Mycie i pielęgnacja
podłóg

PROFESJONALNE MYCIE PODŁÓG

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

DYSPERSJE POLIMEROWE

Bendurol Maxx

Bendurol Forte

MAXX Forte2

Muril

Gliz Metalic

Isi Star

• uniwersalny środek do
gruntownego czyszczenia
posadzek
• wysoce skuteczny w przypadku wielowarstwowych powłok polimerowych
• niskopieniąca formuła bez
amoniaku oparta jest na
nowej generacji surowcach o doskonałej biodegradowalności
• działa przeciwpoślizgowo, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo środowiska pracy
• nie wymaga spłukiwania

• uniwersalny środek do
gruntownego czyszczenia
posadzek szczególnie odpowiedni dla podłóg z linoleum i PCV
• z łatwością usuwa powłoki woskowe i uporczywe
zabrudzenia
• szybko rozpuszcza i emulguje brud
• niskopieniący, odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
• niska zawartość pH
umożliwia stosowanie
środka na wszystkich rodzajach podłóg z wyjątkiem parkietu i wykładzin
tekstylnych

• uniwersalny środek do
usuwania trudnych powłok polimerowych
• uniwersalny środek do
zastosowań.
różnych
Przeznaczony do podłóg z
linoleum, ponieważ charakteryzuje się nieznacznie alkalicznym pH

• środek czyszczący do ekstremalnych zabrudzeń odpowiedni dla wszystkich
powierzchni odpornych
na działanie rozpuszczalników i środków alkalicznych
• szybko rozpuszcza i emulguje brud
• z łatwością usuwa uporczywe zabrudzenia, stare
powłoki
akrylowane,
tłuszcze i oleje
• odpowiedni do czyszczenia wysokociśnieniowego

powłoka
• długotrwała
akrylanowa odpowiednia
dla wszystkich wodoodpornych podłóg, z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych
• dzięki czystym akrylom
tworzy trwałą powłokę
wyjątkowo odporną na
brud i zarysowania
• posiada właściwości antypoślizgowe
• ułatwia codzienne utrzymanie czystości, przez co
gruntowne czyszczenie
może odbywać się w większych odstępach czasu

• powłoka akrylowa odpowiednia dla wszystkich
wodoodpornych podłóg z
wyjątkiem parkietów, laminatów i wykładzin tekstylnych
• tworzy warstwę ochronną
o wysokiej odporności na
zużycie przez okres ponad
1 roku, w tym czasie nie
wymaga odnawiania
• po zabezpieczeniu posadzka nie wymaga stosowania maszyn do regularnej pielęgnacji

Symbol: 3024790
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol:
3004520 / 3004530
Opakowanie handlowe:
10 l / 200 l

Symbol: 9084360
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol:
3004630 / 3004640
Opakowanie handlowe:
10 l / 200 l

Symbol: 3004070
Opakowanie handlowe:
10 l

Symbol: 3022150
Opakowanie handlowe:
2x5l

DYSPERSJE POLIMEROWE
Gemstar Laser

Conductive Star

Lodan Maxx

Isi Maxx

MAXX Isi2

• wysokopołyskowa powłoka
akrylowana odpowiednia dla
wszystkich wodoodpornych
powierzchni z wyjątkiem parkietów i wykładzin tekstylnych
• dzięki czystym akrylom tworzy trwałą powłokę niezwykle
odporną na brud i zarysowania
• nadaje posadzkom wyjątkowy połysk
• rozprowadza się bardzo szybko, łatwo i równomiernie
• posiada delikatną nutę zapachową

• przewodzący środek do zabezpieczania wodoodpornych podłóg z wyjątkiem posadzek drewnianych, laminowanych i tekstylnych
• posiada silne właściwości antystatyczne, zgodnie z normami DIN EN 1815
• wchodzące w skład produktu
polimery o dużej wytrzymałości zapewniają łatwe mycie
posadzek oraz przedłużają
trwałość ich pokrycia
• zapewnia odpowiednią funkcjonalność sprzętu eletrycznego i elektronicznego na obszarze zastosowania

• wodorozcieńczalna dyspersja
polimerowa szczególnie zalecana do stosowania w placówkach służby zdrowia
• cechuje się dużą odpornością
na środki do dezynfekcji skóry
i powierzchni na bazie alkoholu
• dzięki zaawansowanej zdolności adhezji może być stosowana na krótko po usunięciu
powłok, co skraca czas wyłączenia posadzki z użycia
• łatwa do stosowania w połączeniu z tradycyjnymi metodami aplikacji (np. mop, aplikator)

• wysokiej jakości impregnat
do posadzek ogólnego użytku
• środek o doskonałych zdolnościach tworzenia powłok, zapewniający wygodne stosowanie oraz trwałą ochronę i
połysk przy zachowaniu niskich kosztów
• posiada doskonałą odporność na zarysowania, ślady i
brud
• łatwy w aplikacji

• uniwersalny, wysoko wydajny środek do zabezpieczania
podłóg
• łatwy w użyciu środek do zabezpieczania podłóg, nie zawiera soli metali i plastyfikatorów TBEP

Symbol: 3022170
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol: 3048100
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol: 3053080
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol: 3053100
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol: 9084620
Opakowanie handlowe:
2x5l

PROFESJONALNE MYCIE PODŁÓG

MYCIE I KONSERWACJA
Indur Classic

Indur ultra

Indur TOP

MAXX Indur2

Gloss Xpress

• środek do czyszczenia podłóg
o neutralnym pH
• o przyjemnym cytrynowym
zapachu
• idealny do podłóg powlekanych
• utrzymuje połysk, wspaniale
nadaje się do polerowania

• preparat pielęgnacyjny do
podłóg
• tworzy na powierzchni warstwę antypoślizgową
• stanowi doskonałą bazę do
ultra szybkiego polerowania

• środek do codziennego mycia
i konserwacji posadzek odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych, błyszczących i zabezpieczonych akrylanami
powierzchni
• zawiera składniki pielęgnujące
• pozostawia przyjemny zapach
• tworzy na powierzchni powłokę ochronną

• środek od pielęgnacji twardych podłóg do czyszczenia
na mokro
• charakteryzuje się doskonałą
zdolnością pochłaniania brudu. Zawiera polimery rozpuszczalne w wodzie, pozostawiając na podłodze powłokę odporną na zabrudzenia

• neutralny środek do mycia i
konserwacji posadzek odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych powierzchni
• nie pozostawia smug
• może być stosowany także do
maszynowego mycia
• pozostawia przyjemny, świeży zapach

Symbol: 3028580 /
3028530 / 3028560
Opakowanie handlowe:
2 x 5 l / 10 l / 12 x 1 l

Symbol: 3001480
Opakowanie handlowe:
2x5l

Symbol: 3022670 / 3022650
Opakowanie handlowe:
2 x 5 l / 12 x 1 l

Symbol: 9084420 / 9084440
Opakowanie handlowe:
12 x 1l / 2 x 5l

Symbol: 3023150 / 3002730
Opakowanie handlowe:
2 x 5 l / 12 x 1 l

MYCIE I KONSERWACJA

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Gloss Xpress Plus

Indur Brillant Plus

Satine Brillant Plus

Diesin HG

Diesin Maxx

• neutralny skoncentrowany
środek do mycia i konserwacji
posadzek odpowiedni dla
wodoodpornych podłóg z
wyjątkiem wykładzin dywanowych i surowego drewna
• środki powierzchniowo czynne gwarantują osiągnięcie
lśniących rezultatów
• odpowiedni do mycia powierzchni zarówno powlekanych jak i niepowlekanych
• pozostawia świeży, cytrusowy zapach

• skoncentrowany środek pielęgnacyjno-czyszczący odpowiedni dla wodoodpornych
posadzek z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z surowego drewna
• idealny do podłóg pokrytych
akrylem
• wodorozcieńczalne komponenty tworzą odporną na zabrudzenia, przezroczystą, antypoślizgową
powłokę
ochronną
• czyszczenie i pielęgnacja w
jednym cyklu pracy

• skoncentrowany
środek
czyszczący na bazie mydła
odpowiedni dla wodoodpornych posadzek z wyjątkiem
wykładzin dywanowych i z
surowego drewna
• znakomicie czyści i pielęgnuje
powierzchnie
• tworzy ochronną, odporną na
zabrudzenia, półmatową powłokę o właściwościach antypoślizgowych
• zawiera mydło wyprodukowane z naturalnych tłuszczów
i olejów

• skoncentrowany płyn dezynfekcyjny do powierzchni zmywalnych
• bakteriobójczy i grzybobójczy
zgodnie z normami Unii Europejskiej
• doskonale zmywa i dezynfekuje
• posiada świeży, przyjemny
zapach

• kwasowy środek do codziennego mycia i dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie wody i kwasów
• działa przeciw drobnoustrojom zgodnie z normami Unii
Europejskiej
• dezynfekuje powierzchnię i
jednocześnie skutecznie usuwa kamień i zabrudzenia
• pozostawia przyjemny zapach

Symbol: 3025740
Opakowanie handlowe:
6x1l

Symbol: 3022530
Opakowanie handlowe:
6x1l
Butelka dozująca, karton 3 szt.
Symbol: 10014256

Symbol: 3021200
Opakowanie handlowe:
6x1l
Butelka dozująca, karton 3 szt.
Symbol: 3018100

Symbol: 3005710
Opakowanie handlowe:
3x2l

Symbol: 3047920
Opakowanie handlowe:
2x5l

PROFESJONALNE MYCIE PODŁÓG

MASZYNOWE MYCIE
Neomax Forte / Neomax
Maxi Forte

Neomax GMS / Neomax
Maxi GMS

Neomax A / Neomax
Maxi A

Neomax N

• środek do maszynowego mycia podłóg
odpowiedni dla wszystkich wodoodpornych powierzchni z wyjątkiem parkietu i wykładzin tekstylnych
• niskopieniący, odpowiedni do wszystkich typów maszyn czyszczących
• skutecznie usuwa silne zabrudzenia
• pozostawia delikatną warstwę zapobiegającą ponownemu osadzaniu się
brudu
• nie zawiera chloru i fosforanów
• dodatki na bazie mydła umożliwiają
mycie i pielęgnację powierzchni w jednym cyklu pracy

• środek do maszynowego mycia i odtłuszczania podłóg odpowiedni dla
wszystkich wodoodpornych powierzchni z wyjątkiem parkietu i wykładzin tekstylnych
• niskopieniący, odpowiedni do wszystkich typów maszyn czyszczących
• specjalistyczna formuła zapewnia szybkie rozpuszczanie i emulgowanie cząstek brudu
• niezwykle wydajny, doskonały do mycia dużych powierzchni
• nie zawiera fosforanów

• środek do maszynowego mycia podłóg
odpowiedni dla wszystkich odpornych
na działanie zasad powierzchni flizowanych i betonowych
• niskopieniący, odpowiedni do wszystkich typów maszyn czyszczących
• o doskonałych właściwościach myjących i odtłuszczających
• niezwykle wydajny, doskonały do mycia dużych powierzchni
• nie zawiera fosforanów

• neutralny środek czyszczący do posadzek
• szczególnie zalecany przy zastosowaniu automatów czyszczących
• Neomax N jest materiałowo przyjazny,
nadaje się do każdego rodzaju posadzki oraz do wszystkich typów maszyn
• czyści szybko, schnie nie pozostawiając
smug

Symbol: 3020800 / 3009450
Opakowanie handlowe:
10 l / 200 kg

Symbol: 3024960 / 3024970
Opakowanie handlowe:
10 l / 200 kg

Symbol: 3003420 / 3003430
Opakowanie handlowe:
10 kg / 200 kg

Symbol: 3020770 / 3000760
Opakowanie handlowe:
10 l / 200 kg

Neomax Star Plus

Neomax F

Neomax BMR

• skoncentrowany środek do maszynowego mycia podłóg szczególnie odpowiedni dla błyszczących i powlekanych powierzchni
• odpowiedni do wszystkich typów maszyn czyszczących
• może być stosowany także do ręcznego mycia podłóg
• zapewnia szybki efekt czyszczenia nie pozostawiając
smug

• zapachowy środek do maszynowego mycia posadzek
• o świeżym, sosnowym zapachu
• dzięki neutralnemu pH jest odpowiedni do każdego typu posadzek i do każdego rodzaju maszyn myjących
• myje nie pozostawiając smug

• intensywny środek czyszczący do podłóg
• unikalna kompozycja niskopieniących związków powierzchniowo czynnych, wypełniaczy aktywnych oraz
substancji wzmacniających proces czyszczenia
• idealny produkt do specjalistycznego czyszczenia
obiektów przemysłowych, fabryk, centrów logistycznych, supermarketów czy magazynów

Symbol: 3021120 / 1004265
Opakowanie handlowe: 6 x 1 l
Butelka dozująca, karton 3 szt.
Symbol: 1004265

Symbol:3035560
Opakowanie handlowe: 10 l

Symbol: 3023390
Opakowanie handlowe: 10 l
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www.ecolab.pl

