĄCE, KONSERWUJĄCE I USUWAJĄCE UPORCZYWE ZABRUDZENIA

■ RENOVA perform RENOVA

MYCIE RĘCZNE 
ORAZ PRODUKT Y 
O SPECJALNYM 
ZASTOSOWANIU

PRODUKTY DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ, PRODUKTY O SPECJALNYM ZASTOSOWANIU

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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Poziom skoncentrowania

MANUDISH orginal

MANUDISH lemon
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wcześniej: MANUDISH

 Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń

 Skuteczny  Delikatny dla skóry  Przebadany

MANUDISH original jest ekologicznym środkiem do mycia naczyń o silnych właściwościach czysz-

czących. Badania klinicznie potwierdziły, że MANUDISH original jest produktem dobrze tolerowa-

nym przez skórę, który zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia przy niskim stężeniu, co pozwala 

zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

712575 1 L

712577 5 L

MANUDISH original 

6

wcześniej: LEMONCARE

Wysokoskoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń

 Uniwersalny  Ekonomiczny  O cytrynowym zapachu

MANUDISH lemon to  płyn o  właściwościach odtłuszczających i  emulgujących zanieczyszczenia. 

Jest wydajny nawet przy wykorzystaniu zimnej wody, co przyczynia się do oszczędności czasu i pie-

niędzy. Dzięki zawartości wysoko skutecznych biologicznych substancji ze skórki cytryny, łatwo 

rozpuszczają tłuszcze i  inne zabrudzenia, pozostawia przyjemny cytrusowy, świeży zapach. Jest 

bezpieczny i delikatny dla skóry.

712951 1 L

1109926 10 L

MANUDISH lemon

6

wcześniej: KALK free

Wysokowydajny środek do usuwania kamienia

 Wysoka skuteczność  Poliwalentny  Szybkie działanie

CALC free skutecznie usuwa osad z kamienia z naczyń, akcesoriów i powierzchni, a  także tłuste 

pozostałości w zmywarkach. Dzięki wyjątkowej skuteczności CALC free pozwala oszczędzić czas 

i zmniejszyć koszty, a także przedłuża czas eksploatacji urządzeń. Zapobiega korozji i powoduje 

niewielkie tworzenie piany.

712688 1 L

712686 5 L

CALC free

2

wcześniej: RENOVA

Proszek do renowacji naczyń w zmywarkach profesjonalnych

 Wysoka skuteczność  Uniwersalny  Nie pieni się

RENOVA perform łatwo usuwa skrobię i plamy kolorowe oraz nadaje się do trudnych zadań, takich 

jak zastawa stołowa z zaschniętymi lub silnie przywartymi pozostałościami. Pozwala oszczędzić 

czas i zmniejszyć koszty dzięki wszechstronności zastosowania: kąpiel zanurzeniowa, namacza-

nie i czyszczenie. Umożliwia mechaniczne gruntowne czyszczenie w zmywarkach profesjonalnych. 

Pojemnik dozujący dołączony do wiaderka ułatwia stosowanie i dozowanie.

712854 8 kG

RENOVA perform

13
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

UNIWERSALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

■ CREAM lemon CREAM CLEANER N6 LEMON

PRODUKTY DO ODTŁUSZCZANIA

■ GREASE off NOWOŚĆ

■ GREASE classic SPRINTER GREASE

■ GREASE perfect GREASE E3

■ GREASE speed GASTRO SPEED

■ GREASE superclean SUPERCLEAN

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH

■ INOXOL care METAPUR

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA KUCHENEK I GRILLA

■ GRILL express GRILL

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

■ APESIN KDR food APESIN KDR food

PRODUKT Y 
ODTŁUSZCZAJĄCE 
I DO MYCIA 
POWIERZCHNI

UNIWERSALNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE, ODTŁUSZCZAJĄCE, CZYSZCZENIE 
I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI METALOWYCH, CZYSZCZENIE KUCHENEK 

I GRILLA, PREPARATY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
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Poziom skoncentrowania

GRILL express

GREASE speed

APESIN KDR food

GREASE superclean
GREASE perfect

GREASE classic

GREASE off Q&E

green care PROFESSIONAL tana PROFESSIONAL
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wcześniej: CREAM CLEANER N6 LEMON

 Cytrynowe mleczko czyszczące na bazie zmielonego marmuru

 Silne czyszczenie  Bezpieczny dla materiałów  Niski koszt eksploatacji

CREAM lemon to  mleczko do  czyszczenia o  ekologicznym składzie przeznaczone do  twardych

powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych i służących do obróbki żywności. Posiada silne działa-

nie czyszczące dzięki zawartości drobnego proszku marmurowego o optymalnej ziarnistości. Niski

koszt eksploatacji – w odróżnieniu od innych środków czyszczących, wystarczy nanieść niewielką

ilość produktu.

712582 650 ml

CREAM lemon 

10

wcześniej: GREASE E3

 Odtłuszczający środek czyszczący do powierzchni kuchennych

 Szybki i skuteczny  Wiele zastosowań  Nie zawiera substancji zapachowych

GREASE perfect szybko i skutecznie rozpuszcza tłuste i oleiste plamy z każdego typu powierzchni

i podłóg odpornych na działanie wody i zasad. Dzięki swojej lekkiej zasadowości może być stoso-

wany na wielu powierzchniach, zachowując silne właściwości odtłuszczające. Szczególnie polecany

do czyszczenia powierzchni wokół kuchenki i grilla. Nie zawiera substancji zapachowych. Jest dostęp-

ny w butelce z rozpylaczem do ponownego napełniania.

712573 750 ml

712574 5 L

GREASE perfect 

11

wcześniej: SPRINTER grease

 Środek czyszczący do kuchni

 Gotowy do użycia  Uniwersalny  Łagodny dla powierzchni

GREASE classic pozwala szybko i bez wysiłku usunąć wszelkie kuchenne zabrudzenia. Gwarantuje

idealny efekt czyszczenia normalnych i uporczywych zabrudzeń, jednocześnie całkowicie chroniąc

połysk czyszczonej powierzchni. Jest przyjazny dla środowiska i uniwersalny dzięki łagodnemu skła-

dowi, który umożliwia stosowanie środka nawet na najbardziej delikatnych powierzchniach w kuchni.

713080 750 ml

GREASE classic

11

nowość

 Uniwersalny środek myjący do kuchni

 Silne działanie  Łatwa aplikacja  Ekonomiczny

Stanowi część przenośnego systemu dozującego Quick & Easy. Dzięki specjalnej kombinacji substan-

cji ma wyjątkowe właściwości odtłuszczające. Nadaje się idealnie do użycia na wszystkich wodoodpor-

nych i odpornych na alkalia powierzchniach w kuchniach i  innych obszarach przetwórstwa żywności,

w takich miejscach, jak lady kuchenne, krajalnice, lodówki, zlewy, urządzenia kuchenne, okapy, piekar-

niki, kuchenki mikrofalowe, piece konwekcyjne, itp.

713684 325 ml

GREASE off 

10
GOLD

wcześniej: GASTRO SPEED

Wysokoskoncentrowany preparat usuwający tłuszcze

 Wolny od substancji perfumujących  Szybkie działanie  Łatwy w użyciu

GREASE speed jest łatwy w  użyciu i  szybko usuwa oleiste i  tłuste zabrudzenia. Jest przyjemny

w użyciu dzięki recepturze, która nie zawiera barwników i substancji perfumujących. Przeznaczo-

ny do przemysłowych powierzchni kuchennych, restauracji, hoteli, kantyn i cateringu. Nadaje się

do zastosowania w obszarach przetwórstwa żywności na stali szlachetnej, szkle, płytkach, kamie-

niu, plastiku, itp., a także na podłogach, grillu i kuchenkach, ścianach, licznikach, itp.

712697 1 L

1109686 10 L

GREASE speed

13
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wcześniej: SUPERCLEAN

Środek do mycia i odtłuszczania powierzchni kuchennych

 Uniwersalne stosowanie  Łatwy do spłukania  Delikatny dla powierzchni

GREASE superclean usuwa plamy oleju i tłuszczu oraz rozpuszcza wszelkiego rodzaju uporczywe 

zabrudzenia. Zapewnia jednolite wyniki czyszczenia nie pozostawiając śladów i smug. Jest łagod-

ny dla powierzchni i umożliwia dłuższą żywotność zachowując materiały w nienaruszonym stanie. 

Ze względu na delikatny zapach jest przyjemny w użyciu. Odpowiedni dla wszystkich wodoodpor-

nych podłóg i mebli w obszarach przetwórstwa żywności. Można stosować w maszynach czyszczą-

cych, również wysokociśnieniowych.
712699 5 L
1204625 10 L

GREASE superclean

9

wcześniej: METAPUR, INOXOL care

Produkt do pielęgnacji stali nierdzewnej

 Prosty w użyciu  Pielęgnacja i połysk  Mniej ponownych zabrudzeń

W jednym kroku umożliwia doskonałą pielęgnację, polerowanie i ochronę metalowym powierzchniom. 

Szybko usuwa zabrudzenia, jak plamy wodne, odciski palców, kurz, odbarwienia i smugi, zachowując 

jakość powierzchni i nadając jednolity połysk. Specjalne składniki pielęgnacyjne chronią metalowe 

powierzchnie od powstawania plam wodnych i osiadania kurzu, a także opóźniają ponowne zabrudza-

nie, utlenianie metalu i odbarwienia utrzymując czysty wygląd przez długi czas. Nadaje się do wszyst-

kich metalowych powierzchni, takich, jak stal nierdzewna, anodowane aluminium lub mosiądz. 

713921 750 ml butelka ze spryskiwaczem

INOXOL complete

4

wcześniej: GRILL

Środek do czyszczenia grilii i pieców przemysłowych

 Odtłuszczanie  Dobra przyczepność  Samoistne działanie

GRILL express szybko i  dogłębnie usuwa tłuszcz oraz przyschnięte pozostałości po  grillowaniu. 

Zapewnia optymalne rezultaty i sprawdza się nawet na przypalonym tłuszczu. Ma dobrą przyczep-

ność do powierzchni pionowych. Produkt przeznaczony jest do wszystkich rodzajów pieców, oka-

pów, grilli. Nie nadaje się na materiały wrażliwe na alkalia, aluminium lub metale kolorowe.

713329 5 L

GRILL express

13

wcześniej: APESIN KDR food

Kwaśny środek do mycia i dezynfekcji kuchni

 2 w 1  Wysoka skuteczność  Przetestowany i zarejestrowany

APESIN KDR food to idealne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji w jednym kroku. Specjalna kombi-

nacja kwasów usuwa uporczywe, tłuste i proteinowe zanieczyszczenia, jak również zabrudzenia 

mikrobiologiczne. Usuwanie kamienia, pozostałości po mydle oraz zanieczyszczeń staje się proste 

i nie wymaga wysiłku. Szerokie spektrum zostało potwierdzone wg europejskich norm EN. Wpisa-

ny na niemiecką listę IHO

713157 1 L

709819 10 L

APESIN KDR food

1
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NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PRODUKTY DO MYCIA GRUNTOWNEGO I ODTŁUSZCZANIA

■ NOWA FLA 710 S FLA 710 S

■ NOWA frigo NOWOŚĆ

■ NOWA MR 750 MR 750

■ NOWA tanin TANIN

PRODUKTY W PIANIE

■ NOWA ISR 700 ISR 700

■ NOWA SLR 600 SLR 600

■ NOWA SR 760 SR 760

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA METALU

■ NOWA clean NOWA CLEAN

■ NOWA gromar GROMAR

PRODUKTY DO CZYSZCZENIA SKRZYŃ

■ NOWA KRC 740 KRC 740

PRODUKTY DO USUWANIA OSADÓW PO DYMIE

■ NOWA RHE 720 RHE 720

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

■ NOWA quick-des NOWA Quick-des

PRZEMYSŁOWE 
ŚRODKI CZYSZCZĄCE

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

 tana PROFESSIONAL
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Siła czyszczenia

NOWA tanin

NOWA FLA 710 SNOWA quick-des

NOWA gromar

NOWA clean

NOWA frigo

NOWA ISR 700

NOWA SR 760

NOWA SLR 600

NOWA RHE 720

NOWA MR 750

NOWA KRC 740
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wcześniej: FLA 710 S

Alkaliczny preparat do usuwania tłustych zabrudzeń

 Wszechstronne odtłuszczanie  Różne powierzchnie  Do szorowarek automatycznych

NOWA FLA 710 S to silny i wszechstronny środek odtłuszczający, który usuwa uporczywe zabrudze-

nia, takie jak olej, smar, tłuszcz, żywica i koks. Produkt zapobiega przywieraniu mikrocząsteczek

do powierzchni. Szybko ulega rozdziałowi w separatorach olejów, dzięki czemu idealnie nadaje się

do zastosowań przemysłowych (Norma Ö B 5105).

1101403 10 L

NOWA FLA 710 S

13

wcześniej: MR 750

Bezchlorowy, silnie zasadowy środek czyszczący

 Nie pieni się  Odpowiedni do czyszczenia typu CIP  Do wszystkich rodzajów wody

NOWA MR 750 to  skuteczny środek czyszczący, usuwający samodziałające inkrustacje z  białek,

tłuszczu i  oleju. Odpowiedni do  czyszczenia frytownic, smażalnic taśmowych, zbiorników kra-

jalnic i  rur. Jest niezwykle skutecznym produktem nawet przy bardzo wysokim stopniu twardości

wody. Można go stosować jako zasadowy środek wzmacniający w  automatycznych zmywarkach

do naczyń.

712960 20 L

NOWA MR 750

14

wcześniej: TANIN

Silny środek rozpuszczający oleje, tłuszcze, smary

 Silny środek odtłuszczający  Poliwalentny  Bezzapachowy

Doskonały środek do czyszczenia tłustych zabrudzeń w zakładach przemysłu spożywczego i kuch-

niach. Łatwo i szybko usuwa oleje mineralne, roślinne i zwierzęce oraz smar, sadzę, smołę, ślady

gumy i metalu. Niskopieniący, bezzapachowy, nadaje się do stosowania w urządzeniach ciśnienio-

wych i maszynach ze względu na swoją recepturę, zapewniającą niskie pienienie i brak substancji

zapachowych, dzięki czemu produkt jest łatwy i przyjemny w stosowaniu.

712884 5 L

1203973 10 L

NOWA tanin

14

wcześniej: ISR 700

Pianowy preparat myjący na bazie aktywnego chloru

 Stabilna piana  Dezynfekcja chlorowa  Do myjek wysoko- i niskociśnieniowych

Dzięki wysokiej zawartości tenzydów w połączeniu z ługiem sodowym NOWA ISR 700 jest jednym z naj-

silniej działających produktów. Ma bardzo silne właściwości czyszczące. Do czyszczenia wszystkich

rodzajów powierzchni odpornych na alkalia w obszarach przetwórstwa spożywczego, jak np. rzeźnie,

piekarnie, wędzarnie, kuchnie, itp. Może być używany do płytek, podłóg, drzwi, przenośników taśmo-

wych i wózków, stołów roboczych, itp.

713323 20 L

NOWA ISR 700

14

10 - 100 g/l

nowość

Gotowy do użycia środek do czyszczenia mroźni

 Bez rozmrażania  Bez wynoszenia produktów  Mycie do -30°C

Do stosowania w koncentracie w przypadku mycia mroźni. Możliwość stosowania bez konieczności

rozmrażania lub wynoszenia produktów, dzięki czemu przyczynia się do oszczędności czasu i kosz-

tów. Ma  właściwości odladzające powierzchnię. Skutecznie usuwa tłuste i  oleiste zabrudzenia.

Nadaje się do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu, metalowych lub plastiko-

wych, jak również płytek ceramicznych, w pomieszczeniach mroźni. Nadaje się także do stosowa-

nia na ladach chłodniczych.

713887 10 L

NOWA frigo

8

54

Higiena przemysłu



wcześniej: SLR 600

Przemysłowy, kwaśny środek myjący w pianie

 Wysoka skuteczność  Trwała piana  Bezpieczny dla materiałów

NOWA SLR 600 to pianka do usuwania kamienia do wielu różnych zastosowań, np. do usuwania tłusz-

czu, kamienia z wody, mydła wapniowego, inkrustacji z zanieczyszczeń, rdzy oraz innych zabrudzeń 

mineralnych. Nie pozostawia uszkodzeń korozyjnych na mocnych, chromowanych kranach i armatu-

rze, utrzymując powierzchnie w ich oryginalnym stanie.

712855 15 L

NOWA SLR 600

1

wcześniej: SR 760

Przemysłowa zasadowa pianka czyszcząca

 Środek odtłuszczający  Trwała piana  Bez zawartości chloru

NOWA SR 760 to silny środek czyszczący, usuwający tłuszcz i zanieczyszczenia białkowe w prze-

myśle spożywczym. Stabilna i zwarta piana zapewnia dobre przyleganie i tym samym lepszą sku-

teczność, nawet na  pionowych powierzchniach, dzięki dłuższemu i  wydajniejszemu czasowi 

ekspozycji. Do  czyszczenia wszystkich silnie zabrudzonych powierzchni odpornych na  działanie 

zasad w obszarach przetwórstwa spożywczego.

712857 10 L

NOWA SR 760

14

10 - 100 g/l

wcześniej: NOWA CLEAN

Przemysłowy środek czyszczący dla procesu przetwórstwa metalu

 Przemysłowy środek odtłuszczający  Niska wartość COD  Czyszczenie ręczne/mechaniczne

NOWA clean niezwykle szybko penetruje i  emulguje zanieczyszczenia z  powierzchni metalowych. 

Zmniejsza koszty dzięki wszechstronnemu zastosowaniu i usuwa różne rodzaje zanieczyszczeń (pył 

metalowy, inkrustacje z oleistego i tłustego brudu i inne). Ma bardzo niską wartość COD (chemiczne 

zapotrzebowanie tlenu, ang. Chemical Oxygen Demand), dzięki czemu zmniejsza zanieczyszczenia 

organiczne i ułatwia oczyszczanie wody. To produkt przyjemny w stosowaniu dzięki miłemu zapacho-

wi i recepturze o niskim stopniu pienienia.

712856 15 L

NOWA clean

13

wcześniej: GROMAR

Środek przemysłowy do czyszczenia na zimno

 Delikatny dla materiałów  Do przemysłu motoryzacyjnego  Neutralny zapach

NOWA gromar to środek do czyszczenia na zimno, który bezproblemowo usuwa oleje, tłuszcz, resztki 

gumy, sadzę oraz inne zabrudzenia typowe dla obszarów przemysłowych. Dzięki składnikom antyko-

rozyjnym chroni materiały, utrzymuje powierzchnie w oryginalnym stanie i wydłuża ich użyteczność. 

Nie uszkadza delikatnych części metalowych, lakierowanych lub plastikowych. Specyfi czna kombina-

cja składników pozwala na szybkie de-emulgowanie w ściekach, np. poprzez separatory oleju, tłusz-

czu, względnie cieczy lekkich. Zatwierdzony przez DEKRA. Zgodny z normą Ö-Norm 5105.

1204727 10 L

NOWA gromar

10

wcześniej: KRC 740

Preparat do chemo-termicznego mycia naczyń, koszy i skrzyń

 Silnie działa na białko i tłuszcz  Chlorowy  Niskie pienienie

NOWA KRC 740 rozpuszcza uporczywe złogi tłuszczu i białka. Dobre właściwości emulgujące i absor-

bujące brud, dzięki wysokiej zawartości aktywnego chloru. Jest prosty w zastosowaniu ze względu 

na niskie pienienie. Nadaje się do czyszczenia kontenerów, pojemników i wózków transportowych, a 

także  do noży, trzpieni i osłon maszyn. Optymalne efekty można uzyskać używając roztworu 0,5-2% 

przy temperaturze 55-60°C i czasie stosowania 10-30 min.

713316 20 L

NOWA KRC 740

14
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wcześniej: NOWA quick-des

Alkoholowy preparat do dezynfekcji małych powierzchni

 Szybkodziałający  Wolny od barwników i substancji zapachowych  Certyfi kowany

NOWA quick-des to  szybkodziałający środek do  dezynfekcji powierzchni. Działa bakteriobójczo,

grzybobójczo i w ograniczonym stopniu na wirusy. Został przetestowany zgodnie z wytycznymi listy

VAH. Nie zawiera chloru, aldehydów ani fenoli. Do mycia opakowań, pojemników na sztućce i innych

pojemników. Może być stosowana na powierzchniach aluminiowych.

713161 750 ml

NOWA quick-des

11
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wcześniej: RHE 720

Płynny środek do usuwania plam z dymu wędzarniczego

 Wysoka skuteczność  Wszechstronność  Kompaktowa piana

NOWA RHE 720 bez wysiłku rozpuszcza uporczywe zabrudzenia, takie jak smoła i żywica, tłuszcz

czy zanieczyszczenia białkowe. Doskonale nadaje się do  stosowania w  urządzeniach wysoko-

i niskociśnieniowych. Podczas stosowania zapewnia stabilną i zwartą pianę, która umożliwia dobre

przyleganie, nawet na pionowych powierzchniach, dzięki czemu wydłuża i poprawia skuteczność

czasu kontaktu.

712860 20 L

NOWA RHE 720

14
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HIGIENA TEKST YLNA

PŁYNY DO PRANIA, PROSZKI I TABLETKI DO PRANIA, 
PŁYNY ZMIĘKCZAJĄCE, PRODUKTY WZMACNIAJĄCE, WYBIELACZE

NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PŁYNY DO PRANIA

■ ACTIV liquid ACTIV LIQUID

PROSZKI I TABLETKI

■ ACTIV bicompact ACTIV bi-compact

■ ACTIV tabs NOWOŚĆ

PRODUKTY WZMACNIAJĄCE

■ SYSTEM alca NOWOŚĆ

ODPLAMIANIE

■ SOLUS multi NOWOŚĆ

PŁYNY DO PRANIA

■ ACTIV fresh NOWOŚĆ

PROSZKI I TABLETKI

■ ACTIV intense NOWOŚĆ

■ ACTIV performa NOWOŚĆ

PRODUKTY WZMACNIAJĄCE

■ SYSTEM tensioplus NOWOŚĆ

ODPLAMIANIE

■ APESIN oxydes NOWOŚĆ

■ SOLUS oxydet NOWOŚĆ

■ SYSTEM oxybleach NOWOŚĆ

PŁYNY ZMIĘKCZAJĄCE

■ SOFT fresh NOWOŚĆ
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Siła odtłuszczania

ACTIV freshAACTIV liquid

DETERGENTY W PŁYNIE

* – działa w połączeniu 

      z produktem SYSTEM alca

SYSTEM tensioplus*
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Siła odtłuszczania i czyszczenia

ACTIV tabs

ACTIV bicompact

PROSZKI I TABLETKI

ACTIV performa

ACTIV intense

HIGIENA TEKST YLNA

produkty green care PROFESSIONAL produkty tana PROFESSIONAL

SOLUS multi

SOLUS oxydet

APESIN oxydes SOFT fresh

SYSTEM tensioplus

ACTIV fresh

ACTIV liquid

SYSTEM alca

ODPLAMIACZE DETERGENTY DO 

SYSTEM oxybleach

5858



 Odplamiacz do plam tłustych i proteinowych

 Prosty w użyciu  Do wszystkich tkanin  Wydajne usuwanie plam

Formuła bogata w substancje powierzchniowo czynne i skuteczny system enzymów powodują, że 

łatwo usuwa tłuste, proteinowe i spożywcze plamy. Nie zawiera środków wybielających i wybie-

laczy optycznych, co sprawia, że nadaje się do wszelkiego rodzaju tkanin, łącznie z delikatnymi 

i kolorowymi.

713068 750 ml

SOLUS multi

8

nowość

nowość

 Zasadowy środek wzmacniający w płynie

 Czysta moc  Dozowanie automatyczne  Odnawialne składniki

SYSTEM alca to silny zasadowy środek wzmacniający z wyjątkowymi właściwościami odtłuszcza-

jącymi. Pranie staje się łatwiejsze – składniki zasadowe odkamieniają zanieczyszczenia. Środek 

musi być stosowany w systemie dozowania, w połączeniu z podstawowym detergentem ACTIV lub 

SYSTEM. To wyjątkowy system chelatujący z odnawialnymi składnikami – nie zawiera fosforanów, 

NTA ani EDTA. Może być stosowany już w temperaturze 20°C.

712826 15 L

SYSTEM alca

13

4 - 10 ml/kg

wcześniej: ACTIV bi-compact

 Silnie skoncentrowany detergent do prania

 Wysoka skuteczność  Długotrwały zapach  Bardzo skoncentrowany

ACTIV bicompact zapewnia skuteczność nawet w  temperaturze 20°C, a  dzięki krótszym cyklom 

obniża koszty energii i skraca czas prania nawet o 60%. Dzięki zawartości tlenowego wybielacza 

i wyjątkowej recepturze z kompleksem odplamiającym opartym na pięcioelementowym systemie 

bioenzymatycznym zapewnia doskonałą czystość i intensywną świeżość.

712585 wiaderko

712584 worek uzupełniający

ACTIV bicompact

11
60°C

20°C

nowość

 Hipoalergiczne tabletki do prania

 Łatwe dozowanie  Długotrwała świeżość  Do wszystkich tkanin

Tabletki ACTIV tabs zapewniają doskonałe wyniki czyszczenia. Wystarczy jedna tabletka, aby 

zapewnić najwyższą skuteczność w przypadku wszystkich białych i kolorowych tkanin. Ich recep-

tura oparta jest o naturalne wyciągi z aloesu. Nadają się do wszystkich białych i kolorowych tkanin 

(z wyjątkiem wełny i jedwabiu) pranych w pralce. Skuteczność uzyskiwana jest już w temperaturze 

prania 30°C.

712586 56 tabletek

pH 1% = 10

ACTIV tabs

10

95°C

30°C

wcześniej: ACTIV LIQUID

 Hipoalergiczny detergent w płynie

 Wysoka skuteczność  Długotrwały zapach  Wysoka kompatybilność materiałowa

ACTIV liquid to skoncentrowany detergent zapewniający skuteczność prania nawet w temperaturze 

30°C. Zapewnia najwyższą kompatybilność materiałową, a ponieważ nie zawiera środków wybiela-

jących, nadaje się do tkanin białych i kolorowych. Nie zawiera fosforanów, fosfonianów ani środków 

konserwujących. Zawiera natomiast naturalne wyciągi z aloesu. Dzięki hipoalergiczności (potwier-

dzonej testem HRIPT) minimalizuje ryzyko alergii.

712603 5 L

712822 15 L

ACTIV liquid 

8

95°C

30°C

4 - 10 ml/kg

59

H
ig

ie
n

a
 te

k
s

t
y

ln
a



nowość

Wybielający dodatek do prania

 Usuwa plamy  Jasna biel  Niska temperatura

Receptura produktu oparta na nadtlenku wodoru i kwasie nadoctowym usuwa wszystkie rodzaje

zabrudzeń, które można wybielić, i wybiela białe płótno nawet w niskich temperaturach. Przy zasto-

sowaniu produktu w fazie prania pozwala uniknąć użycia wybielacza chlorowego.

712850 20 L

APESIN oxydes

1

6 - 10 ml/kg

60°C
40°C

nowość

Środek wzmacniający na bazie tenzydów

 Ultra skoncentrowany  Najwyższa skuteczność  Do wszystkich włókien

Poprzez specjalną kombinację surfaktantów, usuwa nawet szczególnie trudne plamy z  brudnej

pościeli. Dzięki silnym właściwościom zwilżającym umożliwia głębokie czyszczenie włókien syn-

tetycznych. Jest ekonomiczny w użyciu i oszczędza koszty, gdy jest stosowany w automatycznym

systemie dozującym. Ma postać fl uidu o niskiej lepkości. Nadaje się do stosowania do wszelkich

rodzajów tekstyliów, w tym poliestru i bawełny. Odpowiedni do wszystkich rodzajów pralnic prze-

mysłowych.

713269 20 L

SYSTEM tensioplus

7

Skoncentrowany detergent do prania

 Enzymatyczny  Świeży zapach  Wszystkie rodzaje wody

Dzięki wysokiej koncentracji substancji powierzchniowo czynnych i enzymów umożliwia wyjątkową

wydajność prania w każdej temperaturze. Aktywna kombinacja środków sekwestrujących i mydeł

zapewnia zapobieganie szarzeniu materiałów w każdym rodzaju wody. Nadaje się do wszystkich

rodzajów tekstyliów, a dzięki cytrusowym substancjom perfumującym pozostawia tkaniny ze świe-

żym, przyjemnym zapachem.

713072 15 L

ACTIV fresh

8

nowość

Proszek do prania o długotrwałym zapachu

 Poliwalentny  Świeży zapach  Biel już od 30°C

ACTIV intense jest wydajny w niskich temperaturach (od 30°C do 60°C) i dzięki zawartości substan-

cji sekwestrujących nadaje się do prania w wodzie o każdym stopniu twardości. Poprzez enzyma-

tyczną formułę zapewnia jasne, białe tkaniny i łatwo usuwa wszystkie rodzaje plam. Pozostawia

długotrwały zapach na pranych tkaninach.

713252 worek 20 kg

ACTIV intense

11

60°C
30°C

nowość

Wybielająco-odtłuszczający proszek

 Zawiera enzymy  Usuwa plamy  Wybiela od 60°C

Dzięki zawartości substancji wybielających usuwa wszystkie rodzaje plam (po  winie, herbacie,

kawie, pomadkach do ust, itp.), także głębokich, pochodzących z krwi, białka i tłuszczu. Nadaje się

do prania w wodzie o każdym stopniu twardości, zapewniając doskonałe rezultaty. Dzięki zawarto-

ści środków sekwestrujących, osiąga optymalne rezultaty nawet w twardej wodzie.

713253 worek 20 kg

ACTIV performa

11

90°C
60°C

nowość
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nowość

Środek wybielający do prania

 Usuwanie plam  Jasna biel  Niska temperatura

Formuła oparta na nadtlenku wodoru i kwasie nadoctowym usuwa wszystkie rodzaje kolorowych 

plam i wybiela biały materiał nawet w niskich temperaturach. Używając produktu SYSTEM oxyble-

ach w fazie prania można uniknąć potrzeby wykorzystania wybielania na bazie chloru.

712851 20 L

SYSTEM oxybleach

1

4 - 10 ml/kg

nowość

Odplamiacz do plam kolorowych bez zawartości chloru

 Nie zawiera chloru  Łatwa aplikacja  Gotowy do użycia

Dzięki zawartości składników aktywnych SOLUS oxydet zapewnia efektywne usuwanie plam kolo-

rowych. Nie zawiera chloru, wybielaczy i rozjaśniaczy optycznych. Może być stosowany na delikat-

nych i kolorowych tekstyliach. SOLUS oxydet jest produktem prostym w użyciu.

713249 750ml

SOLUS oxydet

7

nowość

Płyn do płukania prania

 Efekt antystatyczny  Długotrwały zapach  Jedwabista miękkość

Zawarte w produkcie SOFT fresh substancje zmiękczające sprawiają, że tkanina staje się jedwa-

biście miękka. Dzięki formule zawierającej środki kationowe SOFT fresh pozwala usunąć ładunki 

elektrostatyczne z tkaniny i ułatwić jej prasowanie. Ma świeży zapach, który długo utrzymuje się 

na materiale.

713073 15 L

SOFT fresh

3
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nowość

 Hypoalergiczne mydło pielęgnacyjne do rąk 

 Hypoalergiczne  Długotrwała pielęgnacja  Nie zawiera barwników

LAVAMANI sensation nadaje się do częstego stosowania (co potwierdziły badania przeprowadzone 

pod kontrolą dermatologa). Zostało przebadane pod kątem tolerancji przez skórę (test HRIPT – Human 

Repeat Insult Patch Test) i zapewnia długotrwałą pielęgnację skóry. Chroni skórę przed wysuszaniem 

i wspomaga jej nawilżenie. Posiada przyjemny i delikatny, kwiatowy zapach. Ma neutralne dla skóry 

pH i nie zawiera barwników.

712516 500 ml  

712519 5 L

LAVAMANI sensation 

5

PIELĘGNACJA I OCHRONA 
SKÓRY, PŁYNY DO MYCIA, 
DEZYNFEKCJA RĄK

PIELĘGNACJA I OCHRONA SKÓRY, PŁYNY DO MYCIA, DEZYNFEKCJA RĄK

NOWA NAZWA POPRZEDNIA NAZWA

PŁYNY DO MYCIA RĄK

■ LAVAMANI hair & body NOWOŚĆ

■ LAVAMANI sensation NOWOŚĆ

PŁYNY DO DEZYNFEKCJI RĄK

■ APESIN handaktiv APESIN HANDAKTIV

■ APESIN HD APESIN HD

nowość

 Szampon i żel pod prysznic

 Doskonała tolerancja przez skórę  Wszechstronność  Łatwe spłukiwanie

Dzięki specjalnej kompozycji składników produkt jest prosty w stosowaniu i bardzo łatwo się spłuku-

je. Łagodna formuła z białkiem pszenicznym i pantenolem nawilża skórę. Ma neutralne dla skóry pH 

i jest testowany dermatologicznie, dzięki czemu nadaje się do częstego stosowania. Wszechstronna 

formuła o przyjemnym, świeżym zapachu może być wykorzystana do mycia ciała, włosów i rąk. Jest 

idealnym wyborem dla hote li i obszarów SPA.

713656 330mL

LAVAMANI hair & body

5
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wcześniej: APESIN handaktiv

Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

 Gotowy do użycia  Przyjazny dla skóry  Szerokie spektrum

APESIN handaktiv gwarantuje szybką higieniczną i  chirurgiczną dezynfekcję rąk. Zawiera składniki

pielęgnujące i nawilżające skórę. Wykazuje działanie bakterio i grzybobójcze oraz ograniczoną sku-

teczność wirusobójczą (wobec wirusów osłonionych, wg DVV/RKI 3 ml konc. działają w 15 sek. oraz

wobec norowirusów zgodnie z EN 14476). Certyfi kowany wg wytycznych DGHM-VAH. Spełnia wymogi

europejskich norm EN 1040, EN 12054, EN 1500 i EN 12791.

713320 500 ml

APESIN handaktiv

7
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wcześniej: APESIN HD

Alkoholowy płyn do dekontaminacji rąk

 Zapobiega skażeniom  Do przemysłu spożywczego  Sprawdzony zgodnie z wytycznymi VAH/DGHM

Delikatna dla skóry dekontaminacja przy higienicznym myciu rąk. Właściwości dezynfekujące

zostały przebadane i ocenione zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH i spełniają wymagania norm euro-

pejskich EN 12054 i EN 1499. APESIN HD jest rekomendowany wszędzie tam, gdzie istnieje ryzy-

ko przenoszenia zakażeń z rąk na ręce i/lub z rąk personelu na wytwarzane towary. Zapobieganie

infekcji nie jest możliwe przy użyciu tradycyjnego mydła.

713211 1 L

APESIN HD

6
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AKCESORIA

Dozownik do nakręcania na 1l butelkę. Do prostego, szybkiego i łatwego dozowania. Porcja dozu-

jąca od 10 do 76 ml.

404516 30 szt. do 1l standardowej butelki

712540 10 szt. do 1l nowej butelki

KIELISZEK DOZUJĄCY

Kranik do łatwego nalewania z opako wań zbiorczych.

1404508 10 x Kranik do kanistrów 10 L

713230 10 x Kranik do kanistrów 5 L

KRANIK

KRANIK

POMPKA DOZUJĄCA

KIELISZEK DOZUJĄCY

SPRYSKIWACZ

QUICK&EASY

POMPY DO BECZEK

TIMBER PADY

DOZOWNIK ŁOKCIOWY

POMPY DO ZMYWAREK

TANA DOS

DOZOWNIKI PROWASH

DUŻY SYSTEM MYCIA PIANOWEGO

TURBO DOS

Pompka dozująca do kanistrów 10 L do dokładnego przygotowywania roztworów roboczych. Jedno 

naciśnięcie pompki podaje 20 ml produktu.

404511 25 x Pompek dozujących na kanistry 10 L

POMPKA DOZUJĄCA
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Spryskiwacze do butelek.

408597 25 x Spryskiwacz do produktu APESIN spray

712545 10 x Spryskiwacz do nowych butelek 1 L

SPRYSKIWACZ

Pady do systemu TIMBER

Specialne rozwiązanie dla podłóg drewnianych, do użycia w połączeniu z systemem TIMBER EASY. 

Nadają się do gruntownego mycia podłóg olejowanych i woskowanych (Pady Clean) oraz podłóg 

lakierowanych (Pady Grind).

701748 5 x TIMBER Pad Clean (niebieski) średnica 40,6 cm

710956 5 x TIMBER bluepad (Handpad)

701749 5x TIMBER Pad Grind (brązowy) średnica 40,6 cm

710958 5 x TIMBER brownpad (Handpad)

TIMBER PADY

System dozujący do łatwego i dokładnego dozowania produk tów QUICK & EASY.

713864 1 x Q&E System dozujący

QUICK & EASY spryskiwacz pianowy

Pas do łatwego przenoszenia systemu Quick & Easy wraz z wymiennymi kartridżami oraz wodood-

pornymi kieszonkami na czyste i brudne ściereczki do czyszczenia.

713912 20 x pas serwisowy

QUICK & EASY pas serwisowy

Dozownik płynu dezynfekcyjnego 500 ml / 1000 ml.

712113 1 x Dozownik płynu dezynfekcyjnego 1 L

712114 1 x Dozownik płynu dezynfekcyjnego 0,5 L

DOZOWNIK ŁOKCIOWY

66
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System pianowego mycia i dezynfekcji powierzchni. Zawiera: wąż 15 m, pistolet i izolator przepły-

wu zwrotnego BA.

DUŻY SYSTEM MYCIA PIANOWEGO

Dozowniki stacjonarne do przygotowania roztworu roboczego. Wersja na jeden produkt lub na czte-

ry produkty. Łatwe w obsłudze.

DOZOWNIKI PROWASH

Urządzenie dozujące do  prostego, pewnego, szybkiego i  ekonomicznego napełniania średnich 

i dużych automatów czyszczących. Prędkość napełniania 200l/min. Instalacja po podpisaniu rocz-

nej umowy na odbiór produktów TANA.

DOS 200 l

TURBO DOS

Pompy do dozowania środków do zmywarek profesjonalnych.

POMPY DO ZMYWAREK

Dozownik stacjonarny. Łatwy w monta żu. Do potrójnego użycia (patrz rys.) Nadaje się do szybkiego 

dozowania. Dostępny w wersji dla jednego i trzech produktów.

701166 1 x TANA DOS 1

701168 1 x TANA DOS 3

TANA DOS 1/3
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POPRZEDNIA NAZWA NOWA NAZWA STRONA

ACTIV bi-compact ACTIV bicompact 59

ACTIV LIQUID ACTIV liquid 59

ALKASTAR SANET alkastar 38

ALL PURPOSE CLEANER TANET neutral 18

APESIN AP 300 APESIN AP 300 22

APESIN COMBI DR APESIN combi DR 23

APESIN HANDAKTIV APESIN handaktiv 61

APESIN HD APESIN HD 61

APESIN KDR food APESIN KDR food 51

APESIN SDR san APESIN SDR san 42

APESIN SPRAY APESIN spray 23

AR 80 TAWIP galaxy 14

AROMA INTENSE IVEDOR AROMA intense ivedor 22

AROMA INTENSE IVETAN AROMA intense ivetan 22

AZ 70 TANEX AZ 70 30

AZ 70 C TANEX AZ 70 C 30

B 250 SPORT LONGLIFE sport 27

BINGO 4IN1 TABS ENERGY easytabs 44

BINGO RINSE BRILLANT bar 46

BR 75 SANET BR 75 40

BRILLANT E3 BRILLANT perfect 44

BRILLANT MATIC  BRILLANT uni 46

BRILLANT ULTRA BRILLANT ultra 46

CALC EX TANEX cement-ex 30

CLEAN extreme TANET extreme 19

CREAM CLEANER N6 LEMON CREAM lemon 50

DEEP CLEAN CERAM  TANEX ceram 31

ENERGY ALU ENERGY alu 44

ENERGY BAR ENERGY bar 44

ENERGY E3 ENERGY perfect 44

ENERGY PILOT 300 ENERGY ultrapilot 45

ENERGY POWDER  ENERGY powderclassic 45

ENERGY ULTRA  ENERGY ultra 45

ENERGY UNI ENERGY uni 45

FLA 710 S NOWA FLA 710 S 54

FLOOR CLEANER S TAWIP vioclean 14

FR 66 TAWIP vioclean 14

FR 66 C TAWIP FR 66 C 14

FRESH AIR ZITRONE FRESH lemon 22

GASTRO SPEED GREASE speed 51

GLASS & WINDOW CLEANER GLASS cleaner 22

GR 10 TANEX primus 31

GR’S QUICKSTRIP alka 35

GREASE E3 GREASE perfect 50

GRILL GRILL express 51

GRIPGO TAWIP gripgo 14

GROMAR NOWA gromar 55

GUM-EX TANEX gum-ex 32

INNOMAT   TAWIP innomat 15

INNOMAT A TANET SR 15 19

INNOMAT S TAWIP soap 15

ISR 700 NOWA ISR 700 54

IVECID SANET ivecid 39

IVEDOR AROMA intense ivedor 22

IVETAN AROMA intense ivetan 22

KALKFREE CALC free 48

KARACHO TANET karacho 18

KRC 740 NOWA KRC 740 55

LAMITAN TIMBER lamitan 15

LAVOCID SANET lavocid 39

LAVOCID C SANET lavocid C 39

LEMONCARE  MANUDISH lemon 48

LINAX  LINAX amonia 34

LINAX EXTREME LINAX extreme 34

LINAX PLUS  LINAX plus 34

LONGLIFE COMPLETE LONGLIFE complete 26

LONGLIFE CONDUCTAN LONGLIFE conductan 26

LONGLIFE DIAMOND LONGLIFE diamond 26

LONGLIFE HOSPITAL LONGLIFE hospital 26

LONGLIFE MAT LONGLIFE matt 26

POPRZEDNIA NAZWA NOWA NAZWA STRONA

LONGLIFE STONE LONGLIFE stone 27

LONGLIFE UNO LONGLIFE complete 26

MANUDISH MANUDISH original 48

METAPUR INOXOL care 51

MR 750 NOWA MR 750 54

MULTITAN TANET multitan 19

NATURAL CLEANER VINEGAR SANET natural 38

NETAN TAWIP soap 15

NOWA CLEAN NOWA clean 55

NOWA Quick-des NOWA Quick-des 56

NOWOŚĆ ACTIV fresh 60

NOWOŚĆ ACTIV intense 60

NOWOŚĆ ACTIV performa 60

NOWOŚĆ ACTIV tabs 59

NOWOŚĆ APESIN activdes 58

NOWOŚĆ APESIN oxydes 60

NOWOŚĆ ENERGY classic 45

NOWOŚĆ GREASE off  Quick & Easy 50

NOWOŚĆ LAVAMANI hair & body 60

NOWOŚĆ LAVAMANI sensation 60

NOWOŚĆ LINAX complete 34

NOWOŚĆ NOWA frigo 54

NOWOŚĆ PRORAX 32

NOWOŚĆ SANET daily Quick & Easy 38

NOWOŚĆ SANET power Quick & Easy 39

NOWOŚĆ SOFT fresh 60

NOWOŚĆ SOLUS multi 59

NOWOŚĆ SOLUS oxydet 61

NOWOŚĆ SYSTEM alca 59

NOWOŚĆ SYSTEM fresh 61

NOWOŚĆ SYSTEM oxybleach 61

NOWOŚĆ SYSTEM tensioplus 60

NOWOŚĆ TANET interior Quick & Easy 18

NOWOŚĆ TANET orange 18

NOWOŚĆ TANEX allround 30

NOWOŚĆ TANEX performa Quick & Easy 30

NOWOŚĆ TANEX trophy 31

POLYMER PRIMER LONGLIFE primer 27

QUICK STRIPPER  QUICKSTRIP turbo 35

RENOVA RENOVA perform 48

RHE 720 NOWA RHE 720 56

SAMETAN B TANEX industry 31

SANET PERFECT  SANET perfect 38

SLR 600 NOWA SLR 600 55

SPRINTER GREASE GREASE classic 50

SPRINTER LAVOSAN SANET lavosan 40

SPRINTER multiclean TANET multiclean 19

SPRINTER POWER  TANEX power 31

SPRINTER SANICID SANET sanicid 40

SPRINTER VIT GLASS cleaner 22

SR 13 TANET SR 13 19

SR 13 C TANET SR 13 C 20

SR 15 TANET SR 15 19

SR 760 NOWA SR 760 55

STRIPPER  LINAX stripper 34

SUPERCLEAN GREASE superclean 51

TANIN NOWA tanin 54

TASANIT SANET tasanit 40

TASONIL ULTRA FRESH SANET tasonil 40

TAWIP   TAWIP original 15

TIMBER mobili TIMBER mobili 15

TIMBER natura TIMBER natura  16

TIMBER renova TIMBER renova 16

TOILET CLEANER Lemon WC lemon 42

TOILET CLEANER Vinegar WC natural 42

TR 12  TUBA shampoo 35

TR UNIVERSAL  TUBA universal 35

VIONET TAWIP vioclean 14

WC liquid WC liquid 42

ZITROTAN  SANET zitrotan 39

INDEKS ZMIAN NAZW PRODUKTÓW
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SPIS WSZYSTKICH ART YKUŁÓW
PRODUKT STRONA

ACTIV bi-compact 59

ACTIV bicompact 59

ACTIV fresh 60

ACTIV intense 60

ACTIV liquid 59

ACTIV performa 60

ACTIV tabs 59

ALKASTAR 38

ALL PURPOSE CLEANER 18

APESIN activdes 58

APESIN AP 300 22

APESIN combi DR 23

APESIN handaktiv 61

APESIN HD 61

APESIN KDR food 51

APESIN oxydes 60

APESIN SDR san 42

APESIN spray 23

AR 80 14

AROMA intense ivedor 22

AROMA intense ivetan 22

AZ 70 30

AZ 70 C 30

B 250 SPORT 27

BINGO 4IN1 TABS 44

BINGO RINSE 46

BR 75 40

BRILLANT bar 46

BRILLANT E3 44

BRILLANT MATIC  46

BRILLANT perfect 44

BRILLANT ultra 46

BRILLANT uni 46

CALC EX 30

CALC free 48

CLEAN extreme 19

CREAM CLEANER N6 LEMON 50

CREAM lemon 50

DEEP CLEAN CERAM  31

ENERGY alu 44

ENERGY bar 44

ENERGY classic 45

ENERGY E3 44

ENERGY easytabs 44

ENERGY perfect 44

ENERGY PILOT 300 45

ENERGY POWDER  45

ENERGY powderclassic 45

ENERGY ultra 45

ENERGY ultrapilot 45

ENERGY uni 45

FLA 710 S 54

FLOOR CLEANER S 14

FR 66 14

PRODUKT STRONA

FR 66 C 14

FRESH AIR ZITRONE 22

FRESH lemon 22

GASTRO SPEED 51

GLASS & WINDOW CLEANER 22

GLASS cleaner 22

GR 10 31

GR’S 35

GREASE classic 50

GREASE E3 50

GREASE off  Quick & Easy 50

GREASE perfect 50

GREASE speed 51

GREASE superclean 51

GRILL 51

GRILL express 51

GRIPGO 14

GROMAR 55

GUM-EX 32

INNOMAT   15

INNOMAT A 19

INNOMAT S 15

INOXOL care 51

ISR 700 54

IVECID 39

IVEDOR 22

IVETAN 22

KALKFREE 48

KARACHO 18

KRC 740 55

LAMITAN 15

LAVAMANI hair & body 60

LAVAMANI sensation 60

LAVOCID 39

LAVOCID C 39

LEMONCARE  48

LINAX  34

LINAX amonia 34

LINAX complete 34

LINAX extreme 34

LINAX plus 34

LINAX stripper 34

LONGLIFE complete 26

LONGLIFE conductan 26

LONGLIFE diamond 26

LONGLIFE hospital 26

LONGLIFE matt 26

LONGLIFE primer 27

LONGLIFE sport 27

LONGLIFE stone 27

LONGLIFE UNO 26

MANUDISH 48

MANUDISH lemon 48

MANUDISH original 48

PRODUKT STRONA

METAPUR 51

MR 750 54

MULTITAN 19

NATURAL CLEANER VINEGAR 38

NETAN 15

NOWA clean 55

NOWA FLA 710 S 54

NOWA frigo 54

NOWA gromar 55

NOWA ISR 700 54

NOWA KRC 740 55

NOWA MR 750 54

NOWA Quick-des 56

NOWA RHE 720 56

NOWA SLR 600 55

NOWA SR 760 55

NOWA tanin 54

POLYMER PRIMER 27

PRORAX 32

QUICK STRIPPER  35

QUICKSTRIP alka 35

QUICKSTRIP turbo 35

RENOVA 48

RENOVA perform 48

RHE 720 56

SAMETAN B 31

SANET alkastar 38

SANET BR 75 40

SANET daily Quick & Easy 38

SANET ivecid 39

SANET lavocid 39

SANET lavocid C 39

SANET lavosan 40

SANET natural 38

SANET perfect 38

SANET power Quick & Easy 39

SANET sanicid 40

SANET tasanit 40

SANET tasonil 40

SANET zitrotan 39

SLR 600 55

SOFT fresh 61

SOLUS multi 59

SOLUS oxydet 61

SPRINTER GREASE 50

SPRINTER LAVOSAN 40

SPRINTER multiclean 19

SPRINTER POWER  31

SPRINTER SANICID 40

SPRINTER VIT 22

SR 13 19

SR 13 C 20

SR 15 19

SR 760 55

PRODUKT STRONA

STRIPPER  34

SUPERCLEAN 51

SYSTEM alca 59

SYSTEM oxybleach 61

SYSTEM tensioplus 60

TANET extreme 19

TANET interior Quick & Easy 18

TANET karacho 18

TANET multiclean 19

TANET multitan 19

TANET neutral 18

TANET orange 18

TANET SR 13 19

TANET SR 13 C 20

TANET SR 15 19

TANEX allround 30

TANEX AZ 70 30

TANEX AZ 70 C 30

TANEX cement-ex 30

TANEX ceram 31

TANEX gum-ex 32

TANEX industry 31

TANEX performa Quick & Easy 30

TANEX power 31

TANEX primus 31

TANEX trophy 31

TANIN 54

TASANIT 40

TASONIL ULTRA FRESH 40

TAWIP   15

TAWIP FR 66 C 14

TAWIP galaxy 14

TAWIP gripgo 14

TAWIP innomat 15

TAWIP original 15

TAWIP soap 15

TAWIP vioclean 14

TIMBER lamitan 15

TIMBER mobili 15

TIMBER natura 16

TIMBER renova 16

TOILET CLEANER Lemon 42

TOILET CLEANER Vinegar 42

TR 12  35

TR UNIVERSAL  35

TUBA shampoo 35

TUBA universal 35

VIONET 14

WC lemon 42

WC liquid 42

WC natural 42

ZITROTAN  39
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Przegląd produktów
Kompatybilność materiałowa

Działanie Nadaje się do*
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TAWIP vioclean + + + + + + + + – – • ▴ • • 8,0 7,0

TAWIP FR 66C + + + + ▴ ▴ ▴ – – • • • • 8,0

TAWIP galaxy + + + + + + + + – – • ▴ • • 8,0 7,0

TAWIP gripgo + + + + + ▴ ▴ ▴ – – • ▴ • • 9,0 7,5

TAWIP innomat + + + + + + + – – • ▴ • • 11,0 7,0

TAWIP original + + + + + + + + – – • ▴ • • 9,0 7,0

TAWIP soap + + + + + + + + – – • ▴ • • 11,0 8,0

PR
OD
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TY

 
DO
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YC
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I P
IE

LĘ
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JI 
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TIMBER lamitan + + • • • • • • • • • + • • 4,0 7,0

TIMBER mobili + + • • • • • • • • • + • • 7,0 7,0

TIMBER natura + • • • • • • • • • + • • 5,0 6,5

TIMBER renova + • • • • • • • • • + • • 8,0 7,5

PR
OD

UK
TY

 D
O 

M
YC

IA

TANET interior Q&E + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 7,0 7,6

TANET karacho + + + + + + + + + + + + + 8,6 7,1

TANET neutral + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 7,0 6,4

TANET orange + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 8,3 7,1

TANET SR 1 + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 8,6 7,1

TANET extreme + + + + + + + ▴ ▴ ▴ • + 10,0

TANET multiclean + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 6,0 6,0

TANET multitan + + + + + + + + + + + + + 7,1 6,6

TANET SR 13 / C + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 9,6 7,0

DO CZYSZ. SZKŁA GLASS cleaner + • • • + + + • + + ▴ • + 7,0 7,0

ODŚW. POWIETRZ. FRESH lemon • • • • • • • • • • • •  –  –

ZAPACHOWE 
PROD. MYJĄCE

AROMA intense ivedor + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 8,0 6,5

AROMA intense ivetan + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 8,0 6,5

PREPARATY DO 
DEZYNFEKCJI

APESIN AP 300 + + + + + + – ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ + 4,0

APESIN combi DR + + + + + + + ▴ ▴ + + ▴ ▴ + 9,7 9,5

APESIN spray + + + + + + + + + + + ▴ ▴ + 10,4 10,4

PR
OD

UK
TY

 D
O 

ZA
BE

ZP
IE

CZ
AN

IA
 P

OD
ŁÓ

G LONGLIFE complete + + + + ▴ ▴ – – – • ▴ • • 8,0 7,5

LONGLIFE matt + + + + ▴ ▴ – – – • ▴ • • 8,0 7,5

LONGLIFE conductan + ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ – – – • • • • 9,0 8,5

LONGLIFE diamond + + + ▴ ▴ ▴ – – – • • • • 9,0 8,5

LONGLIFE hospital + + + ▴ ▴ ▴ – – – • • • • 8,0 7,5

LONGLIFE primer + + + + ▴ ▴ – – – • ▴ • • 8,0 7,5

LONGLIFE sport + + + + ▴ ▴ – – – • ▴ • • 8,2

LONGLIFE stone + ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ – – – • • • • 8,4

ST
RI

PP
ER

Y

LINAX complete + + + + + + + + + • ▴ • • 10,0 9,8

LINAX stripper + + + + + + + + + • ▴ • • 10,1 9,8

LINAX amonia + + + + + + + + ▴ • ▴ • • 11,3

LINAX extreme + + + + + + + + + • ▴ • • 10,3 9,5

LINAX plus + + + + + + + + + • ▴ • • 10,1 9,5

QUICKSTRIP alka + + – – ▴ ▴ + + + • ▴ • • 13,1 12,5

QUICKSTRIP turbo + + – – ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ • ▴ • • 13,1 12,5

PR
OD

UK
TY

 D
O 

M
YC

IA
 

GR
UN

TO
W

NE
GO

TANEX performa Q&E + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 9,7 9,2

TANEX allround + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 9,1 7,4

TANEX AZ 70 / C + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 10,9 10,2

TANEX cement-ex + + ▴ ▴ ▴ – + + + ▴ – • + 0,4 1,0

TANEX ceram + • • • ▴ ▴ + + + – – • + 12,9

TANEX industry + + + + + + ▴ ▴ + + ▴ • • 10,4 9,5

TANEX primus + + + + + + + ▴ + + ▴ • + 10,8 10,8

TANEX power + ▴ ▴ ▴ + + + ▴ + ▴ ▴ • + 11,3 11,3

TANEX trophy + + – – • • + + + + ▴ • • 14,0 13,2

P. DO CZYSZ. DY-
WAN. I TAPICER.

TUBA shampoo + • • • • • • • • • • + • 8,0 7,5

TUBA universal + • • • • • • • • • • + • 8,0 7,5

P. DO SPECJAL-
NEGO ZASTOS.

TANEX gum–ex + + + + + + + + + + + + ▴  –  –

PRORAX + • • • • • • • + • – – • 12,7 12,7

PR
OD
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 D
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JI 
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SANET daily Q&E + + + + + – + + + ▴ ▴ • + 1,2 2,1

SANET alkastar + + + + + ▴ + + + ▴ ▴ • + 11,0 8

SANET natural + + + + + – ▴ + ▴ ▴ • + + 2,2

SANET power Q&E + + ▴ ▴ +  – ▴ + + ▴ ▴ • + 0,4 1,5

SANET perfect + + ▴ ▴ + – ▴ + + ▴ ▴ • + 0,6 1,8

SANET zitrotan + + + + + – + + + ▴ ▴ • + 2,4 3

HIGIENA OBIEKTÓW
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HIGIENA KUCHNI
Działanie Nadaje się do*

W
ar

to
ść

 p
H 

ko
nc

en
tra

tu

W
ar

to
ść

 p
H 

ro
ztw

or
u

cz
ys

zc
zą

ce

pi
el

ęg
nu

ją
ce

de
zy

nf
ek

uj
ąc

e

Sz
kł

a 

Ak
ry

lu
/S

zk
ła

  
ak

ry
lo

we
go

Po
rc

el
an

y /
 C

er
am

ik
i

St
al

i n
ie

rd
ze

wn
ej

M
et

al
i k

ol
or

ow
yc

h,
 

al
um

in
iu

m

Re
so

pa
lu

Tw
or

zy
w 

sz
tu

cz
ny

ch
 –

 
kw

as
oo

dp
or

ny
ch

PC
W

Ka
m

ie
ni

a 
na

tu
ra

ln
eg

o

PŁ
YN

Y D
O 

ZM
Y-

W
AR

EK

ENERGY alu +  + –  +  +  + 12,6 11,1
ENERGY perfect +  + –  + – 12,2 11,9
ENERGY bar +  + –  + – 13,8 11,7
ENERGY classic +  + –  + – 12,2 11,3
ENERGY ultra +  + –  + – 13,5 12,0
ENERGY uni +  + –  + – 13,5 12,0

PR
OS

ZK
I, 

TA
BL

ET
KI

 
I K

AP
SU

ŁY
 

DO
 ZM

Y-
W

AR
EK ENERGY easytabs +  + –  +  + – 10,2

ENERGY powderclassic +  + –  +  + – 12,5
ENERGY ultrapilot +  + –  + –  + 12,5

PŁ
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-
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BRILLANT perfect +  + –  +  +  +  + 2,8 4,9
BRILLANT bar +  + –  +  +  +  + 2,6 4,7
BRILLANT ultra +  + –  +  +  +  + 2,2 4,3
BRILLANT uni +  + –  +  +  +  + 2,6 4,7

PROD. DO RĘCZ. 
MYCIA NACZYŃ

MANUDISH original +  +  +  +  +  +  +  + 5,5 7,5
MANUDISH lemon +  +  +  +  +  +  +  + 5,5 7,5

ODKAMIENIACZE CALC free +  + –  +  + –  +  +  + 1,7 1,7

ŚR. WZMAC. RENOVA perform – + – – + 13,0

UNIW. ŚR. CZYSZ. CREAM lemon +  + –  +  +  +  +  +  + 10,4 10,4

PR
OD
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TY

 D
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OD
TŁ

US
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A GREASE off Q&E +  + –  +  + –  +  +  + 10,2 9,4
GREASE classic +  + –  +  + –  +  +  + 10,5 10,5
GREASE perfect +  + –  +  + –  +  +  + 11,2 11,2
GREASE speed + – –  + 13,0 12,3
GREASE superclean +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 9,4

POW. METAL. INOXOL care + + + 6,9

CZYSZ. GRILLA GRILL express +  + –  +  + –  +  +  + 13,6 13,0

DEZYNFEKCJA APESIN KDR food + +  + –  +  + –  +  + 0,5 2,0
*Sprawdź szczegółowe tabele aplikacji: “+” – nadaje się, “∆” – częściowo się nadaje, “ ” – nie jest przeznaczony na taką powierzchnię, “–” – nie nadaje się
**Oznakowanie produktu w stężeniu użytkowym: nie jest substancją ani mieszaniną niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem WE/1272/2008.

Działanie Nadaje się do*
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SANET ivecid + + + + + – + + + + 4,1 4,5
SANET lavocid + + + + + – + + + + 2,1 2,8
SANET lavocid C + + + + + – + + + + 1,5
SANET lavosan + + + + + + + + + + 5,9 5,9
SANET sanicid + + + + + – + + + + 2,8 2,8
SANET tasonil + + + – + + + 0,4 1,8

PR
OD

UK
TY

 
DO

 
CZ

YS
ZC

ZE
NI

A 
TO

AL
ET

WC daily F +  – + 2,4 2,4
WC lemon + – + 2,5 2,5
WC mint + – + 2,4 2,4
WC liquid + – + 2,3 2,3

PROD. DO 
MYCIA SANIT.

SANET BR 75 + + – + + + 0,5 1,7
SANET tasanit + + + – + + + 0,5 1,8

DEZYN. SANIT. APESIN SDR san + + +  – + + + 0,5 2,0
*Sprawdź szczegółowe tabele aplikacji: “+” – nadaje się, “∆” – częściowo się nadaje, “ ” – nie jest przeznaczony na taką powierzchnię, “–” – nie nadaje się
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Działanie Nadaje się do*
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NIE

SOLUS multi + + + ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ + 8,2 8,2

APESIN oxydes + + + • • • • ▴ ▴ ▴ • + 1,0 1,7

SOLUS oxydet + + + ▴ ▴ • • • ▴ • • + 7,0 7,0

SYSTEM oxybleach + + + • • • • ▴ ▴ • • + 1,0 1,7

PROSZKI 
I TABLETKI

ACTIV bicompact + + + • • • • + • • • + – 10,5

ACTIV tabs + + + • • • • + • • • ▴ – 9,9

ACTIV intense + + + • ▴ • • + • ▴ • + – 10,5

ACTIV performa + + + • • • • ▴ • ▴ • ▴ – 10,5

PŁYNY DO 
PRANIA

ACTIV liquid + + + • + • • + + • + + 8,4 7,7

ACTIV fresh + + + • + ▴ + + ▴ • ▴ + 8,4 7,7

PR. WZMAC-
NIAJĄCE

SYSTEM alca + + + • • • • ▴ ▴ • • + 12,7 12,0

SYSTEM tensioplus + + + – ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ ▴ + 7,0 6,3

ZMIĘKCZANIE SOFT fresh + + + ▴ ▴ ▴ • • + ▴ ▴ + 2,5 3,2

*Sprawdź szczegółowe tabele aplikacji: “+” – nadaje się, “Δ” – częściowo się nadaje, “•” – nie jest przeznaczony na taką powierzchnię, “–” – nie nadaje się

HIGIENA TEKSTYLNA

HIGIENA PRZEMYSŁU
Działanie Nadaje się do*
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PRODUKTY DO 
MYCIA GRUNT. 

I ODTŁUSZ-
CZANIA

NOWA FLA 710 S +  +  –  – ▴ ▴  +  + ▴ ▴ • • ▴ 13,0 12,2

NOWA frigo + ▴ – – ▴ ▴  +  +  +  + • •  + 7,8 7,5

NOWA MR 750 +  +  –  – ▴ ▴ ▴  + ▴ ▴ • •  + 14,0 13,0

NOWA tanin +  +  –  – ▴ ▴  +  +  + ▴ • •  + 13,7 13,0

PRODUKTY 
W PIANIE

NOWA ISR 700 + ▴  –  – ▴ ▴ ▴  +  + ▴ • •  + 13,0 12,0

NOWA SLR 600 +  +  –  – ▴  – ▴  +  + ▴ • •  + 0,4 1,5

NOWA SR 760 +  +  –  – ▴ ▴ ▴  +  + ▴ • •  + 14,0 13,0

CZYSZCZENIE 
SKRZYŃ

NOWA clean +  +  –  – ▴ ▴ ▴  +  + ▴ • •  + 13,3 12,5

NOWA gromar +  + ▴ ▴ ▴ ▴ ▴  +  + ▴ • •  + 9,5 9,0

CZYSZ. SKRZYŃ NOWA KRC 740 + ▴  –  – ▴ ▴ ▴  +  + ▴ • •  + 14,0 12,0

DEZYNFEKCJA NOWA quick-des + +  +  –  –  +  +  +  +  + ▴ ▴ ▴  + 9,5 9,5

OSADY PO DYMIE NOWA RHE 720 +  +  –  – ▴ ▴ ▴  + ▴ ▴ • •  + 14,0 13,0

*Sprawdź szczegółowe tabele aplikacji: “+” – nadaje się, “Δ” – częściowo się nadaje, “•” – nie jest przeznaczony na taką powierzchnię, “–” – nie nadaje się
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TOALETY

PRALNIE

PODŁOGI I INNE POWIERZCHNIE KUCHNIE

ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJPRZEMYSŁ

INSTYTUCJE PUBLICZNE
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