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ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO USUWANIA LEKKICH I ŚREDNICH ZABRUDZEŃ

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ

Właściwości
Płyn do mycia stosowany przy lekkich i średnich 
zabrudzeniach. Dzięki kombinacji wysokogatunkowych 
substancji myjących skutecznie myje ciało i włosy. 
Zawarte w płynie substancje pielęgnacyjne dbają o 
przywrócenie naturalnej bariery lipidowej skóry. Nie 
zawiera mydła, posiada odczyn pH dopasowany do 
właściwości naszej skóry. Perfumowany.

Zastosowanie
Każde miejsce pracy, biurowce, 
instytucje i obiekty turysty czne.

Właściwości
Pasta do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni 
dłoni. Zawiera ekologiczne środki ścierne ze zmielonych 
pestek oliwek, które są w pełni biodegradowalne oraz 
bardzo dobrze tolerowane przez skórę człowieka. Grun-
townie czyści i jednocześnie chroni skórę przywracając 
naturalną barierę lipidową.

Zastosowanie
Wszystkie sektory przemysłu, 
gdzie występują zabrudzenia 
olejami, smarami, grafitem, 
sadzą oraz pyłami metali.

Siła mycia

Siła mycia

Hair & Body 

Heavy Duty

Właściwości
Pasta do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni 
dłoni. Zawiera ekologiczne środki ścierne ze zmielonych 
pestek oliwek, które są w pełni biodegradowalne oraz 
bardzo dobrze tolerowane przez skórę człowieka. Grun-
townie czyści i jednocześnie chroni skórę przywracając 
naturalną barierę lipidową. Zawarty w paście olej z 
nasion rzepaku zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry.

Zastosowanie
Wszystkie sektory przemysłu, 
gdzie występują zabrudzenia 
olejami, smarami, grafitem, 
sadzą oraz pyłami metali.

Strong

Siła mycia

opakowanie: 2000 ml - wkład do dozownika

opakowanie: 2000 ml - wkład do dozownika

opakowanie: 2000 ml - wkład do dozownika



ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO USUWANIA BARDZO SILNYCH ZABRUDZEŃ

KLEENVOX 2000 - SYSTEMY DOZUJĄCE

Właściwości
Specjalistyczna pasta do usuwania bardzo uporczywych 
zabrudzeń z powierzchni dłoni. Zawiera delikatne dla 
skóry rozpuszczalniki do usuwania zabrudzeń, które 
przyklejają się do powierzchni skóry oraz ekologiczne 
środki ścierne ze zmielonych pestek oliwek, które są w 
pełni biodegradowalne oraz bardzo dobrze tolerowane 
przez skórę człowieka. Wystarczy użyć niewielkiej ilość 
pasty do usunięcia ekstremalnych zabrudzeń.
Nie zawiera konserwantów, barwników i silikonu.

Zastosowanie
Wszystkie sektory przemysłu, 
gdzie występują kleje, żywice, 
lakiery i farby olejne.

Siła mycia

Ultra Paint

opakowanie: 2000 ml - wkład do dozownika

H 334 mm

H 12
9 m

m

H 126 mm

Dozowniki 

- wkłady 2000 ml
- obudowa w kolorze białym lub czarnym
- możliwość zamknięcia na klucz
- środki przyjazne dla skóry
- cały wkład zostaje opróżniony
- niekapiące wkłady
- możliwość stosowania w kabinach 
prysznicowych

H 334 mm

H 12
9 m

m

H 126 mm

*dozowniki posiadają przezroczystą szybkę




