
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 CURĂȚENIE · IGIENĂ · MENȚINEREA VALORII 
 

 

Îngrijirea textilelor 



 
 
 
 

Descoperiți familia BÜFA 
 
 

Ceea ce a început cu peste o sută treizeci de ani în urmă a devenit acum o afacere care probabil depășește 

chiar și cele mai îndrăznețe visuri ale fondatorilor săi. astăzi, grupul BÜFA este o familie compusă din 500 de 

minți strălucite care creează produse și sisteme inovatoare și ecologice utilizate în aplicații specifice, 

satisfăcând cele mai înalte standarde de calitate. 

 
Aceste produse constituie motivul pentru care suntem prima opțiune a clienților noștri – și legătura 

perfectă dintre producători și industria de procesare. 

 
Curățenie · Igienă · Menținerea valorii 

Activitățile noastre sunt axate pe 

crearea și producerea de produse 

inovatoare pentru curățarea articolelor de 

îmbrăcăminte, textile și piele, precum și 

pentru igiena textilelor. Metodele de 

curățare și spălare special coordonate 

asigură o eficacitate și o eficiență 

maxime, combinate cu tratarea delicată 

a fibrelor și a culorilor. 

Conexiuni în întreaga lume 

Activitățile noastre se extind pe piața 

întregii lumi. Partenerii naționali și 

internaționali din distribuție se bazează 

pe expertiza noastră, pe standardul de 

calitate fără precedent al produselor 

noastre, precum și pe serviciile noastre 

extensive și competente. 

Conservarea resurselor 

Noi acordăm o mare importanță unei 

abordări de conservare a resurselor. Din 

acest motiv, suntem dedicați 

sustenabilității și în dezvoltarea 

produselor. Acest lucru se referă pe de 

o parte la utilizarea apei și a energiei, 

iar pe de altă parte la utilizarea 

eficientă a produselor noastre. 

 

 

Certificarea în conformitate cu ISO 

9001 (managementul calității) și ISO 

14001 (managementul mediului) 

constituie o practică obișnuită pentru 

noi. 
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Curățare chimică în percloretilenă, solvenți tip 
hidrocarbură, GreenEarth

® 
și SENSENE™

 

 

 

Agenți pt. îndepărtarea petelor 
 

Seria Detaprofi 
Gama excelentă pentru îndepărtarea 

profesională a petelor cu un spectru 

larg de acțiune în post-tratare; 

aplicabil în pre-tratarea petelor cu 

metodele de lucru din post-tratare. 

Detaprofi-Blodex 
pentru reziduuri alimentare, sânge, 

proteine, lapte etc. 

Detaprofi-Tanex 
pentru iarbă, ceai, cafea, băuturi 

colorate etc. 

Detaprofi-Lacex 
pentru vopsele pe bază de ulei, 

grăsimi, ruj de buze, pix etc. 

Detaprofi-Medex 
pentru împrospătarea culorilor, urme 
de la nasturi etc. 

Detaprofi-Ferex 
pentru rugină, reziduuri metalice, 

pete vechi de sânge etc. 

Detasolv 
pentru pete solubile în solvenți cum 

ar fi rășini, vopsele și lacuri, adezivi, 

ulei și grăsimi. 

 

Agenți de 
periere/pulverizare 

 
Devantol Super 
Agent de periere foarte eficace 

pentru grăsime abundentă și murdărie 

umedă (gulere, manșete etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benzafix A-B-C-Set 
Gamă mică de agenți pentru îndepărtarea 

petelor pentru pre-tratare rapidă. 

Benzafix A 
pentru vopsele pe bază de ulei, grăsimi, 

ruj de buze, pix etc. 

Benzafix B 
pentru reziduuri alimentare, sânge, 

proteine, lapte etc. 

Benzafix C 
pentru iarbă, ceai, cafea, băuturi 

colorate etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silco Pre (GreenEarth® ) 
Agent pre-periere foarte concentrat, 

formulă foarte eficientă, ușor de clătit; 

îndepărtează eficient chiar și murdăria 

persistentă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detafix 
Serie universală de îndepărtare a petelor 

pentru toate tipurile de îmbrăcăminte și 

textile; cinci produse specifice pot fi 

utilizate în pre-tratarea și post-tratarea 

petelor. 

Detafix-Blotol 
Detafix-Tanol 
Detafix-Color 
Detafix-Tintol 
Detafix-Rostol 

 
BÜFA-Detazym 
Gel pentru îndepărtarea petelor, conține 

enzime pentru petele de la apret ș i  

proteine; eficace în special împotriva 

petelor mai vechi; menține culorile în 

articolele de îmbrăcăminte și textile. 

 
 
 

Devantol Magic 
Agent puternic de periere pentru 

murdăria abundentă de la grăsimi 

(gulere, manșete etc.), foarte adecvat și 

pentru pre-pulverizare. 

 

Benzapon Pre 
Agent de periere foarte eficace pt. 

grăsime abundentă și murdărie 

umedă (gulere, manșete etc.) 

Devantol Soft 
Agent de periere delicat pentru murdăria 

extinsă; este delicat față de vopselele și 

imprimeurile de pe articolele fine.

Benzapon Easy 

Agent de pulverizare special pentru 

tehnologia Jet-Clean; poate fi clătit fără 

reziduuri într-un solvent pe bază de 

hidrocarburi; îndepărtează eficace 

mirosurile de urină și transpirație. 

SECASENE® Pre 
Agent de periere ideal pentru utilizarea 

în SENSENETM; foarte economic la aplicare 

și ușor de clătit; îndepărtează eficient 

murdăria persistentă. 

P 

P F 

F 

P 
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F 
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Detergenți 
 

Benzapon Atlantic 
Detergent foarte concentrat de clasă 

superioară, cu rezultate deosebite de 

curățare chiar și în doze minime. Iese în 

evidență prin parfumul proaspăt unic de 

pe materialele curățate și capacitatea 

mare de complexare a apei; adecvat și 

ca agent de pre-periere. 

 
Benzapon Sanofresh 
Detergent foarte concentrat de calitate 

premium cu  capacitate deosebită de 

complexare a apei, efect puternic 

antistatic și dezodorizant; poate fi 

utilizat și ca agent de pre-periere. 

 
Secapur Breeze 
Detergent pentru curățare chimică și  

agent de pre-periere; deține putere 

excelentă de curățare și  previne 

înnegrirea; cu parfum proaspăt 

persistent. 

 
Secapur Dry Master 
Detergent cationic foarte concentrat 

pentru curățare igienică cu bun efect 

antistatic, dezodorizant și de finisare; 

îmbunătățește distinct călcarea. 

Silco Clean (GreenEarth®) 
Detergent foarte concentrat cu 

proprietăți antistatice deosebite, care  

creează o senzație excelentă de 

îmbrăcăminte curată și cu parfum plăcut. 

 
Secapur Mega Plus 
Detergent premium care combină 

avantajele surfactanților anionici și 

cationici într-un singur produs; efect 

excelent de curățare datorită procesului 

Mega-Clean, astfel încât se diminuează 

utilizarea componentei de îndepărtare a 

petelor; conține agenți excelenți 

antistatici, de finisare și absorbanți de 

mirosuri. Îmbunătățește distinct 

calitatea călcării. 

 
Secapur Spring 
Detergent cationic foarte concentrat 

cu parfum proaspăt de durată și 

efecte antistatice deosebite; în plus, 

prezintă o îmbunătățire considerabilă 

a calității călcării și facilitează foarte 

mult curățarea filtrului. 

Secapur ESA 
Detergent cationic cu efect antistatic 

deosebit; conferă articolelor de 

îmbrăcăminte și textilelor un tușeu 

voluminos și catifelat. 

 
Secapur Perfect 
Detergent anionic foarte concentrat cu 

capacitate excelentă de emulsionare a 

apei; ideal pentru curățarea salopetelor 

de lucru cu aditivi pentru apă. Adecvat și 

ca agent de pre-periere. 

 

BÜFA-Avantol 
Activator de pre-curățare cu absorbant 

de mirosuri pentru eliminarea tuturor 

tipurilor de mirosuri (îmbrăcămintea de 

la azilurile de bătrâni, salopetele de 

lucru etc.); diminuează utilizarea 

componentei de îndepărtare a petelor și 

este extrem de eficient datorită efectului 

foarte pronunțat al curățării. 

 
SECASENE® Clean (SENSENE™) 
Detergentul foarte concentrat iese în 

evidență prin performanța excelentă de 

curățare; deține proprietăți antistatice 

excelente și conferă un tușeu plăcut al 

materialului. 

P 

P 

F 

F 

P 

P 

P 
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Curățare chimică în percloretilenă, solvenți tip 
hidrocarbură, GreenEarth

® 
și SENSENE™
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Agenți de impregnare / agenți de finisare 
 

Secasit Lotus 
Agent de finisare de primă clasă pentru 

protecția materialelor rezistente la apă 

și la ulei; asigură un tușeu extrem de 

suplu; menține capacitatea de a 

respira a materialului; este adecvat și 

ca agent de finisare pentru protecția 

chimică a echipamentelor de protecție. 

 
Silco Lotus (GreenEarth®) 
Agent de finisare cu îndepărtarea 

murdăriei și a apei, care creează efecte 

deosebite de rezistență la apă, ulei și 

murdărie. 

 
SECASENE®  Lotus (SENSENETM) 
Agent de finisare cu protecția 

materialului, conceput special pentru 

utilizarea în SENSENE™, cu  proprietăți 

deosebite de rezistență la apă, ulei și 

murdărie. 

Secarbon Lotus 
Agent de finisare de primă clasă pentru 

protecția materialelor rezistente la apă și 

la ulei; asigură un tușeu extrem de 

suplu; menține capacitatea de a respira 

a materialului și îmbunătățește 

substanțial calitatea călcării. 

 
ModulDOS-Produkt 3 
Agent de finisare, conferă produsului 

curățat un tușeu plin, ferm; 

îmbunătățește confortul la purtare. 

 
ModulDOS-Produkt 4 
Balsam și agent antistatic, asigură 

un tușeu catifelat, moale; face 

salopetele de lucru catifelate și 

suple. 

Spray de impregnare 
În pulverizatoare; protejează eficient 

articolele de îmbrăcăminte, cele din 

piele și echipamentul de campare 

împotriva murdăriei și udării. 

 
Spray de finisare 
În pulverizatoare; adecvat pentru 

toate articolele de îmbrăcăminte și 

textile, materiale și fibre; asigură 

un tușeu plin, ferm. 

 
 

Produse speciale 
 

Hypur Konz. 
Agent de îndepărtare a mirosurilor 

foarte concentrat și agent activ 

adițional pentru metodele de 

curățare igienică; prezintă eficacitate 

atât în solvent, cât și în tubulatura de 

aer a mașinii; îndepărtează eficace 

mirosurile de bacterii și cele din 

textilele implicate în incendii. 

 
Defoam 2000 
Agent antispumant fără solvenți 

pentru prevenirea formării spumei 

în timpul distilării. 

 
 

Hypur Spezial 
Agent universal de îndepărtare a 

mirosurilor pentru pulverizare înainte 

sau după curățare; cu efect puternic 

dezodorizant; elimină mirosurile 

neplăcute de urină, transpirație, nicotină 

etc. 

 
Duftstoff Tropical 
Concentrat parfumat, maschează și 

neutralizează mirosurile neplăcute; se 

poate combina cu detergenții. 

 
Secalux 
Concentrat cu înălbitor optic; 

intensifică albeața articolelor albe de 

îmbrăcăminte și împrospătează nuanțele 

pastelate; maschează redepunerea 

posibilă a murdăriei; poate fi adăugat în 

detergent. 

P F 

P F 

P F 

P F 
P F W 

P 

P F 

P F 
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Solvenți/Agenți de îngrijire pe bază de solvenți 
 

DOWPER Pure Power** 
Percloretilenă proaspătă din fabrică. 

 
 

BÜFA TDC 2000 
Solvent pe bază de hidrocarburi cu 

puritate înaltă pentru mașini cu astfel 

de solvenți; delicat față de materiale; 

conține un agent de conservare pe 

termen lung. 

 
SENSENETM

 

Solvent pe bază de alcooli modificați. 
 
 

Neutracid flüssig 
Stabilizator de complexare a acizilor; 

previne descompunerea sistemului 

stabilizator conținut în percloretilenă, 

protejând astfel mașinile de coroziune; 

complexează acizii grași liberi și previne 

mirosurile neplăcute de la solvent și 

textile. 

Neutracid HC 
Agent de conservare pentru solvenții 

pe bază de hidrocarburi; previne 

dezvoltarea bacteriilor, protejând 

astfel pe termen lung solventul pe 

bază de hidrocarburi de mirosurile 

neplăcute. 

 
SECASENE®  Recovery 
Electrolit special pentru a recupera 

eficient SENSENE din apa de contact; 

reduce substanțial pierderile de 

solvent. 

 
Solvent Clean HC 
Pudră foarte activă pentru filtre pentru 

acoperirea prealabilă a filtrelor; 

decolorarea și substanțele desprinse 

sunt absorbite; acizii grași și mirosurile 

sunt complexate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silco Solv D5 
Solvent pe bază de silicon pentru 

curățarea textilelor cu performanță 

excelentă de curățare; inodor; eficient 

împotriva grăsimii și a murdăriei 

complexate de apă. 

 
** Carc. 2 / Cronic acvatic 2 / Irit. piele 2 / Sens. piele 1 / STOT SE 3 

F 

P F 

P 

F 

Alcool modificat SENSENE™ 
Pentru a vă delecta simțurile… 
™Trademark of SAFECHEM www.safechem-europe.com 

www.sensene.com 
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Curățarea pielii / Îngrijirea pielii 
 
 
 

Curățare/ 
Refacere lipidică 

 
Lival LM 
Surfactant cu o formulă pe bază de ulei; 

adecvat și pentru pre-perierea 

suprafețelor mari; acționează și ca un 

săpun în interiorul mașinii, cu proprietăți 

de lubrifiere și de înmuiere. 

 
Secapur Perfect 
Detergent anionic pentru curățare chimică 

foarte concentrat, pentru curățarea  

murdăriei intense a pielii industriale în 

percloretilenă. 
 

Lival Soft 
Agent și balsam pentru lubrifierea pielii,  

pentru aplicarea în percloretilenă și 

solvenți pe bază de hidrocarburi. 
 

Lival Licker Konz. 
Produs pentru îngrijirea pielii foarte 

concentrat pentru curățarea și  

lubrifierea pielii întoarse, pe bază de 

ulei natural de clasă superioară. 

Aplicabil în percloretilenă, hidrocarburi 

și apă. 

Lival CB 
Agent și  balsam de calitate superioară 

pentru refacerea lipidică a pielii și a 

blănurilor. Lival CB produce un luciu 

mat la blănuri și conține un agent 

antistatic adițional pentru părul din 

blană. Se utilizează în percloretilenă și 

solvenți pe bază de hidrocarburi. 

Diluat cu solvent pe bază de 

hidrocarburi, Lival CB este de 

asemenea agentul ideal pentru 

rafinarea blănurilor. 

Adeziv 
 

Fixamin PUK 
Adeziv rezistent la spălare cu uscare 

rapidă pentru curățarea chimică a pielii și 

blănurilor. Reducere substanțială a 

efortului de a repara articolele tratate. 

P F 

P F 

P F W P F 
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BÜFA Care 4.0 – 
noul tip de curățare umedă 

– fără efecte secundare – 
 
 

Ozerna Polar – detergent lichid puternic cu 

protecție activă a culorii; ideal și pentru 

îmbrăcămintea de exterior (blugi, hanorace etc.) și 

pentru rochii de mireasă, costume de damă, 

uniforme, echipamente de protecție; caracterul slab 

alcalin, combinat cu surfactanții foarte eficace duc 

la o putere de curățare impresionantă. 
 

Lizerna Carat – agent de finisare a 

textilelor, acoperă în special textilele delicate 

cu un finisaj protector; previne împâslirea lânii, 

reduce vizibil formarea cutelor și un absorbant 

de mirosuri previne mirosurile neplăcute. 

 
Lizerna Citro – un acid natural pentru scăderea 

valorii pH-ului și pentru neutralizarea detergenților, 

pentru a asigura textilelor protecția optimă. 

 
Lizerna Conditioner – agent de finisare de 

mare performanță, pregătește textilele pentru 

uscarea într-un timp foarte scurt și protejează 

împotriva deteriorării. 

 
 
 
 
 
 
 

Procesul este… 
  

■ strălucit de simplu 
■ extrem de puternic 
■ extrem de eficace din punct de 

vedere al costurilor 
■ conceput complet 

 
 
 

Aceasta este perfecțiune în totalitate. 
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Spălare textile/Curățare umedă 
 

Detergenți pentru spălări 
dificile 

 
Ozerna Extra 
Detergent concentrat foarte eficace 

pentru spălări dificile, îndepărtează 

eficient murdăria de la grăsime și 

pigmenți chiar și la temperaturi joase; 

obține o albeață deosebită datorită 

înălbitorilor optici selectați; înălbirea 

eficace și delicată începe deja la 30°C; 

testat dermatologic. 

 
Ozerna Premium 
Pulbere de spălare universală a 

textilelor activată cu enzime, nu conține 

fosfați, de calitate premium. Eficace la 

temperaturi de spălare de la 30 la 90°C. 

Activă biologic, cu enzime noi, speciale. 

 
 
 

Ozerna Compact 
Agent de spălare puternic alcalin pentru 

textilele cu murdărie intensă, cu putere 

mare de înălbire. Activat cu enzime, 

eficace la temperaturi de spălare de la 

30 la 90°C. Recomandat în special în 

domeniul de catering. Produs ideal 

împotriva murdăriei intense și a petelor 

persistente. 

 
Ozerna Classic Plus 
Detergent profesional cu enzime pentru 

spălări dificile, nu conține fosfați; raport 

excelent preț-performanță. 

 
 

Agenți de spălare slabi și agenți de spălare pentru textile colorate 
 

Ozerna Rainbow 
Agent de spălare foarte concentrat 

pentru textile colorate, foarte delicat 

față de culori la 30–60°C; conferă 

textilelor un parfum proaspăt de vară; 

testat dermatologic. 

Ozerna Care 
Agent de spălare lichid slab pentru 

textile colorate și pentru toate 

materialele delicate care pot fi spălate; 

nu conține înălbitori optici, agenți de 

înălbire și  fosfați. Formare constantă a 

spumei. 

Oldopal Sept 
Agent de spălare lichid slab pentru 

îmbrăcăminte și textile delicate de 

calitate superioară. În combinație cu 

Sept PES Konz.* are un efect de 

dezinfecție încă de la 40°C; înregistrat 

la VAH (Asociația de Igienă Aplicată), 

testat dermatologic. 

 

Ozerna Polar 
Detergent foarte eficient la temperaturi 

joase pentru textile colorate, 

îmbrăcăminte de exterior și de lucru, cum 

ar fi echipamentele de protecție. Foarte 

adecvat de asemenea pentru tratarea 

textilelor din hoteluri și din domeniul 

gastronomic. Face culorile mai 

luminoase și le conferă un miros plăcut. 

Testat dermatologic. În combinație cu 

Lizerna Sept*, este în curs de 

înregistrare la Institutul Robert-Koch ca 

proces de dezinfecție aprobat pentru 

zonele A și B (bacterii și  virusuri). 

 

*Utilizați cu grijă produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informaț iile despre produs înainte de utilizare. 
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Sistemul modular modern de spălare 
Ozerna ECO – 

cu etichetă ecologică, natural. 
Trioul perfect pentru toți cei care doresc să facă mai mult 

decât o simplă spălare – performanță eficace de spălare, 

durabilitate reală și protecție modernă a mediului! 

Sistemul Ozerna ECO de la BÜFA putere prin natură vă 

oferă toate acestea. Sistemul nostru de spălare 

ecologică funcționează pe principiul modular și constă 

dintr-un detergent alcalin universal, un înălbitor lichid 

pe bază de oxigen și un agent de neutralizare. Ne 

plasăm încrederea în baza ecologică a ingredientelor 

noastre. 

.+ 
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Agenți de spălare universali 
 

Ozerna Diamond 
Detergent alcalin foarte concentrat 

pentru textile, cu performanță 

excelentă de curățare. Acest produs 

lichid este caracterizat prin faptul că 

are o dozare ecologică și este delicat 

față de materiale. În combinație cu 

Lizerna Sept* este înregistrat la VAH 

(Asociația de Igienă Aplicată) și la 

Institutul German Robert-Koch ca 

dezinfectant pentru textile. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ozerna BME 
Agent de spălare lichid universal 

puternic alcalin, cu înălbitori optici; 

în combinație cu Sept PES Konz.* este 

listat ca dezinfectant la VAH 

(Asociația de Igienă Aplicată). 

 
Ozerna Evolve®

 

Detergent alcalin într-o singură etapă 

fără înălbitori optici și  cu proprietăți 

distincte de dizolvare a grăsimilor și a 

proteinelor; eficacitate mare chiar și la 

temperaturi joase de 40°C. Datorită 

amestecului de compuși activi – exclusiv 

naturali, materii prime regenerabile – se 

obține un grad înalt de curățare, care se 

poate atinge de obicei numai cu 

detergenții puternic alcalini. Datorită 

amestecului special de tenside, Ozerna 

Evolve® acționează chiar și la 

caracteristici foarte scăzute ale apei. 

Ozerna Evolve® este certificat în 

conformitate cu eticheta ecologică UE 

ca parte a sistemului Ozerna ECO. 

Ozerna Tiger 
Detergent foarte concentrat într-o 

singură etapă cu cele mai eficace 

enzime și putere foarte mare de 

spălare și dozare foarte mică. În 

combinație cu Sept PES Konz.* este 

înregistrat ca dezinfectant pentru 

textile la VAH (Asociația de Igienă 

Aplicată) și la Institutul Robert-Koch 

(intervalul A + B). 

 
Ozerna Lichid 
Agent de spălare universal lichid puternic 

alcalin pentru articolele murdărite 

puternic; conține înălbitori optici și o 

cantitate mare de surfactanți  activi. 

 

*Utilizați cu grijă produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. 
 
Agenții de dezinfecție sunt produse biocide și pot fi supuși cerințelor de autorizare sau avizare în conformitate cu Regulamentul European EU (VO) 528/2012, în 
funcție de substanțele active și de țara în care se vor utiliza. De asemenea, aceștia pot fi supuși unor obligații naționale de aprobare suplimentare, atât în cadrul 
Uniunii Europene, cât și în alte țări. Prin urmare, înainte de utilizare este necesar să se stabilească dacă acești agenți de dezinfecție sunt autorizați sau avizați. Dacă 
nu, nu vor putea fi utilizați. 



 

 

 
 

Agenți de spălare speciali 
 
 
Ozerna Industry 
Agent de spălare puternic alcalin 

pentru salopete de lucru și articole 

murdărite puternic cu uleiuri 

sintetice. Conține înălbitori optici  

și o cantitate foarte mare de 

surfactanți activi de spălare. 

 
Ozerna Ultra 
Agent de spălare foarte puternic pentru 

articolele murdărite puternic cu 

grăsime și proteine (catering, cantine). 

Conține o enzimă puternică și  înălbitori 

optici. Ideal pentru restaurante și 

textilele de lucru. 

 
Ozerna Special 
Agent de spălare special pentru 

textilele murdărite intens (grăsimi, 

proteine), fără înălbitori optici. Produs 

ideal pentru textilele de masă colorate 

(fețe de masă, șervete etc.). 

Oldopal MWB 
Agent de spălare lichid neutru pentru 

textilele murdărite puternic cu ulei sau 

grăsime. Efect de spălare excelent în 

procesele neutre de spălare pentru 

echipamentele de protecție împotriva 

incendiilor, echipamente de protecție 

etc. 

 
Oldopal Basic 
Agent de spălare lichid pentru 

îmbrăcămintea delicată, 

confecționată din fibre naturale; 

polimeri speciali îl fac foarte 

delicat pentru culori și materiale; 

previne împâslirea lânii prin 

colageni naturali; testat 

dermatologic. 

Ozerna Sept Plus* 
Pulbere universală de spălare și 

igienizare cu enzime bioactive 

împotriva murdăriei de la proteine. 

Produs ideal pentru azilurile de bătrâni, 

creșe, pentru halatele de lucru din 

bucătării și din industria de procesare 

a alimentelor. Îndepărtează mirosurile 

neplăcute chiar de la 30°C. Eficient la 

temperaturi de spălare de la 30–90°C. 

Înregistrat ca dezinfectant pentru textile 

(60°C) la Institutul German Robert-Koch 

(intervalul A + B). 

W 
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Spălare textile/Curățare umedă 
 

Agenți de înălbire și dezinfecție  
 

Sept E 
Înălbitor pe bază de clor sub formă de 

pulbere; eliberează lent o cantitate 

constantă de clor în baia de înălbire. 

Mai puțin agresiv decât soluția de 

înălbire pe bază de clor (clor lichid), 

ducând la o deteriorare mai mică a 

fibrelor și formare redusă de AOX. 

Ideal pentru înălbirea petelor de la 

alimente și condimente, mucegai etc. 

 
Sept PES Konz.* 
Agent de dezinfecție și înălbire. 

Listat în combinație cu Oldopal Sept, 

Ozerna Tiger ș i  Ozerna BME. 

 
Lizerna Bleach 
Agent de înălbire lichid activ care 

conține clor, pentru îndepărtarea petelor 

și înălbire intensă; pentru toate 

nivelurile de duritate a apei. 

Lizerna Sept* 
Agent dezinfectant și înălbitor; în 

combinație c u  Ozerna Diamond este 

înregistrat la Institutul Robert-Koch 

(intervalul A+B); în combinație cu 

Ozerna Polar este în curs de înregistrare 

la Institutul German Robert-Koch 

(intervalul A+B). 

 
Lizerna OX 
Înălbitor lichid stabilizat pe bază de 

oxigen. În diluție de 1:10, adecvat ca 

agent pentru îndepărtarea petelor; 

acționează ca anticlor; atacă doar 

foarte puțin culorile. 

 
Lizerna POX 
Înălbitor granulat pe bază de oxigen. 

Adecvat și pentru utilizarea locală ca 

agent de îndepărtare a petelor; ideal 

pentru adăugarea în ciclul principal de 

spălare pentru intensificarea efectului 

de înălbire. 

 

Activatori pentru spălarea textilelor 
 

Lizerna Intensive 
Solvent pentru grăsimi foarte 

concentrat utilizat la temperaturi 

scăzute, atinge eficacitate maximă 

chiar de la 30°C; ideal pentru textilele 

delicate de la aziluri sau textilele de 

bucătărie murdărite intens. 

 
Lizerna Alka 
Activator de spălare lichid puternic 

alcalin; crește valoarea pH a flotei de 

spălare chiar și la concentrații scăzute; 

adecvat în special pentru murdăria 

intensă de la grăsime. 

 
Lizerna Conc. 
Conceput ca solvent de grăsimi cu preț 

redus. Efecte bune chiar de la 40°C; 

aditiv ideal pentru murdăria generală 

redusă de la grăsimi și pentru cămăși. 

Lizerna Synergy 
Activator pentru spălarea textilelor la 

temperaturi scăzute, cu proprietăți de 

înălbire; foarte ecologic și de 

asemenea adecvat pentru textilele 

colorate. 

 
Lizerna MT 
Agent de umectare concentrat unic, cu 

formare constantă a spumei, activator 

puternic de spălare și solvent pentru 

grăsimi. Pentru umectarea spontană a 

textilelor murdare; obține rezultate 

excelente de spălare. 

Lizerna Active Green 
Activator alcalin pentru spălarea 

textilelor cu proprietăți excelente de 

dizolvare a grăsimilor și a proteinelor. 

De asemenea, prezintă proprietăți 

deosebite de dispersare. Bazat 100% 

pe materii prime regenerabile, se 

potrivește perfect cu procesul nostru 

ecologic de spălare Ozerna ECO. 

 
Lizerna Omega 
Activator inovator pentru spălarea 

textilelor, este eficient în special 

împotriva uleiurilor și a grăsimilor 

naturale. Adecvat în mod optim pentru 

toate materialele albe și colorate din 

domeniul gastronomiei și al îngrijirii 

sănătății. 

*Utilizați cu grijă produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. 



 

 
 
 

Produse de finisare 
 

Lizerna Fresh 
Deodorant pentru textile foarte 

concentrat; acțiune eficace asupra 

textilelor de la azilurile de bătrâni, 

restaurante și medii de lucru, precum și 

asupra echipamentelor sportive; parfum 

proaspăt, discret, menținut în material 

pe termen lung; îmbunătățește calitatea 

stoarcerii și a presării; testat 

dermatologic. 

 
Lizerna Aura 
Balsam de primă clasă pentru textile cu 

un parfum deosebit; microcapsulele 

eliberează parfumul numai la utilizarea 

textilelor. 

 
Lizerna Soft 
Balsam pentru textile cu un parfum 

proaspăt, plăcut. Conferă materialelor un 

tușeu plăcut și catifelat. Ideal pentru 

textilele din gospodărie, prosoape, lenjerii 

de pat etc. 

Lizerna Silicone 
Agent de finisare de primă clasă cu tușeu 

catifelat – conferă un tușeu moale și 

suplu și împrospătează culorile. De 

asemenea, reduce timpul de uscare.  

 
Lizerna WS 
Apret lichid natural stabilizat și 

pompabil; produce un luciu ușor pe 

suprafața materialului; ideal și pentru 

textilele colorate. 

 
Lizerna Carat 
Agent de finisare a textilelor, acoperă 

în special textilele delicate cu un 

finisaj protector; previne împâslirea 

lânii, reduce vizibil formarea cutelor și 

un absorbant de mirosuri previne 

mirosurile neplăcute. 

Lizerna Conditioner 
Agent de finisare de mare performanță, 

pregătește textilele pentru uscare. 

Menține comportamentul natural al 

materialului și protejează împotriva 

deteriorării. 

 
Oldopal Prefinish 
Protecție foarte intensă a 

materialelor textile cu agent de 

finisare și finisaj antistatic pronunțat 

pentru curățarea umedă; reduce 

eficace pierderea luciului lânii și 

tendința de boțire; îmbunătățește 

calitatea călcării; conferă 

materialului un parfum proaspăt, 

plăcut; testat dermatologic. 

 
Lizerna Starch 
Apret din amidon de grâu sub formă de 

pulbere fină pentru toate materialele 

albe. Ideal pentru hainele/tunicile de 

lucru și  textilele care trebuie presate. 

Se disipează rapid în flota de spălare, 

adecvat și ca apret rece/direct. 

 
 
 

 

W 

W 

W 



 

 
 
 
 
 

Spălare textile/Curățare umedă 
 

Produse de finisare 
 

Lizerna Pret 
Agent de finisare sintetic alb lăptos, cu 

pompare ușoară. Ideal și pentru 

materialele colorate, deoarece nu lasă 

urme. Obține efecte deosebite de 

apretare. Adecvat în special pentru 

materialele sintetice, care nu pot fi 

apretate natural. 

 
Oldopal Shirt Finish 
Agent de finisare special pentru cămăși 

și bluze pentru reducerea tendinței de 

boțire ș i  îmbunătățirea calității 

călcării; conferă materialului un tușeu 

mătăsos. 

Terasit Lotus 
Agent de finisare protector pentru 

materiale de calitate superioară 

rezistente la apă, ulei și 

murdărie. Materialele finisate 

prezintă un pronunțat tușeu 

catifelat și plin. 

 
Terasit AP 
Agent de impregnare umedă bazat pe 

polimeri pe bază de hidrocarburi cu 

rezistență excelentă la abraziune. 

Adecvat în special pentru corturi, 

marchize, prelate și materiale grele. 
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Rezolvarea problemelor 
 

Detaprofi-Ferex 
Agent pentru îndepărtarea 

rapidă și eficientă a petelor de 

rugină și metal. 

 
Detasolv 
Agent foarte activ pentru îndepărtarea 

petelor în pre-tratarea specială a 

petelor solubile în solvent cum ar fi 

cele de la ulei, grăsimi, rășini și 

adezivi. 

 
Flame Ex Aerotex 
Agent de finisare ignifug pentru textilele 

confecționate din fibre de celuloză, 

lână, poliester, poliacrilonitril și 

amestec. 

 
Lizern Citro 
Agent lichid de neutralizare pe bază de 

acid citric; previne îngălbenirea 

materialelor. 

Lival Licker Konz. 
Agent de refacere lipidică pe bază de 

ulei natural de calitate superioară 

pentru lână, mătase și piele; conferă 

articolelor un tușeu moale și 

reîmprospătează culorile. 

 
Oldopal Rapid 
Agent de periere foarte concentrat 

pentru curățare umedă; pentru 

suprafețele mari cu grăsime și murdărie 

umedă (gulere, manșete etc.). 

 
Oldozym AP 
Concentrat lichid foarte activ pe bază 

de enzime, ideal pentru îndepărtarea 

petelor de la apret și proteine de pe 

textile; adecvat și pentru reziduurile de 

sânge și de alimente. 

 
Reoxal 
Previne foarte mult transferul culorilor 

de la vopselele dizolvate în timpul 

spălării și poate elimina deteriorarea 

provenită de la culorile nefixate.

Secalux 

Concentrat cu înălbitor optic; 

intensifică albeața articolelor albe de 

îmbrăcăminte și împrospătează 

nuanțele pastelate; maschează 

redepunerea posibilă a murdăriei; 

poate fi adăugat în agentul de spălare. 

 
Idekolin 
Agent special foarte puternic pentru 

îndepărtarea eficientă a petelor de 

vopsea, pix, ruj de buze, carioca, cremă 

de ghete. 

 
Lizerna Finish 
Balsam igienic concentrat eficient 

pentru materiale textile, cu efect de 

neutralizare; conține un spectru activ 

larg de agenți de conservare; previne 

formarea de mirosuri și a petelor de 

mucegai, în special la textilele care au 

fost depozitate umede; testat 

dermatologic. 

W 



 

BÜFA DOS – 
Sisteme de dozare pentru îngrijirea 
profesională a textilelor 

 
Vă oferim de asemenea sisteme de dozare de foarte mare performanță pentru mașini individuale, 
loturi de mașini și tuneluri de spălare. Caracteristicile deosebite includ fiabilitatea optimă a 
procesului și economii substanțiale la curent și la costurile de operare. 

 

Sisteme de dozare BÜFA DOS: 
 
 

BÜFA 10-DOS-8 unități – 
încărcare până la 8 mașini cu 10 produse 

diferite. 

 
BÜFA 20-DOS-5 unități – 
încărcare tuneluri de spălare cu până la 

20 de produse diferite pentru 5 puncte 

de dozare diferite. 

 
Sistem de alimentare cu 
pulbere pentru tunelurile de 

spălare – furnizând până la 8 puncte de 

dozare a pulberii de spălare a textilelor. 

 
 
 

O aplicație simplă pentru tablete și 

smartphones asigură accesul la unitate 

ușor și permanent 

 
 

Sisteme de dozare BÜFA DOS – 
dozare pe principiul Venturi  

 
Unitate de dozare 

EvoClean – încărcare 

1 mașină de spălat cu 4 

sau 8 produse. 

BÜFA 8-DOS-4 unități Jet– 

încărcare până la 4 mașini c u  8 

produse diferite 

 
 



 

 

 
 
 

Caracteristici servicii profesionale 
 
Servicii la fața locului 

 
Profitați de competența noastră 

cuprinzătoare în optimizarea 

proceselor de funcționare, în 

asigurarea calității sau în aspectele de 

igienă. De la managementul eficace al 

procesului, prin utilizarea economică 

a produselor, până la dozarea corectă 

– noi dezvoltăm concepte adaptate 

necesităților dumneavoastră personale. 

Pachete de servicii 

Optimizare/revizie proces: 

Inspecția fabricii pentru 

audituri/certificări 

Proceduri de spălare 

Proceduri de curățare 

Procese de dezinfecție 

Echipament de dozare 

Consultanță energetică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verificarea igienei: 

Igiena textilelor 

Igiena personalului 

 
 
 

Seminare interne, ateliere de lucru și sesiuni de instruire 
 

Ne face întotdeauna plăcere să 

împărtășim cunoștințele experților 

noștri ș i  să purtăm un dialog privind 

subiecte legate de practicile de 

curățare. Vă oferim sesiuni de instruire 

adecvate de calitate superioară pentru 

tot personalul dumneavoastră – de 

asemenea și în centrul nostru tehnic. 

Subiecte: 

Module de curățare chimică 

Module de spălare textile 

Curățare umedă 

Îngrijirea pielii 

Monitorizarea calității 

Igiena personalului 

Manipularea în siguranță a produselor 
noastre 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

BÜFA Reinigungssisteme GmbH & Co. KG 

August-Hanken-Straße 30 

26125 Oldenburg 

GERMANY  
 

Telefon +49 441 9317-258 
Telefax +49 441 9317-140 

www.buefa.de 
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