Marka ADEVA Pharma & Beauty to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku produktów antybakteryjnych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów zakupiliśmy dodatkowy park maszynowy i opracowaliśmy
nową formułę w oparciu o badania laboratoryjne. Nasze produkty przeszły restrykcyjne testy dermatologiczne
dzięki czemu wyeliminowaliśmy czynniki alergizujące i zminimalizowaliśmy efekt podrażnienia powierzchni dłoni.
Stworzyliśmy wysokiej jakości żel i mydło antybakteryjne w płynie w przystępnej cenie, dzięki czemu zostało
przyjęte przez naszych klientów z dużym uznaniem. W naszych produktach nie używamy izopropylu. Jedynym
produktem biobójczym jest etanol (alkohol etylowy) o stężeniu 70 % W naszej stałej ofercie posiadamy również
produkty ADEVA PROFESSIONAL SERVICE. Szeroka oferta profesjonalnych środków czystości. Zapraszamy !

Płyn do dezynfekcji rąk ADEVA Pharma &
Beauty Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w płynie nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 4051/ TP / 2021
Pojemność: 1000 ml

Płyn do dezynfekcji rąk ADEVA Pharma &
Beauty Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w płynie nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 4051/ TP / 2021
Pojemność: 5000 ml

Płyn do dezynfekcji powierzchni ADEVA Pharma & Beauty
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :

PL- PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI mających i
niemających kontaktu z żywnością. Wykazuje działanie
wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Przydatny w miejsca w
którym gromadzą się zarazki Kuchnia: blaty, lodówki, stoły, zlewy,
deski do krojenia i inne. Łazienka: umywalki, wanny, prysznice,
brodziki, sedesy i kuwety zwierzęce. Pokoje: klamki, piloty tv, stoły,
zabawki dziecięce, włączniki światła, lampki.
Ogród: zestaw tarasowe, grille, baseny i inne. Stosowanie: produkt
stosowany bezpośrednio, bez rozcieńczania wodą. Wprowadzić lub
nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię przy pomocy
atomizera, ścierki lub poprzez zanurzanie. Po zastosowaniu preparatu
powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (bez spłukiwania wodą).
Nie spłukiwać wodą. Numer pozwolenia na obrót produktem
biobójczym: 4050/TP/2021 Produkt przeznaczony do zastosowania
powszechnego i profesjonalnego. Substancja czynna: Etanol, WE:
200-578-6,CAS: 64-17-5, zawartość: 70 g/100g

Pojemność: 1000 ml

Płyn do dezynfekcji powierzchni ADEVA Pharma & Beauty
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :

PL- PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI mających i
niemających kontaktu z żywnością. Wykazuje działanie
wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze. Przydatny w miejsca w
którym gromadzą się zarazki Kuchnia: blaty, lodówki, stoły, zlewy,
deski do krojenia i inne. Łazienka: umywalki, wanny, prysznice,
brodziki, sedesy i kuwety zwierzęce. Pokoje: klamki, piloty tv, stoły,
zabawki dziecięce, włączniki światła, lampki.
Ogród: zestaw tarasowe, grille, baseny i inne. Stosowanie: produkt
stosowany bezpośrednio, bez rozcieńczania wodą. Wprowadzić lub
nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię przy pomocy
atomizera, ścierki lub poprzez zanurzanie. Po zastosowaniu preparatu
powierzchnię pozostawić do wyschnięcia (bez spłukiwania wodą).
Nie spłukiwać wodą. Numer pozwolenia na obrót produktem
biobójczym: 4050/TP/2021 Produkt przeznaczony do zastosowania
powszechnego i profesjonalnego. Substancja czynna: Etanol, WE:
200-578-6,CAS: 64-17-5, zawartość: 70 g/100g

Pojemność: 5000 ml

Żel antybakteryjny ADEVA Pharma & Beauty do dezynfekcji rąk.
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w żelu nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 3500 / TP / 2021
Pojemność: 500 ml

Żel antybakteryjny ADEVA Pharma & Beauty do dezynfekcji rąk.
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w żelu nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 3500 / TP / 2021
Pojemność: 250 ml

Żel antybakteryjny ADEVA Pharma & Beauty do dezynfekcji rąk.
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w żelu nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 3500 / TP / 2021
Pojemność: 100 ml

Żel antybakteryjny ADEVA Pharma & Beauty do dezynfekcji rąk.
Przeznaczenie:
•
wielokrotne stosowanie w ciągu dnia.
Właściwości :
Pantenol i alantoina zawarta w żelu nawilża, odświeża, przywraca
czystość dłoni bez uczucia ściągnięcia, pieczenia i przesuszenia.
Skóra rąk pozostaje przyjemnie gładka i miękka w dotyku.
Zalety :
•
działanie bez użycia wody.
•
skutecznie usuwa 99,9 % bakterii i wirusów
•
nie podrażnia naskórka
•
nie wysusza dłoni
•
szybko się wchłania
•
formuła bez efektu klejenia
•
komfort stosowania działanie natychmiastowe
•
zapach aloesu.
•
bezbarwny
•
formuła stworzona w specjalistycznym laboratorium
•
skład przebadany dermatologicznie
•
testowanie mikrobiologiczne
•
stężenie 70 % alkohol etylowy (etanol)
•
działanie odkażające
Pozwolenie na udostępnianie i produkcję produktów biobójczych.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych PB/ 3500 / TP / 2021
Pojemność: 5000 ml

Mydło antybakteryjne ADEVA Pharma & Beauty

Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie do codziennego mycia rąk.
Jest delikatnym płynem który dzięki zawartości substancji nawilżających
chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem, jednocześnie usuwając z
powierzchni skóry 99,9% bakterii i wirusów.
Przebadane dermatologicznie, o neutralnym pH 5.50 - 6.00 przyjaznym dla
skóry, nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej.
Sposób użycia: niewielką ilośc mydła nanieś na dłonie, dodaj niewielką ilość
wody i myj aż do wytworzenia piany, spłucz wodą, osusz jednorazowym
ręcznikiem.
Zalety naszego mydła ADEVA:
- usuwa z powierzchni skóry 99,9% bakterii i wirusów.
- neutralne pH 5.50-6.00
- przebadane dermatologicznie
- nie zawiera barwników
- bezzapachowe
- aksamitna delikatna formuła
- chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem
- działanie nawilżające.

Pojemność: 500 ml

Mydło antybakteryjne ADEVA Pharma & Beauty

Wysokiej jakości mydło antybakteryjne w płynie do codziennego mycia rąk.
Jest delikatnym płynem który dzięki zawartości substancji nawilżających
chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem, jednocześnie usuwając z
powierzchni skóry 99,9% bakterii i wirusów.
Przebadane dermatologicznie, o neutralnym pH 5.50 - 6.00 przyjaznym dla
skóry, nie zawiera barwników ani kompozycji zapachowej.
Sposób użycia: niewielką ilośc mydła nanieś na dłonie, dodaj niewielką ilość
wody i myj aż do wytworzenia piany, spłucz wodą, osusz jednorazowym
ręcznikiem.
Zalety naszego mydła ADEVA:
- usuwa z powierzchni skóry 99,9% bakterii i wirusów.
- neutralne pH 5.50-6.00
- przebadane dermatologicznie
- nie zawiera barwników
- bezzapachowe
- aksamitna delikatna formuła
- chroni skórę przed nadmiernym wysuszaniem
- działanie nawilżające.

Pojemność: 5000 ml

D-100 Preparat do maszynowego i ręcznego mycia posadzki
Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek

Profesjonalny płyn myjący na bazie alkoholu, przeznaczony do mycia
powierzchni podłogowych, płytek ceramicznych i powierzchni
lakierowanych. Doskonale zmywa tłuste plamy. Szybko wysycha, dlatego
zalecany jest do bieżącego utrzymania czystości w miejscach, których nie
można na dłużej wyłączyć z eksploatacji. Zmywanym powierzchniom nadaje
przyjemny, cytrusowy zapach. Przed zastosowaniem zaleca się sprawdzić
odporność powierzchni na działanie preparatu.
Sposób stosowania:
Produkt skoncentrowany.
Zalecany roztwór roboczy 0,25-0,5 % (25-50 ml/10 l wody). Produkt nanieść
na zanieczyszczoną powierzchnię mopem lub szmatką, przetrzeć oraz
wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia. Produkt nie wymaga
polerowania.
Zastosowanie maszynowe / ręczne

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100 Preparat do maszynowego i ręcznego mycia posadzki
Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek

Profesjonalny płyn myjący na bazie alkoholu, przeznaczony do mycia
powierzchni podłogowych, płytek ceramicznych i powierzchni
lakierowanych. Doskonale zmywa tłuste plamy. Szybko wysycha, dlatego
zalecany jest do bieżącego utrzymania czystości w miejscach, których nie
można na dłużej wyłączyć z eksploatacji. Zmywanym powierzchniom nadaje
przyjemny, cytrusowy zapach. Przed zastosowaniem zaleca się sprawdzić
odporność powierzchni na działanie preparatu.
Sposób stosowania:
Produkt skoncentrowany.
Zalecany roztwór roboczy 0,25-0,5 % (25-50 ml/10 l wody). Produkt nanieść
na zanieczyszczoną powierzchnię mopem lub szmatką, przetrzeć oraz
wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia. Produkt nie wymaga
polerowania.

Zastosowanie maszynowe / ręczne

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-600 ODTŁUSZCZACZ 1L
ODTŁUSZCZACZ

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do wszelkiego rodzaju
tłustych zanieczyszczeń. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza. Zalecany do
utrzymania higieny w warunkach domowych oraz przemysłowych
wyposażenie kuchni, urządzenia gastronomiczne, warsztaty, posadzki
przemysłowe, części maszyn, silniki, żaluzje pionowe, odzież ochronna,
odzież robocza, skrajnie zanieczyszczone powierzchnie tekstylne 10-50 ml /
10 l wody – mycie, pranie bieżące; 100 - 500 ml / 10l wody – mycie, pranie
gruntowne; 1:1 do 1:3 – odplamianie, odtłuszczanie. Skoncentrowany
preparat przeznaczony do ręcznego lub maszynowego zmywania tłustego
brudu z wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Znakomicie
usuwa oleisty, łepki brud, tłuszcz oraz codzienne zabrudzenia. Idealny do
mycia blatów, kuchenek. szafek, parapetów, poręczy, a także ceramiki
podłogowej i ściennej.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-600 ODTŁUSZCZACZ 5L

ODTŁUSZCZACZ

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do wszelkiego rodzaju
tłustych zanieczyszczeń. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza. Zalecany do
utrzymania higieny w warunkach domowych oraz przemysłowych
wyposażenie kuchni, urządzenia gastronomiczne, warsztaty, posadzki
przemysłowe, części maszyn, silniki, żaluzje pionowe, odzież ochronna,
odzież robocza, skrajnie zanieczyszczone powierzchnie tekstylne 10-50 ml /
10 l wody – mycie, pranie bieżące; 100 - 500 ml / 10l wody – mycie, pranie
gruntowne; 1:1 do 1:3 – odplamianie, odtłuszczanie. Skoncentrowany
preparat przeznaczony do ręcznego lub maszynowego zmywania tłustego
brudu z wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Znakomicie
usuwa oleisty, łepki brud, tłuszcz oraz codzienne zabrudzenia. Idealny do
mycia blatów, kuchenek. szafek, parapetów, poręczy, a także ceramiki
podłogowej i ściennej.

D-600 ODTŁUSZCZACZ 10L

ODTŁUSZCZACZ
Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do wszelkiego rodzaju
tłustych zanieczyszczeń. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza. Zalecany do
utrzymania higieny w warunkach domowych oraz przemysłowych
wyposażenie kuchni, urządzenia gastronomiczne, warsztaty, posadzki
przemysłowe, części maszyn, silniki, żaluzje pionowe, odzież ochronna,
odzież robocza, skrajnie zanieczyszczone powierzchnie tekstylne 10-50 ml /
10 l wody – mycie, pranie bieżące; 100 - 500 ml / 10l wody – mycie, pranie
gruntowne; 1:1 do 1:3 – odplamianie, odtłuszczanie. Skoncentrowany
preparat przeznaczony do ręcznego lub maszynowego zmywania tłustego
brudu z wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Znakomicie
usuwa oleisty, łepki brud, tłuszcz oraz codzienne zabrudzenia. Idealny do
mycia blatów, kuchenek. szafek, parapetów, poręczy, a także ceramiki
podłogowej i ściennej.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100 GLASS PŁYN DO SZYB
PŁYN DO SZYB
Gotowy do użycia preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni
szklanych w pomieszczeniach oraz samochodach. Preparat nie pozostawia
smug i zacieków, gwarantuje doskonałą przejrzystość, nabłyszcza oraz
pozostawia przyjemny świeży zapach.

ZASTOSOWANIE:
Preparat do mycia szkła, luster i innych powierzchni gładkich.
SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilością płynu spryskać powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha
czystą szmatką.
SKŁAD: anionowe śr. powierzchniowo czynne <5% sól sodowa EDTA <5%,
hexyl cinnamal, buthylphenyl methylpropional, parfuM

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100 GLASS PŁYN DO SZYB
PŁYN DO SZYB
Gotowy do użycia preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni
szklanych w pomieszczeniach oraz samochodach. Preparat nie pozostawia
smug i zacieków, gwarantuje doskonałą przejrzystość, nabłyszcza oraz
pozostawia przyjemny świeży zapach.

ZASTOSOWANIE:
Preparat do mycia szkła, luster i innych powierzchni gładkich.
SPOSÓB UŻYCIA:
Niewielką ilością płynu spryskać powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha
czystą szmatką.
SKŁAD: anionowe śr. powierzchniowo czynne <5% sól sodowa EDTA <5%,
hexyl cinnamal, buthylphenyl methylpropional, parfuM

D-100 S
PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA
POWIERZCHNI
MEBLE /REGAŁY
Gotowy do użycia, neutralny preparat ogólnego przeznaczenia, nie
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach, odświeża, szybko wysycha, nie
niszczy materiału, utrzymuje wysoki połysk.
Wszystkie delikatne materiały, powierzchnie i przedmioty;
doskonały do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych,
wyposażenia mieszkań; świetnie czyści ślady po palcach z powierzchni
błyszczących, nadaje wysoki połysk; np. meble, szkło, wyposażenie wnętrz.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100 S
PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA
POWIERZCHNI
MEBLE /REGAŁY
Gotowy do użycia, neutralny preparat ogólnego przeznaczenia, nie
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach, odświeża, szybko wysycha, nie
niszczy materiału, utrzymuje wysoki połysk.
Wszystkie delikatne materiały, powierzchnie i przedmioty;
doskonały do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych,
wyposażenia mieszkań; świetnie czyści ślady po palcach z powierzchni
błyszczących, nadaje wysoki połysk; np. meble, szkło, wyposażenie wnętrz.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100 S
PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA
POWIERZCHNI
MEBLE /REGAŁY
Gotowy do użycia, neutralny preparat ogólnego przeznaczenia, nie
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach, odświeża, szybko wysycha, nie
niszczy materiału, utrzymuje wysoki połysk.
Wszystkie delikatne materiały, powierzchnie i przedmioty;
doskonały do codziennej pielęgnacji mebli, urządzeń biurowych,
wyposażenia mieszkań; świetnie czyści ślady po palcach z powierzchni
błyszczących, nadaje wysoki połysk; np. meble, szkło, wyposażenie wnętrz.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-300 Koncentrat do mycia sanitariatów
Codzienne mycie sanitariatów szybko brudzących się. Skoncentrowany
kwaśny preparat myjący; skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złogi
mydeł, rdzę, nacieki urynowe; dobrze przylega do powierzchni pionowych;
pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach; nabłyszcza; nie
powoduje uszkodzeń powierzchni; nadaje się do mycia bieżącego wszystkich
powierzchni i materiałów kwasoodpornych w obszarze zmywania
Preparat na bazie kwasy fosforowego i sulfamidowego, przeznaczony do
gruntownego mycia sanitariatów - muszli, pisuarów, bidetów, umywalek,
kabin prysznicowych itp. Skutecznie i szybko usuwa kamień wapienny,
moczowy, rdzę, osad z mydła i tłuszcz. Duża lepkość preparatu zapewnia
długotrwały kontakt z pionowymi powierzchniami, co gwarantuje lepszy
efekt myjąc

Spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;
Doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
Mycie ręczne: 100-1000 ml/10 l wody;
zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.

D-300 Koncentrat do mycia sanitariatów
Codzienne mycie sanitariatów szybko brudzących się. Skoncentrowany
kwaśny preparat myjący; skutecznie usuwa kamień wapienny, brud, złogi
mydeł, rdzę, nacieki urynowe; dobrze przylega do powierzchni pionowych;
pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach; nabłyszcza; nie
powoduje uszkodzeń powierzchni; nadaje się do mycia bieżącego wszystkich
powierzchni i materiałów kwasoodpornych w obszarze zmywania
Preparat na bazie kwasy fosforowego i sulfamidowego, przeznaczony do
gruntownego mycia sanitariatów - muszli, pisuarów, bidetów, umywalek,
kabin prysznicowych itp. Skutecznie i szybko usuwa kamień wapienny,
moczowy, rdzę, osad z mydła i tłuszcz. Duża lepkość preparatu zapewnia
długotrwały kontakt z pionowymi powierzchniami, co gwarantuje lepszy
efekt myjąc
Spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;
Doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
Mycie ręczne: 100-1000 ml/10 l wody;
zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-HELIKONEX PREPARAT DO GRUNTOWEGO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Doczyszczanie posadzek w supermarketach. Skoncentrowany niskopieniący,
intensywnie myjący środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do
gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek
przemysłowych przy pomocy maszyn myjących; nie pozostawia smug;
idealny do gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada własności tzw.
"stripujące" - doskonale rozpuszcza praktycznie wszystkie wyprawy
polimerowe z posadzek odpornych na alkalia.
Silnie zanieczyszczone duże powierzchnie, hale magazynowe, hipermarkety,
sieci handlowe, obiekty przemysłowe, hurtownie, zakłady przetwórstwa
spożywczego i zbiorowego żywienia.
Metody użycia:’
mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody
doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody
zdejmowanie starych powłok: 1-3 l / 10 l wody

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-HELIKONEX PREPARAT DO GRUNTOWEGO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Doczyszczanie posadzek w supermarketach. Skoncentrowany niskopieniący,
intensywnie myjący środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do
gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek
przemysłowych przy pomocy maszyn myjących; nie pozostawia smug;
idealny do gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada własności tzw.
"stripujące" - doskonale rozpuszcza praktycznie wszystkie wyprawy
polimerowe z posadzek odpornych na alkalia.
Silnie zanieczyszczone
duże powierzchnie, hale magazynowe,
hipermarkety,
sieci handlowe, obiekty przemysłowe, hurtownie, zakłady przetwórstwa
spożywczego i zbiorowego żywienia.
Metody użycia:’
mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody
doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody
zdejmowanie starych powłok: 1-3 l / 10 l wody

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-HELIKONEX PREPARAT DO GRUNTOWEGO
CZYSZCZENIA POWIERZCHNI
Doczyszczanie posadzek w supermarketach. Skoncentrowany niskopieniący,
intensywnie myjący środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do
gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek
przemysłowych przy pomocy maszyn myjących; nie pozostawia smug;
idealny do gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada własności tzw.
"stripujące" - doskonale rozpuszcza praktycznie wszystkie wyprawy
polimerowe z posadzek odpornych na alkalia.
Silnie zanieczyszczone
duże powierzchnie, hale magazynowe,
hipermarkety,
sieci handlowe, obiekty przemysłowe, hurtownie, zakłady przetwórstwa
spożywczego i zbiorowego żywienia.
Metody użycia:’
mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody
doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody
zdejmowanie starych powłok: 1-3 l / 10 l wody

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-CALC - ODKAMIENIACZ
ODKAMIENIACZ
Odkamienianie bojlerów, zmywarek, wyparzarek, piece konwekcyjnych .
Skoncentrowany kwaśny płyn do odkamieniania urządzeń w gastronomii
(kotły, bojlery, wyparzarki, zmywarki, czajniki ), jak również do
odkamieniania urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz
pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałego w wyniku wysokiej twardości wody.

Naczynia, metalowe, kotły
Wyparzarki, zmywarki do naczyń
Bojlery
Urządzenia sanitarne, baseny
piece konwekcyjne
• nagrzewnice: stężenie 300 ml / 1 l wody;
• stężenie średnio 10-100 ml / 1 litr wody;
• czas reakcji 15-30 minut;
• w razie potrzeby czynność powtórzyć.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-CALC - ODKAMIENIACZ
ODKAMIENIACZ
Odkamienianie bojlerów, zmywarek, wyparzarek, piece konwekcyjnych .
Skoncentrowany kwaśny płyn do odkamieniania urządzeń w gastronomii
(kotły, bojlery, wyparzarki, zmywarki, czajniki ), jak również do
odkamieniania urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz
pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego
powstałego w wyniku wysokiej twardości wody.

Naczynia, metalowe, kotły
Wyparzarki, zmywarki do naczyń
Bojlery
Urządzenia sanitarne, baseny
piece konwekcyjne
• nagrzewnice: stężenie 300 ml / 1 l wody;
• stężenie średnio 10-100 ml / 1 litr wody;
• czas reakcji 15-30 minut;
• w razie potrzeby czynność powtórzyć.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-900 DETERGENT DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
PŁYN DO ZMYWARKI

Płyn do mycia w zmywarkach w pomieszczeniach przechowywania
żywności np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach;
Szczególnie nadaje się do naczyń z porcelany, szkła, tworzywa sztucznego,
stali szlachetnej, jak i sztućców
Preparat Alkaliczny .Nie zawiera podchlorynu
Odpowiedni do wszystkich zmywarek do mycia sprzętu
Bardzo dobra wydajność czyszczenia
Doskonała zdolność emulgowania tłuszczów
Rozpuszcza zaschnięte resztki jedzenia
Zapobiega gromadzeniu się osadów skrobi
Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-900 DETERGENT DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
PŁYN DO ZMYWARKI

Płyn do mycia w zmywarkach w pomieszczeniach przechowywania
żywności np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach;
Szczególnie nadaje się do naczyń z porcelany, szkła, tworzywa sztucznego,
stali szlachetnej, jak i sztućców
Preparat Alkaliczny .Nie zawiera podchlorynu
Odpowiedni do wszystkich zmywarek do mycia sprzętu
Bardzo dobra wydajność czyszczenia
Doskonała zdolność emulgowania tłuszczów
Rozpuszcza zaschnięte resztki jedzenia
Zapobiega gromadzeniu się osadów skrobi
Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1100 PŁYN RĘCZNEGO ZMYWANIA NACZYŃ

Powierzchnie i materiały odporne na działanie wody; naczynia,
szklanki, sztućce
Posiada dobre właściwości rozpuszczania tłuszczu Dobrze się pieni
Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
Jest delikatny dla materiałów
Delikatny dla skóry rąk.
Posiada doskonałe właściwości myjące oraz charakteryzuje się dużą
zdolnością emulgowania tłuszczu
Zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1100 PŁYN RĘCZNEGO ZMYWANIA NACZYŃ

Powierzchnie i materiały odporne na działanie wody; naczynia,
szklanki, sztućce
Posiada dobre właściwości rozpuszczania tłuszczu Dobrze się pieni
Wysycha szybko, nie pozostawiając smug, bez suszenia
Jest delikatny dla materiałów
Delikatny dla skóry rąk.
Posiada doskonałe właściwości myjące oraz charakteryzuje się dużą
zdolnością emulgowania tłuszczu
Zawiera anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-100C
PREPARAT DO MASZYNOWEGO I
RĘCZNEGO MYCIA POSADZKI
Mycie podłóg, terakoty, glazur, betonu zacierającego i powierzchni
wodoodpornych. Do zastosowań profesjonalnych.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1300 PU

Polimer poliuretanowy bardzo trwały, nadaje się do szpitali, ośrodków
opiekuńczych i obszarów, w których stosowane są środki dezynfekujące; hale
sportowe; do nadających się do powlekania i wodoodpornych wykładzin
podłogowych, np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania
posadzki wzbogacone warstwą nadających się do powlekania wykładzin
podłogowych, np. PCW, linoleum i kauczuk
Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
Efekt lustro wodne
Antypoślizgowy
Antystatyczny

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1300 PU

Polimer poliuretanowy bardzo trwały, nadaje się do szpitali, ośrodków
opiekuńczych i obszarów, w których stosowane są środki dezynfekujące; hale
sportowe; do nadających się do powlekania i wodoodpornych wykładzin
podłogowych, np. PCW, linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania
posadzki wzbogacone warstwą nadających się do powlekania wykładzin
podłogowych, np. PCW, linoleum i kauczuk
Odporny na działanie środków do dezynfekcji powierzchni
Efekt lustro wodne
Antypoślizgowy
Antystatyczny

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1300 MT EMULSJA
SAMOPOŁYSKOWA
METALIZOWANA

Nadaje się do szpitali, ośrodków opiekuńczych i
obszarów, w których stosowane są środki dezynfekujące;
hale sportowe; do nadających się do powlekania i
wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. PCW,
linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki
wzbogacone warstwą poliuretanudo nadających się do
powlekania wykładzin podłogowych, np. PCW, linoleum i
kauczuk
Odporny na działanie środków do dezynfekcji
powierzchni
Efekt metalizowany
Antypoślizgowy
Antystatyczny

D-1300 MT EMULSJA
SAMOPOŁYSKOWA
METALIZOWANA

Nadaje się do szpitali, ośrodków opiekuńczych i
obszarów, w których stosowane są środki dezynfekujące;
hale sportowe; do nadających się do powlekania i
wodoodpornych wykładzin podłogowych, np. PCW,
linoleum i kauczuk; nadające się do powlekania posadzki
wzbogacone warstwą poliuretanudo nadających się do
powlekania wykładzin podłogowych, np. PCW, linoleum i
kauczuk
Odporny na działanie środków do dezynfekcji
powierzchni
Efekt metalizowany
Antypoślizgowy
Antystatyczny

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1000
PŁYN DO MASZYNOWEGO NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ
NABŁYSZCZAJĄCY PŁYN DO ZMYWARKI

W pomieszczeniach przechowywania żywności, np. w piekarniach,
masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; Szczególnie nadaje się
do szklanek, porcelany, tworzywa sztucznego, stali
szlachetnej, aluminium i sztućców; nadaje się również do skrzynek
transportowych i tac

ZALETY PRODUKTU
Odpowiedni do wszystkich zmywarek
Do uniwersalnego zastosowania
Bardzo dobre rozlewność zapewniająca wysychanie bez pozostawiania
smug i plam
Nabłyszczenie całości naczynia

D-1000
PŁYN DO MASZYNOWEGO NABŁYSZCZANIA
NACZYŃ
NABŁYSZCZAJĄCY PŁYN DO ZMYWARKI

W pomieszczeniach przechowywania żywności, np. w piekarniach,
masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; Szczególnie nadaje się
do szklanek, porcelany, tworzywa sztucznego, stali
szlachetnej, aluminium i sztućców; nadaje się również do skrzynek
transportowych i tac
ZALETY PRODUKTU
Odpowiedni do wszystkich zmywarek
Do uniwersalnego zastosowania
Bardzo dobre rozlewność zapewniająca wysychanie bez pozostawiania
smug i plam
Nabłyszczenie całości naczynia

D-400
PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ

Skancerowany preparat do czyszczenia grille, kominki, piekarniki, palniki,
kuchnie gazowe, elektryczne okapy wentylacyjne.
Metody użycia:
- nie rozcieńczać;

- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza;
pozostawić na czas 2-5 min.;
- zmywać gąbką lub zmywakiem;
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację powtórzyć; do
mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę
- następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-400
PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ

Skancerowany preparat do czyszczenia grille, kominki, piekarniki, palniki,
kuchnie gazowe, elektryczne okapy wentylacyjne.
Metody użycia:
- nie rozcieńczać;

- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza;
pozostawić na czas 2-5 min.;
- zmywać gąbką lub zmywakiem;
- w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację powtórzyć; do
mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę
- następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-400
PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ

Skancerowany preparat do czyszczenia grille, kominki, piekarniki, palniki,
kuchnie gazowe, elektryczne okapy wentylacyjne.
Metody użycia:
- nie rozcieńczać;

nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą
spryskiwacza; pozostawić na czas 2-5 min.;
- zmywać gąbką lub zmywakiem;
w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń operację
powtórzyć; do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę
- następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1500 S
ZMYWACZ DO POWIERZCHNI AKRYLOWYCH

Płyn do ręcznego lub maszynowego zmywania starych, zniszczonych i
zabrudzonych powłok emulsji polimerowo-akrylowej. Powierzchnie odporne
na alkalia.
Sposób użycia:
W zależności od grubości powłok stosować preparat
w rozcieńczeniu od 1:4 do 1:10.
Nanieść roztwór roboczy na mytą powierzchnię za pomocą maszyny
szorującej.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1500 S
ZMYWACZ DO POWIERZCHNI AKRYLOWYCH

Płyn do ręcznego lub maszynowego zmywania starych, zniszczonych i
zabrudzonych powłok emulsji polimerowo-akrylowej. Powierzchnie odporne
na alkalia.
Sposób użycia:
W zależności od grubości powłok stosować preparat
w rozcieńczeniu od 1:4 do 1:10.
Nanieść roztwór roboczy na mytą powierzchnię za pomocą maszyny
szorującej.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-1500 S
ZMYWACZ DO POWIERZCHNI AKRYLOWYCH

Płyn do ręcznego lub maszynowego zmywania starych, zniszczonych i
zabrudzonych powłok emulsji polimerowo-akrylowej. Powierzchnie odporne
na alkalia.
Sposób użycia:
W zależności od grubości powłok stosować preparat
w rozcieńczeniu od 1:4 do 1:10.
Nanieść roztwór roboczy na mytą powierzchnię za pomocą maszyny
szorującej.

D-ACTIV GEL
ŻEL MYJĄCO - WYBIELAJĄCY 5L

Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Nadaje się do
różnorodnych zastosowań: dezynfekuje, antybakteryjny czyści,
wybiela. Zabija wszelkie znane zarazki. Nierozcieńczony - muszle
toaletowe: rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią muszli,
pozostawić na noc, spłukać.
Dzięki zawartości podchlorynu sodu wykazuje właściwości
wybielające.

D-ACTIV GEL
ŻEL MYJĄCO - WYBIELAJĄCY 1L

Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. Nadaje się do
różnorodnych zastosowań: dezynfekuje, antybakteryjny czyści,
wybiela. Zabija wszelkie znane zarazki. Nierozcieńczony - muszle
toaletowe: rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią muszli,
pozostawić na noc, spłukać.
Dzięki zawartości podchlorynu sodu wykazuje właściwości
wybielające.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

D-2100 UNI
UNIWERSALNY PŁYN MYJĄCY

Płyn jest przeznaczony do mycia podłóg, glazury, terakoty oraz
wszystkich
powierzchni
wodoodpornych,
blatów,
ścian,
zlewozmywaków, kuchenek itd. Skutecznie usuwa różnego rodzaju
brud, nie pozostawiając smug. Może być stosowany w formie
rozcieńczonej lub skoncentrowanej w zależności od mytej powierzchni
oraz stopnia zabrudzenia. Jest łatwy w użyciu i bezpieczny. Pozostawia
przyjemny zapach.

POJEMNOŚCI : 1,5,10,20,200 L

biuro@amik.poznan.pl

+48 603 137 733

