Maszynowe i ręczne
mycie naczyń

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
Apex Power NC

Apex Ultra NC

Apex Power

Apex Ultra

Apex Metal
Protection

• w formie bloku

• w formie bloku

• w formie bloku

• w formie bloku

• w formie bloku

• superskoncentrowany środek
przeznaczony do zmywarek

• superskoncentrowany środek
przeznaczony do zmywarek

• superskoncentrowany środek
przeznaczony do zmywarek

• superskoncentrowany środek
przeznaczony do zmywarek

• zapewnia znakomite rezultaty
czyszczenia i usuwania plam
w miękkiej wodzie

• gwarantuje znakomite rezultaty czyszczenia i usuwania
plam w średniej i twardej wodzie

• zapewnia znakomite rezultaty
czyszczenia i wybielania
w miękkiej wodzie

• zapewnia znakomite rezultaty
czyszczenia i wybielania
w średnio twardej wodzie

• superskoncentrowany, bezpieczny dla metali środek
przenaczony do zmywarek
• zapewnia połysk i chroni metale miękkie

• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

• gwarantuje znakomite rezultaty mycia

• chroni szkło przed korozją

• chroni szkło przed korozją
• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

• opracowany do maszynowego mycia sprzętu wykonanego z aluminium i innych metali miękkich
• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

Symbol: 9080780

Symbol: 9080800

Symbol: 9080120

Symbol: 9080760

Symbol: 9080820

Opakowanie
handlowe: 4 x 3,0 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 3,0 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 3,1 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 3,1 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 3,1 kg

Apex Rinse

Apex Presoak

Apex Pot&Pan Soak

Apex Manual
Detergent

Solid Lime-A-Way

• w formie bloku
• superskoncentrowany środek
do płukania
• zapewnia olśniewające rezultaty w postaci zawsze lśniaco
czystej zastawy
• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX
• przyspiesza proces schnięcia
naczyń
• skuteczny niezależnie od
stopnia twardości wody

• w formie bloku
• środek do namaczania wstępnego sztućców przed myciem
w zmywarce
• skutecznie usuwa nalot ze
srebra oraz pozostałości skrobii i białka
• obniża koszty procesu zmywania wykluczając konieczność ponownego mycia
• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

• w formie bloku
• superskoncetrowany środek
do ręcznego mycia naczyń
• roztwór roboczy bezpieczny
dla uzytkownika
• usuwa zabrudzenia przed
włożeniem naczyń do zmywarki
• doskonalne usuwa tłuszcz
• długotrwale wydajny koncentrat
• do stosowania z systemem
dozującym Ecolab APEX

• w formie bloku
• superskoncentrowany środek
do ręcznego mycia naczyń
• szybko usuwa tłuszcz i nie
wymaga intensywnego szorowania
• zapewnia doskonałe rezultaty
niezależnie od stopnia twardości wody
• długotrwale wydajny koncentrat

• środek do odkamieniania
w formie bloku
• skutecznie usuwa nagromadzone w zmywarce osady mineralne, poprawiając sprawność urządzenia
• może być stosowany niezależnie od stopnia twardości
wody
• długotrwale wydajny koncentrat

Symbol: 9080990

Symbol: 9080180

Symbol: 9079350

Symbol: 9080090

Symbol: 9074390

Opakowanie
handlowe: 2 x 1,1 kg

Opakowanie
handlowe: 3 x 1,8 kg

Opakowanie
handlowe: 3 x 2,27 kg

Opakowanie
handlowe: 2 x 1,36 kg

Opakowanie
handlowe: 6 x 600 g

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
Solid Power XL

Solid Mega

Solid Med

Solid Heavy

Solid Hero

• w formie bloku

• w formie bloku

• w formie bloku

• w formie bloku

• silnie skoncentrowany; stały
detergent alkaliczny do mycia
naczyń w miękkiej wodzie
(< 10° dH )

• silnie skoncentrowany; gwarantuje maksymalną efektywność w miękkiej i średnio
twardej wodzie (4° dH - 8°
dH)

• w formie bloku o właściwościach dezynfekcyjnych
• silnie skoncentrowany; gwarantuje maksymalną efektywność oraz maksymalną higienę mycia w średnio twardej
wodzie ( 4° dH - 8° dH)
• doskonałe działanie wybielające
• technologia NTC® (Natural
Cleaning Technology) zapewnia ochronę delikatnych materiałów i rozpuszcza trudne
do usunięcia osady szczególnie po kawie i herbacie umyte naczynia są błyszczące
• w połączeniu z dozownikiem
Ecoplus V® zapewnia oszczędność zasobów wody i energii
• łatwe do zgięcia opakowanie
Foldway Pack®
• potwierdzone działanie dezynfekcyjne
• formuła zawiera środek przeciwpieniący Defoamer 3000

• silnie skoncentrowany; gwarantuje maksymalną efektywność w bardzo twardej wodzie (8° dH - 12° dH+)

• silnie skoncentrowany; gwarantuje maksymalną efektywność w twardej wodzie
(8° dH - 12°dH )

• technologia NTC® (Natural
Cleaning Technology) zapewnia ochronę delikatnych materiałów i rozpuszcza trudne
do usunięcia osady – umyte
naczynia są błyszczące

• technologia NTC® (Natural
Cleaning Technology) zapewnia ochronę delikatnych materiałów i rozpuszcza trudne
do usunięcia osady – umyte
naczynia są błyszczące

• formuła zawiera środek przeciwpieniący Defoamer 3000

• formuła zawiera środek przeciwpieniący Defoamer 3000

• w połączeniu z dozownikiem
Ecoplus V® zapewnia oszczędność zasobów wody i energii

• w połączeniu z dozownikiem
Ecoplus V® zapewnia oszczędność zasobów wody i energii

• łatwe do zgięcia opakowanie
Foldway Pack®

• łatwe do zgięcia opakowanie
Foldway Pack®

• wyjątkowe właściwości odtłuszczające; usuwa osady ze
skrobii; zapewnia czystość
i połysk
• specjalna formuła zapobiega
rysowaniu szkła
• silnie skoncentrowana formuła zapewnia najbardziej konkurencyjne koszty stosowania

• technologia NTC® (Natural
Cleaning Technology) zapewnia ochronę delikatnych materiałów i rozpuszcza trudne
do usunięcia osady szczególnie po kawie i herbacie –
umyte naczynia są błyszczące
• formuła zawiera środek przeciwpieniący Defoamer 3000
• w połączeniu z dozownikiem
Ecoplus V® zapewnia oszczędność zasobów wody i energii
• łatwe do zgięcia opakowanie
Foldway Pack®

Symbol: 9066570

Symbol: 9005880

Symbol: 9006060

Symbol: 9022000

Symbol: 9038010

Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Solid Protect

Trump XL Special

Trump Event Special

Topmatic Wash EL01

Trump Des

• środek do mycia naczyń
w formie bloku

• alkaliczny, płynny środek do
mycia naczyń w zmywarkach
przemysłowych w średniej
i twardej wodzie

• płynny detergent do mycia
naczyń w zmywarkach przemysłowych

• silnie skoncentrowany środek
do maszynowego mycia naczyń

• idealny do średniej i twardej
wody

• szczególnie skuteczny w czyszczeniu pozostałości skrobi
oraz osadu z kawy i herbaty

• silnie skoncentrowany produkt przeznaczony do mycia
naczyń z metali kolorowych,
niezależnie od stopnia twardości wody

• produkt nowej generacji nie
zawiera NTA, EDTA, fosforanu i chloru

• opracowany do ochrony naczyń i urządzeń kuchennych
z aluminium, miedzi, brązu
i innych metali kolorowych

• usuwa nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia; zapewnia doskonałe rezultaty
mycia

• wysoce skoncentrowany
• produkt nowej generacji produktów nie zawierających
NTA, EDTA, fosforanu i chloru

• dzieki innowacyjnym składnikom usuwa silne zabrudzenia
już w czasie jednego mycia

• płynny środek do maszynowego mycia i dezynfekcji
przedmiotów odpornych na
działanie alkaliów, nie nadaje
się do aluminium
• produkt biobójczy; potwierdzone działanie w stosunku
do wirusów, bakterii, grzybów oraz prątków gruźlicy
• działa we wszystkich zakresach twardości wody

• gwarancja czystości w jednym cyklu pracy

• zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę
• nie pieni się
• działa wybielająco

Symbol: 9005980
Opakowanie
handlowe: 4 x 4,5 kg

Symbol:
9054810 / 9054840
Opakowanie
handlowe: 4 x 5l / 25kg

Symbol:
9055220 / 9055250
Opakowanie
handlowe: 4 x 5l / 25kg

Symbol: 9070780
Opakowanie
handlowe: 12 kg

Symbol: 9012880
Opakowanie handlowe:
25 kg

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ŚRODKI DO MASZYNOWEGO MYCIA NACZYŃ
Topmatic Hero

Topmatic Promagic

Topmatic Crystal
Special

Topmatic Wash Alu
EL 02

Guardian Plus

• płynny środek do maszynowego mycia naczyń i sztućców odpornych na działania
alkaliów, nie nadaje się do
aluminium

• płynny środek do maszynowego mycia naczyń aluminiowych i delikatnych ornamentów na porcelanie

• płynny środek do mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych

• środek w postaci granulatu
do maszynowego mycia naczyń

• wysoko skoncentrowany

• myje dokładnie chroniąc naczynia

• usuwa najbardziej uporczywe
zabrudzenia

• silnie skoncentrowany środek
do maszynowego mycia naczyń przeznaczony do stosowania w miękkiej i średnio
twardej wodzie

• nie pieni się

• dzięki umiarkowanej zasadowości idealnie nadaje się do
mycia materiałów delikatnych

• likwiduje trudne do usunięcia
zabrudzenia
• zawiera inhibitory korozji zabezpieczające zmywarkę
• nie pieni się
• działa wybielająco
• zawarte w preparacie fosforany neutralizują twardość
wody

Symbol: 9013970
Opakowanie
handlowe: 25 kg

• krzemiany chronią przed
korozją myte przedmioty
i zmywarkę
• zawarte w preparacie fosforany neutralizują twardość
wody

Symbol:
9014020 / 9028370
Opakowanie handlowe:
25 kg kanister /
250 kg beczka

• szczególnie odpowiedni do
mycia delikatnych naczyń
(wyrobów aluminiowych,
miedzi, brązu, dekorowanego
szkła itp.)

• nie zawiera NTA, EDTA, fosforanu i chloru

• wchodzący w jego skład
chlor działa wybielająco i posiada również właściwości
antypieniące
• usuwa pozostałości kawy,
herbaty i innych środków
barwiących
• dzięki wyważonej formule
chemicznej produkt jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego

Symbol: 9055940

Symbol: 9070790

Symbol: 9001770

Opakowanie
handlowe: 12 kg

Opakowanie
handlowe: 12 kg

Opakowanie
handlowe: 20 x 1 kg

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

ŚRODKI NABŁYSZCZAJĄCE DO PŁUKANIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
Solid Clear Dry Clean

Clear Dry Classic

Clear Dry HD

Clear Dry HDP Plus

• silnie skoncentrowany środek w formie
bloku

• silnie skoncentrowany płyn do jednocyklowego płukania naczyń, przeznaczony
do zmywarek przemysłowych

• środek nabłyszczający do płukania naczyń w twardej wodzie

• zapewnia nieskazitelny błysk szkła i srebra po pierwszym płukaniu

• silnie skoncentrowany płyn do jednocyklowego płukania naczyń o zwiększonej
skuteczności nawet w bardzo twardej
wodzie, przeznaczony do zmywarek
przemysłowych

• przyspiesza wysychanie płukanych powierzchni

• zapewnia nieskazitelny błysk szkła i srebra po pierwszym płukaniu

• system składników antypieniących poprawia efektywność działania zmywarek

• przyspiesza wysychanie płukanych powierzchni

• przeznaczony do miękkiej i średnio
twardej wody

• system składników antypieniących poprawia efektywność działania zmywarek

• zapewnia idealne rezultaty płukania w
tym również plastiku, szkła, srebra, porcelany
• zastosowanie produktu poprawia efekt
mycia oraz również przyspiesza proces
suszenia
• kodowany kolorem, brak ryzyka mieszania produktów

• silnie skoncentrowany
• redukuje kamienny nalot powstający
w obszarze płukania
• środki powierzchniowo czynne zapewniają szybkie schnięcie naczyń
• specjalna formuła niwelująca ilość piany

• kwaśny odczyn zapobiega powstawaniu osadów wapiennych i nie dopuszcza do zatykania się dysz płuczących

Symbol: 9079080

Symbol: 9013660

Symbol: 9013690

Symbol: 9051130

Opakowanie handlowe:
2 x 1,1 kg

Opakowanie handlowe:
2x5l

Opakowanie handlowe:
2x5l

Opakowanie handlowe:
2x5l

Clear Dry PL

Toprinse Perfect

Toprinse Uni

Toprinse

• wysoko skoncentrowany środek nabłyszczający do płukania naczyń plastikowych

• środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach automatycznych

• środek nabłyszczający do płukania naczyń w zmywarkach automatycznych

• neutralny środek nabłyszczający do płukania naczyń

• nadaje idealny połysk

• nadaje idealny połysk

• skoncentrowany

• olśniewające rezultaty i krótki czas
schnięcia

• naczynia i sztućce schną bez konieczności wycierania

• naczynia i sztućce schną bez konieczności wycierania

• doskonale czyści, redukuje kamienny
nalot

• odpowiedni do każdego typu naczyń,
w szczególności plastikowych

• usuwa i zapobiega powstawaniu nowych osadów wapniowych na mytych
przedmiotach oraz w komorze płukania
i w bojlerze

• w pełni skuteczny także w twardej wodzie

• zapewnia szybkie schnięcie naczyń

• redukuje kamienny nalot powstający
w obszarze płukania
• specjalna formuła niwelująca ilość piany

• niezwykle wydajna formuła

• zapobiega odkładaniu się osadów wapniowych

• oszczędny w użyciu

• zawiera kwas cytrynowy

• w pełni skuteczny także w twardej wodzie

• oszczędny w użyciu
• dozowanie automatyczne

Symbol: 9013760

Symbol: 9029620

Symbol: 9029570

Symbol: 9009440

Opakowanie handlowe:
2x5l

Opakowanie handlowe:
200 kg

Opakowanie handlowe:
10 l

Opakowanie handlowe:
10 l

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

ŚRODKI DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ
Solid Pantastic Plus

Pantastic Lemon

Assert Lemon

Assert Classic

• silnie skoncentrowany detergent do
ręcznego mycia przypalonych garnków,
patelni i urządzeń kuchennych

• wysoko stężony środek do ręcznego
mycia naczyń

• środek do ręcznego mycia naczyń, urządzeń kuchennych i powierzchni roboczych

• skutecznie usuwa tłuszcz oraz zapieczone pozostałości jedzenia

• charakteryzuje się wysoką zdolnością
mycia, działa odtłuszczająco
• nie podrażnia skóry
• przyjazny dla środowiska

• przeznaczony do zmywania talerzy,
szklanek, sztućców i garnków. Nadaje
się również do powierzchni zmywalnych
• pieniąca formuła do skutecznego czyszczenia

• charakteryzuje się wysoką zdolnością
mycia o świeżym, cytrusowym zapachu
• przeznaczony do stosowania w kuchniach, stołówkach, restauracjach szybkiej obsługi, piekarniach, sklepach i stoiskach mięsnych

• środek do ręcznego mycia naczyń

• doskonały do mycia szkła, porcelany,
elementów metalowych, plastikowych
oraz ceramicznych
• nie zawiera substancji zapachowych ani
barwników

• łatwy do spłukiwania

Symbol: 9031160

Symbol: 9037560

Opakowanie handlowe:
4 x 2,5 kg

Opakowanie handlowe:
4 x 5l

Symbol:
9030110 / 9031660
Opakowanie handlowe:
6 x 1l / 2 x 5l

Symbol: 9027630
Opakowanie handlowe:
1 x 10l

4WOJE NAJWIÇKSZE WYZWANIE ZWIZANE Z MYCIEM NACZYÎ
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0OZNAJ !PEXv

! GDYBY 4WOJA ZMYWARKA
0OTRAFIA INFORMOWAÃ #IÇ O PRZYPADKACH NIESTOSOWANIA SIÇ
DO

PROCEDUR

0ODAWAA

INFORMACJE UMOLIWIAJCE ZMINIMALIZOWANIE

KOSZTÐW I ZAPEWNIENIE STAYCH REZULTATÐW MYCIA

3PRAWIA E MYCIE NACZYÎ BYOBY

PROSTSZE

!PEXv POZWALA yREDNIEJ
WIELKOyCI RESTAURACJI
ZAOSZCZÇDZIÃ


KOSZY KADEGO ROKU

I BEZPIECZNIEJSZE DLA #IEBIE I 4WOJEGO PERSONELU
!BY OSOBIyCIE POZNAÃ !PEX SKONTAKTUJ SIÇ
Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY %COLAB
7 OPARCIU O DZIENNE ZAPENIENIE  KOSZY I PRZY OBNIENIU TEJ LICZBY O 

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków
tel. 12 26-16-100, fax: 12 26-16-101
www.ecolab.pl

