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Producent profesjonalnych środków czyszczących i pielęgnujących
do myjni samochodowych
Skuteczne i wydajne mycie oraz pielęgnacja karoserii i wnętrza samochodu
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Produkty firmy DRACO wykorzystywane są zarówno w profesjonalnych myjniach samochodowych, jak i w salonach detailingowych.
Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz chemii samochodowej, m.in. szampony samochodowe, piany aktywne, woski oraz
produkty specjalnego zastosowania.
Kompleksowa oferta oraz sprawdzone technologie gwarantują skuteczność mycia bez uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Wszystkie nasze produkty powstają na bazie wyselekcjonowanych surowców dobranych tak, aby przy jak najniższych stężeniach
produktu gotowego spełnić wysokie wymagania jakościowe stawiane przez myjnie samochodowe, osiągnąć maksymalną wydajność
oraz zminimalizować ryzyko ingerencji w środowisko naturalne.
Dla naszych klientów nie jesteśmy jedynie dostawcą chemii, ale sprawdzonym partnerem, któremu można zaufać. Nasi handlowcy
pomagają dobrać rozwiązania jak najlepiej dostosowane do potrzeb wybranej myjni lub salonu oraz wspierają klientów korzystających
z naszych produktów.
Dysponujemy dobrze zorganizowaną i rozbudowaną siecią dystrybucji na terenie całego kraju. Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą naszych środków czyszczących i pielęgnujących przeznaczonych do myjni samochodowych.
Pełną ofertę produktów DRACO można znaleźć na stronie www.draco-bis.pl

DRACO-BIS
Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Poland
tel. +48 62 767 23 55, +48 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl

OBRÓBKA WSTĘPNA

OBRÓBKA WSTĘPNA
USUWANIE OWADÓW

PIANY AKTYWNE
PH 1%

11

CAR FOAM

PH 1%

11

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Nie pozostawia smug i zacieków wodnych
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia karoserii samochodowych.

1L

5L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:5
Natrysk: 1:10 - 1:30

21 kg

PH 1%

11

5L

1L

PH 1%

8

• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie niszczy elementów lakierowanych, szkła i plastiku
• Łatwo spłukiwalny

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 1:1 - 1:10

5L

NanoFOAM

INSECT Cleaner
12

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Nadaje wysoki połysk

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
Natrysk: 1:10 - 1:50

20 L

Produkt do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego usuwania owadów i innych zabrudzeń pochodzenia organicznego
z szyb i karoserii samochodowych.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna o zapachu pomarańczy do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia
karoserii samochodowych.

1L

INSECT Remover

Produkt do usuwania owadów i zabrudzeń organicznych
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie niszczy elementów lakierowanych, szkła i plastiku
• Łatwo spłukiwalny
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego usuwania owadów i innych zabrudzeń pochodzenia organicznego
z szyb i karoserii samochodowych.

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

SuperFOAM
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Nieagresywna dla powierzchni wrażliwych
• Wydajna przy niskich stężeniach
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia karoserii samochodowych.

1L

5L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
Natrysk: 1:10 - 1:30
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

22 kg

PH 1%

13

TRUCK Foam
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Efekt niskiej piany
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

1L

4

5L

22 kg

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:2
Natrysk: 1:10 - 1:30
Mycie podwozi i kół: 1:2 - 1:5
Mycie silników: 1:1-1:3

5

OBRÓBKA WSTĘPNA

OBRÓBKA WSTĘPNA
MYCIE FELG / PRODUKTY KWASOWE

MYCIE KÓŁ I SILNIKA / PRODUKTY ZASADOWE
PH 1%

12

WHEEL Remover

PH 1%

3

Produkt do mycia felg stalowych i aluminiowych
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie niszczy elementów aluminiowych, stali czarnej i plastiku
• Łatwo spłukiwalny
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego mycia obręczy kół stalowych i aluminiowych.

5L

1L

5L

10 L

PH 1%

2

Produkt do mycia felg stalowych i aluminiowych
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie niszczy elementów aluminiowych, stali czarnej i plastiku
• Łatwo spłukiwalny
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego mycia obręczy kół stalowych i aluminiowych.

1L

PH 1%

12

1L

ALU Strong
Produkt kwasowy do mycia i wytrawiania aluminium
• Działa wytrawiająco na powierzchnie aluminiowe
• Łatwo spłukiwalny
• Nie pozostawia smug i zacieków wodnych
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany na bazie kwasu fluorowodorowego do bezdotykowego mycia
i wytrawiania powierzchni aluminiowych.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

750
ml

• Doskonale rozpuszcza osady mineralne z powierzchni porowatych
• Posiada przyjemny zapach
• Usuwa osad z klocków hamulcowych

DOZOWANIE
Natrysk: 1:3 - 1:5

20 L

WHEEL Cleaner
12

Produkt kwasowy do mycia i odkamieniania oraz wytrawiania aluminium

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany do bezdotykowego mycia i odkamieniania oraz wytrawiania
powierzchni aluminiowych.

DOZOWANIE
Natrysk 1:1 - 1:15
1L

ALU Fresh

5L

10 L

DOZOWANIE
Natrysk: 1:5 - 1:10

20 L

MOTO Remover

Red WHEEL
1

Produkt do mycia silnika i podzespołów mechanicznych
• Skutecznie czyści zabrudzenia olejowe, ropopochodne oraz smary
• Nie niszczy elementów aluminiowych i plastiku
• Łatwo spłukiwalny

Produkt do mycia felg stalowych i aluminiowych
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie niszczy elementów aluminiowych, stali czarnej i plastiku
• Efekt „Krwawej felgi"

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego mycia i odtłuszczania silnika oraz podzespołów samochodowych.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do czyszczenia felg stalowych i aluminiowych oraz innych metalowych powierzchni.

DOZOWANIE
Natrysk 1:1 - 1:10

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

750
ml

5L

MOTO Cleaner
12

Produkt do mycia silnika i podzespołów mechanicznych
• Skutecznie czyści zabrudzenia olejowe, ropopochodne oraz smary
• Nie niszczy elementów aluminiowych i plastiku
• Łatwo spłukiwalny
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego mycia i odtłuszczania silnika oraz podzespołów samochodowych.

750
ml

6

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

7

PIANY AKTYWNE

PIANY AKTYWNE
MYCIE BEZDOTYKOWE / MYCIE PIANOWE

MYCIE BEZDOTYKOWE / MYCIE NATRYSKOWE
PH 1%

12

1L

5L

20 L

PH 1%

12

1L

5L

20 L

PH 1%

12

1L

5L

11 kg 22 kg

PH 1%

12

TRUCK 2000

PH 1%

12

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe

TurboFOAM
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada właściwości zwilżające i myjące brud drogowy
• Tworzy trwałą i gęstą pianę o konsystencji śniegu
• Nie niszczy powłok ochronnych

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:4
Natrysk: 1:10 - 1:20
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:7-1:10
Natrysk: 1:20-1:30
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

5L

10 L

20 L

TRUCK 3000

PH 1%

12

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe

NanoTEC
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Ekstremalnie wydajnie się spienia w niskich stężeniach
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:5
Natrysk: 1:10 - 1:25
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:3 - 1:10
Natrysk: 1:10 - 1:80
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

1L

TRUCK 4000

5L

10 L

20 L

PH 1%

12

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe

Piana XXL
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada właściwości zwilżające i myjące brud drogowy
• Tworzy trwałą i gęstą pianę o konsystencji śniegu
• Nie niszczy powłok ochronnych

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:5
Natrysk: 1:10 - 1:40
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:7 - 1:10
Natrysk: 1:20 - 1:30
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

20 L

NanoTEC
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Ekstremalnie wydajnie się spienia w niskich stężeniach
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia karoserii samochodowych.

1L

8

5L

10 L

20 L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:3 - 1:10
Natrysk: 1:10 - 1:80
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

9

PIANY AKTYWNE

PIANY AKTYWNE
PIANY KOLOROWE / MYCIE SZCZOTKĄ

PIANY KOLOROWE / MYCIE BEZDOTYKOWE
PH 1%

12

ActivFOAM PINK

PH 1%

9

Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze różowym
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Przyjemny zapach – gumy balonowej
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany o kolorze
intensywnie różowym i przyjemnym zapachu gumy balonowej.

5L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

20 L

PH 1%

12

5L

PH 1%

12

PH 1%

9

Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze błękitnym
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Przyjemny zapach – świeży wiosenny

20 L

5L

Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze błękitnym
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Przyjemny zapach – świeży wiosenny

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

20 L

ActivFOAM YELLOW

PH 1%

9

Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze żółtym
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Innowacyjna receptura stworzona w nanotechnologii

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

ActivFOAM BLUE-2

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany o kolorze błękitnym
i przyjemnym świeżym zapachu.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia i odtłuszczania pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany
o kolorze jasnożółtym i przyjemnym cytrusowym zapachu.

5L

• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze różowym
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Przyjemny zapach – gumy balonowej

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

20 L

ActivFOAM BLUE

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

20 L

Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany o kolorze
intensywnie różowym i przyjemnym zapachu gumy balonowej.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany o kolorze błękitnym
i przyjemnym świeżym zapachu.

5L

ActivFOAM PINK-2

ActivFOAM YELLOW-2
Kolorowa piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze żółtym
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Innowacyjna receptura stworzona w nanotechnologii
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia i odtłuszczania pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany
o kolorze jasnożółtym i przyjemnym cytrusowym zapachu.

5L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

20 L

PH 1%

9

ActivFOAM
Piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze białym
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Innowacyjna receptura stworzona w nanotechnologii
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia i odtłuszczania pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany
o kolorze białym.

5L

10

20 L

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

11

PIANY AKTYWNE

SZAMPONY

TRANSPORT CIĘŻKI

MYCIE RĘCZNE

PH 1%

13

1L

5L

10 L

20 L

PH 1%

13

1L

5L

22 kg

PH 1%

11

5L

22 kg

PH 1%

13

TRUCK

PH 1%

6

Produkt dwuskładnikowy do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Produkt dwufazowy
• Usuwa smary i oleje

CAR SHAMPOO
Szampon do ręcznego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Wydajny przy niskich stężeniach
• Nie wysusza skóry rąk

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Szampon płynny o zapachu cytrusowym do ręcznego mycia karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:3 - 1:8
Natrysk: 1:10 - 1:80
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

5L

10 L

20 L

TRUCK Power

PH 1%

6

Produkt dwuskładnikowy do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Produkt dwufazowy o przyjemnym zapachu
• Usuwa smary i oleje

NanoSHAMPOO
Szampon do ręcznego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Zbudowany w technologii nanocząstek krzemu
• Nie wysusza skóry rąk

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Szampon płynny o zapachu zielonego jabłuszka do ręcznego mycia karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:5
Natrysk: 1:10 - 1:50
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200
1L

5L

10 L

TRUCK Special

20 L

PH 1%

6

Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Do zastosowania na wszystkich rodzajach pojazdów
• Nie pozostawia smug i zacieków wodnych

SHAMPOO
Szampon do ręcznego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Wydajny przy niskich stężeniach
• Nie wysusza skóry rąk

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia pojazdów.

ZASTOSOWANIE
Szampon płynny o zapachu gumy balonowej do ręcznego mycia karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
Natrysk: 1:10 - 1:50
Mycie podwozi i kół: 1:5 - 1:20

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 1:100 - 1:200
1L

5L

20 L

TRUCK Foam
Piana aktywna do bezdotykowego mycia pojazdów
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Efekt niskiej piany
• Usuwa silne zabrudzenia drogowe
ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do wstępnego oraz zasadniczego bezdotykowego mycia i odtłuszczania pojazdów.

1L

12

5L

22 kg

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:2
Natrysk: 1:10 - 1:30
Mycie podwozi i kół: 1:2 - 1:5
Mycie silników: 1:1-1:3

13

MYCIE TUNELOWE (PORTALOWE)

OSUSZACZE I WOSKI
OSUSZACZE

MYCIE AUTOMATYCZNE
PH 1%

6

20 L

200 L

PH 1%

7

Szampon do myjni automatycznych
• Posiada silne właściwości myjące i neutralizujące alkaliczność
• Wydajny przy niskich stężeniach
• Łatwo spłukiwalny

11

200 L

PH 1%

9

20 L

Osuszacz-nabłyszczacz do myjni ręcznych i automatycznych
• Produkt 2 w 1 (nabłyszczacz-osuszacz)
• Nadaje wysoki połysk
• Wydajny w niskich stężeniach
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do bezdotykowego osuszania i nabłyszczania karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
System pianowy: 0.5% - 2%

DOZOWANIE
Natrysk: 1:50 - 1:100
5L

20 L

AutoFOAM

PH 1%

7

Piana aktywna do myjni automatycznych
• Posiada silne właściwości myjące i spieniające
• Wydajna przy niskich stężeniach
• Łatwo spłukiwalna

CAR WaxBrilliant
Osuszacz-nabłyszczacz do myjni ręcznych i automatycznych
• Produkt 3 w 1 (wosk-nabłyszczacz-osuszacz)
• Nadaje wysoki połysk
• Wydajny się spienia w niskich stężeniach

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do tunelowego mycia karoserii samochodowych.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany o intensywnym zapachu wiśni do bezdotykowego osuszania i
nabłyszczania karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
System pianowy: 0.5% - 2%

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:10 - 1:20
Natrysk: 1:100 - 1:300

5L

20 L

ActivFOAM

PH 1%

7

Piana aktywna do mycia pojazdów
• Efekt gęstej i obfitej piany o kolorze białym
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Innowacyjna receptura stworzona w nanotechnologii

DOZOWANIE
Lanca pianowa: 1:1 - 1:10
System pianowy: 0.5% - 1%

CAR Wax
Płynny wosk do myjni ręcznych i automatycznych
• Produkt 2 w 1 (nabłyszczacz-osuszacz)
• Nadaje wysoki połysk
• Tworzy hydrofobową powierzchnię zabezpieczającą lakier
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany do nabłyszczania karoserii samochodowych.

ZASTOSOWANIE
Piana aktywna do mycia i odtłuszczania pojazdów osobowych, dająca efekt gęstej i obfitej piany
o kolorze białym.

5L

CAR WaxDryer

ZASTOSOWANIE
Szampon płynny do tunelowego mycia karoserii samochodowych.

1L

PH 1%

20 L

AutoSHAMPOO

DOZOWANIE
Natrysk: 1:50 - 1:200
1L

5L

10 L

20 L

PH 1%

7

CAR WaxProtect
Płynny wosk do myjni ręcznych i automatycznych
• Produkt 3 w 1 (wosk-nabłyszczacz-konserwant lakieru)
• Wydajny w niskich stężeniach
• Tworzy ekstremalnie hydrofobową powierzchnię zabezpieczającą lakier
ZASTOSOWANIE
Płynny wosk do konserwacji i nabłyszczania karoserii samochodowych.

5L

14

DOZOWANIE
Natrysk: 1:300 - 1:600
10 L

20 L
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KOSMETYKA WNĘTRZA

KOSMETYKA WNĘTRZA
CZYSZCZENIE TAPICEREK I WNĘTRZA

CZYSZCZENIE TAPICEREK I DYWANÓW
PH 1%

10

GLASS & MIRROR

TEXTIL DoubleUp
9

Czyszczenie dywanów, wykładzin dywanowych i tapicerek
• Bezpiecznie i skutecznie czyści wykładziny i dywany
• Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe
• Produkt niskopianowy do prania ekstrakcyjnego

DOZOWANIE
Czyszczenie ekstrakcyjne: 1% - 3%
Czyszczenie zasadnicze: 2% - 5%

PH 1%

12

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

TEXTIL Power

PH 1%

12

Czyszczenie tapicerek i wykładzin dywanowych
• Bezpiecznie i skutecznie czyści tapicerki tekstylne oraz wykładziny i dywany
• Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe
• Zabezpiecza i separuje kolory podczas prania

DOZOWANIE
Czyszczenie wstępne: 1:5
Czyszczenie gruntowne: 1:10

5L

PH 1%

7

1L

5L

• Do czyszczenia tkanin naturalnych i syntetycznych
• Niskopianowy i łatwo wypłukiwany
• Nie zawiera fosforanów

MULTI CLEANER

ORANGE Booster
10

Produkt wspomagający pranie i doczyszczanie
• Wspomaga pranie i usuwa plamy
• Bezpieczny dla tkanin kolorowych
• Neutralizuje nieprzyjemne zapachy

DOZOWANIE
Wspomaganie czyszczenia: 0.5% - 1%
Działanie miejscowe: gotowy do zastosowania

Czyszczenie tapicerek i wykładzin dywanowych

DOZOWANIE
Czyszczenie pielęgnacyjne: 1:10
Czyszczenie gruntowne: 1:5

10 L

Mycie powierzchni zmywalnych
• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Nadaje właściwości antystatyczne
• Posiada świeży zapach
ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych z tworzyw sztucznych,
drewnianych, drewnopodobnych i plastikowych.

ZASTOSOWANIE
Produkt wspomagający pranie i doczyszczanie powierzchni zmywalnych w połączeniu z bazowym
produktem myjącym lub piorącym oraz jako produkt samodzielny do miejscowego czyszczenia.

1L

PRANIE APC

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny niskopienny do wstępnego oraz gruntownego czyszczenia tapicerek tekstylnych oraz
wykładzin i dywanów.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do wstępnego oraz gruntownego czyszczenia silnie zanieczyszczonych tapicerek
tekstylnych oraz wykładzin i dywanów.

1L

• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Szybko odparowuje i nie pozostawia smug
ZASTOSOWANIE
Produkt gotowy do zastosowania na bazie alkoholu do mycia: szyb, luster, ram okiennych, lad
wystawienniczych oraz wszystkich powierzchni zmywalnych.

ZASTOSOWANIE
Proszek do wstępnego oraz zasadniczego czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych i tkanin
tapicerskich.

5 kg

Mycie powierzchni szklanych

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

Vinyl APC
9

Gruntowne mycie powierzchni zmywalnych
• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i odtłuszczające
• Ekonomiczny w zastosowaniu dzięki skoncentrowanej formule
• Pozostawia świeży cytrusowy zapach
ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych z tworzyw sztucznych,
drewnianych, drewnopodobnych i plastikowych.

750
ml

16

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
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KOSMETYKA WNĘTRZA

KOSMETYKA WNĘTRZA
TAPICERKA SKÓRZANA

KOKPIT I PLASTIKI

LEATHER Cleaner

COCKPIT Brilliant
7

7

Emulsja do mycia i pielęgnacji plastików wewnętrznych
•
•
•
•

Nadaje połysk i długotrwałą ochronę
Posiada właściwości antystatyczne
Ożywia kolor
Pozostawia przyjemny zapach

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

LEATHER Care

COCKPIT Bubble Gum
7

7

Emulsja do mycia i pielęgnacji plastików wewnętrznych
•
•
•
•

Nadaje połysk i długotrwałą ochronę
Posiada właściwości antystatyczne
Ożywia kolor
Pozostawia przyjemny zapach gumy balonowej

750
ml

5L

Mleczko do konserwacji tapicerki skórzanej
• Zabezpiecza skórę przed ponownym wnikaniem zabrudzeń
• Chroni i ożywia kolory
• Pozostawia przyjemny zapach
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny w postaci mleczka do konserwacji tapicerki skórzanej.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do mycia i pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych.
DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

• Produkt 2 w 1 (czyszczenie-konserwacja)
• Chroni i ożywia kolory
• Zabezpiecza skórę przed ponownym wnikaniem zabrudzeń
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny na bazie mydła i wosków, do pielęgnacyjnego czyszczenia i konserwacji tapicerki
skórzanej.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do mycia i pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych.
750
ml

Produkt do czyszczenia i konserwacji tapicerki skórzanej

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
5L

COCKPIT Mat
7

Emulsja do mycia i pielęgnacji plastików wewnętrznych
•
•
•
•

Nadaje efekt matu i długotrwałą ochronę
Posiada właściwości antystatyczne
Ożywia kolor
Pozostawia przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do mycia i pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych.
750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

Vinyl DELUXE
7

Emulsja do mycia i pielęgnacji plastików wewnętrznych
•
•
•
•

Nadaje połysk i długotrwałą ochronę
Posiada właściwości antystatyczne
Ożywia kolor
Pozostawia przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do mycia i pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych.
750
ml

18

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
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KOSMETYKA WNĘTRZA

KOSMETYKA WNĘTRZA
ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
ACTIVE SPORT
FOR MEN

AURORA
FOR MEN

HUGOS
FOR MEN

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70800007
Box: 25 x 70 ml
kod: 708000007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71000007
Box: 25 x 70 ml
kod: 710000007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71200007
Box: 25 x 70 ml
kod: 712000007

Nawiązanie do:
Invictus od Paco Rabane

Nawiązanie do:
Fahrenheit od Christian Dior

Nawiązanie do:
Hugo od Hugo Boss

GOLD BRICK
FOR MEN

VALENTYN
FOR MEN

AROMA
FOR WOMAN

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71300007
Box: 25 x 70 ml
kod: 713000007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71700007
Box: 25 x 70 ml
kod: 71700008

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70900007
Box: 25 x 70 ml
kod: 709000007

Nawiązanie do:
1 Milion od Paco Rabane

Nawiązanie do:
Valentino Uomo od Valentino

Nawiązanie do:
Paradiso od Roberto Cavalli

BLACK CAT
FOR WOMAN

ITALIANA
FOR WOMAN

LAST CHANCE
FOR WOMAN

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71400007
Box: 25 x 70 ml
kod: 714000077

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71600007
Box: 25 x 70 ml
kod: 716000007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71800007
Box: 25 x 70 ml
kod: 718000007

Nawiązanie do:
Black Opium od YSL

Nawiązanie do:
Si od Giorgio Armani

Nawiązanie do:
Chance

FREE LIFE
UNISEX

BUBBLE GUM

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71500007
Box: 25 x 70 ml
kod: 715000007

CITRUS

OCEANIC

SPRING

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70100007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70300007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70500007

GREEN TEA

APPLE

COFFEE LATTE

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70200007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70400007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70600007

RAIN

VANILLIA

ORANGE & VANILLIA

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 70700007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 72300007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 72200007

Rozpylacz: 13 x 750 ml
kod: 71100007
Box: 25 x 70 ml
kod: 711000007

Nawiązanie do:
CK One od Calvin Klein

20
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KOSMETYKA WNĘTRZA

KOSMETYKA ZEWNĘTRZNA
SZYBY I LUSTERKA

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

NANOSILVER Care
6

PH 1%

8

Neutralizator nieprzyjemnych zapachów
• Eliminuje nieprzyjemne zapachy powodowane przez rozwój bakterii i grzybów
• Neutralizuje zapachy po dymie papierosowym oraz spalinach
• Pozostawia świeży i przyjemny zapach

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

1L

GLASS & MIRROR
9

Neutralizator nieprzyjemnych zapachów ludzkich, zwierzęcych i pohodowlanych
• Eliminuje nieprzyjemne zapachy powodowane przez zanieczyszczenia organiczne
• Nadaje się do stosowania jako dodatek do środka czyszczącego
• Pozostawia świeży i przyjemny zapach

DOZOWANIE
1:10 do 1:100

Mycie powierzchni szklanych
• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Szybko odparowuje i nie pozostawia smug
ZASTOSOWANIE
Produkt gotowy do zastosowania na bazie alkoholu do mycia: szyb, luster, ram okiennych, lad
wystawienniczych oraz wszystkich powierzchni zmywalnych.

ZASTOSOWANIE
Produkt silnie skoncentrowany środek na bazie komponentów aktywnych biologicznie do
neutralizacji nieprzyjemnych zapachów powodowanych moczem oraz innymi zanieczyszczeniami
pochodzenia organicznego.
750
ml

• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu
• Wydajny w niskich stężeniach

DOZOWANIE
Mycie ręczne: 5 - 20 ml / 1 L

5L

ODOUR NEUTRALIZATOR
7

Koncentrat do mycia powierzchni szklanych

ZASTOSOWANIE
Produkt skoncentrowany do mycia szyb, luster, ram okiennych oraz wszystkich powierzchni
zmywalnych ze szkła i plastiku.

ZASTOSOWANIE
Produkt neutralny na bazie alkoholu wzbogacony nanocząstkami srebra do usuwania nieprzyjemnych
zapachów powodowanych przez rozwój grzybów i bakterii.
750
ml

GLASS Clean

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

RAIN Wiper
7

Produkt do hydrofobowego zabezpieczania szyb
• Poprawia widoczność i bezpieczeństwo podczas jazdy
• Tworzy powłokę antystatyczną dla deszczu, pary wodnej oraz śniegu
• Bezpieczny dla powierzchni szyb i plastików
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny nazywany „niewidzialną wycieraczką”, do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni
szyb samochodowych, lusterek i reflektorów.

750
ml

22

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
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KOSMETYKA ZEWNĘTRZNA

KOSMETYKA ZEWNĘTRZNA
PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE

KAROSERIA I OPONY

Quick SHINE
6

TAR Remover
7

Płynny wosk do ręcznego zastosowania
• Likwiduje wypłowienie lakieru
• Nadaje wysoki połysk
• Nie posiada środków ściernych
ZASTOSOWANIE
Płynny wosk do ręcznego nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych.

750
ml

1L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

GLUE & PAINT Remover

PLASTIKI I OPONY
7

PLASTIC Black
7

Produkt do konserwacji tworzyw sztucznych i gumy
• Posiada silne właściwości nabłyszczające
• Ożywia kolor, przywraca pierwotny wygląd
• Tworzy hydrofobową powłokę odporną na działanie wody i zanieczyszczeń
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych i gumy.

• Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym
• Działa szybko i skutecznie
• Nie pozostawia zacieków i tłustych plam
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do usuwania silnych zabrudzeń typu: asfalt, smoła, żywice oraz innych tłustych
zanieczyszczeń drogowych z szyb i karoserii samochodowych.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
5L

Produkt do usuwania smoły i asfaltu

Produkt do usuwania klejów i farb
• Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym
• Działa szybko i skutecznie
• Nie pozostawia zacieków i tłustych plam
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do usuwania silnych zabrudzeń typu: klej, farba, ślady po barwnikach oraz innych
tłustych zanieczyszczeń drogowych z szyb i karoserii samochodowych.

1L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
1L

5L

IPA Cleaner
6

PLASTIC Brilliant
7

Produkt do pielęgnacji tworzyw sztucznych i gumy
• Nadaje wysoki połysk i długotrwałą ochronę
• Posiada właściwości antystatyczne
• Ożywia kolor
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny na bazie oleju silikonowego do pielęgnacji elementów zewnętrznych z tworzyw
sztucznych i gumy.

750
ml

5L

Produkt do odtłuszczania powierzchni
• Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym
• Działa szybko i skutecznie
• Alkohol izopropylowy 99%
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do odtłuszczenia powierzchni lakierowych przed dalszą ich obróbkę
i konserwowaniem.

750
ml

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

RUST Remover
6

Produkt do odrdzewiania powierzchni
• Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym
• Działa szybko i skutecznie
• pH neutralne
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny o pH neutralnym do usuwania zanieczyszczeń metalicznych i rdzy z powierzchni
zmywalnych.

750
ml

24

5L

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
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WARSZTAT

WARSZTAT
MYJKI WARSZTATOWE

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI
PH 1%

13

1L

5L

10 L

20 L

PH 1%

12

HD.100

TAR
7

Gruntowne czyszczenie podłóg zmywalnych
• Rozpuszcza zastarzały brud oraz pozostałości tłuszczów i olejów
• Doczyszcza fugi i spoiny
• Nie posiada uciążliwego zapachu

Produkt do mycia i odtłuszczania
• Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym
• Działa szybko i skutecznie
• Nie pozostawia zacieków i tłustych plam

ZASTOSOWANIE
Produkt wysokoalkaliczny, skoncentrowany do gruntownego czyszczenia powierzchni silnie zabrudzonych.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny do ręcznego mycia i odtłuszczania części samochodowych oraz podzespołów silnika.

DOZOWANIE
Lanca pianowa od 1:1 do 1:5
Mycie natryskowe i ciśnieniowe od 1:10 do 1:50
Mycie ręczne i maszynowe: od 1:20 do 1:200

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
20 L

HD.101
Gruntowne czyszczenie podłóg zmywalnych
• Rozpuszcza zastarzały brud oraz pozostałości tłuszczów i olejów
• Niskopienny, nadaje się do automatów czyszczących
• Nie posiada uciążliwego zapachu
ZASTOSOWANIE
Produkt alkaliczny do gruntownego mycia podłóg zmywalnych.
DOZOWANIE
Mycie gruntowne: 1% - 10%

1 L 10 L

PH 1%

13

HD.200
Mycie i doczyszczanie kostki brukowej
• Usuwa plamy z olejów napędowych, smarów i innych substancji smolistych
• Do stosowania w postaci rozcieńczalnej z wodą
• Działa szybko i skutecznie
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny silnie skoncentrowany do mycia i odtłuszczania oraz okresowego doczyszczania
kostki brukowej.
DOZOWANIE
Mycie gruntowne: 1:5 - 1:30

1 L 10 L

PH 1%

3

ODKAMIENIACZ
Produkt kwasowy do mycia i odkamieniania powierzchni
• Doskonale rozpuszcza osady mineralne z powierzchni porowatych
• Nie pozostawia smug i zacieków wodnych
• Posiada przyjemny zapach
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny skoncentrowany do bezdotykowego mycia i odkamieniania powierzchni zmywalnych
takich jak: konstrukcje stalowe, powierzchnie z poliwęglanu, banery reklamowe, zabudowa myjni
samochodowych, płytki ceramiczne.

10 L

26

DOZOWANIE
Mycie bieżące: 1 - 10%
Mycie gruntowne: 1 - 5%

27

WARSZTAT

HIGIENA RĄK
MYCIE I DOCZYSZCZANIE RĄK

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ
PH 1%

11

Pasta BHP

WorkBase PROFESSIONAL
9

Proszek do prania odzieży roboczej
• Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe
• Zawiera komponenty zapobiegające szarzeniu tkanin
• Zabezpiecza i separuje kolory podczas prania

DOZOWANIE
Pranie odzieży: 15g - 30 g/1 kg

PH 1%

WorkBase ENERGY

12

Płyn do prania odzieży roboczej

5L

28

5L

COBRA U-200
6

• Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe
• Zawiera komponenty zapobiegające szarzeniu tkanin
• Zabezpiecza i separuje kolory podczas prania

DOZOWANIE
Pranie odzieży roboczej: 0.5 - 2%
Doczyszczanie powierzchni: 0.5 - 20%

DOZOWANIE
Produkt gotowy do zastosowania

10 L

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny przeznaczony do prania wstępnego oraz zasadniczego wszystkich rodzajów tkanin
z włókien bawełnianych i mieszanych. Nadaje się także do gruntownego mycia i usuwania tłustych
zabrudzeń typu: zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary z powierzchni odpornych na działanie alkaliów.
1L

• Nie zawiera piasku
• Do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń
• Nawilża skórę rąk
ZASTOSOWANIE
Pasta detergentowa do mycia silnie zabrudzonych rąk. Usuwa silne zabrudzenia typu: smary, farby,
pył i oleje.

ZASTOSOWANIE
Produkt proszkowy przeznaczony do prania wstępnego oraz zasadniczego wszystkich rodzajów
tkanin z włókien bawełnianych i poliestru. Nadaje się do prania odzieży roboczej narażonej na silne
zabrudzenia pochodzenia organicznego oraz zabrudzenia smarami, olejami i pigmentami.
5 kg

Pasta detergentowa do mycia rąk z elementami ściernymi i gliceryną

Żel detergentowy do mycia i odtłuszczania rąk z elementami ściernymi i gliceryną
• Nie zawiera rozpuszczalników ropopochodnych
• Do usuwania średnich i ciężkich zabrudzeń
• Nawilża skórę rąk
ZASTOSOWANIE
Produkt w żelu do mycia i odtłuszczania silnie zabrudzonych rąk. Usuwa zabrudzenia typu:
smary, farby, lakiery, tusze drukarskie, oleje. Posiada wzmocnioną siłę działania, dzięki zawartości
przyjaznych dla skóry mikrogranulek.

5L

10 L

DOZOWANIE
Produkt gotowy do zastosowania
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PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI
PH 1%

13

LATEX Remover

PH 1%

12

Produkt alkaliczny do usuwania gumy, lateksu, parafiny i skrobi
• Posiada silne właściwości myjące i odtłuszczające
• Nie działa wytrawiająco
• Łatwo spłukiwalny
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny alkaliczny, silnie skoncentrowany do ręcznego, natryskowego oraz pianowego mycia
pojazdów.
DOZOWANIE
Natrysk: 4 - 5%

20 kg 200 kg

PH 1%

2

23
kg

PH 1%

6

PH 1%

12

Produkt kwaśny do usuwania betonu
• Posiada silne właściwości odkamieniające
• Usuwa brud drogowy i ropopochodny
• Nie pozostawia smug i zacieków wodnych

23
kg

Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający-dezynfekujący
• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
• Działa bakteriobójczego i grzybobójczego
• Do zastosowania w mobilnych oraz centralnych systemach mycia pianowego

DOZOWANIE
Stężenie: 2 - 4%
Temperatura: 20 - 60°C

230
kg

ISOBET 820

PH 1%

8

Produkt do zabezpieczenia powierzchni przed przywieraniem betonu
• Posiada właściwości antyadhezyjno-antykorozyjne
• Nie przebarwia powierzchni betonu
• Powoduje zachowanie gładkiej i niechropowatej powierzchni betonu

DR SURFASteril DX-20
Produkt dezynfekujący
• Skuteczny w niskim stężeniu i temperaturze
• Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, sporóbójczo oraz wirusobójczo (ASF i Ptasia grypa)
• Do zastosowania poprzez oprysk, pianowane lub zamgławianie metodą na zimno i gorąco
ZASTOSOWANIE
Produkt płynny przeznaczony do dezynfekcji materiałów i powierzchni w miejscach hodowli
zwierząt oraz środków transportu zwierząt.
DOZOWANIE
Stężenie: 1 - 25% (Nie stosować w obecności zwierząt)

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

5L
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DR FOAM FLUX

ZASTOSOWANIE
Produkt alkaliczny z chlorem o właściwościach odtłuszczających do pianowego mycia
i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie chloru.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny przeznaczony do smarowania i zabezpieczania form stalowych i drewnianych przed
przywieraniem betonu kruszywowego.

17 kg 170 kg

• Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
• Nie spienia się podczas mycia
• Właściwości sekwestrujące dają możliwości zastosowania produktu w wodzie twardej

DOZOWANIE
Stężenie: 0.3 - 2%
Temperatura: 20 - 65°C

230
kg

CONCRETE Remover

DOZOWANIE
Mycie natryskowe: od 1:1 do 1:10

23 kg 230 kg

Alkaliczny produkt myjący-odtłuszczający-dezynfekujący

ZASTOSOWANIE
Produkt alkaliczny z chlorem do mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych.

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny silnie skoncentrowany do mycia: elewacji, konstrukcji aluminiowych oraz pojazdów
przewożących beton – powierzchnie nielakierowane.

5L

DR CIP FLUX

20 kg

SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Działanie bakteriobójcze, wg. PN-EN 1276:2010
Działanie grzybobójcze, wg. PN-EN 1650+A1:2013:08
Działanie sporobójcze, wg. PN-EN 13704:2018;
Działanie wirusobójcze, wg. PN-EN 14675:2015
Substancja czynna: glutaraldehyd, czwartorzędowe sole amoniowe
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AKCESORIA

AKCESORIA

SZCZOTKI I AKCESORIA

OPRYSKIWACZ

Profesjonalne szczotki i akcesoria firm VIKAN do zapewnienia profesjonalnej

MERCURY Super Pro+ 360

higieny oraz bezpieczeństwa pracy:

• Umożliwia aplikację cieczy niezależnie od położenia opryskiwacza
• Idealne rozwiązanie dla firm sprzątających, myjni samochodowych, warsztatów samochodowych
• Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na preparaty o odczynie kwaśnym i zasadowym

•
•
•
•
•
•

Trwała konstrukcja
Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów
Podział na kolory
Odporność na niskie i wysokie temperatury pracy (od -25°C do +121°C)
Odporność na agresywne produkty chemiczne
Zgodność z systemem HACCP

GĄBKA DO MYCIA RĘCZNEGO

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:
0.5L, 1L, 1,5L

OPRYSKIWACZ
ORION Super Pro+ 360

• Dokładne mycie bez zadrapań lakieru
• Ergonomiczna, gruba z dużymi dziurami
• Odporna na środki chemiczne

• Opryskiwacz ciśnieniowy do aplikacji agresywnych środków chemicznych
• Doskonale sprawdzają się w pracy w myjniach samochodowych, warsztatach mechanicznych,
budownictwie i drogownictwie
• Posiada uszczelnienia vitonowe, zawór bezpieczeństwa, rękojeść lancy z manometrem, końcówkę rozpylającą (regulującą ciecz od mgiełki do strumienia)
DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:
3L, 6L, 9L, 12L

IRCHA

PIANOWNICA
Urządzenie do ciśnieniowego wytwarzania piany

• Ircha syntetyczna o wymiarze: 54 cm x 44 cm
• Idealnie nadaje się do osuszania i wycierania samochodu

PISTOLET WYSOKIEGO CIŚNIENIA
Urządzenie do ciśnieniowego mycia
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OBSŁUGA KLIENTA


SERWIS TELEFONICZNY

62 767 23 55, 62 767 23 85

OFERTA FIRMY


UWAGA

Sposób użycia i zastosowania naszych produktów

Firma nasza działa w sześciu działach oferując wysokiej jakości produkty
do utrzymania profesjonalnej higieny w:

ustala nasz doradca.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące

Wartości pH podane w katalogu dotyczą rozcieńczeń



Higiena w przemyśle spożywczym

oferty oraz aplikacji produktów nasze biuro handlowe

dla 1% dla produktów skoncentrowanych oraz 100%



Higiena w rolnictwie i hodowli

jest do waszej dyspozycji w godzinach od 8.00 do 16.00.

dla produktów gotowych do zastosowania.



Higiena w gastronomii

Służymy pomocą przy ustalaniu technologii prania,



Higiena instytucjonalna

zastosowania odpowiednich produktów i wartości



Higiena w pralnictwie

dozowania.



Profesjonalna chemia samochodowa



SERWIS INTERNETOWY

www.draco-bis.pl


NEWSLETTER

Pełna dokumentacja wszystkich produktów jest

Wszystkie najświeższe informacje są dla Państwa

dostępna na naszej stronie internetowej i każdego dnia

dostępne w dziale DLA KLIENTA.

aktualizowana, dokumenty dostępne to:

Wejście znajduje się na dole strony internetowej.



Karty charakterystyki

Dostępne informacje:



Ulotki informacyjne



Cennik produktów



Pozwolenia Ministra Zdrowia



Informacje o zmianach



Instrukcje bezpiecznego magazynowania



Nowe produkty



Katalogi



Wasze propozycje

DRACO-BIS
Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Poland
tel. +48 62 767 23 55, +48 62 767 23 85
e-mail: biuro@draco-bis.pl, www.draco-bis.pl

