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   A PeNtACleAN Kft. bemutAtáSA
Vállalkozásunkat, a PentaClean Kft-t 2000-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy a magyar higiéniai pia-
con komplex szolgáltatásokat nyújtsunk. 
Arra törekszünk, hogy partnereink válláról levegyük higiéniával kapcsolatos terheket, ezért termékpa-
lettánkat folyamatosan bővítjük, fejlesztjük az ügyféligények maximális figyelembevételével. Világszerte 
ismert beszállítókkal dolgozunk, amelyek ellátnak minket higiéniai vegyszerekkel, adagolástechnikai 
megoldásokkal, higiéniai eszközökkel és még sok egyéb kiegészítővel. Vállalkozásunk termékfejlesztő és 
gyártó kapacitása lehetővé teszi speciális, a vevői igényekhez leginkább illeszkedő higiéniai termékek 
előállítását. 
Diósdi központtal, országos lefedettséggel működünk. Partnereinkkel szaktanácsadóink tartják a kap-
csolatot, így minden ügyfelünk a lehető legjobb kiszolgálást kapja, személyes kapcsolattartóján keresz-
tül tud segítséget kérni a felmerülő higiéniai problémák megoldására. Tevékenységünk során olyan 
adagolástechnikai és tisztítástechnológiai megoldásokat javasolunk, amelyek lehetővé teszik a vegy-
szerfelhasználás optimalizálását és környezetünk megóvását. 
A gazdasági élet minden területére megoldást nyújtó vegyszerkínálatunkkal, műszaki megoldásaink-
kal, személyi higiéniai papírtermékek széles kínálatával új értelmet nyer jelmondatunk: komplex higié-
niai megoldásokat nyújtunk megrendelőink részére!

Szaktanácsadóink, szervíztechnikusaink és saját szál-
lítóflottánk lehetővé teszik az egész országra kiterjedő 
személyes szakmai, kereskedelmi tanácsadást, műszaki 
támogatást és áruszállítást.

A további tematikus katalógusainkkal állunk rendelkezé-
sükre:

- Személyi higiénia 
  (Higiéniai papírtermékek szappanok, adagolók)
- Ipari higiénia (Ital- és élelmiszeripar, mezőgazdaság)

A fenti nyomtatványok letölthetők elektronikus formában 
a honlapunkról, illetve ugyanitt elérhetők bővebb infor-
mációk a termékeinkről.
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Penta CN Star - Gépi mosogatószer aktívklórral
A Penta CN Star nagykonyhákon és a vendéglátóiparban használt edények, eszközök, evőesz-
közök, poharak gépi tisztítására.

• Gazdaságosan alkalmazható

• Foszfátmentes termék

bottle bright l - Nagy hatékonyságú gépi mosogató szer
A Bottle Bright L klórmentes, kiváló tisztítóhatású, poharak, edények gépi mosogatására hasz-
nálható termék.

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Könnyen öblíthető

Penta Gm Star - Nagy hatékonyságú gépi mosogatószer
Nagy hatékonyságú, klór- és foszfátmentes, kiváló tisztítóhatású, gépi mosogatásra használ-
ható termék.

• Kemény víz esetében is hatékony

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Gyors és lerakódásmentes tisztítás

Penta CN Super* - Fertőtlenítő gépi mosogatószer
A Penta CN Super nagykonyhákon és a vendéglátóiparban használt edények, eszközök, evő-
eszközök, poharak gépi tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas termék.

• Minden vízkeménység mellett használható

• Alacsony felhasználási koncentráció
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tru-lit 6in1 - Professzionális gépi mosogatótabletta
A gépi mosogatótabletta könnyen adagolható, egyben tartalmazza a mosószert, az öblítőszert 
és a vízlágyítót is. Alaposan tisztít, színhalványító aktivátora segít az elszíneződések eltávolítá-
sában.

• Nem kell külön öblítőszert használni

• Foltmentes, csillogó felület

Calgonit Rinseaid Opti - Semleges kémhatású öblítőszer
A Calgonit Rinseaid Opti nem habzó, folyékony öblítőszer koncentrátum. Különféle edények, 
üvegek, porcelán, műanyag-és fémeszközök gépi mosogatás utáni öblítésére kifejlesztett ter-
mék.

• Semleges kémhatású

• Minden felületre alkalmazható

• Gazdaságos

Gépi mosogatás, öblítés

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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KSm C - Citromsavas öblítőszer mosogatógépekhez
A KSM C nem habzó, háztartási és nagykonyhai mosogatógépekhez alkalmazható öblítőszer 
koncentrátum. Különféle edények, üvegek, porcelán, műanyag-és fémeszközök, és egyéb 
vendéglátóipari tárgyak gépi mosogatás utáni öblítésére kifejlesztett termék.

• Minden felületre alkalmazható

• Foszfátmentes

• Gazdaságos

Penta Star - Folyékony kézi mosogatószer
A Penta Star folyékony kézi mosogatószer felhasználható kézi mosogatásra, továbbá konyhai 
felületek kézi tisztítására. Kiváló zsíroldó képességű, gazdaságos, kézkímélő, jól habzó termék.

• Kiváló zsíroldó képesség

• Környezetbarát

• Kézkímélő
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Kézi mosogatás

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Penta ecoStar - Folyékony kézi mosogatószer
A Penta EcoStar kiváló zsíroldó kézi mosogatószer koncentrátum. Felhasználható kézi mosoga-
tásra, konyhai gépek, eszközök felületek kézi takarítására. Kiváló zsíroldó képességű gazdasá-
gosan használható termék. 

• Gazdaságos

• Semleges kémhatású

• Kézkímélő

Penta uniStar - Általános tisztító- és mosogatószer
A Penta UniStar minden vízálló felület tisztítására, kézi mosogatásra, továbbá konyhai felületek 
kézi tisztítására alkalmas. Kiváló zsíroldó képességű, gazdaságos, kézkímélő termék.

• Széleskörű használhatóság

• Kézkímélő

• Gazdaságos

Penta lux Star - Semleges folyékony zsíroldó- kézi mosogatószer
Kiváló zsíroldó képességű, jól habzó termék, alkalmas minden mosható felület kézi tisztítására, 
zsíroldásra.

• Foszfátmentes

• Semleges kémhatású

• Kíméletes zsíroldás

Penta Intensiv Star - Semleges tisztítószer szuperkoncentrátum
A termék tenzidek kombinációján alapszik. Semleges kémhatású, rendkívül jó zsír- és olajoldó 
képességgel rendelkező paszta.

• Foszfátmentes

• Semleges kémhatású

• Szuperkoncentrátum
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Penta Klórtabletta* - Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer
A Penta Klórtabletta felületek, berendezések, eszközök tisztításánál és fertőtlenítésénél, kézi 
mosogatásnál alkalmazható Nátrium-diklór izocianurát alapú fertőtlenítőszer. 

• Magas aktívklór tartalom

• Hosszú eltarthatóság

• Egyszerű kezelés és adagolás

Penta Citro CS* - Aktívklór tartalmú tisztító-fertőtlenítőszer
Alkalmazható padozatok, járólapok fertőtlenítő felmosásához, munkaasztalok, csempézett fe-
lületek lemosásához, tisztításához és fertőtlenítéséhez.

• Magas zsíroldó képesség

• Alumínium és színesfém felületen is alkalmazható

• Enyhén habzik

Penta CombiSept* - Lúgos, por alakú tisztító-fertőtlenítőszer
Jól felhasználható konyhai és élelmiszeripari eszközök, felületek tisztítására és fertőtlenítésére, 
valamint fertőtlenítő kézi mosogatásra (kétfázisú mosogatás).

• Bármely felületen alkalmazható

• Kiváló zsíroldó hatás

• Hidegen és melegen egyaránt alkalmazható
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Penta DS 4690* - Alkoholos fertőtlenítőszer
A DS 4690 alkoholtartalmú fertőtlenítőszer kiválóan alkalmas érzékeny felületek kezelésére. 
Gyorsan és hatékonyan elpusztítja a mikroorganizmusokat.

• Gyorsan párolog a felületről

• Nem korrozív

Fertőtlenítés

Penta Star DS* - Fertőtlenítő folyékony kézi mosogatószer
A Penta Star DS kombinált kézi mosogatószer koncentrátum felhasználható kétfázisú kézi moso-
gatásra, konyhai gépek, eszközök felületek kézi fertőtlenítő tisztítására. Jó zsíroldó képességű 
gazdaságosan használható termék.

• Gazdaságos

• Baktericid, fungicid hatás

• Habzó termék

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Calgonit DS 675* - Semleges tisztító-fertőtlenítőszer
Alkalmas nagyüzemi konyhák, vendéglátóipari egységek berendezéseinek, mosható felületei-
nek tisztítására, fertőtlenítésére.

• Baktericid, fungicid hatás

• Habosítható

• Gazdaságos felhasználás
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Penta CIP HD - Erős zsíroldó tisztítószer
Konyhai felhasználásban zsírok, olajok, ráégett szennyeződések oldására alkalmazható. Haté-
kony kátrány, keményítő, korom eltávolításánál is. Elzsírosodott lefolyók tisztítására is kiválóan 
alkalmas. 

• CIP rendszerekben is alkalmazható

• Rövid hatásidő

• Alumínium felületekre is alkalmazható

Penta Grill HD - Hideg zsíroldó, grilltisztító
A Penta Grill HD zsírok, olajok, ráégett szennyeződések oldására alkalmazható. Hatékony kát-
rány, keményítő, korom eltávolításánál is.

• Rövid hatásidő

• Alumínium felületekre is alkalmazható

• Habosítható
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Zsíroldás, grilltisztítás
Calgonit Grillreiniger - Tűzhelytisztító
A Calgonit Grillreiniger súrolás és karcolás nélkül eltávolítja a ráégett olaj, zsír, tojásfehérje szeny-
nyeződéseket a sütők, kemencék, grillezők felületéről.

• Gyors hatás

• Kiváló zsíroldás

• A makacs szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítja

Calgonit CIP AC - Foszforsav alapú savas vízkőoldó - tisztítószer
Nagykonyhák, intézmények, ipari létesítmények nagyhatású vízkőoldó és szanitertisztító vegy-
szere. Az élelmiszeriparban tartályok, csővezetékek, berendezések savas CIP tisztítására alkal-
mas. Kíméletesen tisztít, hatékonyan távolítja el a különböző lerakódásokat.

• Habzásmentes

• A szerves anyagokat is eltávolítja

Vízkőoldás

Penta CIP ACS - Szerves sav alapú vízkőoldó - tisztítószer
Nagykonyhák, intézmények, ipari létesítmények nagyhatású vízkőoldó és szanitertisztító vegy-
szere. Az élelmiszeriparban tartályok, csővezetékek, berendezések savas CIP tisztítására alkal-
mas. Kíméletesen tisztít, hatékonyan távolítja el a különböző lerakódásokat.

• A szerves anyagokat is eltávolítja

• Gazdaságos

Penta Calc - Savas vízkőoldó
A Penta Calc a különböző konyhai berendezések, mosogatógépek, kerámia felületek, kávéfőző 
gépek vízkőmentesítésére kifejlesztett termék.

• Hatékony vízkőoldás

• Illatmentes

• Könnyen öblíthető
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Penta DrainClean - Lefolyótisztító
Kiválóan alkalmas a lefolyóban kialakult zsírdugó és egyéb dugulás elhárítására.

• Hatékonyan megszünteti a dugulást

• Kiváló zsíroldó hatású

• Gazdaságos

Penta SP 930 - Fémápoló
Hatóanyaga vékony réteget képez a felületeken, védve azokat a külső hatásoktól. A kezelt fém-
részeket ragyogóvá, fényessé teszi.

• Gazdaságosan alkalmazható

• Védi a felületeket 

Regeneráló Sótabletta
Az ipari és háztartási vízlágyítóknál alkalmazható az ioncserélő műgyanta regenerálásához.

• Nagytisztaságú

• Egyszerű felhasználás
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Penta Grill W - Grilltisztítószer
A Penta Grill W zsírok, olajok, ráégett szennyeződések oldására alkalmazható. Hatékony kátrány, 
keményítő, korom eltávolításánál is. Alumínium felület esetén is ajánljuk.

• Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

• Alumínium felületekre is alkalmazható

• Felhasználásra kész

Pudolan - Fémtisztító paszta
Alkalmas fém és műanyagfelületek tisztítására, az oxidálódott réteg eltávolítására, ápolja és 
védi a felületeket

• Víztaszító hatású

• Fényes felületet eredményez

egyéb termékek

Pudol mikron - Pudol Mikron folyékony súroló
Minden konyhai felületen - rozsdamentes acél, műanyag, csempe - alkalmazható. Karcmente-
sen tisztít, hatékonyan leoldja a felületre rakódott szennyeződéseket.

• Karcmentes súrolás

• Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

Nátrium Hypoklorit 150 -  Aktívklór alapú tisztítószer
Konyhai és élelmiszeripari felhasználásra. Nagyhatékonyságú szer, mely  felületeken és zárt rend-
szerekben is alkalmazható.

• Magas aktívklór tartalom

• Gazdaságos alkalmazás
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
/(db/karton) Koncentráció Veszélyjel

Penta CN Super Fertőtlenítő gépi mosogatószer
6 kg

0,5 – 0,6 %
25 kg

Penta CN Star Gépi mosogatószer aktívklórral 25 kg 2 – 5 g/l

Penta Gm Star Nagyhatékonyásgú gépi  
mosogatószer

6 kg
1 – 5 g/l

25 kg

bottle bright l Nagyhatékonyságú lúgos 
tisztító- és gépi mosogatószer

6 kg
1 – 3 g/l

25 kg

tru-lit 6in1 Professzionális gépi  
mosogatótabletta

3,6 kg 
(180 db) egyedi

Calgonit Rinseaid Opti Semleges kémhatású öblítőszer
5 kg

0,03 – 0,08 %
20 kg

KSm C Citromsavas öblítőszer 
mosogatógépekhez

5 kg
0,03 – 0,08 %

20 kg

Penta Star Folyékony kézi moso-
gatószer

Pumpás 500 ml / 12x

0,5%
1 l / 6x

5 l

20 l

Penta uniStar Általános tisztító- és mosogatószer 5 l 0,5 - 1 %

Penta ecoStar Folyékony kézi mosogatószer 5l 0,5 – 1 %

Penta Intensiv Star
Semleges kémhatású 
tisztítószer szuperkon-
centrátum (Paszta)

Pumpás 500 g / 12x

0,5 – 1 %5 kg

10 kg

Penta lux Star Semleges kémhatású folyékony 
zsíroldó- kézi mosogatószer

5 kg
0,5 – 1 %

20 kg

Penta Star DS Fertőtlenítő folyékony kézi
mosogatószer

1 l / 6x
0,5 %

5 l

Penta Klórtabletta Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer 1 kg / 6x 1-3 tabletta /  
10l víz

Penta Citro CS Aktívklór tartalmú 
tisztító-fertőtlenítőszer

750 ml / 6x
2 %

5 l
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
/(db/karton) Koncentráció Veszélyjel

Penta CombiSept Lúgos, por alakú 
tisztító–fertőtlenítőszer

6 kg
2 %

20 kg

Penta DS 4690 Alkoholos 
fertőtlenítőszer

Szórófejes 750 ml / 6x
Hígítatlanul

5 kg

Calgonit DS 675 Semleges tisztító–fertőtlenítőszer
5 kg

1 %
20 kg

Calgonit CIP AC Foszforsav alapú vízkőoldó - 
tisztítószer

6 kg

27 kg
0,5 – 2,0 %

Penta CIP ACS Szerves sav alapú vízkőoldó
6 kg

25 kg
0,5 – 2,0 %

Penta Calc Savas vízkőoldó
1 l / 6 x

20 %-tól
5 l

Calgonit Grillreiniger Tűzhelytisztító 10 kg 2 – 10 %

Penta Grill HD Hideg zsíroldó-grilltisztító
1 kg / 6x

2 – 10 %
6 kg

Penta CIP HD Erős zsíroldó tisztítószer
1 kg / 6x

2 – 10 %
6 kg

Penta Grill W Grilltisztítószer
750 ml

Hígítatlanul
5 l

Penta DrainClean Lefolyótisztító
1 kg / 6x

60-100 g
6 kg

Penta SP 930 Fémápoló
Szórófejes 750 ml / 6x

Hígítatlanul
1 l / 6x

Pudolan Fémtisztító paszta 125 g Hígítatlanul

Pudol mikron Folyékony súroló 1 kg / 12x Hígítatlanul

Regeneráló Sótabletta Vízlágyító berendezésekhez 25 kg

Nátrium hypoklorit 150 Aktívklór alapú termék 25 kg 0,1 %
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Penta lux Soap - Folyékony krémszappan
A Penta Lux Soap folyékony krémszappan jellegzetes illattal. Zöld színű, bőrkímélő termék.

• Hatékonyan tisztít

• Bőrkímélő

• Gazdaságos

Penta Soap - Folyékony krémszappan
A Penta Soap folyékony krémszappan illatos, gyöngyházfehér színű, bőrkímélő termék.

• Hatékonyan tisztít

• Bőrkímélő

• Gazdaságos

Shuffle Foam Wash - Habszappan
• Egész testre használható

• Speciális aeroszol patronban

• Innovatív, professzionális szenzoros spray adagoló

• Gazdaságos használat, 1500 adag egy patronban
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Hair & body - Sampon és tusfürdő
• Egész testre és hajra is használhatók

• Patronos és adagolóflakonos változatok

• Luxus minőség, diszkrét illatok

• Adagolóból vagy fali tartóval használhatók

foam Soap 409 068 - Habszappan
• Egész testre használható

• Gazdaságos, 2000 adag/patron

• Kiváló tisztítóhatás, citrom illattal

• Nem szárítja a bőrt

Katrin foam Soap 954 274 - Habszappan
• Egész testre használható

• Gazdaságos, 2500 adag/patron

• Prémium minőség, diszkrét illattal

• Nem szárítja a bőrt

toalett szappanok

Penta foamSoap - Habszappan
A FoamSoap habszappan hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, bőrvédő adalékot is 
tartalmaz.

• Egész testre hasznáható

• Kiválló tisztító hatás, diszkrét illattal

• Nem szárítja a bőrt

Penta Schaum 2 in 1 - Aloe vera tusológél és sampon
A Penta Schaum 2 in 1 aloe vera kivonat és glicerin tartalmának köszönhetően a bőr fürdés után 
rugalmas és bársonyos marad. 

• Kíméletesen tisztít

• Két termék egyben

• Védi a bőrt

Vision200 Hair & BodyIsolda Silver Line Hair&Body
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Üzemi kéztisztító paszták
Különböző ipari szennyeződések eltávolítására alkalmas termékek több változatban.

• Faforgács alapú - Solvina industry (400 g)

• Kőporos - Isofa Pasta (500 g)

• PE súrolószemcsékkel, oldószeres gél - Isofa Max (450 g)

• Kőporos - Mye Blue szuszpenzió (600 g)
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Penta Sept* - Kézfertőtlenítő folyékony szappan
A Penta Sept folyékony szappan alkalmazásával egy lépésben érhető el a megfelelő tisztítás és 
fertőtlenítés. Bőrvédő adalékot is tartalmaz.

• Tisztít és fertőtlenít

• 30 másodperc behatási idő

• Védi a bőrt

• Baktericid, fungicid, virucid

Penta Handsept* - Kézfertőtlenítő folyékony szappan
A Penta Handsept folyékony szappan alkalmazásával egy lépésben érhető el a kéz megfelelő 
tisztítása és fertőtlenítése. Bőrvédő adalékot is tartalmaz.

• Tisztít és fertőtlenít

• Védi a bőrt

• Baktericid, fungicid

Clarasept Derm* - Színtelen kéz – és bőrfertőtlenítőszer
Széles antimikrobiális spektrummal rendelkező alkoholos kéz – és bőr fertőtlenítőszer.

• 30 másodperc behatási idő

• Hatékony fertőtlenítés

• Széles hatásspektrumú

Kézfertőtlenítő szerek

egyéb termékek

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Shuffle Hand Sanitizer* - Alkoholos kézfertőtlenítő
• Baktericid, fungicid hatásspektrum

• Speciális aeroszol patronban

• Innovatív, professzionális szenzoros spray adagoló

• Gazdaságos használat, 2500 adag egy patronban

Penta HandCream - Kézápoló krém
A Penta HandCream a kéz ápolására, a bőr természetes egyensúlyának megőrzésére, illetve
helyreállítására alkalmas. Rendszeres használata megelőzi a kéz és körömágy kiszáradását,
repedezését.

• Hatékony ápolás

• Regeneráló hatás

• Szilikontartalma védi a bőrt
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
/(db/karton)

Koncent-
ráció Veszélyjel

Penta Soap Folyékony krémszappan 5 l x

Penta lux Soap Folyékony krémszappan 5 l x

Penta foamSoap Habszappan 5 l x

foam Soap 409 068 Habszappan 800 ml/ 12 x x

Katrin foam Soap 954 274 Habszappan 1 l/ 6 x x

Shuffle Foam Wash Habszappan 400 ml/ 6 x x

Hair & body Sampon és tusfürdő
500 ml/ 15 x x

200 ml/ 12 x x

Penta Schaum 2 in 1 Aloe vera tusológél és sampon 5 l x

Penta Handsept Kézfertőtlenítő folyékony szappan 5 l x

Penta Sept
Kézfertőtlenítő 
folyékony 
szappan

Pumpás 500 ml/ 12 x x

5 l/ 12 x x

25 l x

Clarasept Derm Színtelen kéz – és  
bőrertőtlenítőszer

 Pumpás 500 ml/ 12 x x

5 l/ 12 x x

Shuffle Hand Sanitizer Alkoholos kézfertőtlenítő 400 ml/ 6 x x

Penta HandCream Kézápoló krém
200 ml/ 24 x x

500 ml/ 12 x x

Üzemi kéztisztító paszták Üzemi kéztisztító paszták

400 g/ 12 x x

500 g/ 12 x x

450 g/ 12 x x

600 g/ 15 x x
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Penta GlassClean - Ablak- és üvegtisztító
Ablakok, üvegfelületek, képernyők, monitorok, tükrök, gépkocsi szélvédők tisztítására alkalmas.

• Hatékonyan tisztít

• Csillogó felületet ad

• Gazdaságos

Penta SaniClean - Foszforsavas szanitertisztító
A Penta SaniClean kiválóan alkalmas csaptelepek, kádak, eszközök, berendezések, WC helyi-
ségek tisztítására.

• Gyors hatás

• Illatos

• Hatékonyan eltávolítja a vízkő és rozsdafoltokat
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Üvegtisztítás

WC, szanitertisztítás, vízkőoldás

Penta SaniClean S - Szerves savas szanitertisztító
A Penta SaniClean S kiválóan alkalmas csaptelepek, vizes helyiségek, wc-k és szaniterek tisztí-
tására. 

• Fényes felületet ad

• Gyors hatás

• Hatékonyan eltávolítja a vízkő és rozsdafoltokat 

Penta Calc - Foszforsavas vízkőoldó
A Penta Calc minden saválló felület vízkőmentesítésére kifejlesztett termék..

• Hatékony vízkőoldás

• Illatmentes

• Könnyen öblíthető

Penta Calc Gél - Vízkőoldó és szanitertisztító gél
Kiválóan alkalmas csaptelepek, kádak, berendezések, WC-k tisztítására. Savas kémhatása mi-
att könnyen eltávolítja a vízkövet, megakadályozza a rozsdafoltok megjelenését.

• Kellemes illatú

• Hatékonyan távolítja el a vízkő és szappanmaradványokat

• A szaniterek felületét nem károsítja

Penta entkalker - Savas vízkőoldó
A Penta Entkalker kiválóan alkalmas vízkő, kazánkő és egyéb ásványi lerakódások, valamint 
rozsdafoltok eltávolítására.

• Kiváló vízkőoldó tulajdonság

• Gazdaságos felhasználás

Penta Sani CA - Amidoszulfonsavas szanitertisztító
Savas kémhatásának köszönhetően könnyen eltávolítja a vízkőlerakódásokat, megakadályozza 
a rozsdafoltok megjelenését. Alumínium felületekre nem használható

• Széleskörűen felhasználható

• Csíkmentesen szárad

• Szerves szennyeződésekre is használható
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Padozattisztítás, ápolás

Shuffle Seat Cleaner - Toalett ülőke tisztító
Speciális spray kiszerelésű alkohol tartalmú ülőketisztító.

• Nagy kapacitású, 2500+ adag

• Innovatív, professzionális szenzoros adagoló

Penta Step - Általános padozattisztító
A Penta Step hatékony padozattisztítószer koncentrátum, mely a műanyag, kerámia és kőpadló 
mindennapos gépi tisztítására szolgál.

• Nem habzik

• Kiváló zsíroldó képességű

• Kellemes illatot biztosít

uripur - Piszoártisztító rúd
Az Uripur piszoártisztító rúd hosszantartó friss illatot biztosít a toalettek területén.

• Intenzív és friss illat

• Hosszantartó hatás

Penta floor Star - Semleges gépi padozattisztító
A Penta Floor Star összetételének köszönhetően hatékonyan eltávolítja az iparban előforduló 

makacs szennyeződéseket, lerakódásokat, guminyomokat. 
• Semleges kémhatás

• Nem habzó termék

• Széleskörű anyagösszeférhetőség

Penta lux floor - Antisztatizáló kézi és gépi padozattisztító szer
A Penta Lux Floor nagyhatékonyságú padozattisztítószer. Antisztatizáló komponense által gátol-
ja a kezelt felületek újraporosodását, újraszennyeződését.

• Semleges kémhatás

• Nem habzó termék

• Kiváló zsíroldó képesség

Penta Alkofloor - Alkoholos kézi padozattisztító
A Penta Alkofloor minden vízálló padozat, felület napi tisztítására alkalmazható szer.

• Csíkmentes felületet ad

• Semleges kémhatás

• Gyorsan szárad
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Presto Glanzreiniger - Semleges padozattisztító - ápoló
A Presto erős padozattisztító- és ápoló szer koncentrátum, mely a műanyag, kerámia és kő-
padló mindennapos kézi vagy gépi tisztítására szolgál.

• Illatos

• Fényes felületet ad

• Minden felületre alkalmas

Kombifresh - Friss illatú padozattisztító
A Kombifresh nagy hatékonyságú padozattisztítószer koncentrátum, mely a padlónak – különö-
sen a sötét színű kőnek – mély színt és selyemfényt biztosít.

• Illatos

• Kiváló zsíroldó képesség

• Fényes felületet ad
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Pudol Automatenreiniger - Gépi padozattisztító
Az Automatenreiniger nagy hatékonyságú padozattisztítószer koncentrátum, mely a padló-
tisztító automata gépekhez alkalmazható.

• Rendkívüli tisztítóhatás

• Kiváló zsíroldó képesség

• Csíkmentes felületet ad

Pudol Power-Stripper - Erős alaptisztítószer padozatokra
Kiválóan alkalmas régi viasz és polimer rétegek eltávolítására. 

• Nem habzik

• Gyors hatású

• Extrém régi bevonatokat is eltávolítja

Duplo Spezial - Padlóbevonó diszperzió
Minden vízálló padozatra alkalmas speciális tisztító hatású bevonat, amely fényes, csúszásmen-
tes, feszülő filmet képez. Alacsony koncentrációban napi ápolásra is alkalmas.

• Tisztít és ápol egy lépésben

• Gazdaságos

• Védőréteget képez a felületen

Pudol HDR - Intenzív üzemi tisztítószer
A Pudol HDR egy alkálikus tisztítószer, mely intenzív szennyeződés oldó tulajdonságú speciálisan 

kifejlesztett termék.

• Kiváló zsír és olajoldó hatá

• Magasnyomású berendezésekben is kiválóan működik

• Kiváló tisztítóhatás

Penta lux Carpet - Szőnyeg- és kárpittisztítószer
A Penta Lux Carpet semleges kémhatású szer. Antisztatizáló komponense által gátolja a kezelt 
felületek újraszennyeződését. Felhasználható szőnyegek, padlószőnyegek, kárpitozott bútorok 
kézi és gépi tisztításához.

• Semleges kémhatás

• Nem habzó termék

• Széleskörű anyagösszeférhetőség
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általános felülettisztítás
Penta AlkoClean S - Alkoholos általános tisztítószer
Padozatok, kőlapok, falfelületek, fém, fa vagy műanyag eszközök és alkatrészek tisztítására 
alkalmas. Kiválóan tisztít, csíkmentesen szárad.

• Kiváló zsíroldó tulajdonság

• Semleges kémhatás

• Gyorsan szárad

Penta Citro CSA - Aktívklór tartalmú tisztítószer
Nagy hatású, klórtartalmú tisztítószer koncentrátum. Üzemekben és intézményekben való hasz-
nálatra alkalmas termék.

• Magas zsíroldó hatás

• Könnyen öblíthető

• Nem habzik

Deofresh - Általános tisztítószer intenzív  illattal
A Deofresh  kellemes illatú általános kézi tisztítószer. Jól használható mosható felületek, padoza-
tok napi tisztítására.

• A mosható felületeket nem károsítja

• Kellemes illatot biztosít

• Kiváló tisztítóhatás

multifresh - Általános tisztítószer intenzív illattal
A Multifresh nagy hatékonyságú általános tisztítószer, amely az erősen szennyezett felületeken 
is eredményesen alkalmazható. Intenzív, természetes illatával hozzájárul a tisztított helyiségek 
higiéniájához.

• A mosható felületeket nem károsítja

• Kellemes illatot biztosít

• Nagy tisztítóhatás

Fertőtlenítő tisztítás
Penta Citro CS* - Aktívklór tartalmú tisztító-fertőtlenítőszer
Alkalmazható padozatok, járólapok fertőtlenítő felmosásához, munkaasztalok, csempézett fe-
lületek lemosásához, tisztításához és fertőtlenítéséhez.

• Magas zsíroldó képesség

• Alumínium és színesfém felületen is alkalmazható

• Enyhén habzik

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Calgonit DS 680* - Semleges felületfertőtlenítő szer
Az egészségügy területén mosható felületek, gépek, berendezések fertőtlenítő tisztítására 
alkalmazhazó. 

• Baktericid, fungicid, virucid

• Semleges kémhatás

• Habosítva, ködösítve, porlasztva is alkalmazható

bradoClean* - Felületfertőtlenítő szer
Alkalmas felületek tisztítására és fertőtlenítésére egy munkafázisban.

• Alacsony (már 0,25%-ban) alkalmazási koncentráció,

• Széles hatásspektrum, kiváló tisztító és fertőtlenítőhatás

• Egészségügyi, ipari felhasználásra

Clarasept* - Fertőtlenítő törlőkendő
Alkalmas kéz és bőrfertőtlenítésre, tárgyak, és felületek gyors fertőtlenítésére. 

• Egyszerű használat

• Higiénikus csomagolás

• Vízmentes tisztítás - fertőtlenítés

Penta Raumdeo Super - légfrissítő
A Penta Raumdeo Super légfrissítő jól használható irodákban, lakószobákban, szállodákban, 
panziókban, közös helyiségekben. Friss illatot, kellemes közérzetet biztosít.

• Tartós, intenzív illat

• Széleskörű felhasználhatóság

egyéb termékek

Vision Air Refill - illatpatron
• 3000 adag (243 ml)/ patron

• 7 illatváltozat (virágszív, mandarin és lime, mandarin,  
levendula, frissítő tea, őszibarack, parázsló fa)

• D Vision AIR LCD berendezéshez, de manuálisan is használható
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Penta Raumdeo H - Légfrissítő
Jól használható irodákban, lakószobákban, szállodákban, panziókban, közös helyiségekben. 
Friss illatot, kellemes közérzetet biztosít.

• Friss és tartós illatot biztosít

• Levegőben és textíliák felületén is alkalmazható

• Környezetbarát, hajtógázmentes

Penta floor H - Általános padozattisztító tisztítószer 
Padozatok, kőlapok, falfelületek, fém, fa vagy műanyag eszközök és alkatrészek tisztítására al-
kalmas. Kiválóan tisztít, csíkmentesen szárad. Minden mosható felületen használható, kellemes 
illattal.

• Padozaton,minden burkolaton használható

• Kiváló tisztítóhatás

• Kellemes illat

Hotelhigiénia
Penta Glass H - Ablak és üvegtisztítószer
Ablakok, üvegfelületek, képernyők gyors folt- és csíkmentes tisztítására használható. Alkalmaz-
ható gépkocsik ablakaira is.

• Magas tisztítóhatás

• Csíkmentes száradás

• Hosszantartó friss illat

Penta Sani H - Savas szanitertisztító
Kiválóan alkalmas csaptelepek, kádak, konyhai eszközök, berendezések, WC helyiségek tisztí-
tására.

• Kellemes, hosszantartó illat

• Fürdőszobák és WC-k napi takarításához ajánlott

• Környezetbarát

Penta Alko H - Alkoholos általános tisztítószer
Ablakok, üvegfelületek, képernyők gyors folt- és csíkmentes tisztítására használható. Alkalmaz-
ható gépkocsik ablakaira is.

• Minden mosható felületen használható

• Kiválóan tisztít, csíkmentesen szárad

• Hosszantartó, kellemes illat
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
/(db/karton) Koncentráció Veszélyjel

Penta GlassClean Ablak- és üveg-
tisztító

Szórófejes 750 ml / 6x
Hígitatlanul

5 l

Penta SaniClean Foszforsavas szanitertisztító
1 l / 6x

5 – 20 %
5 l

Penta SaniClean S Szerves savas szanitertisztító
1 l / 6x

5 – 20 %
5 l

Penta Calc Foszforsavas vízkőoldó
1 l / 6x

20 %-tól
5 l

Penta Calc Gél Vízkőoldó és szanitertisztító gél
750 ml / 6x

Higítatlanul
5 l

Penta Sani CA Amidoszulfonsavas szanitertisztító
1 l /6 x

5 – 20 %
5 l

Penta entkalker Savas vízkőoldó 10 l 2 – 10 %

Shuffle Seat Cleaner Toalett ülőke tisztító 400 ml / 6x Higítatlanul

uripur Piszoártisztító rúd 1 kg(44 db/kg)
/ 10x Higítatlanul

Penta Step Általános padozattisztító
1kg / 6x

0,3 – 1 %
5 kg

Penta floor Star Semleges gépi padozattisztító
5 kg

0,5 – 1 %
22 kg

Pentalux floor Antisztatizáló kézi, és gépi  
padozattisztító szer

1 l /6x
0,2 – 2 %

5 l

Penta Alkofloor Alkoholos kézi padozattisztító 5 l 1 – 5 %

Pudol Automatenreiniger Gépi padozattisztító 10 l 0,3 – 1 %

Presto Glanzreiniger Semleges padozattisztító - ápoló
1 kg / 6x

0,5 – 1 %
10 kg

Kombifresh Friss illatú padozattisztító
1 l / 6x

0,5 – 1 %
10 l

Pudol Power-Stripper Erős alaptisztítószer padozatokra 10 l 10 – 25 %

Duplo Spezial Padlóbevonó diszperzió 10 l 1 %-tól

Pudol HDR Intenzív üzemi tisztítószer 11 kg 1 – 10 % 

Pentalux Carpet Szőnyeg- és kárpittisztítószer
1 l / 6x

0,2 – 2 %
5 l

Penta AlkoClean S Alkoholos általános tisztítószer
1 l / 6x

1 – 5 %
5 l
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
/(db/karton) Koncentráció Veszélyjel

Penta Citro CSA Aktívklór tartalmú tisztítószer
750 ml / 6x

1 – 2 %
5 l

Deofresh Általános tisztítószer intenzív illattal
1 l / 6x

0,5 – 1 %
10 l

multifresh Általános tisztítószer intenzív illattal
1 l / 6x

0,5 – 2 %
10 l

Penta Citro CS Aktívklór tartalmú  
tisztító-fertőtlenítőszer

750 ml / 6x
2 %-tól

5 l

Calgonit DS 680 Semleges nagy hatékonyságú 
felület-fertőtlenítőszer

5 kg
0,5 – 1 %

20 kg

bradoclean Felületfertőtlenítő szer 5 l Higítatlanul

Clarasept Fertőtlenítő törlőkendő 1cs / 150x

Penta Raumdeo Super Légfrissítő Szórófejes 750 ml / 6x Higítatlanul

Vision Air Refill Illatpatron 243 ml / 12x Higítatlanul

Penta Glass H Ablak és  
üvegtisztítószer

Szórófejes 750 ml / 6 x
Higítatlanul

5 l

Penta Sani H Savas szanitertisztító
Szórófejes 750 ml / 6 x

Higítatlanul
5 l

Penta Alko H Alkoholos általános 
tisztítószer

Szórófejes 750 ml / 6 x
Higítatlanul

5 l

Penta floor H Általános padozattisztító  
tisztítószer

1 l / 6x
1 – 5 % 

5 l

Penta Raumdeo H Légfrissítő
Szórófejes 750 ml / 6 x

Higítatlanul
5 l
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tudta-e, hogy...

?
• Egy átlagos munkahelyi irodában százszor több baktérium található, mint egy wc-ülőkén - 

ezért nem árt a gyakori kézmosás, az íróasztal rendszeres tisztítása.

• A higiénia szó jelentése: az egészség megőrzése érdekében követendő, rendszerint tiszta-
sággal kapcsolatos általános érvényű szabályok összessége.

• A közétkeztetés legkritikusabb pontja a konyhai higiénia

• Koncentrátumok használatával a költségek jelentős mértékben csökkenthetők

• A HACCP mozaikszó, a tevékenység angol szavainak kezdőbetűiből állították össze: Hazard 
Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok).

• A HACCP rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése.

• A baktériumok önszaporítóak, 20 percenként osztódással szaporodnak.

• A testeden található baktériumok száma több mint az USA állampolgárainak száma.

• A higiénia pénzt termel, a hiánya viszont veszteséget okoz.

• A víz minősége az egyik legfontosabb tényező a minőségi gépi mosogatásnál

• Alapos tisztítással optimális esetben a baktériumok 99,9%-a eltávolítható.

• A vegyszerkoncentráció emelésekor a behatási idő csökkenthető.

tudta-e, hogy...? ?
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multicolor - Általános foszfátmentes mosópor
A Multicolor általános, foszfátmentes ipari jellegű mosószer, elsősorban színes textíliák kézi és 
gépi mosására. Pamut és kevertszálas textíliák mosásához egyaránt alkalmas.

• Foszfátmentes

• Színvédő hatású

• Gyapjú és selyem mosására nem ajánlott

Spiro Color - Általános foszfátmentes színvédő mosópor
A Spiro Color kiemelt színvédő tulajdonságokkal rendelkező, foszfátmentes mosószer, elsősor-
ban színes textíliák kézi és gépi mosására. Pamut és kevertszálas textíliák mosásához egyaránt 
alkalmas. Gyapjú és selyem mosására nem ajánlott.

• Kiemelt színvédő hatású

• Kombinálható hatásfokozó adalékanyagokkal

Spiro White - Általános foszfátmentes fehérítő tartalmú mosópor
A Spiro White egy kiemelt fehérítő tulajdonságokkal, valamint emelt enzim tartalommal rendel-
kező, általános mosószer, különböző mosási célokra. Pamut és kevertszálas textíliák mosásához 
egyaránt alkalmas.

• Ipari mosószer

• Kiemelt fehérítő hatás

Clovin I D - Elő-és főmosáshoz alkalmas professzionális mosópor
A Clovin I D professzionális, mono-koncentrátum típusú elő- és főmosószer. Valamennyi pamut 
és pamut/szintetikus kevertszálas, fehér és színtartó textília mosásához alkalmas, valamennyi víz-
keménységi tartományban. 

• Ipari  elő-  és  főmosószer

• Fehér  és  színtartó  textíliákra

Clovin II t - Zsíros foltok eltávolítására alkalmas fehérítő tartalmú  
          professzionális mosópor
A Clovin II T professzionális mosószer, megnövelt zsíros folt (pl. faggyú) eltávolító hatékonyság-
gal. Minden típusú szövet mosására alkalmas, a pamutszövettől a műszálakkal kombinált szöve-
tekig, kivéve a gyapjút és selymet.

• Ipari mosószer

• Magas zsírfolt eltávolító hatás

• Tisztít és fehérít

általános mosószerek

Elő-és főmosószerek

Clovin I DK - Elő-és főmosáshoz alkalmas professzionális mosópor
A Clovin I D professzionális, mono-koncentrátum típusú elő- és főmosószer. Valamennyi pamut 
és pamut/szintetikus kevertszálas, fehér és színtartó textília mosásához alkalmas, valamennyi víz-
keménységi tartományban. 

• Ipari  elő-  és  főmosószer

• Fehér  és  színtartó  textíliákra

• Törzsoldathoz - kádban feloldva - alkalmazható
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Clovin II t R - Húsüzemi munkaruházat mosására alkalmas  
    professzionális mosópor
Professzionális foszfátmentes mosó- és fehérítőszer, megnövelt zsíros folt eltávolító hatékonyság-
gal, elsősorban húsüzemi és vágóhídi fehér munkaruhákhoz. Minden típusú szövet mosására al-
kalmas, a pamuszövettől a műszálakkal kombinált szövetekig.

Clovin universal - Minden típusú pamut és kevert textília  
           általános mosószere
A Clovin Universal általános mosószer minden típusú pamut és pamut/szintetikus szál keverékéből 
készült textília mosására, mely bármely segédanyaggal jól kombinálható.

• Ipari  mosószer

• Széleskörűen felhasználható

• Jól  kombinálható

envin liquid - Enzim tartalmú mosófolyadék 
Az Envin Liquid hatékony segédanyag fehér és színes textíliák makacs, fehérje tartalmú szennye-
ződéseinek eltávolításához, minden géptípus esetén.

• Minden mosószerrel együtt alkalmazható (kivéve klór és peroxid tartalmú szerek)

• Gazdaságos adagolás

• Kiválóan távolítja el a fehérje eredetű foltokat

• Nagy tárolási stabilitás

Clovin break - Lúgosság fokozó adalék
A Clovin Break egy professzionális folyékony mosókoncentrátum a mosófürdő lúgosságának fo-
kozásához. A Clovin folyékony mosórendszer része. Hatékonyan együttműködik az egyéb Clovin 
termékekkel, pl. Clovin Plus, Clovin Pre, Septonit Forte, stb.

• Lúgosság fokozó

• Gazdaságos felhasználás

Clovin Plus - Mosóhatás növelő
A Clovin Plus optikai fehérítő tartalommal rendelkező folyékony mosókoncentrátum. A Clovin 
folyékony mosórendszer része, kiválóan távolítja el a makacs szennyeződéseket,  hatékonyan 
együttműködik az egyéb Clovin termékekkel (pl. Clovin Break, Clovin Pre, Septonit Forte, stb.)

• Ipari mosószer

• Vér- és gyümölcsfoltokra hatékony

Mosóhatást növelő szerek

Clovin II t G - Éttermi és konyhai textília mosására alkalmas  
     professzionális mosópor
A Clovin II T G professzionális foszfátmentes mosó- és fehérítőszer, aktív klórtartalommal és meg-
növelt zsíros folt eltávolító hatékonysággal, fehér textíliákhoz és fehér munkaruhákhoz. Minden 
típusú szövet mosására alkalmas, a pamutszövettől a műszálakkal kombinált szövetekig.
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Clovin Komplex - Foszfátmentes komplexáló adalék
A Clovin Komplex folyékony adalék, mely megköti a mosófürdőben jelenlévő nehézfémek ionja-
it és a víz keménységét okozó ionokat. Kiválóan eltávolítja a makacs szennyeződéseket.

• Foszfátmentes

• Nehezen eltávolítható foltokra is alkalmas

Clovisil - Mosóoldat alkalitását fokozó por formátumú adalék
A Clovisil professzionális adalék, mely megnöveli a mosófürdő lúgosságát, elősegítve a makacs 
szennyeződések eltávolítását és az elsárgult textíliák újrafehérítését, miközben megszűnteti a 
kellemetlen szagokat is.

• Nagy hatékonysággal segít a makacs szennyeződések és foltok eltávolításában

• Eltávolítja a sárgás elszíneződést és felfrissíti a fehér textília színét

Penta IS - Áztató paszta
A Penta IS áztató paszta egy sűrű, koncentrált áztatószer erősen szennyezett textíliákhoz. A termék 
aktív tenzidek kombinációján alapszik, speciális összetétele garantálja a kiváló tisztító hatást.

• Erős zsíroldó hatás

• Semleges kémhatás

• Gazdaságos felhasználhatóság

Clovin Profleck 1,3 - Folteltávolító folyadék
A Clovin Profleck 1 (zsír és olajfolt), Clovin Profleck 3 (rozsda), eltávolítására alkalmas folyékony 
termék.

• Hatékony foltkezelés makacs foltok esetén

• Azonnali megoldás a textília roncsolása nélkül

• Egyszerű felhasználhatóság

Foltkezelő szerek

Clovin energy - zsíroldó hatékonyságot fokozó adalék
A Clovin Energy folyékony koncentrátum, mely a mosófürdő zsíroldó hatékonyságát már 40 
foktól növeli. A Clovin folyékony mosórendszer része. Kiválóan távolítja el a makacs szennyező-
déseket és hatékonyan együttműködik az egyéb Clovin termékekkel pl. Clovin Break, Clovin 
Plus, Septonit Forte, stb.

• Magas tenzidtartalom

• Nagy hatékonyság alacsony hőmérsékleten

Clovin Profleck 2,4 - Folteltávolító folyadék
A Clovin Profleck 2 (golyós és filctoll, tus), Clovin Profleck 4 (vér) eltávolítására alkalmas folyékony 
termék.

• Hatékony foltkezelés makacs foltok esetén

• Azonnali megoldás a textília roncsolása nélkül

• Egyszerű felhasználhatóság
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Septonit forte* - Perecetsavas fertőtlenítőszer
A Septonit Forte fehér és színes textíliák alacsony hőmérsékleten történő fertőtlenítéséhez aján-
lott perecetsav tartalmú szer. A Clovin folyékony mosórendszer része. Hatéknyan együttműkö-
dik a Clovin által gyártott egyéb termékekkel, pl. Clovin Plus, Clovin Break, stb. Nem ajánlott a 
használata finom szövetekhez, valamint gyapjúhoz.

• Fehér és színes textíliákhoz egyaránt alkalmas

• Hatékony már alacsony hőmérsékleten is

Clovin II Septon* - Professzionális mosó és fertőtlenítőszer
A Clovin II Septon professzionális mosó és  fertőtlenítőszer, mely minden típusú szövet mosására 
alkalmas, a pamutszövettől a műszállal kombinált szövetekig.  Hatékonyan távolítja el a folto-
kat, roncsolás nélkül biztosít kiváló fehérséget, alacsony hőmérsékleten  fertőtlenít. Fehér és 
színes ruhák esetén is alkalmazható.

• Kíméletesen fehérít

• Fertőtlenít

Clorosan* - Klór tartalmú fertőtlenítő adalék alacsony  
           hőmérsékletű fertőtlenítéshez
A Clorosan professzionális felhasználásra készült aktív klór bázisú fertőtlenítő, fehérítő adalék. 
Megnöveli a mosófürdők tisztító és fehérítő hatékonyságát, miközben alacsony hőfokon meg-
valósítja a fehér és színtartó textíliák fertőtlenítését is.

•  Kiválóan távolítja el a makacs foltokat

Fertőtlenítő szerek

* „Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”
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tlenol - Professzionális folyékony fehérítőszer
A Tlenol fehérítő és színélénkítő hatású peroxid alapú szer, mely bármilyen géptípushoz ajánlott 
a fehérítési eljáráshoz és foltkezeléshez. Minden mosási technológiában alkalmazható ipari, 
aktív oxigén bázisú fehérítőszer.

• Minden mosási technológiában használható

• Gazdaságosan alkalmazható

Clovin Antistain - Klórbázisú folyékony fehérítőszer
A Clovin Antistain folyékony, klórbázisú adalék, mely hatékonyan távolítja el a pigmentsze-
rű foltokat, és kiválóan fehéríti a textíliát. A Clovin folyékony mosórendszer része. Hatékonyan 
együttműködik az egyéb Clovin termékekkel, pl. Clovin Plus, Clovin Break, stb. Gyapjú és se-
lyem mosására nem alkalmas.

• Klórbázisú

• Hatékony folteltávolítás

Fehérítő szerek
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Scrobicol l - Keményítő folyadék
A Scrobicol L a mosott textíliákhoz használható szintetikus keményítő koncentrátum, mely kiváló 
tartást és elegáns megjelenést biztosít a textíliának, miközben megkönnyíti a vasalását és mán-
gorlását.

• Hatékony keményítés és jó tartás

• Egyszerű adagolhatóság

• Vasalás-könnyítő hatás

Kikészítő és -semlegesítő szerek

Clever fresh Garden Original - Textilöblítő
A Clever Fresh Garden lágyító és antisztatizáló textilöblítószer, amely a mosott textíliának kel-
lemes, lágy, telt tapintást kölcsönöz és megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődését, meg-
könnyíti a vasalást és mángorlást.

• Lágy és puha tapintást ad

• Kellemes illatú

• Gátolja az elektrosztatikus feltöltődést

• Vasalás-könnyítő hatás

31

Neutrale liquid - Mosóoldat alkalitását csökkentő szer
A neutral Liquid az öblítés hatékonyságát fokozza, a mosószer maradványokat közömbösíti, a 
habzást gátolja öblítési fázisban.

• Beállítja az ideális pH-t

• Eltávolítja a lúgmaradványokat

• Hatékonyan támogatja az öblítőszer működését

Softik - Lágyító és semlegesítő öblítőszer
A Softik a mosott textíliák lágyítására, puhítására és semlegesítésére használható szer, mely a 
mosott textíliának kellemes, puha tapintást ad és antisztatizáló hatásának köszönhetően meg-
könnyíti vasalását, mángorlását.

• Lágy és puha tapintást ad

• Gátolja az elektrosztatikus feltöltődést

• Vasalás-könnyítő

Clever fresh Garden blue laguna mikrokapszula - Textilöblítő 
A Clever Fresh Garden lágyító és antisztatizáló textilöblítószer, amely a mosott textíliának kel-
lemes, lágy, telt tapintást kölcsönöz és megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődését, meg-
könnyíti a vasalást és mángorlást.

• Lágy és puha tapintást ad

• Rendkívül hosszan tartó, kellemes illat a mikrokapszula hatás miatt

• Gátolja az elektrosztatikus feltöltődést

• Vasalás-könnyítő hatás
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Clever fresh Garden black Orhidea mikrokapszula - Textilöblítő 
A Clever Fresh Garden lágyító és antisztatizáló textilöblítószer, amely a mosott textíliának 
kellemes, lágy, telt tapintást kölcsönöz és megakadályozza az elektrosztatikus feltöltődését, 
megkönnyíti a vasalást és mángorlást.

• Lágy és puha tapintást ad

• Rendkívül hosszan tartó, kellemes illat a mikrokapszula hatás miatt

• Gátolja az elektrosztatikus feltöltődést

• Vasalás-könnyítő hatás

Clever Attack Oxy Power - Aktív oxigéntartalmú folteltávolító,   
        áztató por
A Clever Attack Oxy Power professzionális felhasználásra készült folteltávolítószer. Aktív oxigén 
tratalmának köszönhetően garantálja a legmakacsabb foltok hatékony eltávolítását is, mint 
pl. kávé, tea, gyümölcslé, gyümölcs, bor, fű, sár, kóla, tinta stb.

• Aktív oxigén alapú

• Kiváló a gyümölcsfoltokra

Spiro Color - Általános foszfátmentes színvédő mosópor
A Spiro Color kiemelt színvédő tulajdonságokkal rendelkező, foszfátmentes mosószer, elsősor-
ban színes textíliák kézi és gépi mosására. Pamut és kevertszálas textíliák mosásához egyaránt 
alkalmas. Gyapjú és selyem mosására nem ajánlott.

• Kiemelt színvédő hatású

• Kombinálható hatásfokozó adalékanyagokkal

Clever White Attack - Folteltávolító, áztatószer
A Clever White Attack professzionális felhasználásra készült folteltávolító, áztatószer, mely haté-
konyan távolítja el  a legmakacsabb foltokat is, mint pl. kávé, tea, gyümölcslé, gyümölcs, bor, 
fű, sár, kóla, tinta stb.

• Aktív oxigén alapú

• Kiváló a gyümölcsfoltokra

Spiro Gel - Mosógél textíliákhoz
A Spiro Gel általános mosógél a normál szennyezettségű textíliák kézi és gépi mosásához.

• Spiro Gel White: kíméletesen és hatékonyan tisztítja a fehér textíliákat, illetve kiváló fehér-
séget biztosít.

• Spiro Gel Color: kíméletesen és hatékonyan tisztítja a fehér és színes textíliákat, illetve 
kiváló színtartó hatást biztosít.

• Spiro Gel Black: kíméletesen és hatékonyan tisztítja a fekete és sötét színű textíliákat, illet-
ve kiváló színtartó hatást biztosít.
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés Adagolás Veszélyjel

multicolor Általános foszfátmentes mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Spiro Color Általános foszfátmentes színvédő 
mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Spiro White Általános foszfátmentes fehérítő 
tartalmú mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin I D Elő-és főmosáshoz alkalmas prof.
mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin I DK Elő-és főmosáshoz alkalmas prof.
mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin II t zsíros foltok eltávolítására alkalmas 
fehérítő tartalmú prof. mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin II t G Éttermi és konyhai textília mosására 
alkalmas prof. mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin II t R Húsüzemi munkaruházat mosására 
alkalmas prof. mosópor 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clovin universal Minden tipusú pamut és kevert 
textília általános mosószere 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

envin liquid Enzim tartalmú mosófolyadék  
fehérje jellegű foltokra

20 kg
200 kg 2-8 g/ruha kg

Clovin break Lúgosság fokozó adalék 24 kg
240 kg 2 - 12 g/ruha kg

Clovin Plus Mosóhatás növelő 20 kg
200 kg 2 - 8 g/ruha kg

Clovin energy zsíroldó hatékonyságot fokozó 
adalék

20 kg
200 kg 2 - 5 g/ruha kg

Clovin Komplex Foszfátmentes komplexáló adalék 20 kg
200 kg 2 - 5 g/ruha kg

Clovisil Mosóoldat alkalitását fokozó por 
formátumú adalék 15 kg 20 - 30 g/ruha kg

Penta IS Áztató paszta 10 kg 1 - 2 g/ruha kg

Clovin Profleck 1 Folteltávolító folyadék (zsír és olaj) 500 ml Hígítatlanul a foltra

Clovin Profleck 2 Folteltávolító folyadék  
(golyós és filctoll, tus) 500 ml Hígítatlanul a foltra

Clovin Profleck 3 Folteltávolító folyadék (rozsda) 500 ml Hígítatlanul a foltra

Clovin Profleck 4 Folteltávolító folyadék (vér) 500 ml Hígítatlanul a foltra

33
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megnevezés Alkalmazás Kiszerelés Adagolás Veszélyjel

Septonit forte Perecetsavas fertőtlenítőszer 22 kg
220 kg 1 g/ lit. flotta

Clovin II Septon Professzionális mosó és 
fertőtlenítőszer (klórmentes) 15 kg 10 - 30 g/ruha kg

Clorosan
Klór tartalmú fertőtlenítő adalék 
alacsony hőmérsékletű fertőtlení-
téshez

5 kg 3 - 6 g/ruha kg

tlenol Professzionális folyékony
fehérítőszer

22 kg
220 kg 2 - 4 g/ruha kg

Clovin Antistain Klórbázisú folyékony fehérítőszer 24 kg
240 kg 7 - 10 g/ruha kg

Scrobicol l Keményítő folyadék 20 kg 5 - 25 g/ruha kg

Softik Lágyító és semlegesítő öblítőszer 20 kg
200 kg 2 g/ruha kg

Neutrale liquid Mosóoldat alkalitását semlegesítő 
készítmény

20 kg
200 kg 1 -3 g/ruha kg

Clever fresh Garden
Original Textilöblítő 10 kg 3 - 5 g/ruha kg

Clever fresh Garden 
blue laguna Textilöblítő 2 l

20, 200 kg 2 - 5 g/ruha kg

Clever fresh Garden 
black Orhidea Textilöblítő 2 l

20, 200 kg 2 - 5 g/ruha kg

Clever White Attack Folteltávolító folyadék aktív  
oxigénnel

1 l

Clever Attack 
Oxy Power

Aktív oxigéntartalmú folteltávolító, 
áztató por 3,6 kg 5 - 15 g/ruha kg

Spiro Color Általános foszfátmentes színvédő 
mosópor 4.2 kg

Spiro Gel White Mosógél fehér textíliákhoz 1 l

Spiro Gel Color Mosógél színes textíliákhoz 1 l

Spiro Gel black Mosógél fekete textíliákhoz 1 l

34
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• A legnagyobb megtakarítást a mosás során a megfelelően történő válogatással 

érheti el, ezért rendkívül fontos a textíliákat a mosás előtt anyaguk, színük és szeny-
nyezettségük szerint szétválogatni, majd a legmegfelelőbb mosástechnológiát 
megválasztani.

• A mosodai vegyszerek szakszerű forgalmazásában járatos cégek szakemberei, 
megoldást tudnak nyújtani Önnek mosástechnológiák kialakításában, az ideális 
üzemi körülmények megtervezésében és a megfelelő adagolástechnika kiválasz-
tásában is.

• A mosáshoz felhasznált víz megválasztása során fokozottan kell ügyelnie annak 
keménységére, összetételére, hiszen ez kihatással lehet a tisztítási folyamatra és a 
vegyszerfelhasználás mennyiségére is.

• A mosás során nem tisztuló foltok egy jó része sikeresen tisztítható egyszerű vegysze-
res kezeléssel, illetve a mosószert forgalmazó cégek modern foltkezelő megoldása-
ival.

• Az alacsony hőmérsékleten történő mosás energia megtakarítást eredményezhet 
ugyan, de sajnos kihatással lehet az egyes foltok tisztulására, valamint a fehérítési és 
fertőtlenítési folyamat hatékonyságára is.

• Az erős szennyeződések tisztítása során a mosószerekkel egy fázisban nem megfele-
lően alkalmazott foltkezelő, fehérítő szerek akár a mosás hatékonyságát is csökkent-
hetik, egymás hatóanyagainak lebontása miatt.

tudta-e, hogy...??
Kérdései esetén forduljon jól felkészült szakembereinkhez!

35
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Quantura 200 gépi mosogatószer adagoló
• Perisztaltikus adagolórendszer kétféle (mosó és öblítő) vegyszerhez,  

• Magas vegyszerállóságú csövek, 

• Fertőtlenítőszer adagoló szivattyú is csatlakoztatható

• LCD kijelzős kezelőfelület

ProDose-R kézi mosogatószer adagoló
• 5-30 ml között beállítható adagolási mennyiségek (5 ml-enként)

• Rugalmas, elasztikus kiömlőcső (nincs törésveszély)

• EPDM tömítések

• Installációs szettel

DEMA csapra szerelhető vegyszeradagoló
• Állítható koncentráció

• Egyszerű felszerelési mód

• Robosztus kivitel

Seko Prowash vegyszerkeverő állomás
• Egyes és kettős kivitelben is elérhető állomás szórópisztollyal és vezetékkel

• Tisztítószer és fertőtlenítőszer is adagolható 

• Üzembiztos kivitel

• 0,5-10 % közötti vegyszerkoncentrációt lehet beállítani

Hydro foamer kézi habosító berendezés
• Tömlőre szerelhető kivitel

• Nagykonyhák számára kifejlesztve

• Egyszerű kezelés

Quantura 10 gépi mosogatószer adagoló
• Perisztaltikus adagolórendszer egy (mosó, öblítő, vagy fertőtlenítő) vegyszerhez

• Sebesség vagy időarányos adagolás

• Egyszerű telepítés

• Ütés, és vízálló burkolat

Venus Super Pro+ 360 pumpás kézi permetező
• Sav és lúgálló

• Csuklós fúvóka

• Habosító fejjel is használható

ecoshot, ecomix vegyszeradagoló rendszerek
• Mosogató, flakon, vagy vödörfeltöltés

• Vízcsatlakozás nélküli kivitel (Ecoshot)

• Vízcsatlakozásos kivitel (Ecomix)

• 5-30 ml között beállítható adagolási mennyiségek
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Száltekercselt szűrőbetétek
• FCPP 10” szűrőházhoz (1,5 és 50 µm résmérettel)

• Átlátszó pohárral szerelt szűrőház, légtelenítő szeleppel, réz csatlakozással

• Csatlakozási mérete 3/4” belső menet

• Hosszúsága 5”

Préselt szűrőbetétek
• FCPPS 0,5-5” szűrőházhoz (5 és 50 µm résmérettel) 

• FCPPS 0,1-10” szűrőházhoz (0.1, 0.5, 1, 5, 20 és 50 µm résmérettel)

• Átlátszó pohárral szerelt szűrőház, légtelenítő szeleppel, réz csatlakozással

• Csatlakozási mérete 1/2”, 3/4”, 1” belső menet

• Hosszúsága 10”

• Mennyiségvezérelt automata vízlágyító berendezés, digitális programozható  
vezérlő szeleppel 

• Telepítési feltételek: szükséges csatlakozás 3/4”, víznyomás min 2,5 - max. 6 bar

•  Térfogatáram: max. 0,5 m3/h

•  Kapacitás 20onK esetén: max. 1 m3/regenerálás 

•  Befoglaló méretek (ma. x sz. x me.): 680 x 200 x 360 mm

• Mennyiségvezérelt automata vízlágyító berendezés, digitális programozható 
vezérlő szeleppel 

• Telepítési feltételek: szükséges csatlakozás 3/4”, víznyomás min 2,5 - max. 6 bar

• Térfogatáram: max. 2 m3/h

• Kapacitás 20onK esetén: max. 5 m3/regenerálás 

• Befoglaló méretek (ma. x sz. x me.): 1330 x 230 x 440 mm

• Egyéb változatok: 1,2 és 1,8 m3 térfogatárammal

Szűrőbetétek

?

Kabinetes vízlágyító berendezések

Mechanikai szűrők

Hálós, visszamosható szűrőbetétek
• FCNTC05-5”-os szűrőházhoz, 100 µm résmérettel

• FCNTC10-10”-os szűrőházhoz, 100 µm résmérettel

FH-ATL0534

FH-AQA

10-SVR34SLIM

S100-SVR34

A mechanikai szűrők a szűrési finomságtól függően különböző lebegő és ülepedő anyagokat távolítanak el. A konyhai gé-
pek, berendezések (kávégép, mosogatógép, vízlágyító stb.) védelmében mindenképp célszerű a vízhálózatba iktatni. Egy 
esetleges csőtörés vagy a vezetékrendszer javítása során olyan nagy részecskeméretű szennyeződések is a vízbe juthatnak, 
melyek komoly károkat okozhatnak a szelepekben és a berendezések egyéb kényes alkatrészeiben. Minimális költség árán 
jelentős problémáktól mentesülhetünk

A tökéletes gépi mosogatás három ismérve: hatékony gépi mosogató és öblítőszer, korszerű adagolástechnika és - amiről 
sokan megfeledkeznek - a megfelelő paraméterekkel rendelkező víz. Hálózati víz esetén a víz kezelésére többnyire elégsé-
ges annak lágyítása, s már ezáltal is javul a mosogatás minősége - ez leginkább a kényes üvegpoharaknál biztosít látványos 
eredményeket. A vegyszer felhasználás mértéke is csökken, így hosszabb távon mindenképp célszerű és gazdaságos a 
beruházás.
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tudta-e, hogy...?

?
• Az emberi szervezet 70%-át víz alkotja.

• Föld felszínének 70%-át víz borítja.

• A Földön hozzávetőlegesen 1 trillió tonna víz található, amelynek alig több mint  
2 %-a édesvíz és csupán csak 0,003%-át tudjuk hasznosítani.

• A vízkeménység definíciója (nk°: német keménység) 1 nk°=17,85 mg/l kalcium kar-
bonát (CaCO3).

• A kazánok, hőcserélők felületére kirakódó 1 mm vastag vízkő nagyságrendileg 10% 
többlet energia felhasználást eredményez.

• A nem megfelelően működő gáztalanító és a nem megfelelő vegyszeradagolás 
korróziós sérüléseket okoz a gőzkazánokban.

• A ppm mértékegység az angol parts per million rövidítése, amely magyarul milli-
omod részt jelent, pl. mg/liter vagy cm3/m3.

• A hűtővizek biológiai kezelésére oxidatív és nem oxidatív biocidokat használunk, 
amelyek együttes alkalmazása adja a legjobb eredményt.

• A mikroorganizmusok számának vízben történő növekedéséhez tápanyagokra van 
szükség (szén, hidrogén, oxigén, foszfor, kén, nitrogén stb.).

• A klór fertőtlenítő hatása nagyban függ a víz pH értékétől, ugyanis lúgos tartomány-
ban a pH növekedésével fokozatosan csökken hatékonysága.

• Vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek extrém körülmények között is képesek 
szaporodni (extrém nyomás, szélsőséges hőmérséklet stb.).

• A lerakódott vízkő nemcsak hőszigetel, de kiváló élőhely a mikroorganizmusok szá-
mára, valamint a lyukkorróziós folyamatok kialakulását is elősegíti.

tudta-e, hogy...??
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mopok, moptartók, nyelek

mastermop
• Minőségi pamutmop

• 40 és 50 cm-es méretekben

• Zsebes-flipes kialakítás, így minden mop alvázhoz használható

• Mosás: 95˚C, > 300 alkalom

Kétvödrös felmosókocsi
• 2 db 15 literes vödör, prés

• Törésálló műanyag váz, 4 db önbeálló kerék ütközővel

• Billenthető, színterezett fém tolókeret, nyél rögzítő

• Opcionális eszköz- és vegyszertartó kosárral

mop alvázak
• Olympic: 40 cm-es mophoz 

• Speed Clean: 50 cm-es mophoz (40 cm-es rendelésre)

• Csíptetős

• Univerzális alunyéllel használható

• Egyéb színkódolás rendelésre

borsten mopok
• 40 cm-es méretben

• zsebes kivitel

• Borsten: zöld szín, tisztán sörtés kivitel, az extrém tisztításhoz

• Borsten Sani Correct: mikroszálas mop, piros dörzscsíkokkal

• 50 cm-es méretben és egyéb változatokban rendelésre

• Mosás piros: 95˚C, > 300 alkalom, zöld: 60˚C, >  150 alkalom

microfaser mop
• Minőségi mikroszálas mop

• 40 és 50 cm-es méretekben

• Zsebes-flipes kialakítás, így minden mop alvázhoz használható

• Mosás: 95˚C, > 300 alkalom

Tépőzáras moptartók
• 40 cm-es méretben

• Az alumínium változat rendelésre

• Az alu tartó esetében a nyélrögzítő teljes szélességben kitolható

• Univerzális alunyéllel használható

Tépőzáras mopok
• 40 cm-es méretben

• Mikroszálas és selyem-mikroszál keverékű változatok

• Mindkét mop dörzscsíkokkal van ellátva, a hatékonyabb tisztításért

• Karcmentes, hatékony tisztítás kényes felületeken is

• Tartós hátfelület

• Mosás: 60 ˚C, > 300 alkalom
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Kézipad
• 12 x 25 cm-es méret

• 4 színben és erősségben

Kézipad tartók
• Kézi és nyeles változatban

• 12 x 25 cm-es pad-hez

• A nyeles változat univerzális alunyéllel használható

Vízlehúzó
• 75 cm széles

• Műanyag

• Fém változat rendelésre

• Univerzális alunyéllel használható

univerzális alumínium nyél
• 4 színben

• Ø23 mm, 145 cm hossz

• Fúrt véggel

Ipari partvisok
• 80 cm-es méretben

• Durva szennyeződés: keményfa váz, fém nyéltartó, kókuszszálak

• Finom szennyeződés: keményfa váz, műanyag nyéltartó, szintetikus szálak

• Ø 25 mm fa nyéllel használható

• Egyéb változatok és méretek rendelésre

tengerész mop és moptartó
• 400 g-os

• A tartó univerzális alunyéllel használható

• Mosás: 95˚C, > 300 alkalom

Dustmop tartó
• 80 cm-es méretben

• Műanyag nyéltartó, acél keret

• Univerzális alunyéllel használható

Dustmop
• 80 cm-es méretben

• Ultra fibre anyag

• Mosás: 60˚C, > 300 alkalom
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Háztartási mopok
• Pamut 200 g-os

• Viszkóz 120 és 160 g-os változatok

• Mikroszálas mop 150 g-os, csík- és szöszmentes 
takarítást tesz lehetővé

Háztartási felmosó- és partvis nyelek
• Műanyag bevonatú és profi fém kivitelben a 

felmosófejekhez, 118 cm hosszal

• Fa változat a Gamma partvishoz, 124 cm-es

• Menetes véggel

Háztartási felmosó vödör
• 10 literes űrtartalom

• Facsaró kosárral

Gamma partvis
• Lakkozott, fahatású műanyag fej

• Szintetikus szál

• Esztétikus kivitel

• Fa nyéllel használható

Súrolókefék
• Kézi és nyeles változatok

• Műanyag és fa váz („piskótakefe”)

• Erős szintetikus sörte

edénymosó kefe
• Műanyag, 25 cm-es nyéllel

• Erős szintetikus sörte

Tollseprű
• Szintetikus

• Műanyag szárral (belső menettel)

• Egyszerű háztartási nyéllel (menetes vagy teleszkópos) hosszabbítható

Kerti seprű
• Műanyag váz

• Erős szintetikus sörte

• Háztartási menetes nyéllel használható

Szemetes lapát
• Nyélre pattintható

• Gumi éllel
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Ablakozó eszközök

Gumibetétes lehúzó
• Rozsdamentes kivitel

• 35 és 45 cm-es változatok

• Cseregumi 92 cm hosszban rendelhető

befogófej
• Rozsdamentes kivitel

• Gumibevonatú nyél

• Rugós sínbiztosítás

Ablakpengézők
• Nyeles változat, teleszkópos rúdra is rögzíthető

• Biztonsági pengéző, visszahúzható 4 cm-es éllel

• 10 cm-es pengéző, 10 db pengével, tartóval, csomagban

Portalanító
• Ovális

• Teleszkópos rúddal használható

teleszkópos rudak
• 2 x 1,25 m, 2 x 2,00 m és 3 x 2,00 m-es méretekben

• Egyéb hosszban rendelésre

Vizező tartó
• Alumínium-műanyag 

• Forgatható fejes

• 35 és 45 cm-es változatok

Vödör ablaktisztításhoz
• 22 literes űrtartalom

• 45 cm-es eszközökhöz is alkalmas

• Opcionálisan 4 db önbeálló kerékkel szerelhető

Vizező huzat
• 35 és 45 cm-es méretben

Padlópengéző 
• 10 cm-es pengével

• 35 cm-es nyéllel, markolattal
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Szivacsok, súrolók, törlőkendők

Súrolók
• Spirál fémsúroló, rugalmas, 2 db/ csomag

• Fémsúroló, 3 db/ csomag

• Góliát fémsúroló, 1 db/ csomag

• Műanyag dörzsi, karcmentesen tisztít, 1 db/ csomag

Dörzsis szivacsok
• Méretek: 70 x 95, 70 x 130 és 90 x 150 mm-es változatok

• Formázott kialakítás

• Több minőségi kategória: standard (vegyes színekben), 3M és SB változatok

• Különböző kiszereltségekben

Szivacskendő
• Nedves használatra

• 16 x 18 cm méretben

• 5 db/ csomag

Általános törlőkendő
• Száraz-nedves használatra

• 38 x 38 cm méretben

• Vegyes színben

• 5 db/ csomag

Üvegtörlő kendő
• Perforált „szarvasbőr” jellegű

• 35 x 39 cm-es méretben

• Csíkmentesen tisztít minden felületet

• Piros, egyéb színek rendelésre

• Mosható

Mikroszálas kendő
• Hagyományos, kötött-hurkolt

• 36 x 36 cm-es méretben

• 3M minőség

• Négy színben

• 95 ˚C-on mosható

PVAmikro kendő
• PVA és mikroszál keveréke

• 39 x 39 cm-es méretben

• Csíkmentesen tisztít minden felületet

• A kötött mikroszál garantálja a hatékony tisztítást

• A megkötött szennyeződés gyakorlatilag teljesen kiöblíthető

• Kék, egyéb színek rendelésre

• Többszázszor mosható, homogén szerkezete miatt rendkívül tartós

Általános törlőkendő
• Sárga színben

• Prémium minőség, vastag, tartós kendő 

• Száraz-nedves használatra

• 39 x 39 cm méretben

• Mosható
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Védőkesztyű
• Sav, lúg és olajálló

• 40 cm-es szárral

• Vastagsága a mechanikai sérüléseket is megakadályozza

Egyszer használatos kesztyűk
• Fólia, nitril és latex változatok

• Áttetsző és kék színekben

• 6-8-10 méretekben

• 100 db/ doboz 

Kesztyűk

Gumikesztyű
• Jó minőségű, tartós, CE minősítéssel

• 6-8-9-10 méretekben

Kiegészítők
takarítószett
• Önzáró lapát gumiéllel, 71 cm-es nyéllel, ergonomikus fogantyúval

• Seprű, hosszú szintetikus szállal, 87 cm-es nyéllel

• Nyélrögzítővel

Vödör
• 6 literes

• Szögletes

• Négy színben

Csúszásveszély tábla
• Angol nyelvű, esztétikus magyar matricázással

• Törésálló műanyag

Ipari seprű
• Hosszú, erős szintetikus szálak

• Durva szennyeződésekre

• Ø25 mm fa nyéllel használható

Hosszú szárú mosogató kesztyű
• Rendelhető 8, 9, 10, 11 cm-es méretekben

• Nitril kesztyű, 60 cm-es szárral, 0.40 mm vastagsággal

• Teljes értékű védőeszköz vegyi kockázatok ellen

• Rugalmas, ergonomikus, „finom” munkavégzésre is alkalmas

eN 388

4121

eN 374

AKl
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Hulladékgyűjtő zsákok

KZS-m 60x80
• 14 mikron, 60 x 80 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák 

• 20 db/tekercs, 25 tekercs/csomag

KZS-m 50x60
• 13 mikron, 50 x 60 cm-es hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/tekercs, 25 tekercs/csomag

SItteSZSáK 55x90
• 100 mikron, 55 x 90 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/ tekercs, 10 tekercs/ csomag

KZS-m 90x110
• 45 mikron, 90 x 110 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/ tekercs, 15 tekercs/ csomag

KZS-m 70x110
• 35 mikron, 70 x 110 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/ tekercs, 15 tekercs/ csomag

KZS-m 95x120
• 35 mikron, 95 x 120 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/ tekercs, 15 tekercs/ csomag

KZS-m 45x50
• 13 mikron 45 x 50 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák 

• 50 db/ tekercs, 20 tekercs/ csomag

KZS-m 70x110
• 25 mikron, 70 x 110 cm-es fekete, zöld, sárga színű hulladékgyűjtő zsák

• 20 db/ tekercs, 25 tekercs/ csomag

Zsákok egyéb színekben, méretben 2 hét átfutással rendelhetők!

KZS-m 35x45
• 11 mikron 35 x 45 cm-es fekete hulladékgyűjtő zsák 

• 50 db/ tekercs, 20 tekercs/ csomag
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Ügyfeleink számára szaktanácsadóink nyújtanak segítséget az adott feladatra legalkalmasabb 
gépek kiválasztásában. A felmerülő igények pontos kiszolgálása érdekében márkafüggetlen ér-

tékesítést végzünk. Kínálatunkban megtalálhatók a Ghibli és a Tennant por- és víz-
szívói, egytárcsás súrolói. A szőnyeg és kárpittisztításban jellemzően a Santoemma 
és Tennant gépeket ajánljuk. Gyalogkíséretű és ráülős automata padlósúroló ka-
tegóriában a Fimap és a Tennant gyártmányait kínáljuk, hálózati elektromos és 
akkumulátoros kivitelben. Delfin márkájú ipari porszívóink széles választékban - ext-
rém hőfokú, robbanásveszélyes munkahelyekre is- állnak rendelkezésre.

Berendezéseink egyszerűen kezelhetők, ergonómikusak, univerzálisan használ-
hatók. Igyekszünk rugalmas fizetési konstrukciókkal segíteni megrendelőinknek. 

Az általunk kínált gépek egyes típusai bérleti és lízing konstrukcióban is besze-
rezhetők. Gépeket kínálunk a legkisebb, néhány 10 m2–es irodáktól a sok 

10 000 m2 alapterületű ipari létesítményekig. 

Egyeztetést követően szakembereink díjmentes helyszíni bejárást 
tartanak az igények pontos megismerése céljából. Ajánlatot 
készítenek és tesztelési lehetőséget biztosíta-
nak. Megrendelést követően gépeket hely-
színre szállítjuk, beüzemeljük és a gépkezelőket 
oktatjuk.

Professzionális 
      takarítógépek

A komplex ellátás keretében az ipari és létesít-
ményhigiéniai vegyszerek átfogó kínálata mel-
lett, különös hangsúlyt fektetünk a professzioná-
lis takarítógépek kínálatára.
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PentaClean, Diósd

Buchmüller László 06-20/971-6280 Intézményhigiénia

Farkas Szabolcs 06-20/978-5246 Intézményhigiénia

Hernek Ferenc 06-20/361-6905 Textilhigiénia, intézményhigiénia

Kovács László 06-30/549-9886 Intézményhigiénia

Kulcsár Simon 06-20/260-0670 Intézményhigiénia

Miklovicz István 06-20/360-1412 Textilhigiénia, intézményhigiénia

Roncz Gábor 06-20/432-9613 Vízkezelés

Szőke Tamás 06-20/269-7489 Intézményhigiénia

Szőnyi Zsolt 06-20/355-5299 Élelmiszeripar/ mezőgazdaság-állattenyésztés

Tar Tibor 06-20/344-4658 Élelmiszeripar/ borászat

Ugrai Béla 06-20/936-8579 Élelmiszeripar/ húsipar

Varga zoltán 06-20/397-3302 Élelmiszeripar/ sütőipar, intézményhigiénia

Vereb András 06-20/444-8303 Intézményhigiénia

Szaktanácsadóink

A katalógusban szereplő termékek Biztonsági Adatlapjai és Termékismertetői megtalálhatók honlapunkon.

Kollégáink általános e-mail formátuma: vezeteknev.keresztnev@pentaclean.hu
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Székhely:

Nyitvatartás:

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21
GPS: 47°25´11´´ ; 18°56´28´´ 

Tel: +36 23 545 650 
Fax: +36 23 370 094 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu 
Web: www.pentaclean.hu

Héfő 700 - 1600

Kedd 700 - 1600

Szerda 700 - 1600

Csütörtök 700 - 1600

Péntek 700 - 1300

PeNtACleAN SZÉKHelY

PeNtACleAN
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