ALL PURPOSE CLEANER N 1
Jó tisztítóhatás jellemzi, kiválóan alkalmas olajos és zsíros
szennyeződések eltávolítására is. Foszfátot, formaldehided és
oldószert nem tartalmaz. Bőrkímélő és kellemes illatú.
Rendelés száma 0404630/10 l Kanna
1104631/1 l Flakon

SR15
Nagy teljesítményű alkohol alapú felülettisztítószer. Ideális
karbanartó tisztítószer hatékony és körmnyzetbarát takarításhoz,
minden vízálló padlófelületen (műanyag, kő, gumi, linóleum, PVC,
stb.). Emellett alkalmazható minden mosható felületen, úgymint
kerámia, kő, fém, lakkozott felület.
Rendelés száma 0701866/1 l Flakon
0701791/10 l Kanna

GLASS & WINDOW CLEANER N 4
Etanol (etilalkohol) erjesztésével ökológialgal előállított
üvegtisztítószer. Eltávolít minden szennyeződést, zsírt és nikotin
lerakódást bármely üvegfelületről. Ideálisan használható minden
kültéri vagy beltéri üvegfelület alapos és környezetbarát
tisztításához.
Rendelés száma 0404635/10 l Kanna
0404636/1 l Flakon

FLOOR POLISH
Ápoló diszperzió különösen környezetbarát alapanyagokból.
A green care FLOOR POLISH kiválóan alkalmazható bármilyen
típusú bevonatolható padozatra. Különösen jól használható
rugalmas padozatra úgy, mint PVC, linóleum, természetes gumi
és egyéb speciális műanyag padozatra.
Nagyon nehezen elkopó, nagyon fényes padlózatot eredményez.
Különösen ajánlott a green care STRIPPER-rel (padlótisztító) és
a green care FLOOR CLEANER S-szel (karbantartó tisztítószer)
együttes használatra.

Rendelés száma 0708395/10 L Kanna

STRIPPER
Alaptisztító különösen környezetbarát alapanyagokból. Speciális,
hatékony, újszerű összetevői és az (öko)toxikológiailag mérgező
anyagok (pl. foszfát, EDTA, NTA, és illatanyagok) telje mellőzése
által, a Green Care Stripper optimális tisztítási hatékonysága
mellett megfelel az ökológiai elvárásoknak is. Különösen alkalmas
a Green Care Floor Polish-sal együttes használatra.

Rendelés száma 0708380/10 l Kanna

FLOOR CLEANER S
Különösen környezetbarát ápoló padlótsiztító, mely alkamas mind
gépi takarításhoz, mind pedig moppoáshoz. Probléma menetesen
kiküszöböl minden szennyeződést, még gyorsított üzemmódban
működő gépi használat során is. Védő hatású folyadék
antisztatikus hatással, mely pozítivan befolyásolja a padlózat
lépésbiztonságát. A Green Care Floor Cleaner S kíválóan
alkalmazható gépi és kézi tisztításhoz, minden vízálló felületen,
úgymint a PVC, linóleum, gumi, kő, bevonatolt fapadló, stb.
Rendelés száma 0708433/10 l Kanna
0708434/1 l Flakon

BINGO 4IN1 TABS
Tisztító tabletta mosogatógépekbe. Egy tablettának 4 funkciója
van: tisztítás, öblítés, regeneráció és védelem. Nagyon jó
tisztítóhatás már alacsony hőfokon is. Nem tartalmaz
illatszereket. A melegítőtesteken nem keletkezik vízkő.
Rendelés száma 0708436/5 x 80 Tabletta

ACTIV tabs
Környzetbarát tabletta formájú mosószer. Magas hatékonyság
minden típusú anyagnál, hosszan tartó frisseséggel.
Bőrgyógyászatilag tesztelt. Aloe-Vera kivonaton alapul, ezért az
Öko termékek körét bővíti.
Rendelés száma 0701648/2x56 Tabletta

SOFT natura
Hipoallergén, bőrgyógyászatilag tesztelt öblítő koncentrátum. 9Les felhasználhatóságot biztosít a 3L-es koncentrátum.
Összetételének köszönhetően színmegtartó és vasalás könnyítő
funkcióval rendelkezik.
Rendelés száma 0701775/3l Flakon

ZITROTAN
Környezetbarát szanitertisztító. Eltávolítja az ásványi
szennyeződéseket (pl. vízkő), cement szappanlerakódások, és
zsíros szennyeződések. Minden saválló területen, szaniter és
fürdőhelységekben használható.
Rendelés száma 0709774/1 l Flakon
0709964/10 l Kanna

FLOOR- AND SURFACE CLEANER
Környezetbarát univerzális padló és felülettisztító. Hosszantartó
narancsos illatot hagy maga után. Kiválló szennyeződéseltávoltó
hatás és magas anyagösszeférhetőség. Használható minden
vízálló felületen, mint PVC, linóleum, gumi, kő, műanyag, stb.
Rendelés száma 0709195/10 l Kanna
0707915/1 l Flakon

Grease E3
Gyors zsíroldóhatású konyhai tisztítószer koncentrált vagy hígított
használatra. Gyorsan feloldja az olaj- és zsírlerakódásokat
minden lúg és vízálló felületen. Nagyon eredményesen
hasznlható makacs, kérges szennyeződések ellen, különösen
tűzhely és grillsütő tisztítására. Illatanyagmentes.
Rendelés száma 0709941/750ml Szóróflakon
0709906/5 l Kanna

