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Zielona chemia dla firm z branży utrzymania czystości  
i usług pralniczych

 

Od ponad 20 lat tworzymy najwyższej jakości chemię profesjonalną. Doskonale wiemy, że potrzeby rynku 

wciąż rosną, a światowe zasoby surowców są ograniczone. Wiemy także, jak ważna dla naszych klientów 

jest troska o środowisko naturalne. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty ekologiczną – zieloną 

chemię produkowaną w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju. Nowe produkty oferowane pod 

marką DRACO Green Professional są odpowiedzią na potrzeby firm działających w branży utrzymania 

czystości i usług pralniczych, dla których świadomość i odpowiedzialność za środowisko są tak samo 

ważne, jak dla nas.

Do produkcji wykorzystujemy surowce odnawialne, a procesy technologiczne zasilamy zieloną energią. 

Minimalizujemy zużycie wody oraz tworzenie odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych. Receptury 

produktów opracowujemy z uwzględnieniem ich zdolności do biodegradacji i emisyjności. Nie stosujemy 

żadnych substancji testowanych na zwierzętach. Dzięki temu produkty DRACO Green Professional 

wyróżniają się nie tylko wysoką skutecznością i dużą wydajnością, ale także minimalnym wpływem na 

środowisko naturalne. 

Dla naszych klientów nie jesteśmy jedynie dostawcą chemii, ale sprawdzonym partnerem, któremu 

można zaufać. Zapewniamy profesjonalne wsparcie przy wyborze odpowiedniego produktu oraz pomoc 

w sytuacjach awaryjnych i nietypowych. Dysponujemy dobrze zorganizowaną i rozbudowaną siecią 

dystrybucyjną na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ekologicznych środków czyszczących, dezynfekujących 

i piorących.

Pełną ofertę produktów DRACO można znaleźć na stronie www.draco-bis.pl
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UNI ecoSPRAY
Uniwersalny do codziennego mycia powierzchni zmywalnych

• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu i kurzu

ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny o przyjemnym zapachu do codziennego mycia: szyb, luster, ram 
okiennych, mebli, monitorów LCD, lad wystawienniczych oraz wszystkich powierzchni 
zmywalnych. z tworzyw sztucznych, drewnianych, drewnopodobnych. PCV, plexi, 
linoleum, kauczuku, kamienia, betonu szlifowanego, gresu, ceramiki i szkła. 

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
 
OPAKOWANIE
Rozpylacz: 13 x 750 ml kod: 60200007

MYCIE I PIELĘGNACJA

NAWIERZCHNIE

UNI ecoDAILY
Uniwersalny do codziennego mycia powierzchni zmywalnych

• Czyści i odświeża powierzchnie plastikowe, drewnopodobne i szklane
• Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu i kurzu
• Wydajny w niskich stężeniach
• Posiada przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny do codziennego mycia wszystkich powierzchni zmywalnych. 
Do zastosowania na powierzchniach typu: szyby i lustra, ramy okienne, drewniano 
lakierowane, tworzywa sztuczne, plexi, beton szlifowany, gres i ceramika.

DOZOWANIE
5 - 20 ml / 1 L wody bieżącej

OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 1 L kod: 6050001
Kanister: 4 x 5 L kod: 6050005
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pH 1%
7 13 146 121 2 83 94 105 11



5

ZDJECIE TYMCZASOWE

NAWIERZCHNIE
MYCIE I PIELĘGNACJA 

GLASS ecoSPRAY
Mycie powierzchni szklanych i luster

• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu i kurzu

ZASTOSOWANIE
Produkt do ręcznego i codziennego mycia: szyb, luster, ram okiennych, lad 
wystawienniczych oraz wszystkich powierzchni zmywalnych odpornych na działanie 
wody i detergentów. 

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
 
OPAKOWANIE
Rozpylacz: 13 x 750 ml kod: 60100007

9
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SOL ecoDAILY
Uniwersalny do codziennego mycia podłóg zmywalnych

• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni 
• Bezpieczny dla wszystkich powierzchni zmywalnych
• Wydajny w niskich stężeniach

ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny o przyjemnym zapachu do codziennego mycia wszystkich podłóg 
zmywalnych. Do zastosowania na powierzchniach typu: beton szlifowany, gres, marmur, 
ceramika, kamień, PCV, linoleum, parkiet lakierowany, panele, podłogi zabezpieczone 
polimerami.

DOZOWANIE
5 - 20 ml / 1 L wody bieżącej
 
OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 1 L kod: 3450001
Kanister: 4 x 5 L kod: 3450005

7

MYCIE I PIELĘGNACJA – MYCIE RĘCZNE

PODŁOGI

pH 1%
7 13 146 121 2 83 94 105 11
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COMBI ecoDAILY
Uniwersalny do maszynowego mycia podłóg zmywalnych

• Skutecznie usuwa bieżące zabrudzenia
• Bezpieczny dla wszystkich powierzchni zmywalnych
• Nie spienia się w maszynach czyszczących
• Posiada przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE 
Produkt uniwersalny o przyjemnym zapachu do maszynowego mycia wszystkich podłóg 
zmywalnych. Do zastosowania na powierzchniach typu: beton szlifowany, gres, marmur, 
kamień, ceramika, lastrico, PCV, linoleum.

DOZOWANIE 
W zależności od zabrudzenia: 0.5% - 3%
 
OPAKOWANIE 
Kanister: 10 L kod: 3460010
Beczka: 200 L kod: 3460200

11

PODŁOGI
MYCIE I PIELĘGNACJA – MYCIE MASZYNOWE

pH 1%
7 13 146 121 2 83 94 105 11



8

SANIT ecoSPRAY
Uniwersalny co codziennego mycia powierzchni sanitarnych

• Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące
• Usuwa kamień wapienny i rdzawe nacieki
• Skutecznie czyści nie mażąc powierzchni
• Posiada przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny do codziennego mycia powierzchni i urządzeń sanitarnych.  
Do zastosowania na powierzchniach zmywanych typu: podłogi, ściany, armatura 
sanitarna, kabiny prysznicowe, wanny kąpielowe emaliowane i akrylowe.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania
 
OPAKOWANIE
Rozpylacz: 13 x 750 ml kod: 60300007

2

SANIT ecoGEL
Mycie powierzchni i urządzeń sanitarnych

• Skutecznie usuwa kamień wapienny i rdzawe nacieki
• Zalecany przy stosowaniu twardej wody
• Sprawdza się na powierzchniach pionowych 
• Posiada przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt w żelu z do codziennego mycia powierzchni i urządzeń w pomieszczeniach 
sanitarnych typu: muszle klozetowe, pisuary, bidety, wanny, umywalki, brodziki, kabiny 
prysznicowe, ceramiczne podłogi i ściany. Do zastosowania w gospodarstwach domowych, 
służbie zdrowia, domach opieki społecznej, przemyśle rolno-spożywczym i gastronomii.

DOZOWANIE
Gotowy do zastosowania

OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 750 ml kod: 81500007
Kanister: 4 x 5 L kod: 8150005
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SANIT ecoDAILY
Uniwersalny do codziennego mycia powierzchni sanitarnych

• Skutecznie usuwa kamień wapienny i rdzawe nacieki
• Nie niszczy powierzchni z chromu i porcelany
• Pozostawia lśniące i czyste powierzchnie
• Posiada przyjemny zapach

ZASTOSOWANIE
Produkt uniwersalny na bazie kwasu cytrynowego do codziennego mycia powierzchni  
i urządzeń sanitarnych. Do zastosowania na powierzchniach zmywalnych typu: podłogi, 
ściany, armatura sanitarna, kabiny prysznicowe, wanny kąpielowe emaliowane i akrylowe. 

DOZOWANIE
5 - 20 ml / 1 L wody bieżącej

OPAKOWANIE
Butelka: 15 x 1 L kod: 8130001
Kanister: 4 x 5 L kod: 8130005

2

MYCIE I PIELĘGNACJA

POWIERZCHNIE SANITARNE

pH 1%
7 13 146 121 2 83 94 105 11
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SANIT ecoCID
Gruntowne mycie powierzchni sanitarnych

• Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń mineralnych
• Skutecznie rozpuszcza rdzę, nacieki wodne, zabrudzenia cementowe
• Eliminuje pozostałości mydła i tłustego brudu
• Pozostawia lśniące i czyste powierzchnie

ZASTOSOWANIE 
Produkt na kwasu cytrynowego do gruntownego mycia powierzchni i urządzeń 
sanitarnych. Do zastosowania na powierzchniach zmywalnych typu: podłogi, ściany, 
muszle klozetowe, pisuary, umywalki.

DOZOWANIE 
50 - 200 ml / 1 L wody bieżącej
 
OPAKOWANIE 
Butelka: 15 x 1 L kod: 8140001
Kanister: 4 x 5 L kod: 8140005

1

POWIERZCHNIE SANITARNE
GRUNTOWNE MYCIE

pH 1%
7 13 146 121 2 83 94 105 11
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