
NAZWA PRODUKTU OPIS ZASTOSOWANIE

EM008 
 
Non-Corrosive Bathroom  
& Bowl Cleaner/Descaler

Nie powodujący korozji środek do czyszczenia 
wszelkich powierzchni łazienkowych. Usuwa 
wapń, magnez, rdzę oraz inne twarde osady 
wodne.

Usuwa osady z mydła i twarde osady wodne 
z wyposażenia łazienek, muszli klozetowych, 
pisuarów, drzwi i ścian prysznica. Wykorzystanie 
do czyszczenia szkła, Plexiglass™, plastiku, 
włókna szklanego, porcelany i powierzchni 
chromowych.

Podłogi o powierzchni wytrzymałej i 
niewytrzymałej, ściany, wyroby z drewna, 
blaty, powierzchnie malowane oraz większość 
powierzchni odpornych na działanie wody.

Nie wymagający płukania neutralny środek 
czyszczący do użytku ogólnego.

EM010 
 
Orange HD Degreaser

Środek do czyszczenia/odtłuszczania 
powierzchni wytrzymałych. Rozpuszcza 
tłuszcze i smary.

Zastosowanie do czyszczenia powierzchni 
wytrzymałych, takich jak podłogi betonowe, 
maszyny, sprzęt oraz powierzchnie służące 
do przygotowywania żywności. Wykorzystanie 
w branżach przemysłowych, kuchniach, 
supermarketach i szkołach.

EM012 
 
Neutral Q128

Dwa w jednym: dezynfekujący bakteriobójczy 
detergent i dezodorant. Odświeża dany obszar 
na wiele godzin.

Czyszczenie i dezynfekcja podłóg, ścian, 
elementów instalacji oraz blatów. Wykorzystanie 
w szkołach, służbie zdrowia, klinikach 
weterynaryjnych, środkach transportu, ośrodkach 
opieki dziennej, sklepach i biurach.
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EM003 
 
Non-Solvent Cleaner Degreaser 

Wysokiej jakości środek “spryskaj i wytrzyj” do 
czyszczenia/odtłuszczania. Łatwo rozpuszcza 
smary, tłuszcze oraz inne zanieczyszczenia.

Podłogi, ściany, powierzchnie malowane, blaty, 
sprzęt, maszyny, filtry.

EM004 
 
Concentrated  
All Purpose Cleaner

Uniwersalny środek czyszczący. Niskopieniący i 
nie pozostawiający smug.

Podłogi o powierzchni wytrzymałej i 
niewytrzymałej, ściany, wyroby z drewna, 
blaty, powierzchnie malowane oraz większość 
powierzchni odpornych na działanie wody.

EM005 
 
GO² Oxygenated  
Multi-Purpose Cleaner

Uniwersalny nasycony tlenem środek 
czyszczący do stosowania na wszelkich 
powierzchniach twardych i do czyszczenia 
dywanów.

Powierzchnie twarde, zlewy, prysznice, 
wyposażenie łazienek, fugi, plamy na dywanie, 
podłogi, obszary dywanów.

Czyszczenie szkła i luster bez smug. Bez 
amoniaku lub rozpuszczalników.

Szło, lustra, szyby, Plexiglass™, plastik, włókno 
szklane, stal nierdzewna, blaty, malowane wyroby 
z drewna.

EM011 
 
Odor Neutralizer

Neutralizuje i eliminuje nieprzyjemne zapachy. 
Dezodoryzuje i odświeża dany obszar na wiele 
godzin.

Eliminowanie nieprzyjemnych zapachów w 
pokojach hotelowych, łazienkach, szatniach, 
pomieszczeniach ogólnodostępnych, biurach, 
pomieszczeniach służby zdrowia, piwnicach, 
obiektach handlowych, sklepach oraz 
magazynach.

EM009 
 
pH Neutral 
General Purpose Cleaner

EM007 
 
Ultra Concentrated
V.O.C. Free Glass Cleaner

DILUTION CONTROL SYSTEM

1. 4. Wybierz odpowiedni 
produkt do czyszczenia.

Naciśnij przycisk wysokiego 
przepływu, aby napełnić 
wiadra do mopa i szorowarki 
automatyczne.

2. 5.Zdejmij pokrywę i włóż 
do dozownika, tak 
aby znajdował się w 
odpowiednim miejscu.

Po użyciu należy usunąć 
butelkę. Przytrzymaj dno 
pojemnika z koncentratem 

do czyszczenia i przesuń 
w prawo dźwignię 
zwalniającą, pociągając 
koncentrat czyszczący 
w dół. Załóż ponownie 
pokrywę i odstaw z 

     powrotem na miejsce 
     przechowania.

3. Naciśnij przycisk niskiego 
przepływu, aby napełnić 
małe butelki.


