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Първокласни химико-технически продукти с отлично качество
PRAMOL-CHEMIE AG разпространява своите продукти на потребителския пазар повече от 35 години и особено
успешно през последното десетилетие.
Клиентите включват фирми, които предлагат почистващи средства за строителство, търговия, индустрия,
супермаркети, кухни, обществени и частни институции, болници, социални домове, заведения за хранене,
хотели, ресторанти и търговци на дребно.
Стратегия
Професионалните потребители се
нуждаят от продукти, впечатлявщи с:
• Метод на прилагане
• Резултат на почистване
• Екосъобразни характеристики
• Икономичност (ценова)
• Всички продукти са обект на непрекъснато подобрение въз основа на
информацията от потребителите.
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В своята развойна лаборатория ние
гарантираме, че нашите продукти
изпълняват целите си. Оптимизираме
ги чрез провеждане на свои приложни
тестове и на място с избрани клиенти.
Подбираме използваните суровини и
количества с грижа за хората и околната среда.
Тъй като висок процент стоки се
изнасят, поддържаме конкурентни
ценови нива, съответстващи на международния пазар.
Важна част за нас е обратната връзка
с клиенти, използващи продуктите в
практическо приложение, за да можем
бързо да ги адаптираме към нови
материали и методи.

Продуктова гама

Износ

Продуктовата гама обхваща:
– Препарати за общо почистване
– Комбинирани препарати за почистване
и поддръжка
– Препарати за WC и санитарни зони
– Стрипери (за отстраняване на покрития)
– Продукти за защита
– Препарати за килими и мокет
– Дезинфектанти и хигиенни
– Специални продукти
– POL продукти за почистване и
поддръжка (за обществен транспорт)
– EКO линия

както и:
– Индустриални почистващи препарати
– Грижа за паркет
– Перилни препарати
– Кухненска хигиена
– Автокозметика (ръчна употреба)
– Препарати за автомивки
– Концентрати
– Лична хигиена
– Ароматизиращи препарати и масла
– Продукти за строителната индустрия
и за бетон
– Падове, кърпи и гъби
– Дозиращи принадлежности

Продажби
Продажбите са разделени на «вътрешен пазар » и «износ ». Много от дистрибуторите в Швейцария продават и
под своя собствена търговска марка.
Подкрепа
Радваме се да подкрепяме своите
дистрибутори и крайни потребители,
предоставяйки съвети,
.
мостри и рекламни материали.
Кратка фирмена информация
Основана през 1981г. в Базенхайд,
Швейцария, PRAMOL-CHEMIE AG е
изградила лоялна клиентска база в
страната и чужбина. Фокусът е върху
производството на химико-технически
продукти за професионална употреба в
-

почистване на сгради
кухненска хигиена
перални стопанства
автомивки

Разполагаме с много широка продуктова
гама за почистване и поддръжка на сгради.
Износът представлява 60% от. продажбите.
Поддържаме марката «Pramol», както и
собствени марки на дистрибутори.

4

Общо почистване

Наименование

Описание

ALCODOR

Концентриран почистващ препарат на алкохолна основа,
.
за поддържащо почистване.
Изсъхва без следи. Универсален. Подходящ за полирани подове от камък и синтетични
материали. Alcodor Floral е специално препоръчван за стълбища (с дълготраен аромат).
ALCODOR

ALCODOR Apfel

ALCODOR Citro

ALCODOR Floral

pH стойност

ALCODOR Orange

ALCODOR Tropic

ALCODOR Vanille

Опаковка

Арт. No

8.5 | 7.0
1л
10 л

10001 .00197
10001 .00110

Apfel

1л
10 л

10172 .00197
10172 .00110

Citron

1л
10 л

10091 .00197
10091 .00110

Foral

1л
10 л

10046 .00197
10046 .00110

Orange

1л
10 л

10203 .00197
10203 .00110

Tropic

1л
10 л

10067 .00197
10067 .00110

Vanille

1л
10 л

10101 .00197
10101 .00110

ALCODOR

5

Наименование

Описание

alco-top

Модерен, концентриран препарат на алкохолна основа с
дълготраен аромат. Изсъхва без следи. Добро омокряне.
Универсален. Особено подходящ за силно гланцови
повърхности (каменни и синтетични) и винилови подове.
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tangy, cool,
long-lasting
fragrance

6

pH стойност

refreshing,
fruity, exotic
fragrance

fresh,
pleasant,
noble
fragrance

timeless,
long-spicy,
long-lasting
fragrance

Опаковка

Арт. No

7.5 | 7.0
coolness

1л
10 л

10212 .00101
10212 .00110

freshness

1л
10 л

10213 .00101
10213 .00110

noblesse

1л
10 л

10211 .00101
10211 .00110

timeless

1л
10 л

10260 .00101
10260 .00110

Allzweckreiniger
универсален
обезмаслител

Активен препарат за почистване на масла и мазнини със
свеж аромат, за всички повърхности, които могат да се мият.
Подходящ за хранително-вкусовата промишленост и машиностроенето.

8.5 | 7.0

1л
10 л

10018.00101
10018.00110

anti-oil

Обезмаслител без разтворители за почистване на масла и
мазнини. За употреба в машиностроенето и хранителната
промишленост. Неутрален, деликатен към повърхностите.
Слабо пенлив.

9.0 | 7.5

1л
10 л
200 л

10010 .00101
10010 .00110
10010 .00172

anti-oil
защита от
корозия

Обезмаслител без разтворители за почистване на масла и
мазнини. За употреба в машиностроенето и хранителната
промишленост. Неутрален, деликатен към повърхностите.
Слабо пенлив. С корозионна защита.

9.0 | 7.5

1л
10 л

10082 .00101
10082 .00110

ceracid

Киселинен почистващ препарат за фаянс. За интензивно
дълбоко почистване. Особено подходящ за микропорести повърхности. Използвайте Ceracid, Cera-clean или Cerapur в зависимост от вида повърхност и степента на замърсяване.

1.5 | 2.0

1л
10 л

10137 .00101
10137 .00110

cera-clean

Алкален, интензивен и дълбоко проникващ продукт.
Специално разработен за микропорести повърхности, напр.
фаянс. Спонтанно разтваря упоритите замърсявания, дори в
автосервизи и в машиностроенето. Почиства микропорите.

13.0 | 11.0

1л
10 л

10228 .00101
10228 .00110

cerapur

Концентриран, алкален препарат за интензивно почистване и стрипинг; специално разработен за фаянс. Премахва
мръсотията от микропорите. Също така много подходящ като
индустриален почистващ препарат.

13.0 | 12.0

1л
10 л
200 л

10136 .00101
10136 .00110
10136 .00172

Cleaner F-21

Препарат за почистване на масла и мазнини без
разтворители, специално разработен за индустриална
употреба. За почистване на машини и подове в цехове,
работилници и др. Слабо пенлив.

7.5 | 7.0

1л
10 л

10009 .00101
10009 .00110

dirt-ex

Екстремно радикален почистващ препарат. Премахва
всички видове упорити замърсявания. Слабо пенлив, може
да се използва с почистващи машини. Подходящ за употреба
в хранително- вкусовата промишленост.

13.5 | 12.5

1л
10 л
200 л

10651 .00101
10651 .00110
10651 .00172

econom

Неутрален почистващ препарат с добра пенливост и
отлични обезмасляващи свойства. Универсален, подходящ
за ежедневно ръчно миене на съдове. Концентриран. Много
икономичен при употреба.

8.0 | 7.0

500 мл
1л
10 л

10002 .00190
10002 .00197
10002 .00110

Общо почистване

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

Арт. No

econom
без аромат

Неутрален почистващ препарат с добра пенливост и
отлични обезмасляващи свойства. Универсален, подходящ
за ежедневно ръчно миене на съдове. Концентриран. Много
икономичен при употреба. Без аромати.

8.0 | 7.0

1л
10 л

10070 .00101
10070 .00110

Fitness-Cleaner

Спрей-почистващ препарат за солариум, фитнес оборудване и повърхности в спортните зали. Готов за употреба.
Отлично отстранява пот и кожни мазнини. Почиства и
дезодорира хигиенично.

9.5 | –

500 мл
1л
10 л

10080 .00199
10080 .00101
10080 .00110

laminet

Почистващ препарат за ламинирани подове и запечатан
паркет. Нежен към повърхностите. Изсъхва бързо и без
следи. Слабо пенлив. Съответства на DIN 18032-2.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10094 .00101
10094 .00110

netvit

Активен почистващ препарат за всички повърхности. При
редовна употреба предотвратява отлагането на варовик в
санитарните помещения.

9.0 | 7.0

1л
10 л

10003 .00101
10003 .00110

PRA-55-T
без аромат

Отличен обезмаслител за хранителната и фармацевтичната промишленост. Без аромат.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10072 .00101
10072 .00110

PRA-55-T
ароматизиран

Отличен обезмаслител за хранителната и фармацевтичната промишленост. Ароматизиран.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10061 .00101
10061 .00110

pramaxol

Мощен почистващ препарат за машини и общи почистващи
дейности в производствени предприятия и работилници.
Изключителни свойства за отстраняване на масла, сажди и
мазнини. Подходящ за почистване след пожар.

12.0 | 9.0

1л
10 л
200 л

10588 .00101
10588 .00110
10588 .00172

PraNet Ultra

Високоефективен, ултра- омокрящ почистващ препарат
за модерни водоустойчиви подови покрития с PU покритие.
Не оставя следи.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10227 .00101
10227 .00110

propermat

Свежо ароматизиран, слабо пенлив препарат за поддържащо машинно почистване на всички водоустойчиви подови
настилки. Подходящ за ръчна употреба. Ефективен при ниски
концентрации.

9.5 | 7.5

1л
10 л
200 л

10004 .00101
10004 .00110
10004 .00172

propermat
forte

Слабо пенлив, изключително мощен почистващ препарат
за поддържащо и основно машинно почистване. Подходящ за
индустриална и професионална употреба.

10.5 | 7.0

1л
10 л

10280 .00101
10280 .00110

PU-Cleaner

Съвременният почистващ препарат за еластични PU /
PUR подови покрития, както и за твърди настилки, като
PVC, линолеум, каучук и др.

9.5 | 7.0

1л
10 л

10307 .00101
10307 .00110

Redi acifoam

Готов за употреба киселинен пяно- генериращ препарат.
Разтваря варовик и замърсяване. Грижовен към повърхностите. За плочки, фитинги, санитарен фаянс, стъкло, синтетични материали, хром и хромова стомана. * с пулверизатор

1.5 | –

500 мл*

17008 .00168

10 л

17008 .00110

Общо почистване
pH стойности
4.5 | 6.5 →

концентрат | работен разтвор (изменение +/- 0.5)
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

Арт. No

Rediclean

За бързо почистване на всички миещи се повърхности.
Осигурява блясък без да оставя следи. Нежен към повърхностите. Готов за употреба.
* с пулверизатор

9.5 | –

500 мл*
10 л

10141 .00162
10141 .00110

Redisan

За ежедневно рутинно почистване. Подходящ за всички
киселино-устойчиви материали като санитарен фаянс, неръждаема стомана, синтетични повърхности и хром. Готов за
употреба / нежен към повърхностите. * с пулверизатор

2.5 | –

500 мл*
10 л

12556 .00162
12556 .00110

Redivit

За бързо почистване на стъкло и пластмаса, както и
всички миещи се повърхности. Осигурява блясък, не оставя
следи. Готов за употреба / нежен към повърхностите.
* с пулверизатор

9.5 | –

500 мл*
10 л

10140 .00162
10140 .00110

ResiNet

Отличен почистващ препарат за отстраняване на смолисти и лепливи замърсявания от спортни настилки. Изключително подходящ за игрища за хандбал. Слабо пенлив.

11.0 | 9.5

1л
10 л

10041 .00101
10041 .00110

sapone

Гъст почистващ препарат на основата на сапун, произведен от суровини с растителен произход. Слабо пенлив.
Оставя копринено матов защитен филм при многократна
употреба. Подходящ за теракота.

10.0 | 8.0

1л
10 л

10090 .00101
10090 .00110

savonet

Сапунен почистващ препарат, произведен от суровини с
растителен произход. Оставя копринено матов защитен
филм. Слабо пенлив.

10.0 | 7.5

1л
10 л

10005 .00101
10005 .00110

Solar-Clean

Високоефективен почистващ препарат за слънчеви и
фотоволтаични системи. Премахва упорити замърсявания
от птичи тор, полени, сажди и прах. Нежен към
повърхностите, подходящ за алуминий. Не оставя следи.

12.0 | 9.0

10 л

10592 .00110

synto

За ежедневно почистване на синтетични повърхности.
Нежен към повърхностите.

7.5 | –

1л
10 л

10013 .00101
10013 .00110

synto extra

Почистващ препарат за бюра, който без усилие премахва
дори трудни за отстраняване петна като печатно мастило,
молив, химикалка и перманентен маркер.

10.0 | –

500 мл
5л
10 л

10087.00162
10087.00115
10087.00110

synto forte

Решаващият проблеми. Улеснява премахването на упорити
и трудни за отстраняване петна от химикалка, молив, печатно
мастило и перманентен маркер от синтетични повърхности.

– | –

200 мл
5л
10 л

10027.00152
10027.00115
10027.00110

T1
Готов за употреба

Почистващ препарат без ПАВ, за поддръжка на миещи се
повърхности, текстилни настилки, полирани подове и неръждаема стомана. Без пяна, нежен към повърхностите, не оставя следи. Най-добър в употреба с микрофибърна кърпа / пад.

7.5 | –

500 мл
10 л

10143 .00162
10143 .00110

T1
Концентрат

Почистващ препарат без ПАВ, за поддръжка на миещи се
повърхности, текстилни настилки, полирани подове и неръждаема стомана. Без пяна, нежен към повърхностите, не оставя следи. Най-добър в употреба с микрофибърна кърпа / пад.

8.5 | 7.0

1л
10 л

10142 .00101
10142 .00110

Общо почистване

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

T2 sani

Киселинен препарат без повърхностно активни вещества, за почистване на всички киселино- устойчиви повърхности и подове в плувни басейни и бани. Ефективно отстранява
котлен камък, отлагания от цимент и мазнини.

0.5 | 1.5

1л
10 л

17115 .00101
17115 .00110

T3 alka

Алкален концентрат без повърхностно активни веще- 12.0 | 11.0
ства, за почистване на гладки и порести тавани, стени и
алкало- устойчиви настилки като фаянс. Премахва ръжда,
масло, мазнини, никотин и други видове замърсявания.

1л
10 л

17720 .00101
17720 .00110

unidor

Концентриран почистващ и ароматизиращ препарат.
Внесете дълготрайна свежест в стаите. Специално разработен за редовна употреба в санитарни помещения.

apfel

1л
10 л

10214 .00101
10214 .00110

calypso

1л
10 л

10085 .00101
10085 .00110

citro

1л
10 л

10007 .00101
10007 .00110

fresh

1л
10 л

10006 .00101
10006 .00110

melone

1л
10 л

10033 .00101
10033 .00110

paciﬁc

1л
10 л

10047 .00101
10047 .00110

vanille

1л
10 л

10086 .00101
10086 .00110

ﬂorosan

1л
10 л

10049 .00101
10049 .00110

apfel
Плодовият
аромат на
ябълката

melone
Ободряващ
аромат на
пъпеши

calypso
Малко поразличен
аромат на
евкалипт

citro
Аромат на
цитрусови
плодове

paciﬁc
Освежаващ
аромат на
прохладен
морски бриз

8.5 | 7.5

ﬂorosan
Цветен
аромат с
дълготраен
ефект

vanille
Специален
вкус с
дълготраен
ефект

Арт. No

4.5 | 6.5

fresh
Свежият
фруктов за
всеки вкус

unimat sport
За спортни
настилки

Отличен продукт за дълбоко и щадящо материалите
регулярно почистване на водоустойчиви подови настилки в
спортни и фитнес зали. Слабо пенлив. Съответства на
стандарт DIN 18032-2.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10129 .00101
10129 .00110

universal

Слабо пенлив препарат за поддържащо почистване със
свеж аромат. За ръчна и машинна употреба.

9.5 | 7.5

1л
10 л

200 л

10008 .00101
10008 .00110
10008 .00172

uni-spot-ex
Универсален
за петна

Готов за употреба, високоефективен почистващ препарат
за отстраняване на замърсявания, с универсално приложение. За текстил, килими, подови настилки, повърхности, оборудване, моторни превозни средства и мебели / обзавеждане.

10.0 | –

500 мл
10 л

10178 .00158
10178 .00110

vitrex

За почистване на стъкла, огледала и синтетични повърхности. Готов за употреба. Изсъхва бързо без да оставя
следи.

10.0 | –

500 мл (1)
500 мл (2)
500 мл (3)
1л
10 л

10012 .00153
10012 .00162
10012 .00190
10012 .00197
10012 .00110

(1)

(2)

(3)

Общо почистване
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

vitrexconc.

Концентрат за почистване на големи стъклени повърхности. В много ниски концентрации омокря, образува пяна и
разтваря замърсяванията. Използвайте с чистачка за стъкла.

9.5 | 7.0

1л
10 л

10220 .00101
10220 .00110

vitrex
sensitive

За почистване на стъкла, огледала и синтетични повърхности. Готов за употреба. Изсъхва бързо без да оставя следи.
Без аромати и оцветители. Без алергени и консерванти.

10.0 | –

1л
10 л

10034 .00101
10034 .00110

WhiteboardCleaner

За ежедневно почистване на бели дъски. За бързо и нежно
почистване на всички повърхности, които могат да се мият.
Предоставя блясък без да оставя следи. Готов за употреба.

9.5 | –

500 мл
10 л

10037 .00162
10037 .00110

BlackboardCleaner

Почистващ препарат за черна дъска. Разтваря тебешир и
почиства основно, без да уврежда повърхността.

9.0 | –

500 мл
10 л

10056 .00110
10056 .00158

Хигиенни планове

за вашите нужди

с ясно очертани инструкции за почистване.
Cleaning plan
Standard

| www.pramol.com

Area

Product
Flooring /
maintenance

Floor sealing
PVC / lino

Dosage

ALCODOR

1–3%

fresh
star matt

undiluted

Consoles /
desks /
partitions /
lockers

synto

Area

tapi-one

1–3%
2–5%

1–3%

Showers /

star gloss

Floor sealing
PVC / lino

star matt
optimaToilets /

PRAMOL-CHEMIE AG | www.pramol.com

urinals

cleaning
PVC / lino

turbolino

Consoles /
desks /
partitions /
lockers

synto

Mirrors /
glass surfaces /
windows

synto EXTRA

Care of
stainless steel

tapi-wash

Carpet

tapi-one

Wardrobes /
changing rooms

puracid
PROSAN PLUS

Toilets / urinals

Mirrors /
glass surfaces /
windows
Stainless
steel care

puracid / PROSAN PLUS
DeoDes
closonet
Closettbeize
vitrex
vitrex-conc.
INOXOL

1 x per year; apply, scour, vacuum,
Apply in undiluted form
rinse, dry.
from a hand sprayer Daily, or as required.

Polinet / ECOFIX
ResiNet

Bench seats
Daily, or as required, with scrubber

1–3%

Общо почистване

Cold water

germex A Steamer

Cold water

germex A

machine or manually.

1%

undiluted from
the hand sprayer

0,05 – 0,2 %

acifoam forte

As required (only apply to devices when
these are cold!) Do not use Grillnet on
aluminium sections! Spray on, allow to take
effect, rinse off.

undiluted

As required. Apply sparingly with a kitchen
towel and rub in.

INOXOL
vitrex

DeoDes

1 – 3 %, depending on
the extent of soiling

3%

Clean Acid F
anticid

1 – 10 %

acifoam / anticid

pramex
acifoam forte

acifoamSR
/ anticid
CleanVap
acifoam forte
CleanVap Bril
acifoam / anticid
acifoam forte

179 E/1pr - 1

alkafoam / cerapur
alkafoam forte undiluted or 1 : 2
alkafoam / cerapurEquipment dosing
alkafoam forte
device

undiluted
10 %

Daily, with a scouring/suction
machine or manually.

As required, place the gratings in the
solution, rinse off. Perhaps high pressure
cleaners.
As required (observe
manufacturer‘s instructions).

As required (observe
manufacturer‘s instructions).

alkafoam / cerapur
alkafoam forte

1 – 10 %

Daily, or as required.

germex A

1 % , 4 hours let
absorb

DeoDes

1–3%

vitrex

alkafoam / cerapur
alkafoam forte

pur

1–3%

Add a few drops to the water and
treat with washer and rubber wipers.

All information is based on our experience and the expertise of our employees.
We accept no
liabilityApply
or responsibility
As required.
sparingly with for claims arising from use of this information.

Undiluted on cloth

Use daily and as required, rinse off.

Daily.

acifoam / anticid
acifoam forte

Daily, or allow to take effect asacifoam
required/ anticid
undiluted propermat
Cold water
forte
process using
a brush and rinse acifoam
off.
pur

Daily use, allow to take effect, rinse off.

Use daily and as required, rinse off.

undiluted from
the hand sprayer

1%

1–3%

Before starting work, after breaks,
after each toilet visit.
Spray onto previously cleaned surfaces
and do not rinse off.

undiluted

grillnet
acifoam / anticid

All information is based on our experience and the expertisevitrex
of our employees.
We accept no liability or responsibility for claims arising from use of this information.

lockers
Undiluted orStorage
use
1 % – 10 % solution
Daily, or as required.

Undiluted from the hand
sprayer or a spray bottle

Before starting work, after breaks,
after each toilet visit.

monthly

dirt-ex

DeoDes

Application

germex A

Undiluted orWindows
use
Daily, or as required, clean
1 % – 10 % solution
and descale.

All information is based on our experience and the expertise of our employees.
We accept no liability or responsibility for claims arising from use of this information.
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weekly
dirt-ex

DeoDes

Indoor swimming pool

1–3%
Gymnasium

0,25 – 1,0 %

Changing roomorlockers
a spray bottle

Add a few drops to the water and Gratings
Daily, or as required.
0,05 – 0,2 %
econom / vitrex-conc.
treat with washer and rubber wipers.
undiluted
As required. For stubborn felt or ball-point
pen stains. First check for compatibility.
Apply in undiluted As required. Apply sparingly with
INOXOL
form using cloth
a cloth and rub in.
1–3%
If necessary, use a spray extraction
Cold water
germex A
Pool areacleaner or stain remover.
2–5%

DeoDes

1–4%

econom

dirt-ex

Floors

Partition walls / doors
10 – 15 %

germex A

ECOFIX

germex A
Daily, DeoDes
or as required, clean and descale.
Grills
and ovens
Wall fountains
/ WCs
Daily, or as
required, with
scrubber
DeoDes
Undiluted
or use
1–3%
machine with machine or manually.
puracid / PROSAN
PLUS
1 % – 10 % solution
Daily, or as required.
vitrex
Mirrors
Care of
1%
DeoDes
stainless steel
undiluted
1 x per year, undiluted, 2x coatings.
Windows
closonet
Daily, or allow to take effect as required
undiluted
process using a brush and rinse off.

vitrex

undiluted

acifoam / anticid
acifoam forte

1 % – 10 % solution

Closettbeize

germex spray

(Quick method of disinfecting)

grillnet

germex A Hot plates

propermat

Two applications

weekly

Refrigerating
equipment

Daily, or as required, with scrubber
machine or manually.

All information is based on our experience and the expertise of our employees.
Showers
We accept no liability or responsibility for claims arising from use of this information.

Showers /
wet rooms

Wash basins,
sink areas

Dosage
Application
Bench seats Undiluted or use

PROSAN PLUS
propermat
wet rooms

daily

daily

If necessary, use a spray extraction
cleaner or stain remover.

Floors

germex mano

(Disinfectant cleaner)

For stubborn felt or ball-point pen
stains First check for compatibility.

Changing rooms / toilet areas

DeoDes

puracid

Equipment and
work surfaces

Daily, or as required.
undiluted

synto EXTRA
tapi-wash

Flooring /
maintenance

1 x per year; apply, scour, vacuum, rinse, dry.

for indoor swimming pools

10 – 15 %

Carpets

Product

Dosage
undiluted from
the dispenser

minasoft des

Cleaning and hygiene plan

optima

Cleaning plan
Area

Product

1 x per year, undiluted, 2x coatings.
Before doing a basic cleaning.

Disinfection
of hands

turbolino

Wardrobes /
changing rooms

per HACCP guidelines

Use Alcodor on polished surfaces such
as granite etc. Daily, or as required, either
manually or using a scrubber machine.

Area

star gloss

cleaning
PVC / lino

Schools

kitchen hygiene plan

Application

a cloth and rub in.

Daily, or as required.
For removal of stubborn streaks and other soiling.
Damp mop with a damp mop pad.
For removal of residue from handball games.
179 E/1pr - 2

179 E/1pr - 7

179 E/1pr - 5

Арт. No

Комбинирани почистващи и поддържащи продукти

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

ECOFLOOR
fresh

Арт. No

Концентриран препарат за освежаване на настилките. За
всички водоустойчиви подове. За употреба с почистващи
автомати, спрей почистване и почистване с моп. Почиства,
ароматизира и поддържа. Съответства на DIN 18032-2.

7.0 | 7.0

1л
10 л

11020 .00197
11020 .00110

ecoﬂoor
sensitive

Концентриран препарат за освежаване на настилките. За
употреба с почистващи автомати, спрей почистване и
почистване с моп. Почиства и поддържа. Без аромати и
оцветители. Без алергени. Съответства на DIN 18032-2.

7.0 | 7.0

1л
10 л

11037 .00101
11037 .00110

ecoﬂoor
Polymer

Почистващ препарат с лек блясък, лесен за полиране.
Оптималното съдържание на водоразтворими полимери
създава естествен гланц и възможност за полиране до силен
блясък. Не образува слоеве. Съответства на DIN 18032-2.

9.0 | 7.5

1л
10 л

11054 .00197
11054 .00110

ECOPUR

Икономичен концентрат за почистване и поддръжка. За
всички повърхности, които могат да се мият. Почиства, дезодорира и поддържа. Предотвратява варовикови отлагания
при редовна употреба.

9.5 | 7.0

1л
10 л

11002 .00197
11002 .00110

ECOPUR
fresh

Икономичен концентрат за почистване и поддръжка. За
всички повърхности, които могат да се мият. Почиства, дезодорира и поддържа. Предотвратява варовикови отлагания
при редовна употреба.

9.5 | 7.0

1л
10 л

11018 .00197
11018 .00110

ECOPUR
sensitive

Икономичен концентрат за почистване и поддръжка. За
всички повърхности, които могат да се мият. Почиства, освежава и поддържа. Предотвратява варовикови отлагания. Без
аромати и оцветители. Без алергени.

9.5 | 7.0

1л
10 л

11071 .00101
11071 .00110
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

lawax

Идеален продукт за междинно почистване. Почиства,
защитава и полира в едно действие. Може да се прилага и без
разреждане. Не съдържа метални соли.

8.0 | 7.0

1л
10 л

11003 .00101
11003 .00110

lignol

Идеален продукт за поддръжка на запечатан и
незапечатан паркет. Може да се прилага неразреден или
разреден за редовно почистване. Подходящ за износен
паркет. Оставя копринено матов блясък.

6.0 | 7.0

1л
10 л

14525 .00101
14525 .00110

polinet

Емулсия за почистване на боядисани и синтетични
повърхности, санитарен фаянс и оборудване. Оставя ултра
тънък защитен филм. Разтваря следи от токчета и подметки.

8.5 | –

1л
10 л

11004 .00199
11004 .00110

Sprayemulsion

Емулсия за спрей- почистващ метод. Почиства и поддържа
в едно приложение. Създава противоплъзгащ, гланцов филм.
Изсъхва бързо. Премахва много видове замърсяване.
Позволява почистване без да се блокират зоните.

8.5 | –

1л
10 л

11006 .00101
11006 .00110

Closettbeize
За упорит котлен камък
и отлагане от урина
в тоалетни и писоари.

12

Почистващи и поддържащи продукти

Арт. No

Нанесете неразреден
оставете да подейства
и изплакнете.
При тежки депозити
повторете с малко от
продукта.

Тоалетни и санитарни зони

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

anticid

Арт. No

Комбиниран почистващ препарат за отстраняване на
котлен камък и обезмасляване. Превъзходни свойства на
почистване към всички киселиноустойчиви повърхности в
бани, санитарни помещения и зони за преработка на храни.

1.0 | 2.0

1л
10 л

12526 .00101
12526 .00110

CleanAceto
Домакински оцет

Доказан домашен помощник при отстраняване на котлен
камък и почистване на санитарен фаянс, домакински уреди,
тигани и др.

2.5 | 4.5

1л
10 л

12506 .00101
12506 .00110

Closettbeize

Високоефективен стрипер за тоалетни, за бързо отстраняване на отлагания от варовик и урина. За тоалетни чинии и
писоари.

0.5 | –

1л
10 л

12525 .00101
12525 .00110

Closettbeize
Gel

Високоефективен стрипер за тоалетни под формата на
гел, за бързо отстраняване на отлагания от варовик и урина.
За тоалетни чинии и писоари.

0.5 | –

750 мл
10 л

12560 .00164
12560 .00110

Closettbeize
Turbo

Специален тоалетен стрипер. За отстраняване на
наслагвания от урина и варовик от емайла на тоалетни чинии
и писоари.

0.5 | –

750 мл

12592 .00164

closonet

Вискозен тоалетен стриптер за бързо и ефективно почистване на варовикови отлагания и урина в тоалетните.

1.0 | –

1л
10 л

12504 .00101
12504 .00110

13
pH стойности
4.5 | 6.5 →

концентрат | работен разтвор (изменение +/- 0.5)

Наименование

Описание

pramex

Препарат за бързо декалциране на всички домакински
уреди (кафемашини, ютии, тигани, овлажнители). Готова за
употреба, без миризма, нежен към материалите. Действа
много по-бързо от оцет!

0.5 | 1.0

PROSAN

Котленият камък си отива ... идва свежестта. Почиства,
дезодорира и поддържа. За употреба в бани и тоалетни.
Премахва варовик и всички видове замърсявания с едно
приложение. Включен в списъка на тестваните почистващи
препарати за керамични повърхности (RK-List).

0.5 | 2.5

PRAMOL-CHEMIE AG | www.pramol.com

FLEUR: Тествано и изпитано
качество със свежия
аромат на пролетта
LEMON: Цитрусова свежест
PLUS: Дълготраен, на цветя
SAFE: Не подлежи на специално етикиране; нежен
към материалите
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pH стойност

Опаковка

Арт. No

1л
10 л

12534 .00101
12534 .00110

FLEUR

1л
10 л

12601 .00197
12601 .00110

LEMON

1л
10 л

12540 .00197
12540 .00110

PLUS

1л
10 л

12533 .00197
12533 .00110

SAFE

1л
10 л

12576 .00197
12576 .00110

2.0 | 3.5

PROSAN
Green Power

Активен почистващ препарат за санитарна поддръжка на
основата на метан сулфонова киселина, който не уврежда
материалите. Премахва котлен камък и замърсяване изцяло и
бързо. Нежен към метални повърхности. С приятен аромат.

0.5 | 2.5

1л
10 л

12605 .00101
12605 .00110

PROSAN
PLUS
sensitive

Без аромати и оцветители. Без алергени и консерванти.
Включен в списъка на тестваните почистващи препарати
за керамични повърхности (RK-List).

0.5 | 2.5

1л
10 л

12009 .00101
12009 .00110

puracid

За всички санитарни съоръжения. Подходящ за закрити плувни басейни и кухни за кетъринг. Премахва тежък котлен
камък. Нежен към материалите. Включен в списъка на тестваните препарати за керамични повърхности (RK-List).

0.5 | 1.0

1л
10 л

12501 .00197
12501 .00110

saniﬂor

Санитарен препарат за поддържащо почистване с
балансирана киселинна формула. Разпространява приятна,
дълготрайна свежест. Почиства, дезодорира и поддържа. Не
подлежи на специално етикиране.

1.5 | 2.5

1л
10 л

12523 .00197
12523 .00110

SANIREIN

Изключителен биоразградим санитарен препарат с
лимонена киселина. Почиства, дезодорира и поддържа. Не
подлежи на специално етикиране.

2.5 | 4.0

1л
10 л

12502 .00197
12502 .00110

sansoft
без киселина

Препарат без съдържание на киселина, за поддържащо
почистване на санитарни зони. Предотвратява образуването
на котлен камък във влажни помещения.

9.0 | 7.0

1л
10 л

12602 .00101
12602 .00110

WC-Cleaner

Вискозен препарат за тоалетна с приятен аромат. Почиства
котлен камък и урина.

1.0 | –

750 мл
10 л

12573 .00164
12573 .00110

WC-Deo-Reiniger

Почиства, дезодорира и поддържа. С дълготраен свеж
аромат, вискозен.

2.5 | –

750 мл
10 л

12543 .00164
12543 .00110

Тоалетни и санитарни зони

Стрипинг (отстраняване на покрития)

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

cemex

Арт. No

За отстраняване на остатъци от цимент (ефлоресценция,
варовик) от всички киселинно устойчиви каменни настилки. За
окончателно почистване след строителство.

1.0 | 1.5

1л
10 л

13009 .00101
13009 .00110

cemex forte

Изключително мощен киселинен препарат за лесно
отстраняване на остатъци от цимент, варовик и варова
ефлоресценция, дори при тежки случаи на замърсяване.

0.5 | 1.0

1л
10 л

13875 .00110
13875 .00101

cirex

Премахва восъци, масла и маслени покрития от всички
подови настилки, устойчиви на разтворители (дърво, корк,
линолеум, паркет и др.). На базата на разтворители.

– | –

1л
10 л

13007 .00101
13007 .00110

strip

За отстраняване на восъчни покрития и дисперсии, както
и замърсяване от всички водоустойчиви повърхности.

11.0 | 9.5

1л
10 л

13001 .00101
13001 .00110

strip-extra

Високо ефективен стрипер. Без съдържание на разтворители. Не обезцветява линолеума.

12.5 | 10 .5

1л
10 л

13003 .00101
13003 .00110

strip-forte

Високоефективен почистващ концентрат за лесно
отстраняване на емулсии, дисперсии, восъчни покрития и
други тежки замърсявания от всички водоустойчиви и
алкалоустойчиви подови настилки.

12.0 | 11 .0

1л
10 л

13002 .00101
13002 .00110
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

stripolino

Слабо пенлив стрипер за линолеум. Не разтваря подовата
настилка. Не предизвиква обезцветяване. Лесен за употреба
върху всички чувствителни към алкали подови настилки.

10.0 | 9.5

1л
10 л

13004 .00101
13004 .00110

striponet

За бързо машинно отстраняване на покрития чрез спрейпочистване от зони с тежък трафик. Алтернатива на мокър
стрипинг. Подходящ за двойни подове.

10.0 | –

1л
10 л

13006 .00101
13006 .00110

strippex

Подсилващ стрипинг-разтвора агент. Трябва да се
използва в едно със стрипер. Действа ефективно при всички
повърхности, устойчиви на разтворители.

– | –

1л
10 л

13005 .00101
13005 .00110

sulfacid

Киселина под формата на прах за отстраняване на
циментови остатъци върху керамични повърхности и
киселино устойчиви каменни настилки. За окончателно
почистване след строителство.

– | 1.0

10 кг

13008 .00119

turbolino

Бързо действащ стрипер за отстраняване на дисперсии и
емулсии. Специално предназначен за линолеум и други
чувствителни към алкали подови настилки.

10.5 | 9.0

1л
10 л

13017 .00101
13017 .00110

turbo-strip

Бързо действащ стрипер за отстраняване на дисперсии и 12.5 | 11.0
емулсии. Специално предназначен за PVC настилки и камък.

1л
10 л

13018 .00101
13018 .00110

PRAMOL-CHEMIE AG | www.pramol.com

стрипинг
за 2 минути
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Стрипинг

Арт. No

Продукти за защита

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

HS-17

Арт. No

Емулсия за спрей- почистване с високооборотна машина.
За периодично почистване и поддръжка на нетретирани
подови настилки и такива с полимерно покритие.
Предотвратява подхлъзване.

8.5 | –

10 л

14523 .00110

Kegelbahnwachs

Поддръжка на алеи за боулинг и кегли, за оптимално
състояние на лентите. Подходящ за асфалт, дърво и
синтетика.

5.0 | –

10 л

14520 .00110

litol

Специално масло за третиране на подове на замазка и
неглазирани керамични и клинкерни плочки. Изсъхва
напълно.

– | –

10 л

14505 .00118

optima

Термопластична дисперсия с полиуретан. За PVC, линолеум и камък. Противоплъзгаща, с огледален ефект. Брилянтен блясък и оптимална издържливост се постигат с
високоскоростния метод. Подходяща в комбинация с prima.

8.5 | –

10 л

14514 .00110

optima matt

Термопластична дисперсия с полиуретан. За подове от
PVC, линолеум и камък. Противоплъзгаща, с матов блясък.
Подходяща за употреба в комбинация с prima.

8.5 | –

10 л

14554 .00110

Polydur

Защитна емулсия без метални соли. Екологичен продукт за
първично третиране на всички подове от синтетика, PVC,
линолеум, естествен и изкуствен камък. Прави лъскав,
противоплъзгащ защитен филм, подлежащ на полиране.

8.0 | –

10 л

14553 .00110

17
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

Polydur Star

Защитна дисперсия без метални соли за първична
обработка на всички подови настилки от синтетика, PVC,
линолеум, естествен и изкуствен камък. Създава лъскав
защитен филм, противоплъзгащ и устойчив на износване.

8.0 | –

10 л

14552 .00110

porodur

За покриване на PVC, линолеум и каменни подове. Специално предназначен за порести настилки (стар, износен
линолеум, бетон), особено за замазки. Голям капацитет на
запълване, разстила се изключително добре.

8.5 | –

10 л

14503 .00110

prima

Термопластична дисперсия на полиуретанова основа. За
грундиране на каменни подове. Като първото покритие в комбинация с optima. Отлична адхезия. Дълъг експлоатационен
живот. Може да се използва като самостоятелно покритие.

9.0 | –

10 л

14513 .00110

prolino

Предварителна обработка на стари, порести линолеумни
подове, които трябва да бъдат подготвени за покритие.
Отлични адхезивни свойства.

7.5 | –

10 л

14504 .00110

Schieferöl

Натурален защитен продукт за шистови подове и
повърхности. Възстановява тъмния цвят и осигурява защитен
филм. Предотвратява повторно замърсяване.

– | –

1л
10 л

14518 .00106
14518 .00118

star

Универсална акрилна самоизлъскваща дисперсия. Висококачествен защитен филм. Разстила се добре. За PVC и
линолеум.

8.5 | –

10 л

14501 .00110

star hospital

За болници, социални домове и медицински практики.
Ръчните дезинфектанти на базата на алкохол не оставят
бели петна. Осигурява лъскав, износоустойчив защитен
филм, вискоеластичен и противоплъзгащ.

8.0 | –

10 л

14517 .00110

star gloss

Износоустойчива дисперсия. Ръчните дезинфектанти на
базата на алкохол не оставят бели петна. Идеална за
употреба в социални домове и болници. Създава здрав,
вискоеластичен, противоплъзгащ филм. Гланц.

8.0 | –

10 л

14535 .00110

star matt

Износоустойчива дисперсия. Ръчните дезинфектанти на
базата на алкохол не оставят бели петна. Идеална за
употреба в социални домове и болници. Създава здрав,
вискоеластичен филм. Мат.

8.0 | –

10 л

14519 .00110

star silk

Износоустойчива дисперсия. Ръчните дезинфектанти на
базата на алкохол не оставят бели петна. Идеална за
употреба в социални домове и болници. Създава здрав,
вискоеластичен, противоплъзгащ филм. Копринен мат.

8.0 | –

10 л

14536 .00110

star seal 2K
gloss

2-K перманентно покритие за PVC, линолеум, асфалт,
бетон, изкуствен и естествен камък. Не може да се отстрани
чрез интензивно химическо почистване. Висока механична и
химична устойчивост. Гланц. (* втвърдител)

8.0 | –

5л

14566 .00190

500 мл*

14568 .00153

star seal 2K
matt

2-K перманентно покритие за PVC, линолеум, асфалт,
бетон, изкуствен и естествен камък. Не може да се отстрани
чрез интензивно химическо почистване. Висока механична и
химична устойчивост. Мат. (* втвърдител)

8.0 | –

5л

14567 .00190

500 мл*

14568 .00153

Продукти за защита

Арт. No

Наименование

Описание

star sport

star X

pH стойност

Опаковка

Защитна дисперсия, предназначена за специалните нужди
на настилките в модерни спортни зали. Създава еластичен,
копринено бляскав защитен филм, при правилна употреба.
Отговаря на DIN 18032-2 за подови покрития за спортни зали.

8.5 | –

10 л

14557 .00110

Бляскава, устойчива на износване, PU-базирана дисперсия. Отлична механична устойчивост, осигуряваща максимална издръжливост и дълъг експлоатационен живот.
Покрива и прилепва изключително добре. Анти плъзгаща.

8.5 | –

10 л

14564 .00110

optima
prima
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Арт. No
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Противоплъзгане и блясък
Продукти за защита
pH стойности
4.5 | 6.5 →

концентрат | работен разтвор (изменение +/- 0.5)
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Tex Rep Set
Имаме решение
за всеки вид петно

Tex Rep Set се предлага
като комплект (5 x 200 мл)
Отделните продукти се предлагат и в
различни обеми, като 1 л и 10 л.
Комплектът включва таблица за петна

PRAMOL -CHEMIE AG
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Килими и мокет

Наименование

Описание

pH стойност

anti-mousse

Ефективно предотвратява образуването на пяна по време на
почистване на килими чрез спрей- екстракция. За универсална употреба - при стрипинг и с почистващи автомати. Без
съдържание на разтворители.

7.5 | 7.0

1л
10 л

15003 .00101
15003 .00110

antifoam S
антипенител

Предотвратява образуването на пяна при почистване със
спрей- екстракция. За универсална употреба - при основно
почистване и почистващи автомати. На базата на разтворители. Особено подходящ за анти-пенещи системи с клапан.

– | –

1л
10 л

15006 .00101
15006 .00110

antistatic

Спрей продукт за нанасяне върху почистени килими, за
подобряване на антистатичните им свойства.

7.5 | –

1л
10 л

10185 .00101
10185 .00110

gumex

Препарат за отстраняване на дъвки от килими, тапицерии и
други повърхности. Течен.

– | –

250 мл

15005 .00199

gumex spray

Замразяващ спрей за отстраняване на остатъци от дъвка.
Охлаждащ ефект до -45 ° C. Не съдържа FC или CFC.

– | –

500 мл

15034 .00198

tapi-3000

Пудра за сухо почистване на килими, с приятен аромат.
Нежно почистване с минимална влажност. Кратко време на
съхнене.

– | –

1л
10 л

15018 .00114
15018 .00135

Опаковка

Арт. No
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Наименование

Описание

tapi-dry

За сухо спрей- почистване с текстилен пад на килими,
изработени от синтетични влакна и вълна. Висока производителност с отлично качество на почистване. Непенлив.

8.0 | –

10 л

15008 .00110

tapi-foam

Концентрирана суха пяна за отстраняване на различни
видове петна от текстилни подови настилки.

9.0 | –

10 л

15007 .00198

tapi-one

Специален почистващ препарат за килими и тапицерия.
За употреба със спрей екстрактор или текстилни падове.
Изключителен резултат, въпреки лекотата на работа. Добри
свойства за премахване на петна. Непенлив.

8.5 | 7.0

1л
10 л

15021 .00101
15021 .00110

tapi-one extra

Специален непенлив препарат за почистване на килими и
тапицерия. Подсилен с ензими.

8.5 | 7.0

1л
10 л

15032 .00101
15032 .00110

tapi-seal

Импрегнира килими от вълна и синтетични влакна.
Ограничава замърсяването. Улеснява почистването и
премахването на петна.

4.5 | –

5л

15009 .00115

tapi-shampoo

Неутрален шампоан за килими и тапицерия. Концентрат.
Формира плътна пяна. Възстановява цветовете.

6.0 | 7.0

10 л

15001 .00110

tapi-spot

За грижливо отстраняване на петна, разтворими от
разтворители, като греси, масла, катран, восък, маслена
боя, червило и др.

– | –

500 мл

15004 .00198

tapi-wash

Високоефективен, слабопенлив препарат за почистване
със спрей- екстракция. Със свеж аромат.

8.5 | 7.5

1л
10 л

15002 .00101
15002 .00110

Tex Rep Set

За предотвратяване и премахване на петна от килими и
други текстилни изделия. При деликатни тъкани първо
тествайте върху незабележимо място.

– | –

5x
200 мл

22945 .00100

Blut-Ex
Color-Ex
Rost-Ex
Tannin-Ex
Tint-Ex

За протеини и петна от кръв
За боя, грес, масла
За ръжда
За танини, дъбилни вещества и багрила
За бои и мастило

Blut-Ex

200 мл
1л

22940 .00152
22940 .00104

Color-Ex

200 мл
1л

22942 .00152
22942 .00104

Rost-Ex

200 мл
1л

22944 .00152
22944 .00104

Tannin-Ex

200 мл
1л

22941 .00152
22941 .00104

Tint-Ex

200 мл
1л

22943 .00152
22943 .00104

Килими и мокет

pH стойност

Опаковка

Арт. No

Дезинфекция и хигиена

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

DeoDes

Арт. No

Силно концентриран почистващ препарат за хигиенна
чистота и дълготрайна свежест. Борба със застоелия въздух
в тоалетните. За всички повърхности, които могат да се мият.

7.0 | 7.0

1л
10 л

16306 .00101
16306 .00110

germex A

Дезинфекцира и почиства в едно приложение. Бактерициден, фунгициден (Candida). Без алдехиди. Ефективен
срещу салмонела и обвити вируси (HIV).

12.0 | 9.5

1л
10 л

16301 .00101
16301 .00110

germex B-12

Високоефективен повърхностен дезинфектант за болници и
медицински практики. Не съдържа формалдехид. Включен
в списъка на VAH (Асоциация за приложна хигиена).

8.0 | 7.5

1л
10 л

16302 .00101
16302 .00110

germex C

Активен почистващ препарат за отстраняване на плесени
и мухъл в санитарни и влажни зони. Ефект на избелване.
Също така за премахване на растежа на зелената плесен от
външни повърхности.

11.5 | 9.5

200 мл
750 мл
10 л

16305 .00152
16305 .00154
16305 .00111

germex mano

Готов за употреба продукт за хигиенна дезинфекция на
ръцете. Въздейства в рамките на 30 - 60 секунди.
* дозаторна бутилка

7.0 | –

300 мл*

16850 .00199

(Schweiz)

16852 .00192

(Export)

500 мл*

16850 .00190

(Schweiz)

16852 .00190

(Export)
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Наименование

Описание

germex mano

Готов за употреба продукт за хигиенна дезинфекция на
ръцете. Ефективност в рамките на 30 - 60 секунди.
* дозаторна бутилка

pH стойност

Опаковка

7.0 | –

1 л*

Арт. No

16850 .00191

(Schweiz)

16852 .00191

(Export)

germex mano

5л

16850 .00115

(Schweiz)

16852 .00115

(Export)

10 л

16850 .00110

(Schweiz)

16852 .00110

(Export)

germex mano
plus

Готов за употреба продукт за хигиенна дезинфекция на
ръцете. Ефективност в рамките на 30 - 60 секунди. Съдържа нежни липидо-попълващи добавки за отлична защита
на кожата.
* дозаторна бутилка

7.0 | –

300 мл*

16868 .00199

(Schweiz)

16881 .00199

(Export)

500 мл*

16868 .00191

(Schweiz)

16881 .00191

(Export)

1 л*

16868 .00193

(Schweiz)

16881 .00193

(Export)

5л

16868 .00115

(Schweiz)

16881 .00115

(Export)

10 л

16868 .00110

(Schweiz)

16881 .00110

(Export)

PRAMOL-CHEMIE AG | www.pramol.com

germex spray

germex tabs

Готов за употреба бързодействащ дезинфектант на
алкохолна основа за бързо отстраняване на микроби от
повърхности и оборудване. Не се изисква изплакване. Също
така подходящ за кухни.
* дозаторна бутилка * с капачка

7.0 | –

Белина под формата на таблетки. За тоалетни чинии,
мопове, бяло пране и др.

– | –

50 мл*

16014.00192

500 мл*

16014 .00193

500 мл **

16014 .00190

5л

16014 .00115

150 бр.

16557 .00100

Дезинфекция
Дезинфекция
на повърхности

24

Дезинфекция и хигиена

Дезинфекция
на ръцете

Специални продукти

Наименование

Описание

pH стойност

absorb

Гранулиран прах за бърза и хигиенна абсорбция на
телесни течности като повръщано, кръв, урина и др.
Свързва всички неприятни миризми и течности за секунди.
Свежо ароматизиран.

– | –

1.5 л

17003 .00199

acifoam

Киселинен пянообразуващ препарат за безконтактно
почистване в санитарни помещения и хранително-вкусовата
промишленост. Самоактивиращ. Нанесете пяна, оставяйте да
подейства и изплакнете. Гланц без последващо търкане.

1.0 | 2.5

1л
10 л

17607 .00101
17607 .00110

acifoam forte

Киселинен препарат за плувни басейни и безконтактно
почистване. Мощен пянообразуващ продукт за санитарни
зони и хранително- вкусовата промишленост.

1.0 | 2.0

1л
10 л

17610 .00101
17610 .00110

alinet

Алкален почистващ препарат за кухни, месарници и 13.0 | 12.0
хранително- вкусовата промишленост. Премахва животински
и растителни мазнини, както и протеини. Без мирис.

10 л

17502 .00110

alkafoam

Силно алкален пянообразуващ препарат за хранителната 12.5 | 11.0
промишленост. Интензивно разтваря мазнини и протеини.
Нанесете пяна, оставяйте да подейства и изплакнете.
Съдържа активен хлор.

10 л

17606 .00110

alkafoam
forte

Алкална почистваща пяна за хранителната промишленост.
Интензивно разтваря мазнини и протеини. Нанесете пяна,
оставяйте да подейства и изплакнете. Също така за димни
камери.

10 л

17612 .00110

13.5 | 12.0

Опаковка

Арт. No
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Наименование

Описание

alkapast

Алкална почистваща паста. Извлича мръсотия (масла,
греси) от порести подови настилки. Подходяща също за
вертикални повърхности.

12.0 | –

1 кг
5 кг

13016 .00199
13016 .00134

anti-pipi

Репелент за кучета. Защитава външните ъгли на стените и
други предпочитани от тях места, с интензивна естествена
миризма, която е неприятна за кучешкия нос.

6.5 | –

5л

17590 .00115

antistatic-Zusatz

Антистатична добавка за намаляване на статичния заряд на
подовите настилки. Използва се напр. като добавка за ecofloor
fresh при поддържащо почистване. Предупреждение: Не е
подходящ за всички почистващи препарати.

6.0 | 7.0

1л
10 л

17760 .00101
17760 .00110

argentol

Вана за почистване на сребро. Едно бързо натопяване
създава ярки и блестящи повърхности. За прибори за
хранене, бижута и др. Може да се използва неколкократно.

1.0 | –

5л

17508 .00115

azidopast

Киселинна почистваща паста. Особено подходяща за вертикални повърхности поради своята консистенция.

1.0 | –

1 кг
5 кг

12520 .00190
12520 .00134

Bowliclean

Почистващ препарат за боулинг със стрипинг ефект.
Отстранява лубриканти. За машини за почистване на боулинг
ленти.

7.0 | 7.0

10 л

17579 .00110

classic wax
dunkel, hell

Грижа за дърво и мебели. Почиства, поддържа и защитава
дървените повърхности и възстановява цвета. По стара
доказана рецепта с естествени восъци. Предлага се в светло
(hell) и тъмно (dunkel).

– | –
dunkel
hell

250 мл
250 мл

17595 .00198
17558 .00198

Cleanroom
Cleaner

Готов за употреба специален почистващ препарат за чисти
стаи. Непенлив. Не оставя след себе си ивици. Свободен от
патогенни микроорганизми. Емпирично доказано подходящ
за: чиста стая клас 3 (DIN EN ISO 14644-1).

7.0 | –

10 л

17662 .00110

CM 2000

Продукт за почистване и грижа за мебели, лакирано дърво
и синтетични повърхности. Свързва праха с кърпата. Оставя
копринено матов блясък. Готов за употреба, със свеж аромат.

7.5 | –

200 мл
10 л

17537 .00152
17537 .00110

COMPU-NET

Почистване и антистатично третиране на компютърни
екрани (включително TFT) и синтетични повърхности (компютърни корпуси, телефони и др.). Готов за употреба.

7.5 | –

200 мл
10 л

10020 .00151
10020 .00110

cristallo

Кристализатор на прах, за кристализация с огледален
блясък на мрамор и варовикови настилки като травертин,
солхофер и мозайка. Лесно приложим без употребата на
стоманена вата или специален пад.

– | 2.0

1 кг
5 кг

17517 .00190
17517 .00134

ECOFIX

Вискозен, кремообразен почистващ препарат за хромова стомана, емайл и керамика (вкл. керамични котлони) в
кухни и бани. С естествен абразив. Премахва иначе трудни
за премахване замърсявания.

10.0 | –

1 кг
14 кг

17501 .00197
17501 .00110

Специални продукти

pH стойност

Опаковка

Арт. No

Наименование

Описание

pH стойност

ECOFIX
на прах

Мощен, доказан прах за почистване, за отстраняване на
всички видове упорити замърсявания, особено в кухни и бани.
Премахва мръсотията без надраскване на керамика, плочки,
стъкло или хромова стомана.

– | 8.5

1 кг
10 кг

17534 .00199
17534 .00114

ECOFIX
киселинен

Киселинен, интензивно почистващ крем за неръждаема
стомана, емайл и керамика в кухнята и банята.

2.0 | –

850 г
12 кг

17522 .00155
17522 .00110

Electro-Clean

За почистване на електрически и електронни устройства
като контролни блокове, модули за захранване, оборудване
за ниско и високо напрежение, мотори, генератори и др.

– | –

10 л

17921 .00110

glass-polish

За полиране на корозирали (слепи) стъкла. Често срещан
проблем, причинен например от циментови разтвори.

– | –

1 кг
5 кг

17572 .00199
17572 .00134

grafﬁti-ex L
grafﬁti-ex V

– | –
За отстраняване на графити от стени и обекти от камък,
бетон, тухла и пясъчник. Не е подходящ за боядисани или
L- течен
обработени с емулсии повърхности.
graffiti-ex L = течност
V- вискозен
graffiti-ex V = вискозен

1л
10 л.

17613 .00104
17613 .00110

1л
10 л

17615 .00104
17615 .00110

Опаковка

grafﬁti-ex P
Паста

За отстраняване на графити от стени и обекти от камък,
бетон, тухла и пясъчник. Не е подходящ за боядисани или
обработени с емулсии повърхности.

– | –

1 кг
5 кг

17700 .00198
17700 .00123

grafﬁtti-ex SR
отстраняване
на сянка

Силно концентриран алкален препарат за отстраняване
на следи от графити. За дълбоко почистване на всички
видове пропили замърсявания. За естествен и изкуствен
камък.

13.0 | –

10 л

17712 .00110

grafﬁti-protect
S90

Лесен за употреба продукт на основа восъци и разтворители.
Универсална защитна система срещу графити за порьозни и непорьозни минерални повърхности.

– | –

10 л

17519 .00110

grafﬁti-protect
W33

Защитен грунд срещу графити на водна основа. Предназначен за порьозни повърхности. Прави повърхностите
хидрофобни и олеофобни.

7.0 | –

10 л

17716 .00110

grafﬁti-protect
W91

Готов за употреба продукт на водна основа и висококачествени восъци, като защитна система срещу графити за
порьозни минерални повърхности.

8.0 | –

10 л

17593 .00110

HD-softener
омекотител

Подходящ за употреба в автоматични системи за дозиране на
почистващ препарат при машини с вода под високо налягане
и други почистващи машини. Свързва варовик и предотвратява отлагания върху нагреватели и в резервоари.

5.0 | 7.0

1л
10 л

17936 .00101
17936 .00110

INOXOL

Почиства и поддържа повърхности от неръждаема стомана
и елоксал. Много икономичен.

– | –

200 мл
1л
10 л

17511 .00151
17511 .00104
17511 .00110

Специални продукти
pH values
4.5 | 6.5 →

Арт. No

концентрат | работен разтвор (изменение +/- 0.5)
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Наименование

Описание

pH стойност

INOXOL extra

Почиства и поддържа повърхности от неръждаема стомана
и елоксал. Много икономичен.

– | –

Insektizid P-16

Специален инсектицид, ефективен срещу мухи, паяци,
кърлежи, мравки, бръмбари и т.н. Дълготраен с нокаут ефект.
С естествени активни агенти. На база разтворители.

Leather Care
за кожа

Опаковка

Арт. No

500 мл
5л

17880 .00199

– | –

1л
5л
10 л

17589 .00199
17589 .00117
17589 .00112

За нежно почистване и поддръжка на всички гладки и
зърнести кожи. Отстранява без усилие мръсотия, масла и
мазнини. Подхранва кожата и я предпазва от напукване.

7.0 | –

200 мл
1л
10 л

17571 .00151
17571 .00104
17571 .00110

LimonClean
liquide

Почистващ препарат на цитрусова основа. За отстраняване дори на най-упоритите петна от масла и греси, както и
лепила и остатъци от лепила.

– | –

1л
5л

17005 .00104
17005 .00115

LimonClean
Spray

Универсален почистващ препарат за премахване на
упорити остатъци от лепила, етикети, уплътнители, самозалепващи ленти, стикери, катран, смола, греси, масла и др.

– | –

200 мл
500 мл

17002 .00190
17002 .00198

Lino-Restorer

За възстановяване на потъмнял нетретиран линолеум,
например след използване на стрипер с твърде висока стойност на рН. Също така ефективен при старо потъмняване.

4.0 | –

5л
10 л

17320 .00129
17320 .00113

marbello

Спрей кристализатор. За поддържане на варовикови
настилки като мрамор, травертин, солхофер, мозайка,
синтетична мозайка, изкуствен камък. Висок гланц и противоплъзгане.Темперира повърхността.

2.0 | –

750 мл
10 л

17512 .00154
17512 .00110

Metallpolish

Препарат за полиране на метали като хромова стомана,
цветни метали и сребро. Восъчният компонент осигурява
защита, блясък и звънкост.

8.5 | –

1л
10 л

17653 .00104
17653 .00110

pisoblock

Таблетки за писоари, за силно натоварени тоалетни в
сектора за обществено хранене и обществените тоалетни.
Piso-blocks имат хигиенни свойства и освобождават дълготраен приятен аромат във WC зоната.

– | –
fruit
pine

1 кг

pramador

Микробиологичен препарат за почистване и премахване
на миризми. Отстранява неприятните трайни миризми в
тоалетни, изби, контейнери за отпадъци и др. С активни,
безвредни бактерии.

7.0 | 7.0

1л
10 л

10885 .00101
10885 .00110

pramoCHEM blue

За химически тоалетни и резервоари за отпадъци.
Предотвратява образуването на неприятни миризми и намалява отделянето на газ. Подпомага разграждането на тоалетна хартия, което улеснява изпразването на резервоара.

6.0 | 7.0

1л
10 л

17789 .00101
17789 .00110

pramolit S-22
на база
разтворители

Защитава всички абсорбиращи керамични и каменни
настилки срещу петна от мазнини и течности. Не променя
външния вид на повърхността. Без блясък, без потъмняване.

– | –

1л
5л

17772 .00106
17772 .00116

Специални продукти

17880 .00115

17598 .00199
17599 .00199

Наименование

Описание

pH стойност

pramolit W-11
на водна основа

Защитава всички абсорбиращи керамични и каменни
настилки срещу петна от мазнини и течности. Не променя
външния вид на повърхността. Без блясък, без потъмняване.

PramoTec 10
PramoTec 11

Система за почистване на тавани. Включва почистващ
препарат (Pramotec 10) и активатор (Pramotec 11). За силно
замърсени тавани и стени. Особено подходящ за минерални
повърхности.

Опаковка

Арт. No

4.5 | –

1л
5л

17505 .00104
17505 .00115

11.5 | –

5л

17718 .00115

5.0 | –

500 мл

17719 .00153

PramoTec 10
PramoTec 11

Pramotec GC

Повърхностна нано-защита. Прави стъкло и керамични
материали водоустойчиви и предотвратява на замърсявания
и отлатането на варовик. Идеален за керамични повърхности,
оранжерии, скайлайти и т.н. "Лесен за почистване ефект".

– | –

200 мл
1л
10 л

17746 .00152
17746 .00107
17746 .00113

pramoTEX
импрегнатор

Импрегнира и надеждно предпазва текстил, обувки,
кожени изделия и кожени облекла, платнени и винилови
калъфи, килими, текстилни седалки, слънцезащитни тенти и
палатки. Прави ги устойчиви на вода и замърсяване.

– | –

400 мл

17515 .00198

reﬁx fresh

Улеснява влажното почистване с моп и свързва прах и
замърсяване. За кърпи и мопове за влажно почистване. С нов
аромат, без миризма на разтворител.

– | –

10 л

17600 .00110

rost-ex S1

Препарат за отстраняване на ръжда. За киселиноустойчиви подови настилки.

1.0 | –

1л
10 л

17771 .00101
17771 .00110

rost-ex T2

Препарат за отстраняване на ръжда и петна от кръв от
текстил.

2.0 | –

1л
10 л

17849 .00104
17849 .00110

rost-ex M8

Препарат за отстраняване на ръжда. За чувствителни към
киселини подови настилки (напр. мрамор).

8.0 | –

1л
10 л

17701 .00101
17701 .00110

rubbasol
за следи от
мотокари

Улеснява почистването на каучукови следи от колелата на
мотокари. За подови покрития като грандолитен бетон,
керамика, клинкер, естествен и изкуствен камък. Напръскайте
пода преди почистване.

– | –

1л
10 л

17618 .00101
17618 .00110

siffex

Течен препарат за отпушване на сифони отводнителни
канали. Разтваря коса. Ефективан и лесен за ползване. Готов
за употреба.

12.5 | –

1л
10 л

17523 .00101
17523 .00111

siffex solid

Прахообразен препарат за отпушване на сифони и канали.
Лесен и ефективен при употреба. Разтваря коса и други
органични материи.

– | –

1 кг

17513 .00199

siphon-oil

Масло за сифон. Образува тънък запечатващ слой върху
повърхността на водата в дренажната тръба. Не изсъхва.
Бариера срещу миризми.

– | –

200 мл
1л

17845 .00151
17845 .00101

Специални продукти
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Наименование

Описание

pH стойност

solvent

Разтваря петна от мазнини и масла, смола и восъци от
текстилни подови настилки, керамични повърхности, камък и
паважни плочи.

– | –

1л
5л

17506 .00106
17506 .00116

Solvent Cleaner
разредител

За почистване на боя и четки за боядисване. Премахва
разтворими в разтворители замърсявания като масла, греси,
восъци, смоли и др. По-специално за почистване на
строителни площадки.

– | –

1л
10 л

17902 .00106
17902 .00118

Solvent K20
за почистване
на лепило

Премахва упорити остатъци от лепенки и лепила.
Отстраняват се лесно след кратко време на действие на
продукта.

– | –

1л
10 л

17781 .00104
17781 .00110

solvent X-23

Универсален препарат за отстраняване на проблемни
замърсявания. Разтваря и премахва широка гама лепила и
пластмаси (полиакрилати, полиакрилнитрили, винилови
смоли, полистирени и др.).

– | –

1л
10 л

17552 .00104
17552 .00110

Spiritus
почистващ
спирт

Разтваря мазнини и почиства хигиенично. Не съдържа
консерванти, аромати или оцветители. Идеален като добавка
за професионално почистване на прозорци.

– | –

10 л

17170 .00110

stone-color

Засилва цветовете на повърхности от шисти, гранит,
естествен и изкуствен камък. Настилките изглеждат по-свежи,
а цветовете по-наситени. Прави повърхността водоотблъскваща и устойчива на петна.

– | –

1л
10 л

17732 .00104
17732 .00110

stone-color plus

Засилва интензивно цветовете на естествен и изкуствен
камък. Повърхностите изглеждат по-свежи и по-цветни.
Прави повърхността водоотблъскваща и устойчива на петна.

– | –

1л
10 л

17731 .00104
17731 .00110

stone-net

Специален препарат за почистване на водорасли и мъх от
пътеки, открити площи и тераси. Подходящ за всички
видове естествен и изкуствен камък. За външно ползване.
Самоактивиращ.

7.0 | 7.0

10 л

17319 .00110

stop-odor

Мирис-неутрализиращ почистващ препарат. Премахва
миризмите на кухня, отпадъци, дим сред пожар, домашни
любимци и изпотяване, както и остарял въздух. Специалните
съставки свързват и неутрализират нежеланите миризми.

7.0 | 7.0

1л
10 л

28723 .00101
28723 .00110

SUPERPOL

Идеална грижа за мебели и за третиране на петна от вода и
алкохол.

– | –
dunkel

200 мл
1л

17510 .00151
17510 .00104

hell

200 мл
1л

17509 .00151
17509 .00104

Опаковка

Арт. No

SUPERPOL
soft

Емулсия - грижа за мебели. Почиства и поддържа в едно
действие.

– | –

200 мл
1л

17596 .00151
17596 .00104

Ultraschallreiniger

Течен алкален концентрат за почистване на ултразвукови 12.0 | 10.0
вани. Многоцелеви. Подобрява отстраняването на замърсявания от ултразвуковата система и предотвратява
образуването на отлагания.

1л
10 л

17553 .00101
17553 .00110

Специални продукти

Лична хигиена

Наименование

Описание

dusch-ﬁt

Душ гел за коса и тяло. Мек, грижовен, освежаващ. Също така
се предлага в бутилка с дозатор 200 мл.

pH стойност

Опаковка

Арт. No

7.5 | –
crème

200 мл
1л
5л

27655 .00159
27655 .00101
27655 .00115

exotic

200 мл
1л
5л

27545 .00159
27545 .00101
27545 .00115

ocean

200 мл
1л
5л

27652 .00159
27652 .00101
27652 .00115

peach

200 мл
1л
5л

27643 .00159
27643 .00101
27643 .00115

relax

200 мл
1л
5л

27501 .00159
27501 .00101
27501 .00115

mina-ﬁx

Паста за ръце с мощен почистващ ефект. С приятен
аромат и специални липидопопълващи свойства. Съдържа
абразивен агент на основата на дървесина.

8.0 | –

1 кг
10 кг
30 кг

27610 .00190
27610 .00114
27610 .00135

mina-foam

Мек, нежно ароматизиран течен сапун за ръце за дозатори. Предлага се и в стандартни дозаторни касети.

7.0 | –

400 мл
500 мл
5л

27691 .00199
27691 .00154
27691 .00115
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Наименование

Описание

pH стойност

mina-foam
citro

Мек и грижовен към кожата сапун за ръце с фин аромат на
лимон. За дозатори за сапун.

7.0 | –

400 мл
500 мл
5л

27692 .00199
27692 .00153
27692 .00115

mina-forte

Паста за почистване на ръцете с мощен почистващ ефект.
С приятен аромат и специални липидопопълващи свойства.
Съдържа синтетичен абразивен агент.

7.5 | –

1 кг
10 кг
30 кг

27612 .00190
27612 .00114
27612 .00135

mina-pur

Висококачествен вискозен гел за почистване на ръце с
мощен ефект. С приятен аромат и специални липидопопълващи свойства. Съдържа синтетичен абразивен агент.

7.5 | –

1л
10 л

27646 .00101
27646 .00110

с дозатор

1л

27646 .00199

с дозатор

2.5 л

27646 .00191

Крем-сапун за ръце за дозатори. Мек и грижовен към
кожата, с деликатен аромат. Без съдържание на хлориди; не
корозира метали или дозатори.

8.0 | –

10 л

27799 .00115

minasoft
citro

Мек, грижовен крем-сапун за ръце с деликатен, свеж
аромат на лимон.

5.5 | –

300 мл
5л
10 л

27591 .00100
27591 .00115
27591 .00110

8.0 | –

5л
10 л

27507 .00115
27507 .00110

бутилка

300 мл
500 мл

27507 .00195
27507 .00192

касета T

450 мл
950 мл

27507 .00198
27507 .00100

дозаторна касета
C без помпа

500 мл
1000 мл

27507 .00199
27507 .00196

дозаторна касета
C с помпа

500 мл
950 мл

27507 .00191
27507 .00190

5.0 | –

300 мл
5л
10 л

27543 .00100
27543 .00115
27543 .00110

minasoft
crème

Мек, грижовен крем-сапун за ръце с деликатен, свеж
аромат.

с дозатор
дозаторна
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Арт. No

minasoft CF

Предлага се и в стандартни бутилки с дозатор.

minasoft
des

Мек, хигиенен крем-сапун за ръце. Без аромат. Особено
подходящ за хранителните зони.
Предлага се и в стандартни бутилки с дозатор.

32

Опаковка

Лична хигиена

Наименование

Описание

pH стойност

minasoft
fenala

Мек и грижовен крем-сапун за ръце с деликатен, свеж
аромат.

5.5 | –

300 мл
5л
10 л

27862 .00100
27862 .00115
27862 .00110

5.0 | –

300 мл
500 мл

27870 .00100
27870 .00199

1 л*

27870 .00190

5л
10 л

27870 .00115
27870 .00110

Предлага се и в стандартни бутилки за дозатор.

minasoft
food

Мек крем-сапун за ръце. Без аромат. Препоръчва се с
удобен диспенсер от неръждаема стомана.

Арт. No

Опаковка

*дозаторна касета S

minasoft
honey

Мек, грижовен крем-сапун за ръце с деликатен, свеж
аромат. Предлага се и в стандартни бутилки с дозатор.

5.5 | –

300 мл
5л
10 л

27863 .00100
27863 .00115
27863 .00110

minasoft
mandarin

Мек, грижовен крем-сапун за ръце, с деликатен, фин
аромат на мандарина. Подходящ за честа употреба, благодарение на подбраните съставки - грижа за кожата и
неутрална pH стойност.

5.5 | –

5л
10 л

27508 .00115
27508 .00110

minasoft
rosé

Мек, грижовен крем-сапун за ръце с деликатен, нежен
аромат.
Предлага се и в стандартни бутилки с дозатор.

5.5 | –

300 мл
5л
10 л

27861 .00100
27861 .00115
27861 .00110

Neutral Shampoo

Неутрален шампоан - грижа за животните. Без аромати и
оцветители.

7.0 | –

5л
10 л

27702 .00115
27702 .00110

Стандартна бутилка с дозатор
300 мл и 500 мл

Дозаторна касета T
450 мл и 950 mлl

Дозаторна касета C
500 мл и 950 мл

Дозаторна касета C
500 мл и 1000 мл

best foam
400 мл

best foam
500 мл

Дозаторна
касета S
1000 мл

Лична хигиена
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Ароматизатори

Наименование

Описание

airodor

Ароматизатор. Свеж, дълготраен, икономичен.
Различните характерни аромати ви помагат да създадете
дома на мечтите си.

pH стойност

Опаковка

Арт. No

5.5 | –
allegro

200 мл
1л
10 л

28776 .00152
28776 .00101
28776 .00110

apfel

200 мл
1л
10 л

28707 .00152
28707 .00101
28707 .00110

cindor

200 мл
1л
10 л

28754 .00152
28754 .00101
28754 .00110

femina

200 мл
1л
10 л

28601 .00152
28601 .00101
28601 .00110

fresh

200 мл
1л
10 л

28602 .00152
28602 .00101
28602 .00110

lavendel

200 мл
1л
10 л

28721 .00152
28721 .00101
28721 .00110
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Наименование

Описание

pH стойност

airodor

Ароматизатор. Свеж, дълготраен, икономичен.
Различните характерни аромати ви помагат да създадете
дома на мечтите си.
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Арт. No

5.5 | –
lemon

200 мл
1л
10 л

28603 .00152
28603 .00101
28603 .00110

melone

200 мл
1л
10 л

28001 .00152
28001 .00101
28001 .00110

ocean

200 мл
1л
10 л

28604 .00152
28604 .00101
28604 .00110

tropic

200 мл
1л
10 л

28605 .00152
28605 .00101
28605 .00110

vanille

200 мл
1л
10 л

28631 .00152
28631 .00101
28631 .00110

orange

200 мл
1л
10 л

28777 .00152
28777 .00101
28777 .00110

внесете бленувана свежест
в стаите

clean-air

Премахва неприятните миризми. Специалните активни
съставки абсорбират и неутрализират нежеланите миризми,
без да ги прикриват с други аромати. За въздуха в
помещенията.

7.5 | –

200 мл
1л
10 л

28656 .00152
28656 .00101
28656 .00110

clean-tex

Премахва неприятните миризми. Специалните активни
съставки абсорбират и неутрализират нежеланите миризми,
без да ги прикриват с други аромати. За текстил, мебели и
други повърхности.

7.5 | –

200 мл
10 л

28627 .00152
28627 .00110

Deo-Clean

Освежител и ароматизатор за въздух в едно. За освежаване
и премахване на неприятни миризми, когато се разрежда и
като ароматизатор, когато се използва като концентрат в
изпарител. Особено подходящ за санитарни помещения и
съблекални.

7.5 | 7.0
cologne

1л
10 л

28515 .00101
28515 .00110

rosé

1 л
10 л

28623 .00101
28623 .00110

tabacco

1 л
10 л

28828 .00101
28828 .00110

viola

1л
10 л

28512 .00101
28512 .00110

fruit

100 мл
250 мл

28010 .00190
28010 .00199

ﬂower

100 мл
250 мл

28011 .00190
28011 .00199

granodor
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Опаковка

Ароматизатори

Ароматни гранули, специално пригодени за употреба в
прахосмукачки. Помага в борбата с неприятните миризми,
които често се развиват в торбичките.

– | –

Наименование

Описание

pH стойност

sanidor
ароматно масло

Естествени аромати за неутрализиране на неприятните
миризми. За санитарни помещения, тоалетни и гардеробни.

6.0 | –
200 мл*
200 мл**

28548 .00152
28548 .00191

500 мл*
500 мл**

28548 .00153
28548 .00190

10 л

28548 .00110

paris

200 мл*
10 л

28549 .00152
28549 .00110

tropic

200 мл*
10 л

28547 .00152
28547 .00110

Eucalyptus

1л
5л
10 л

28698 .00104
28698 .00115
28698 .00110

lilac

1л
5л
10 л

28688 .00104
28688 .00115
28688 .00110

herb

1л
5л
10 л

28751 .00104
28751 .00115
28751 .00110

7.0 | –

10 л

28697 .00110

lemon

(* без помпа за пръскане / ** с помпа за пръскане)

welldor
инфузия за сауна

welldor steam
Eucalyptus
добавка за
парна баня

Концентратът за сауна съживява и ободрява тялото и ума.
За успокояваща и отпускаща сауна.

За изпаряване в парни бани и арома пещери.
Витализира, освежава, стимулира и ободрява.

Арт. No

Опаковка

– | –

Внесете бленувана свежест в стаите

Ароматизатори
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Кристален
блясък

Cristallo служи за кристализиране
на мрамор и варовиков камък .
Тази химическа обработка втвърдява
повърхността на пода.
Въпреки постоянно високия блясък,
повърхността показва минимално
замърсяване, става лесна за поддръжка
и е изключително противоплъзгаща.

Кристализация
не е покритие, но е
повърхностен финиш

Може да се използва за подове и повърхности от мрамор
и калцифицирани видове камък като травертин, солхофер, както
и мозайка.
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Продукти за строителството

Наименование

Описание

pH стойност

Cleaner S

Готов за употреба почистващ препарат за отстраняване на
остатъци от цимент и ецване на неръждаема стомана.
Нежен към повърхностите, с корозионна защита. Подходящ
за ецване (пиклиране) на цветна неръждаема стомана.

1.0 | –

1л
10 л

12575 .00101
12575 .00110

pramolit SP
хидрофобизатор

Готов за употреба продукт за хидроизолация на минерални
и други строителни основи. Предпазва зидарията от влага,
предотвратява мъх и вегетативен растеж. Паро-пропусклив. На база разтворители.

– | –

1л
10 л
200 л

29550 .00104
29550 .00110
29550 .00172

ProSil 20

Изглаждащ агент за силиконови фуги. Идеален за
естествен камък, не оставя петна.

11.0 | 8.0

1л
10 л

29799 .00101
29799 .00110

ProSilex 30
за почистване
на силикон

Размеква упоритите силиконови остатъци и ги прави полесни за отстраняване.

– | –

250 мл
1л
10 л

29692 .00190
29692 .00104
29692 .00110

ProMet 40
пасиватор за метал

Почистващ препарат и пасиватор за алуминий. Възстановява външния вид и осигурява трайна защита от корозия.

1.0 | 2.0

1л
10 л

29542 .00101
29542 .00110

ProOil 50
кофражно масло

За лесно отделяне на кофражните платна от бетона. Не
замръзва и е лесно за употреба при всякакви атмосферни
условия. Не влияе на повърхността на бетона. Удължава
експлоатационния живот на платната.

– | –

1л
10 л
200 л

29541 .00104
29541 .00110
29541 .00172

Опаковка

Арт. No

39

Описание

stone-clean F

Високоефективен препарат със самопочистващ ефект, за 13.0 | 12.0
отстраняване на мъхове и водорасли от фасади, зидария и
покриви. Премахва всички органични замърсявания и осигурява дълбока и продължителна защита срещу зелен растеж.

10 л
25 л

29566 .00111
29566 .00125

stone 55

Филър за порести камъни и настилки на циментова основа,
като паважни плочки. Прави повърхността по-малко чувствителна към замърсяване и по-лесна за почистване. На водна
основа. За вътрешно и външно ползване.

8.0 | –

1л
10 л

29565 .00101
29565 .00110

stone 800

Специален 1-компонентен разтвор на силикат, втвърдяващ
и заздравяващ изключително абсорбиращи и брашнещи
циментови настилки и замазки. За употреба на закрито и на
открито.

13.0 | –

1л
10 л

29731 .00101
29731 .00110
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Наименование

40

Продукти за строителството

pH стойност

Опаковка

Арт. No

ЕКО линия

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

ECO-alcodor

Лесен за работа, бързо изсъхва без да оставя следи.
С добавената мощност на алкохола. За пластмасови,
лакирани и боядисани повърхности, подове, стълби,
фитинги и санитарни помещения.

1
2
3

7.0 | 7.0

1л
10 л

19506 .00101
19506 .00110

ECO-ecoﬂoor

Свеж почистващ и поддържащ концентрат. За всички
подови настилки със или без покритие. Създава леко
гланцов, устойчив на замърсяване, износоустойчив защитен филм, който може да се полира до силен гланц.

3

7.5 | 7.0

1л
10 л

19502 .00101
19502 .00110

ECO-ecoﬂoor
conc.

Свеж почистващ и поддържащ концентрат. За всички
подови настилки със или без покритие. Създава леко
гланцов, устойчив на замърсяване, износоустойчив защитен филм, който може да се полира до силен гланц.

4

9.5 | 7.0

1л
10 л

19512 .00101
19512 .00110

ECO-econom

Концентриран неутрален почистващ препарат.
Универсален. Премахва с лекота замърсявания и
мазнини. Слабо пенлив. Подходящ за ежедневно
миене на съдове.

3

8.0 | 7.0

1л
10 л

19501 .00101
19501 .00110

ECO-multi

Интензивно почистващ препарат за отстраняване на
масла, мазнини и всички упорити замърсявания.
Подходящ за кухни, работилници, производства и др.
За измиване на повърхности, машини и подове.

3

12.0 | 9.0

1л
10 л

19507 .00101
19507 .00110

ECO-prosan plus

За санитарен фаянс, плочки, хром, хромова стомана,
душове, водопроводни фитинги и др. Почиства,
декалцира и дезодорира в едно приложение.

3

1.0 | 2.5

1л
10 л

19508 .00101
19508 .00110

(концентр. х 5)

Екомаркировка *

Арт. No
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Наименование

Описание

Екомаркировка *

pH стойност

Опаковка

ECO-sanirein

Почиства, декалцира и дезодорира. На база естествени киселини. Премахва отлаганията от варовик и
всички видове замърсяване в едно действие. За бани и
тоалетни, камък, синтетика, хром и хромова стомана.

ECO-sanirein conc.

Aрт. No

3

2.5 | 4.0

1л
10 л

19505 .00101
19505 .00110

Почиства, декалцира и дезодорира. На база естествени киселини. Премахва отлаганията от варовик и
всички видове замърсяване в едно действие. За бани и
тоалетни, камък, синтетика, хром и хромова стомана.

1
2

2.5 | 4.0

1л
10 л

19513 .00101
19513 .00110

ECO-sapone

Почистващ препарат на база сапун, от устойчиви
растителни суровини. Може да се използва с машини и
ръчно. Предлага защитно покритие с копринен блясък
след многократна употреба. Слабо пянлив.

3

10.0 | 8.0

1л
10 л

19503 .00101
19503 .00110

ECO-vitrex

За стъкло, огледала и пластмасови повърхности.
Нежен към боя. Изсъхва бързо. Не оставя следи.

3

10.0 | –

1л
10 л

19504 .00101
19504 .00110

(концентр. х 5)
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*Екомаркировка
1) Екомаркировка на ЕС
2) Австрийски екомаркировка
3) Отговаря на изискванията на IGÖB (Група по интереси за екологични обществени поръчки) и е тестван и одобрен от
Швейцарския институт за тестване на материали (EMPA) в съответствие със стандарт OECD 302 B с определение
. CO2.
4) Тестван и одобрен от Швейцарския институт за тестване на материали (EMPA) в съответствие със стандарт OECD 302 B
с определение CO2. .
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EКО линия

Индустриални почистващи препарати

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

PartsCleaner S
за части

Aрт. No

Препарат за ръчно почистване на силно замърсени части
и машини. На база разтворители. За станции за почистване
на части.

– | –

10 л

20575 .00110

PartsCleaner W
за части

За машинно почистване на силно замърсени части в
станции за почистване на части. На водна основа. Антикорозионна защита.

8.5 | 7.5

10 л

10029 .00110

PraMulti Industry

Универсален, щадящ околната среда препарат с висока
почистващ мощ. Нежен към материалите и кожата. Без
съдържание на разтворители. Изключително подходящ за
промишлени предприятия.

12.0 | 9.0

10 л

20188 .00110

Reiniger M-50

Почистващ препарат за всички миещи се повърхности и
подови настилки. След многократна употреба оформя
защитно покритие с копринен блясък, който може да се
подсили с полиране.

10.5 | 7.5

10 л

20058 .00110

Reiniger M-55

Почистващ препарат за всички миещи се повърхности и
подови настилки, с висока мощност към замърсяванията.
Слабо пенлив.

10.0 | 8.0

10 л

20858 .00110

Reiniger MB-70

Активно почистващо средство за всички повърхности и
подове, които могат да се мият. Може да се използва ръчно,
с машини с вода под високо налягане или почистващи
автомати. Специално слабо пенлив.

11.0 | 9.0

10 л

20069 .00110
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Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

Reiniger M-80

Специално предназначен за почистване на машини. Също
успешен като силен универсален препарат за миене на
подове в цехове и работилници. За ръчна употреба, с машини
под високо налягане и почистващи автомати.

11.5 | 9.5

10 л

20059 .00110

Reiniger M-80
концентрат

Мощен препарат за почистване на машини и за обща
употреба в промишлени предприятия. Добри антикорозионни
свойства.

11.5 | 9.5

10 л

20068 .00110

Reiniger M-88

Силен алкален препарат за почистване на греси и масла,
силно замърсени повърхности и подове. Може да се използва
ръчно, с машини под високо налягане или почистващи
автомати.

13.0 | 11 .0

10 л

20179 .00110

PraMulti Industry
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Индустриални почистващи препарати

Aрт. No

Грижа за паркет

Наименование

Описание

pH стойност

wood-basic-oil

Отличен възстановяващ продукт за омасляване на
незапечатани дървени подове. Подходящ за първоначално
третиране на абсорбиращи или изключително износени
подове.

– | –

1л
5л

21207 .00106
21207 .00131

wood-cal-cir

Горещ восък за незапечатани дървени подове. Необходим е
специален апликатор за горещ восък.

– | –

5 кг

21202 .00123

wood-care

Восък за дърво - идеалната пълна грижа за паркета.
Почиства, защитава и полира в едно приложение. Оставя
копринено лъскав защитен филм. Използва се неразреден
или разреден. Може да се полира.

6.0 | 7.0

1л
5л

21203 .00107
21203 .00129

wood-cir-ex

Стрипер за отстраняване на покрития от дърво и паркет.
На базата на разтворител.

– | –

1л
5л

21204 .00107
21204 .00116

wood-clean

Препарат за регулярно почистване на запечатан, омаслен и
обработен с восъци паркет.

7.0 | 7.0

1л
5л

21206 .00107
21206 .00129

wood-oil-care

Идеална емулсия с натурални масла за омаслени дървени
подове. Почиства и подхранва в едно приложение. Подходяща за поддържащо почистване и последваща грижа.

6.0 | 7.0

1л
5л

21215 .00107
21215 .00129

Опаковка

Aрт. No

45

Описание

wood-refresher

Отличен възстановяващ продукт за омасляване на незапечатани и омаслени дървени подове. За последваща
грижа и цялостната поддръжка на твърди, абсорбиращи
дървесини.

– | –

1л
5л

21208 .00106
21208 .00131

wood-seal 2K
gloss

2-компонентно защитно покритие на водна основа. За нетретиран паркет. Гланц.
* втвърдител

8.0 | –

5л

21213 .00199

500 мл*

14568 .00153

wood-seal 2K
matt

2-компонентно защитно покритие на водна основа. За нетретиран паркет. Мат.
* втвърдител

8.0 | –

5л

21214 .00199

500 мл*

14568 .00153

wood-soap

Почистващ препарат на база натурален сапун. За омаслен
и третиран с восъци паркет.

10.0 | 8.0

1л
5л

21209 .00107
21209 .00129

wood-sol-cir

Течен усилен восък за незапечатани дървени подове.

– | –

1л
5л

21210 .00106
21210 .00131

wood-star

Идеална цялостна грижа - за обновяване и поддръжка на
всички запечатани и незапечатани коркови и дървени подове.
Може да се използва и в разредена форма.

8.0 | 7.0

1л
5л

21201 .00107
21201 .00129

wood-strip

За бързо машинно спрей- почистване на омаслен или
запечатан паркет.

10.0 | –

1л
5л

21200 .00107
21200 .00129
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Наименование
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Грижа за паркет

pH стойност

Опаковка

Арт. No

Кухненска хигиена

Наименование

Описание

pH стойност

bio drain

Микробиологичен продукт за тръбопроводи и маслоуловители. Премахва мазнини и хранителни остатъци от
само себе си. Разширява интервалите за изхвърляне на
мазнините и намалява неприятните миризми.

8.5 | –

1л
10 л

23048 .00101
23048 .00110

CleanAcid AP

Дескалер на прах за всички професионални машини и
автоматизирани уреди в кухнята.

– | 0.5

6 кг
10 кг

23008 .00134
23008 .00119

CleanAcid F

Течен, бързодействащ дескалер за комбинирани уреди за
пара, миялни машини и т.н. Също така подходящ за
отстраняване на млечни отлагания.

1.0 | 1.0

10 л

23009 .00110

CleanBril N

Неутрален препарат за блясък за всички професионални
съдомиялни системи. Слабо пенлив и икономичен.

7.5 | –

10 л
20 л

23005 .00110
23005 .00120

CleanBril S

Киселинен препарат за блясък, специално пригоден за
средна и висока твърдост на водата. Слабо пенлив и
икономичен.

2.5 | –

10 л
20 л

23006 .00110
23006 .00120

CleanCaf

Препарат за почистване на кафемашини. Отстранява
напълно и внимателно кафе и други отлагания. Не съдържа
хлор.

– | 10.0

800 г
10 кг

23011 .00199
23011 .00119

Опаковка

Арт. No
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Наименование

Описание

CleanLav C

Течен препарат за миене, за професионални съдомиялни
машини в кухни, столове, ресторанти и хотели. Съдържа
активен хлор.

13.5 | –

14 кг
25 кг

23000 .00111
23000 .00121

CleanLav extra

Течен препарат за миене extra, за професионални
съдомиялни машини в кухни, столове, ресторанти и хотели.
Съдържа активен хлор. Специално пригоден за високи нива
на твърдост на водата.

13.5 | –

14 кг
25 кг

23003 .00111
23003 .00121

CleanLav Lofos

Течен препарат за миене Lofos, за професионални
съдомиялни машини, особено автоматични миялни за чаши.
Не съдържа активен хлор. Специално пригоден за високи
нива на твърдост на водата.

13.5 | –

12.5 кг
25 кг

23001 .00112
23001 .00122

CleanLav OC

Течен препарат за миене без хлор, за професионални
съдомиялни машини, особено автоматични миялни за чаши.
Не съдържа активен хлор.

13.5 | –

14 кг
25 кг

23002 .00110
23002 .00120

CleanLav P

Прах за миялни машини. За професионална употреба в
кухни, ресторанти и хотели. Съдържа активен хлор.

– | 12.5

10 кг
25 кг

23004 .00119
23004 .00135

CleanLav Tabs

Комбинирани таблетки за съдомиялни машина "всичко в
едно" със 7 функции: почистване, изплакване, сол, защита на
стъкло, блясък за неръждаема стомана, защита на сребро и
дезодориране.

– | 10.5

Кутия
50 бр.

23019 .00100

CleanLAV TF
за алуминиеви
тави за печене

Високоефективен, бързодействащ препарат за почистване
на алуминиеви тави за печене. Премахва кора и изгорелите
остатъци. За големи и малки пекарни и пицарии. Подходящ
също за алуминий.

13.0 | 11.5

10 л
25 л

17715 .00110
17715 .00125

CleanLav TP

Прахообразен почистващ препарат за накисване при
професионално миене на съдове и прибори за хранене.
Съдържа активен хлор.

– | 12.5

5 кг
10 кг

23007 .00134
23007 .00119

CleanMilk

За ежедневно, хигиенично почистване и обезмасляване
на диспенсери за сладолед и сметана и кафемашини.

11.5 | 10 .0

10 л

23657 .00110

CleanMilk S

Дескалер за нежно, бързо премахване на котлен камък от
дозатори за мляко, сметана и сладолед. Лек върху хромова
стомана, керамика и стъкло.

1.5 | 2.5

10 л

23658 .00110

CleanMulti

Почистващ препарат за масла и мазнини. Универсален. 11.5 | 9.5
Също подходящ за машинно почистване на подове.

1л
10 л

23012 .00101
23012 .00110

CleanMulti forte

Радикален почистващ препарат за масла и мазнини (дори
изгорели). Също подходящ за машинно почистване на
подове.

1л
10 л

23013 .00101
23013 .00110

Кухненска хигиена

pH стойност

13.0 | 10 .0

Опаковка

Арт. No

Наименование

Описание

pH стойност

Опаковка

CleanVap Bril

Препарат за блясък за конвектомати. За автоматично
почистване.

2.5 | –

10 л

23016 .00110

CleanVap SR

Течен почистващ препарат за конвектомати. За автоматично и ръчно почистване.

13.0 | –

10 л

23010 .00110

econom

Неутрален почистващ препарат с добра пенливост и
отлични обезмасляващи свойства. Универсален, подходящ
за ежедневно ръчно миене на съдове. Концентриран. Много
икономичен при употреба.

8.0 | 7.0

500 мл
1л
10 л

10002 .00190
10002 .00197
10002 .00110

econom
без аромат

Неутрален почистващ препарат с добра пенливост и
отлични обезмасляващи свойства. Универсален, подходящ
за ежедневно ръчно миене на съдове. Концентриран. Много
икономичен при употреба. Без аромат.

8.0 | 7.0

1л
10 л

10070 .00101
10070 .00110

frigo-clean

Препарат за почистване на хладилни отделения и
хладилни складови помещения до -30 ° C. Не е необходимо
прекъсване на охлаждането.

7.0 | –

5л

23637 .00115

grillnet

Силно алкален почистващ препарат за грил. Премахва
най-упоритите остатъци от мазнини, включително изгорели.

13.5 | 10 .0

1л
10 л

23503 .00101
23503 .00110

grillnet extra

Вискозен почистващ препарат за грил. Премахва найупоритите остатъци от мазнини, включително изгорели. Може
да се пулверизира.

13.5 | 10 .0

1л
10 л

23599 .00101
23599 .00110

polish c

Специален продукт с полиращи вещества за лесно
отстраняване на метални (черни) следи от керамични и други
минерални повърхности.

2.0 | –

200 мл
750 мл

23713 .00152
23713 .00154

pramex

Бърз дескалер за всички домакински уреди (кафемашини,
ютии, тигани, овлажнители). Без миризма, лек, готов за
употреба. По-ефективен от оцет!

0.5 | 1.0

1л
10 л

12534 .00101
12534 .00110

PraMulti Gastro

Мощен природосъобразен почистващ препарат от ново
поколение. Универсален. Нежен към материалите и кожата.
Без съдържание на разтворители.

12.0 | 9.0

1л
10 л

10182 .00101
10182 .00110

Кухненска хигиена
pH
pH-Werte
values
4.5
4.5 | | 6.5
6.5 →

konzentriert
концентрат || Anwenderlösung
работен разтвор (изменение
(Abweichung
+/- 0.5) +/-.5)0

Арт. No
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Дезинфекция на повърхности
30 – 60 секунди

50

Допълнителни
издания

Перилни
препарати

Авто-козметика

Авто-мивка

ръчна употреба

професионална
употреба

КЛИЙНФИКС БЪЛГАРИЯ
ж.к. Г. Делчев, бл. 259 Д-Е
1404 София
www.cleanfix.bg

+359 (0) 2 962 02 57
+359 (0) 2 968 10 03
info@cleanfix.bg

