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Produse pentru soluţii inovative de curăţare

Werner & Mertz GmbH Deutschland
Erdal-Rex GmbH Deutschland
Erdal Ges.m.b.H. Österreich
Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH Österreich
Werner & Mertz Benelux S.A.
Werner & Mertz France S.A.
Werner & Mertz France Professional

Werner & Mertz PNR S.A.S. France
Bufaló Werner & Mertz S.A. Spanien
Werner & Mertz Polska Sp. z o.o
Werner & Mertz Polska Consumer Sp. z o.o
Werner & Mertz Sk Spol.s.r.o.
Werner & Mertz Cz Spol.s.r.o.
Werner & Mertz Italia S.R.L.

Suntem aici pentru dumneavoastră!
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Produse pentru soluţii inovative de curăţare

“ Tana – pe cale de a deveni lider al pieţei                  europene, în domeniul curăţeniei.”
Noi facem diferenţa

Toate activităţile noastre sunt îndreptate către un sigur, mare ţel: 
succesul clienţilor noştri, a partenerilor noştri şi a societăţii noastre. O 
premisă a acestui succes este durabilitatea sa. Deoarece gândirea, 
planificarea şi acţionarea  orientată spre succes este un proces  viu 
care  asigură viitorul. De aceea succesul nostru pe termen lung este 
asigurat de  trei coloane de bază: calitate, inovaţie si servicii. În opti-
mizarea dumneavoastră permanentă stă puterea şi şansa  noastră. 
Dar şi  respectarea normelor ecologice şi conştientizarea necesităţii 
protecţiei  mediului fac parte din gândirea noastră îndreptată spre 
succes. Actionăm aici într-un acord complet. Suprafeţele curăţate 
cu Tana asigură o cotizaţie esenţia-lă către o conservare pe termen 
lung şi contribuie în acelaşi timp la reducerea substanţelor toxice din 
mediu. Aşa îmbinăm succesul economic cu cel ecologic.
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Competenţă în curăţenie şi întreţinere de 140 de ani.
Istoria firmei Werner & Mertz GmbH începe în anii 60 ai secolului 19. 
În 1867, urmaşul lui Wolfgang Werner, un clopotar din St. Qiuntin de 
Mainz, pune bazele fabricii de articole de curăţat „Fratii Werner“. În 
1878 are loc fuziunea cu Georg Mertz, al doilea părinte al fabricii. 
Din acelaşi an firma îşi desfăşoara activitatea sub numele „Werner & 
Mertz“.
In 1887 Philip Adam Schneider, ginerele lui Georg 
Mertz preia conducerea firmei. În baza cunoştiinţelor 
pe care le are în domeniul prelucrării de ceară, 
dezvoltă o cremă de pantofi cu totul nouă, care va  
deveni  piatra de temelie a unei poveşti exemplare de 
succes. În 1901 produsul  de îngrijire ambalat în cutia 
marcantă de metal va fi înregistrat sub marca”Erdal”. 
Nu dupa mult timp Regele broască va deveni imagi-
nea ”Erdal”  prima data pe cutia metalică. Broasca 
şi-a început ascensiunea şi Erdal a devenit un pro-
dus indispensabil în îngrijirea încaltamintei. În 1921 
Erdal ajunge cel mai vândut produs pentru îngrijirea 
încalţămintei din toată Germania.
După 1945 firma înregistrează o ascensiune foarte puternică 
datorată extinderii domenilor de activitate. Astfel s-a ajuns la apariţia 
în cursul anilor 50 a mărcilor ”REX ” (pentru îngrijirea maşinilor) şi 
”Tuba” (pentru curăţarea covoarelor). Filiala din Hallein, Austria îşi 
începe activitatea în 1954. Cu mărcile ”Tofix” şi ”Tarax” se lansează 
cu succes  pe piată noi sortimente din produsele pentru îngirjirea 
băilor şi a toaletelor. În anul 1971 se pun bazele firmei Tana Chemie 
GmbH, care produce şi comercializează de atunci produse profesio-
nale de îngrijire şi curăţare.
În anul 1971 se pun bazele firmei Tana Chemie GmbH, care produ-
ce şi comercializează de atunci produse profesionale de îngrijire şi 
curăţare.
In 1973, noua marcă ”Emsal”, un produs de întreţinere care îmbină 
pentru prima dată caracteristicile unui produs care asigură atât 
curăţenia cât şi strălucirea pardoselilor, crează furori.
În 1986 este introdusă marca Frosch. Astfel a fost înfiinţată linia de 
succes de produse pentru curăţenie şi îngrijire de menaj care conţine 
substanţe nepoluante. Deschiderea unui mare centru de logistică 
în 1996 a reprezentat punctul culminant al investiţiilor făcute pentru 
dezvoltarea acesteia până în momentul actual.

1903 1918 1962 1971 pînă astăzi
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Tana vă aduce mai mult!
Mai multă competenţă şi Know‑how.
• Mărci de top în Europa
•  Cercetare şi dezvoltare proprie
•  Certificări ISO 90001-, ISO 14001- şi EMAS
•  Angajaţi specializaţi şi cu experienţă îndelungată în domeniu:  
 specialişti în tehnica de curăţare, în domeniul igienei, pentru      
 curăţenia monumentelor, faţadelor şi a clădirilor, specialişti în  
 dezinfecţie.

Mai mult service şi cooperare.
• Rezolvarea problemelor specifice
•  Service
•  Şcolarizari directe la locul desfăşurării activităţilor
•  Efectuarea de planificări pentru curăţenie şi dezinfecţie
•  Calcularea consumului de detergenţi şi calcularea timpului  
 necesar pentru curăţenie, în funcţie de spaţiu.
•  Recomandări pentru tipul de curăţare şi emulsionare  
 a pardoselilor din materiale noi realizate împreună cu producătorul
•  Seminarii pentru toţi cei interesaţi
•  www: domenii de utilizare, produse şi tehnica de curăţare

Mai multă performanţă şi calitate.
• Cea mai bună calitate a produselor
•  Performanţă ridicată de curăţare
•  Ecologie
• Randament ridicat
•  Sisteme pentru dozare exactă
•  Programe speciale destinate clienţilor în colaborare  
 cu producători de top de echipamente şi utilaje de  
 curăţenie
•  Soluţii inovative

Tana. Programul complet alături de             şi 
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Produse antiseptice / dezinfectante

PRODUSE APESIN ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE
l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă

Produse antiseptice / dezinfectante
   

 
Apesin AP 100 	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 6,0 7,0
Apesin AP 3 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l l 4,5 7,0
Apesin Combi DR 	 l 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l 9,0 7,0
Apesin Spray  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 9,0
Apesin KDR Food	 l 	 l	 l	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 0,5 2,0
Apesin DSR 60  l 	 l	 l	 m	 m 	 l	 m 	 l	 l 1,0 2,0
Apesin SDR San	 l 	 l	 m	 m	 m	 	 l	 m	 	 l	 l 1,0 2,0
Apesin Handaktiv l	 	 l	 	 	 	       6,4 6,4
Apesin HD	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5,5 5,5
Apesin Rapid l  l	 l l	 l		 l	 l	 l	 	 l	 l	 10,5 8,0
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Produs acid de dezinfecţie şi curăţare. Bactericid, fungicid, tuberculocid 
şi cu efect de inactivare a viruşilor. Miros slab sesizabil. Se poate utiliza 
pe toate suprafeţele lavabile din domeniul clinic, recomandat în special în 
zonele de risc ridicat. Produs testat în conformitate cu normele Europene 
în domeniu.
Utilizare: 1 plic la 8l apă.

0404708 – 200 Plicuri a 20 g

APESIN AP 100

Produs de dezinfecţie şi curăţare recomandat în special pentru indus-
tria alimentară. Apesin AP 3 se poate utiliza prin metoda de ştergere 
udă, umedă sau prin pulverizare. Nu conţine parfum. Eficient chiar şi în 
concentraţii scăzute. Produs testat în conformitate cu normele Europene 
în domeniu.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 3%

0404787 – Canistră a 10 l

APESIN AP 3

Produs de dezinfecţie şi curăţare. Bactericid, fungicid, tuberculo-
cid şi cu efect de inactivare a viruşilor. Se poate utiliza pe toate 
suprafeţele lavabile din domeniul clinic şi din industria alimentară. 
Produs testat în conformitate cu normele Europene în domeniu.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 2%

0707868 – Canistră a 5 l

APESIN COMBI DR

APESIN SPRAY
Produs de dezinfecţie rapidă şi curăţare pe bază de alcool. Bactericid, 
fungicid şi cu efect de inactivare a viruşilor. Miros plăcut, nu irită pielea. 
Se aplică nediluat pe toate suprafeţele rezistente la acţiunea alcoolu-
lui. Recomandat şi pentru dezinfecţia încălţămintei folosită în sălile de 
operaţii. Produs testat în conformitate cu normele Europene în domeniu.
Gata preparat pentru utilizare. 

0407216 – 10 Sticle cu pulverizator a 750 ml

APESIN SPRAY
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Produse antiseptice / dezinfectante

Produs acid pentru curăţarea rapidă şi dezinfecţia bucătăriilor. 
Îndepărtează cu uşurinţă grăsimile, uleiurile şi murdăria încrustată. 
Are efect bactericid, fungicid, listat DVG si DGHM-VAH. Reco-
mandat pentru toate suprafeţele lavabile rezistente la acţiunea 
substanţelor acide.
Concentraţie recomandată: 2% - formă nediluată.

0709818 – 10 Sticle a 1 l
0709819 – Canistră a 10 l

APESIN KDR FOOD

Produs acid pentru curăţarea rapidă a spaţiilor sanitare. Înlătură 
depunerile de calcar, grăsimile şi murdăria specifică. Datorită 
compoziţiei înlătură eficient bacteriile şi ciupercile. Se poate folosi 
pe toate suprafeţele lavabile rezistente la acţiunea substanţelor 
acide.
Concentraţie recomandată: 2,5% - 10%

0404798 – 10 Sticle a 1 l
0404799 – Canistră a 10 l

APESIN DSR 60 

Produs acid pentru curăţarea rapidă şi dezinfecţia spaţiilor sani-
tare. Înlătură depunerile de calcar, grăsimile şi murdăria specifică. 
Are efect bactericid, fungicid, de inactivare a viruşilor listat RKI si 
DGHM-VAH. Se poate folosi pe toate suprafeţele lavabile rezistente 
la acţiunea substanţelor acide.
Concentraţie recomandată: 2% - formă nediluată.

0709665 – 10 Sticle a 1 l          0709664 – Canistră a 10 l
0709653 – Butoi a 200 l

Produs pe bază de alcool pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală 
a mâinilor. Conţine substanţe de îngrijire şi protecţie a pielii. Bacteri-
cid, fungicid, tuberculocid şi cu efect de inactivare a viruşilor eficient 
împotriva HVB/HIV, H1N1 şi Noroviruşi. Produs testat în conformi-
tate cu normele Europene în domeniu.

0709616 – 10 Sticle a 500 ml
1503805 – 10 Sticle a 1 l

APESIN SDR SAN

APESIN HANDAKTIVAPESIN SPRAY
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Produs de dezinfecţie şi curăţare cu timp scurt de acţiune. Are un spectru foarte 
larg de acţiune la un raport mic de diluţie. Bactericid, fungicid, eficient împotriva 
HBV, HIV, Rota, Adeno şi Papova. Verificat clinic, dozaj uşor şi eficient, produs 
în conformitate cu normele Europene în domeniu. Recomandat pentru industria 
alimentară pentru toate suprafeţele lavabile.  
Concentraţie recomandată de diluare: 0,25% - 0,5%
0404603 – Canistră a 5 l
1404604 – 4 Flacoane dozatoare reîncărcabile a 2 l
0404605 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

APESIN RAPID

Produs pe bază de alcool pentru spălarea igienică a mâinilor cu 
efect antibacterian. APESIN HD este destinat optimizării igienei per-
sonale în special în domeniile gastronomie şi industrie alimentară. 
Produs listat DGHM-VAH şi testat în conformitate cu normele EN 
12054 şi 1499.

0408719 – 10 Sticle a 1 l

APESIN HD



În sediul nostru principal din Mainz apro-
ximativ 40 de angajaţi  pun în aplicare 
cele mai noi descoperiri  în domeniul 
cercetărilor internaţionale despre igienă în 

produse si tehnologii inovatoare. Punctele 
forte le reprezintă dezvoltarea produselor de 
spălare-curăţare - întreţinere şi dezinfecţie. Şi 
produsele auxiliare şi ambalajele sunt supuse 
unor procese de perfec-ţionare  continuă. Astfel, 

ne stau la dispoziţie laboratoa-re dotate cu tehnolo-
gie de ultimă oră pentru cercetarea diferitelor aspecte 
legate de îmbunătăţirea produselor.

Infrastructura în cele doua locaţii ale 
nostre din Mainz şi Hallein cuprinde 
printre altele şi un depozit pentru 
materia primă lichidă, un depozit 
pentru materiale dotat cu rafturi 
înalte pentru o depozitare optimă, 
precum şi o instalaţie modernă de 
epurare a apei. Totodată toată acti-
vitatea de producţie este orientată 
spre procese şi este supusă unei 
continue perfecţionări, pentru a 
putea beneficia de tot potenţialul şi 
toată sinergia. Teme precum Sup-
ply Chain Management, planifica-
rea structurii societăţii şi Total Qali-
ty Management, garanteză printre 
altele standardele ridicate actuale 
şi viitoare. 

Multele şi strânsele noastre legături cu furnizorii pre-
cum şi cu producătorii de maşini şi accesorii, precum şi 
premiile relevante primite de la asociaţiile din domeniul 
industriei stau ca dovadă a faptului că putem  gasi o 
soluţie optimă pentru rezolvarea individuală a fiecărei 
cereri privind curăţenia. În acest sens ne bucurăm de 
fiecare provocare.

“ Fiecare problemă este 
       pentru noi o provocare.”

Faptul că produsele Tana au o calitate ridicată se
datorează în mare parte faptului ca noi investim mult
în cercetarea şi dezvoltarea produselor.

     De ce sunt conceptele 
   de curăţare perfectă o  
         ştiinţă pentru noi.

“ de la informare la optimizare.”
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PRODUSE ULTAN ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE

        Efect                  Recomandat pentru                  Valoare pH

l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă
1:  păstrează duritatea şi luciul natural
  al suprafeţei
2:  doar piatră naturală calcaroasă
3:  netratat

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor

   

 
EMULSII / DISPERSII             

B 250 sport 		 l 		 l		 l	 m  		 l    8,0 8,0
B 250 universal	 l		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l 	 m  7,0 7,0
GLANZER B 251		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l     7,5 7,5
LONGLIFE Stone		 l		 l 	 		 		 			 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE conductan 		 l 		 l		 l 	 m      9,0 9,0
LONGLIFE diamond 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
LONGLIFE hospital		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m     9,0 9,0
LONGLIFE uno 		 l 		 l		 l	 m		 l   	 m  9,0 9,0
LONGLIFE vario 		 l 		 l		 l	 m		 l 	 m    9,0 9,0
vario MATTPASTE		 l 		 l		 l	 m		 l       9,5 9,5
MEGLA-POL 		 l 		 l		 l	 m		 l 		 l    9,0 9,0
POLYMER Primer     l     l  l  m   l        m    9,0 9,0
TETRIS l	 l	 	 l	 l	 l	 m    l	 	 	 	 - -
PRODUSE PENTRU DECAPARE, CURĂŢARE DE BAZĂ ŞI PERIODICĂ     

GR „S“	 l 	 m		 l  		 l	 m  		 l	 l 13,5 13,0
GR 10	 l  		 l		 l		 l		 l	 l		 l 		 l		 l 10,0 9,5
LINAX plus	 l  		 l		 l		 l		 l	 m		 l 		 l		 l 10,0 9,0
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
QUICK-STRIPPER l  m		 l  		 m	 m  	 m m 13,5 12,5
PRODUSE PENTRU CURAŢAREA PARDOSELILOR/PRODUSE SPECIALE 
             CLEANER 3000	 l  	 m		 l	 m		 l	 m		 l 	 m   -   - 

CLEAN extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 m	 	  -   - 
CRISTAN 		 	l 1    		 	l 2      1,0 1,0
FOAM-EX 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	   6,0 6,0
INNOMAT	 l	 m 		 l		 l		 l		 l	 m		 l  m  10,5 9,0
KARACHO l     		 l	 m 		 l		 l  10,5 8,5
LAMITAN	 l	 m 		 l		 l		 l		 l		 l		 	l3    4,5 6,0
WX 3000 l	 l	 	 	 l	 	 l	 	 l	 	 	 	  -   - 
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l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă
1:  păstrează duritatea şi luciul natural
  al suprafeţei
2:  doar piatră naturală calcaroasă
3:  netratat

        Efect                  Recomandat pentru                  Valoare pH
Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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PRODUSE PENTRU TRATAREA SUPRAFEŢELOR DE LEMN      

TIMBER natura	 	 l 		 	 	 	 	 		 	l3    5,0 5,0
TIMBER renova	 	 l 		 	 	 	 	 		 	l3    8,0 8,0
TIMBER bluepad	 m	  		 	 	 	 	 		 	l3    - -
TIMBER brownpad	 m	  		 	 	 	 	 		 	l3    - -
PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA PARDOSELILOR         

NETAN 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l 	 m  7,5 7,0
TAWIP	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
TAWIP C 	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l    9,0 7,5
VIONET	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
VIONET C	 l		 l 		 l		 l		 l		 l 		 l	 m	 m  8,0 7,5
PRODUSE SPECIALE PENTRU SUPRAFEŢE DE PIATRĂ

CALC EX l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 l	 0,5 2,0
DEEP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 l	 l	 12,0 11,0
TOP CLEAN ceram l	 	 	 	 	 	 l	 	 	 	 l	 l	 8,5 7,0
INNOMAT A l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 m	 m	 8,7 7,5
INNOMAT S l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 m	 	 10,5 9,0
IMPRETAN S  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 10,5 10,5
IMPRETAN W  l	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 	 4,2 4,2
LINAX extreme l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 	 l	 	 11,0 10,0
LONGLIFE stone l l     l	 	 	 	 m	 	 - -
CRISTAN  l	2     l	3      1,0 1,0
PRODUSE PENTRU CURĂŢAREA COVOARELOR            

Fleck-Ex top		 l   	 m 	 m	 m 		 l	 m	 m 7,5 7,5
GUM-EX	 l  		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l		 l  -   - 
SPRÜH-EX	 l        		 l   8,0 7,0
TR UNIVERSAL	 l        		 l   7,5 7,0
ТР 12	 l        		 l   7,0 7,0
TTR 86	 l        		 l    -   - 
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GLANZER B 251
Produs pentru tratarea pardoselilor. Crează o peliculă protectoare 
cu luciu puternic, aderentă şi rezistentă la uzură care uşurează 
curăţarea murdăriei şi a urmelor de trafic ulterioare. Recomandat 
pentru toate tipurile de pardoseli elastice, din piatră calcaroasă sau 
lemn lăcuit. Uşor de aplicat, eficienţă ridicată.
Gata preparat pentru utilizare.

1404731 – Canistră a 10 l

B 250 UNIVERSAL
Produs pentru tratarea pardoselilor. Crează o peliculă protectoare 
elastică cu luciu moderat, aderentă şi rezistentă la uzură. Recoman-
dat pentru toate tipurile de pardoseli elastice, din piatră calcaroasă 
sau lemn lăcuit, în special pentru zonele unde se doreşte o aderenţă 
ridicată a suprafeţei. Diluat se poate folosi inclusiv ca produs de 
îngrijire şi şi şi curăţare de întreţinerede întreţinerede Gata preparat 
pentru utilizare.

0702656 – Canistră a 10 l 

Produs pentru tratarea pardoselilor cu cerinţe stricte în ceea ce 
priveşte aderenţa şi siguranţa mersului, ca de exemplu în sălile de 
sport şi centrele de Fitness. Crează o peliculă protectoare cu luciu 
moderat, aderentă şi rezistentă la uzură. Recomandat pentru toate 
tipurile de pardoseli elastice, din piatră calcaroasă sau lemn lăcuit. 
Testat şi certificat conform normelor Europene „DIN 18032-2“.
Gata preparat pentru utilizare.

0702657 – Canistră a 10 l

B 250 SPORT

EMULSII / DISPERSII

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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LONGLIFE HOSPITAL
Produs pentru tratarea pardoselilor special creat pentru aria clinică. 
Crează o peliculă protectoare aderentă, cu putere mare de umplere a 
porilor, luciu moderat, rezistentă ridicată la uzură şi acţiunea soluţiilor 
dezinfectante. Recomandat pentru toate tipurile de pardoseli elastice, 
din piatră poroasă, exclusiv plăci ceramice sau suprafete cu luciu 
extrem de ridicat. Pentru curăţare şi dezinfecţie zilnică ulterioară a 
suprefeţelor se recomandă produsele din gama APESIN.
Gata preparat pentru utilizare.

0702652 – Canistră a 10 l

Produs pentru tratarea pardoselilor. Crează o peliculă protectoare 
aderentă, cu putere mare de umplere a porilor, luciu foarte puternic 
şi rezistentă ridicată la uzură. Recomandat pentru toate tipurile de 
pardoseli elastice, din lemn lăcuit, din piatră poroasă, exclusiv plăci 
ceramice sau suprafete cu luciu extrem de ridicat. Extrem de efici-
ent şi economicos datorită rezistenţei ridicate care conferă o durată 
lungă de folosire.
Gata preparat pentru utilizare.

0702632 – Canistră a 10 l

LONGLIFE DIAMOND

LONGLIFE CONDUCTAN
Soluţie pentru tratarea pardoselilor speciale cu proprietăţi conduc-
toare sau izolatoare electric. Nu crează nici un fel de interferenţa în 
proprietăţile electrice ale pardoselilor luând aceleaşi proprietăţi elec-
trostatice ca şi pardoseala iniţială. Îndeplineşte condiţiile impuse de 
normele Europene  DIN IEC 61340-4-1 şi EN 1081.
Soluţie gata preparată pentru utilizare.

0402207 – Canistră a 10 l

Soluţie specială pentru tratarea pardoselilor cu putere mare 
de umplere a porilor. Crează o peliculă rezistentă la trafic. Se 
poate folosi şi diluat pentru curătarea şi îngrijirea suprafeţelor. 
Recomandată pentru toate suprafeţele din piatră, cu excepţia celor 
extrem de lucioase.

0707623 – Canistră a 10 l

LONGLIFE STONE
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POLYMER PRIMER
Produs pentru tratarea pardoselilor, special creat pentru umplerea 
porilor. Creaza o pelicula protectoare extrem de rezistentă la uzură, 
acţiunea apei şi a detergenţilor, stratul protector rămânând intact 
chiar şi după efectuarea unei decapăridecapăridecapăridecapăride
capăridecapăridecapăridecapări. Ideal pentru aplicarea ca strat de 
bază pe suprafeţele extrem de poroase. Recomandată pentru toate 
suprafeţele poroase exclusiv suprafeţele de cauciuc.
Gata preparat pentru utilizare.
0706998 – Canistră a 10 l

Produs pentru tratarea pardoselilor. Crează o pelicula protectoare 
lucioasă foarte rezistentă dar în acelaşi timp elastică, care aderă 
foarte bine la suprafaţa iniţială. Conţine o ceară specială care 
conferă o aderenţă ridicată. Recomandat pentru toate suprafeţele 
elastice ca spre exemplu linoleum. Se recomandă lustruirea 
suprafeţei după aplicarea şi uscarea stratului protector.
Gata preparat pentru utilizare.
 
0404730 – Canistră a 10 l

MEGLA-POL

LONGLIFE VARIO / MATTPASTE
Produs pentru tratarea pardoselilor. Crează o peliculă protectoare, 
aderentă şi rezistentă la uzură. LONGLIFE VARIO îndeplineşte mai 
multe posibilităţi privind luciul suprafeţelor. Combinat cu VARIO MATT-
PASTE în diferite proporţii se pot obţine de la suprafeţe mate pîna 
la suprafeţe extrem de lucioase în funcţie de preferinţe. Produsul VARIO 
MATTPASTE poate fi combinat doar cu LONGLIFE VARIO nu şi cu alte 
produse pentru tratarea pardoselilor. Recomandat pentru toate tipurile de 
pardoseli elastice, din piatră poroasă, exclusiv lemn netratat, plăci cerami-
ce sau suprafete cu luciu extrem de ridicat. Gata preparat pentru utilizare.
0702618 – Canistră a 5 l (LONGLIFE VARIO)
0702658 – 15 Pliculeţe a 100 ml (VARIO MATTPASTE)

LONGLIFE UNO
Soluţie specială pentru tratarea pardoselilor. Crează o peliculă care 
aderă foarte bine la suprafaţa tratată şi care oferă rapid un luciu 
plăcut încă de la primul strat aplicat în multe cazuri fiind inutilă apli-
carea altor straturi pentru obţinerea luciului. Randament ridicat pe 
suprafeţele dure. Stratul optim de aplicare se obţine doar utilizând 
mopul SPEED. 
Soluţie gata preparată pentru utilizare.

0702619 – Canistră a 10 l

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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Produs slab bazic pentru decapare, curăţare de bază şi periodică. 
Îndepărtează rapid şi fără efort straturile vechi de emulsii sau ceară, 
cât şi murdăria extrem de persistentă. Recomandat pentru toate 
pardoselile rezistente la actiunea substanţelor bazice, ideal pentru 
curăţenia periodică sau de după constructor. Extrem de eficient 
începând cu o concentraţie de 5%. Slab spumant, are miros plăcut.
Concentraţie recomandată: 5% - 20%

0404747 – Canistră a 10 l

GR 10

GR „S“
Produs pentru decapare, curăţare de bază şi periodică. Îndepărtează 
rapid şi fără efort straturile vechi de emulsii sau ceară, cât şi 
murdăria extrem de persistentă. Recomandat pentru toate pardo-
selile rezistente la actiunea substanţelor bazice. Extrem de eficient 
începând cu o concentraţie de 5%. Slab spumant, are miros plăcut.
Concentraţie recomandată : 5% - 20%

0404743 – Canistră a 10 l
0403868 – Container a 1000 l

TETRIS
Produs inovativ pentru tratarea pardoselilor pretratate din fabricare 
cu un strat protector (PU/PUR), şi pe care nu pot fi aplicate emul-
sii sau dispersii. Cu un singur produs se face decaparea, tratarea 
(folosind produsul nediluat) şi curăţenia de întreţinere. Chiar şi 
îndepărtarea completă a peliculei se poate face tot cu Tetris.

0708669 – Canistră a 10 l

PRODUSE PENTRU DECAPARE, CURĂŢARE 
DE BAZĂ ŞI PERIODICĂ
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Produs puternic alcalinputernic alcalin pentru decapare, curăţare 
de bază şi periodică. Îndepărtează rapid şi fără efort straturile vechi 
de emulsii sau ceară, cât şi murdăria extrem de persistentă. Efici-
ent chiar şi pentru îndepărtarea în totalitate a straturilor multiple de 
emulsie. Recomandat pentru toate pardoselile rezistente la actiunea 
substanţelor bazice. Timp de actiune scurt. Slab spumant.
Concentraţie recomandată : 3% - 25%

0404741 – Canistră a 10 l           0404641 – Butoi a 200 l

QUICK-STRIPPER

LINAX EXTREME
Produs pentru decapare, curăţare de bază şi periodică. 
Îndepărtează rapid şi fără efort straturile vechi de emulsii sau ceară, 
cât şi murdăria extrem de persistentă. Recomandat pentru toate 
pardoselile rezistente la actiunea substanţelor bazice. Timp de 
actiune scurt, slab spumant. După curăţare suprafaţa se şterge cu 
mopul umed şi nu necesită clătire.
Concentraţie recomandată : 3% - 20%

0708604 – Canistră a 10 l

Produs pentru decapare, curăţare de bază şi periodică. 
Îndepărtează rapid şi fără efort straturile vechi de emulsii sau ceară, 
cât şi murdăria extrem de persistentă. Recomandat pentru toate 
pardoselile rezistente la actiunea substanţelor bazice. Timp de acti-
une scurt. Slab spumant, nu are miros neplăcut.
Concentraţie recomandată : 3% - 20%

1103685 – Canistră a 10 l
0709992 – Butoi a 200 l

LINAX PLUS

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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CLEANER 3000
Produs pentru curăţare de bază şi periodică. Îndepărtează murdăria 
persistentă cât şi urmele de trafic, inclusiv dungile negre de cauci-
uc. Nu deteriorează stratul de emulsie în cazul suprafeţelor tratate. 
Recomandat pentru toate suprafeţele emulsionate cât şi pentru par-
doseli din lemn si linoleu.
Gata preparat pentru utilizare.

  
1404752 – Canistră metalică a 10 l

Produs pentru cristalizarea suprafeţelor de piatră naturală calcaroasă. 
Îndepartează zgârieturile, suprafaţa devenind lucioasă, rezistentă la 
abraziune şi mai uşor de curăţat ulterior. Păstrează duritatea iniţială a 
suprafeţelor.
Gata preparat pentru utilizare.

0404757 – 6 Sticle a 500 ml

CRISTAN

Produs pentru curăţarea de întreţinere a pardoselilor. Ideal pentru 
spălarea udă fară clătire sau stergere. Îndepărtează rapid şi fără 
efort murdăria, fără a lăsa urme de ştergere. Recomandat pentru 
toate suprafeţele lavabile, în special pentru cele lucioase sau pretra-
tate din fabricare cu un strat protector (PU/PUR). Eficient chiar şi în 
concentraţie de 0,25%.
Concentraţie recomandată: 0,25% - 0,5%
0109419 – 4 Sticle reîncărcabile a 2 l
0109418 – Canistră a 5 l

CLEAN EXTREME

PRODUSE SPECIALE PENTRU DECAPAREA, 
TRATAREA îNGRIjIREA ŞI CURĂŢAREA
PARDOSELILOR
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Produs pentru curăţarea de întreţinere a suprafeţelor sensibile la 
acţiunea apei. Destinat în special suprafeţelor sensibile cum ar 
fi lemnul, podele laminate sau pardoseli din plută. Are efect de 
impregnare a materialului crescând impermeabilitatea acestuia. 
Formează o peliculă nealunecoasă, care păstrează optica iniţială a 
suprafeţei, uşurând în acelaţi timp curăţarea ulterioară a acesteia.
Concentraţie recomandată: 1% - 2%

0406158 – 10 Sticle a 1 l          0406156 – Canistră a 10 l

LAMITAN

KARACHO
Produs universal pentru curăţarea de întreţinere a suprafeţelor. 
Destinat celor mai dificile probleme, inclusiv pentru suprafeţele 
de gresie poroasă, antiderapantă. Nu conţine tenside, enzime, 
înălbitori optici sau solvenţi. Se poate folosi şi în automate de 
curăţare. Recomandat pentru toate suprafeţele lavabile care nu se 
decolorează (inclusiv tavane şi suprafeţe textile).
Concentraţie recomandată: 5% - 10%

0403912 – 10 Sticle a 1 l          0403909 – Canistră a 10 l

Produs pentru curăţarea de întreţinere a pardoselilor, special creat 
pentru utilizarea în maşini automate. Pe lângă efectul de curăţare 
deosebit de puternic crează un strat protector, nealunecos şi cu 
efect antistatic. Îndeplineşte condiţiile impuse de normele Europene 
DIN 18032-2. Recomandat pentru toate suprafeţele lavabile.
Concentraţie recomandată: 0,2% - 0,5%

0406116 – Canistră a 10 l
0706118 – Butoi a 200 l

INNOMAT

FOAM-EX
Antispumant. Împiedică formarea de spumă în tancul colector de 
apă reziduală al automatelor de spălare, aparatelor de injecţie 
extracţie, etc. Consum economic. Se va utiliza doar în tancurile de 
apă reziduală a aparatelor, nu în amestec su soluţia de curăţare.
Concentraţie recomandată: 0,1%

0404779 – Canistră a 5 l

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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Produs pentru tratarea pardoselilor de lemn. Efect de impregnare 
a lemnului, similar cu cel al uleiurilor specifice. Măreşte impermea-
bilitatea materialului şi împrospătează culorile. Recomandat pentru 
restaurarea suprafeţelor de lemn care au stratul protector de lac, 
ceara etc. uzat. Se aplică cu mopul doar pe suprafaţa curată şi 
uscată.uscată.
Gata preparat pentru utilizare.

0701693 – Canistră a 5 l

TIMBER NATURA

TIMBER RENOVA

WX 3000
ÎProdus pentru curăţarea şi tratarea pardoselilor pe bază de ceară. 
Îndepărtează cu uşurinţă murdăria şi urmele de trafic. Lasă în urmă 
o peliculă protectoare nelipicioasă, care poate fi polişată cu uşurinţă 
pentru a mări luciul suprafetei. Recomandat pentru toate suprafeţele 
rezistente la acţiunea solvenţilor cum ar fi lemnul, linoleul, piatră 
naturală poroasă.
Gata preparat pentru utilizare.

0709199 – Canistră metalică a 10 l

PRODUSE PENTRU TRATAREA
SUPRAFEŢELOR DE LEMN

Produs pentru tratarea pardoselilor de lemn. Efect de îngrijire şi 
protejare a lemnului, similar cu cel al lacurilor specifice. Măreşte 
impermeabilitatea materialului şi împrospătează culorile. Formează 
o peliculă protectoare luciosă, rezistentă la uzură. Recomandat 
pentru restaurarea suprafeţelor de lemn lăcuit sau a suprafeţelora 
tratate cu TIMBER NATURA. Se aplică cu mopul doar pe suprafaţa 
curată şi uscată.
Gata preparat pentru utilizare.
0701686 – Canistră a 5 l
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Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor

Pad abraziv. Se recomandă utilizarea în combinaţie cu LINAX 
EXTREME pentru curăţarea pardoselilor din lemn prin proced-
eul de decapare uscată (pulverizare şi frecare cu monodiscul). 
Îndepărtează chiar şi resturile de lac. Permite o curăţare temeinică 
şi omogenizarea suprafeţei de lemn, creând condiţiile optime pentru 
utilizarea produselor de tratare a lemnului TIMBER NATURA sau 
TIMBER RENOVA.

0701749 – 5 Paduri 410 x 410 x 10mm

TIMBER BROWNPAD

Pad abraziv. Se recomandă utilizarea în combinaţie cu LINAX 
EXTREME pentru curăţarea pardoselilor din lemn prin proced-
eul de decapare uscată (pulverizare şi frecare cu monodiscul). 
Îndepărtează chiar şi resturile de lac. Permite o curăţare temeinică 
şi omogenizarea suprafeţei de lemn, creând condiţiile optime pentru 
utilizarea produselor de tratare a lemnului TIMBER NATURA sau 
TIMBER RENOVA.

0701748 – 5 Paduri 410 x 410 x 10mm

TIMBER BLUEPAD

PRODUSE PENTRU îNGRIjIREA ŞI 
CURĂŢAREA PARDOSELILOR

Produs pentru îngrijirea şi curăţarea de întreţinere a suprafeţelor. 
Efect intensiv de îngrijire. Formează o peliculă protectoare pe baza 
de ceară, cu luciu moderat, care uşurează curăţarea ulterioară 
a suprafeţei. Prin polişare se poate mărimărimărimări luciul şi 
rezistenţa peliculei. Recomandat pentru toate suprafeţele lavabile 
exclusiv suprafeţele de piatră lustruită sau gresie.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 1%
0404617 – 10 Sticle a 1 l
0404618 – Canistră a 10 l

NETAN
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Produs pentru îngrijirea şi curăţarea de întreţinere a suprafeţelor. 
Formează o peliculă protectoare, cu luciu moderat, care uşurează 
curăţarea ulterioară a suprafeţei. Recomandat pentru toate 
suprafeţele lavabile exclusiv suprafeţele de piatră lustruită, gresie 
sau alte suprafeţe neabsorbante cu luciu ridicat.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 1%

0404774 – 10 Sticle a 1 l         
0404773 – Canistră a 10 l

TAWIP 

Produs pentru îngrijirea şi curăţarea de întreţinere a suprafeţelor. 
Formează o peliculă protectoare nealunecoasă (testat conform nor-
melor Europene DIN 18032-2) uşor de curăţat ulterior. Eficient chiar 
şi în concentraţii mici. Recomandat pentru toate suprafeţele lava-
bile. Se poate utiliza şi în automate de spălare.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 2%

0406108 – 10 Sticle a 1 l
0406110 – Canistră a 10 l

VIONET

Produs pentru îngrijirea şi curăţarea de întreţinere a suprafeţelor. 
Formează o peliculă protectoare, cu luciu moderat, care uşurează 
curăţarea ulterioară a suprafeţei. Recomandat pentru toate suprafeţele 
lavabile exclusiv suprafeţele de piatră lustruită, gresie sau alte 
suprafeţe neabsorbante cu luciu ridicat. Sticlă reâncărcabilă cu 
sistem de dozare. Dozare simplă şi exactă. Economiseşte costurile 
de transport şi depozitare.
Concentraţie recomandată: 0,125% - 0,25%
0707265 – 4 Sticle reîncărcabile cu sistem de dozare a 2 l
0404615 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

TAWIP C

Produs concentrat pentru îngrijirea şi curăţarea de întreţinere a 
suprafeţelor. Formează o peliculă protectoare nealunecoasă (testat 
conform normelor Europene DIN 18032-2) uşor de curăţat ulterior. 
Recomandat pentru toate suprafeţele lavabile. Dozare simplă şi 
exactă. Economiseşte costurile de transport şi depozitare.
Concentraţie recomandată: 0,25% + 1%

0406113 – 4 Sticle reîncărcabile cu sistem de dozare a 2 l

VIONET C
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PRODUSE SPECIALE PENTRU 
SUPRAFEŢE DE PIATRĂ

Produs pentru decapare, curăare de bază şi periodică. Îndepărtează 
cu uşurină urmele de ciment şi derivate de pe suprafeele. Ideal pen-
tru curăenia după constructor. Recomandat pentru toate suprafeele 
rezistente la aciunea substanelor acide cum ar fi piatra naturală, 
plăci ceramice, gresie, etc.
Concentraie recomandată: 20%

0708722 – Canistră a 10 l

CALC EX

Produs pentru decapare, curăare de bază şi periodică. Extrem de 
eficient pentru curăarea de bază a suprafeelor din piatră poroasă 
şi a placilor ceramice cu microporozităi. Îndepărtează cu uşurină 
murdăria chiar şi din porii suprafeelor. Recomandat pentru toate 
suprafeele rezistente la aciunea substanelor bazice.
Concentraie recomandată: 5% - 20%

0708723 – Canistră a 10 l

DEEP CLEAN CERAM

Produs pentru curăarea de întreinere a suprafeelor. Special conce-
put pentru curăarea zilnică a suprafeelor de piatră sau plăci cerami-
ce cu microporozităi. Nu conine enzime, acizi sau substane alcaline.
Concentraie recomandată: 0,1% - 1% 

0708725 – Canistră a 10 l

TOP CLEAN CERAM

Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor
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Produs cu coninut de alcool pentru curăarea de întreinere a pardo-
selilor special creat pentru utilizarea în maşini automate. Datorită 
coninutului de alcool îndepărtează cu uşurină murdăria fără a lăsa 
urme şi are uscare rapidă. Recomandat pentru curăarea tuturor 
suprafeelor lucioase cum ar fi plăcile ceramice emailate sau piatra 
naturală polişată.
Concentraie recomandată: 0,5% - 3%  

0708727 – Canistră a 10 l

INNOMAT A

Produs pentru îngrijirea şi curăarea de întreinere a pardoselilor spe-
cial creat pentru utilizarea în maşini automate. Datorită coninutului 
de săpun îndepărtează cu uşurină murdăria şi formează o peliculă 
protectoare care închide porii suprafeei. Recomandat pentru 
curăarea tuturor suprafeelor de ciment sau piatră poroasă.
Concentraie recomandată: 1% - 2%

0708728 – Canistră a 10 l

INNOMAT S

Produs pe bază de solveni pentru impregnarea suprafeelor de 
piatră naturală. Se poate utiliza în interior cât şi în exterior. Are efect 
de impregnare a materialului mărind considerabil impermeabilitatea 
suprafeei, reducînd astfel infiltrarea murdăriei în porii suprafeei, şi 
uşurând curăarea acesteia. Recomandat pentru toate suprafeele
impregnabile din piatră naturală.
Gata preparat pentru utilizare. 

0708730 – Canistră metalică a 10 l

IMPRETAN S

Produs pentru impregnarea suprafeelor de piatră naturală, fară 
coninut de solveni. Se poate utiliza în interior dar nu şi în exterior. 
Are efect de impregnare a materialului mărind considerabil imper-
meabilitatea suprafeei, reducînd astfel infiltrarea murdăriei în porii 
suprafeei, şi uşurând curăarea acesteia. Recomandat pentru toate 
suprafeele impregnabile din piatră naturală.
Gata preparat pentru utilizare.

0708729 – Canistră a 5 l

IMPRETAN W
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Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor

Produs pentru decapare, curăare de bază şi periodică. 
Îndepărtează rapid şi fără efort straturile vechi de emulsii sau
ceară, cât şi murdăria extrem de persistentă. Recomandat pen-
tru toate pardoselile rezistente la actiunea substanelor bazice. 
Timp de actiune scurt, slab spumant. După curăare suprafaa se 
şterge cu mopul umed şi nu necesită clătire.
Concentraie recomandată : 3% - 20%

0708604 – Canistră a 10 l

LINAX EXTREME

CRISTAN

Produs pentru tratarea pardoselilor cu putere mare de umplere a 
porilor. Crează o peliculă protectoare cu luciu puternic, rezistentă 
la uzură. Recomandat pentru toate tipurile de pardoseli din piatră 
poroasă, exclusiv plăci ceramice sau suprafete cu luciu extrem de 
ridicat.
Gata preparat pentru utilizare.

0707623 – Canistră a 10 l

LONGLIFE STONE

Produs pentru cristalizarea suprafeelor de piatră naturală 
calcaroasă. Îndepartează zgârieturile, suprafaa devenind
lucioasă, rezistentă la abraziune şi mai uşor de curăat ulterior. 
Păstrează duritatea iniială a suprafeelor.
Gata preparat pentru utilizare.

0404757 – 6 Sticle a 500 ml
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Produs pentru îndepărtarea gumei de mestecat. Îndepărtează prin 
îngheare guma de mestecat de pe toate tipurile de suprafee, inclusiv 
cele textile. Se poate utiliza si pentru tapierii şi îmbrăcaminte.
Gata preparat pentru utilizare.

0403297 – 6 Doze a 400 ml

GUM-EX

Produs pentru curăarea suprafeelor textile prin metoda de injectie 
extracie. Dizolvă şi îndepărtează murdăria persistentă din esături. 
Slab spumant, nu conine înalbitori optici. Recomandat pentru toate 
tipurile de materiale textile, naturale sau sintetice.
Concentraie recomandată: 1% - 2%  

0404772 – Canistră a 10 l

SPRÜH-EX

Produs pentru îndepărtarea petelor de pe suprafee textile. Dizolvă 
cu uşurină petele solubile în apă sau solveni fără să atace materi-
alul textil pe care acestea se află. Recomandat pentru orice tip de 
covor, tapierie sau pernă (atât din material sintetic cât şi din pene 
sau lână)
Gata preparat pentru utilizare.

1103277 – 6 Sticle a 500 ml

FLECK-EX TOP

PRODUSE PENTRU CURĂŢAREA  
COVOARELOR
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Produse pentru decaparea, tratarea îngrijirea
şi curăţarea pardoselilor

Produs universal pentru curăarea suprafeelor textile. Putere mare de 
îndepărtare a murdăriei şi a grăsimilor. Poate fi folosit atât prin meto-
da de injecie extracie cât şi prin şamponare. pH neutru, nu conine 
înalbitori optici. Recomandat pentru toate tipurile de materiale textile, 
naturale sau sintetice.
Concentraie recomandată: 1% - 10%

0403279 – Canistră a 10 l

TR UNIVERSAL

Produs pentru curăarea suprafeelor textile prin şamponare. Curăă 
temeinic şi în profunzime suprafeele. Miros plăcut, proaspăt. Reco-
mandat pentru toate tipurile de materiale textile, naturale sau sinteti-
ce. Se poate utiliza cu toate tipurile de maşini pentru şamponare.
Concentraie recomandată: 10%

0404770 – Canistră a 10 l

TR 12

Granule pentru curăarea uscată a covoarelor. Granulele dizolvărapid 
murdăria şi pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul unui aspirator cu perie 
cilindrică. După aspirare suprafaa nu rămâne cu urme de praf sau 
alte urme lipicioase la care să adere murdăria. Recomandat pentru 
toate pardoselile din materiale textile, naturale sau sintetice, acolo 
unde nu este posibilă curăarea prin metoda de injecie extracie sau 
şamponare.
Produs gata preparat pentru utilizare. Recomandat 100g/m²

0404767 – 6 Pungi a 1000 g

TTR 86
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PRODUSE SANET ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE

Produse pentru curăţarea spaţiilor sanitare

Produse pentru curăţarea spaţiilor sanitare

l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă

   

BR 75	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l 	 m	 l	 l 0,5 1,5
IVECID                  	 l 	 		 m	 m	 m 	 l  	 l	 l 4,0 5,0
LAVOCID	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,5 4,0
LAVOCID C	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 1,0 3,5
SANTAN plus	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
Sprinter LAVOSAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter SANICID	 l  	 l	 m	 l	 m	 m	 l 	 l	 l 3,0 3,0
TASANIT	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
TASONIL ultra fresh	 l 	 		 m	 m	 m	 m	 l  	 l	 l 0,5 3,0
Tofix DUFTSPRAY             - -
Tofix WC STEINE             - -
WC LIQUID	 l 	 	    	 l  	 l  2,0 2,0
WC-POWDER	 l 	 	    	 l  	 l  1,0 1,0
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Produs pentru detartrarea şi curăarea periodică a spaiilor sanitare. 
Îndepărtează depunerile persistente de calcar, urină şi rugină. Nu 
atacă armăturile cromate corespunzător. Recomandat pentru bazine 
de înot, toalete, duşuri şi băi. Se poate folosi pe toate suprafeele 
rezistente la aciunea substanelor acide.
Concentraie recomandată: 1% - 20%

1502595 – 10 Sticle a 1 l          0403969  – Canistră a 10 l
1502302 – Butoi a 200 l

BR 75

Produs pentru curăarea de întreinere a spaiilor sanitare cu miros 
plăcut şi persistent. Recomandat pentru toate suprafeele lavabile 
atât pentru lavoare cât si pentru toate zonele unde exista plăci cera-
mice (gresie, faiantă). Putere mare de curăare, nu lasă urme sau 
dungi pe suprafae după utilizare.
Concentraie recomandată: 0,5% - 1% 

0402253 – 10 Sticle a 1 l
0402254 – Canistră a 10 l

IVECID

Produs universal pentru curăarea de întreinere a spaiilor sanitare. 
Îndepărtează rapid depunerile de calcar, rugină şi săpun. Nu lasă 
urme sau dungi pe suprafae după utilizare. Recomandat pentru 
toate suprafeele din lavoare şi băi rezistente la aciunea substanelor 
acide.
Concentraie recomandată: 1% - 2% 

0404795 – 10 Sticle a 1 l  0404794 – Canistră a 10 l 
0404652 – Butoi a 200 l  1502953 – Container a 1000 l

LAVOCID

Produs universal concentrat pentru curăarea de întreinere a spaiilor 
sanitare. Îndepărtează rapid depunerile de calcar, rugină şi săpun. Nu 
lasă urme sau dungi pe suprafae după utilizare. Recomandat pentru 
toate suprafeele din lavoare şi băi rezistente la aciunea substanelor 
acide. Dozare simplă şi exactă. Economiseşte costurile de transport
şi depozitare.
Concentraie recomandată: 0,25% - 0,5% 
0404693 – 4 Flacoane dozatoare reîncărcabile a 2 l
0404613 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

LAVOCID C
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Produs în sistem Quick & Easy pentru curăarea de întreinere a 
spaiilor sanitare. Dizolvă depunerile minerale şi
grăsimile fără să atace suprafeele. Datorită sistemului Quick & Easy 
este uşor de folosit şi se dozează automat.
Dozare automată.

0406471 – 6 Sticle a 325 ml

SANTAN PLUS

Produs gata preparat de utilizare pentru curăarea de întreinere a 
spaiilor sanitare. Îndepărteaza murdăria acumulată zi de zi, cât şi 
depunerile de săpun şi alte produse cosmetice din băi şi spaii sani-
tare. După uscare suprafeele rămân fără urme de ştergere. Are un 
miros plăcut şi persistent de lămâie. Recomandat pentru toate supra-
feele sensibile la aciunea substanelor acide (spre exemplu marmură)
Gata preparat pentru utilizare.

0706782 – 10 Sticle cu pulverizator a 750 ml

SPRINTER LAVOSAN

Produs acid gata preparat de utilizare pentru curăarea de întreinere 
a spaiilor sanitare. Îndepărtează cu uşurină depunerile minerale, 
uleiurile şi murdăria din băi şi spaii sanitare. Miros plăcut şi persi-
stent. Recomandat pentru toate suprafeele rezistente la aciunea 
substanelor acide.
Gata preparat pentru utilizare.

0702584 – 10 Sticle cu pulverizator a 750 ml

SPRINTER SANICID

Produs acid pentru curăarea spaiilor sanitare, recomandat atât pentru 
curăarea de bază cât şi pentru cea de întreinere. Dizolvă cu uşurină 
murdăria specifică, asigurând prospeimea şi igiena încăperilor. Putere 
mare de curăare, nu atacă suprafeele lăsând în urmă un miros plăcut 
şi persistent. Recomandat pentru toate suprafeele rezistente la aciu-
nea substanelor acide din băi şi spaii sanitare.
Concentraie recomandată: 0,25% - 10%
 
0404644 – 10 Sticle a 1 l     0404643 – Canistră a 10 l
0404661 – Butoi a 200 l

TASANIT

Soluţii pentru curăţat lavoare
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 Produs acid pentru curăarea de întreinere a spaiilor sanitare. Putere 
mare de curăare, îndepărtează cu uşurină depunerile de calcar, 
urină şi săpun. Datorită vâscozităii mari este foarte uşor de folosit 
şi pe suprafeele verticale. Recomandat pentru toate suprafeele 
rezistente la aciunea substanelor acide din băi şi spaii sanitare.
Concentraie recomandată: 0,125% - 0,5% 

0406154 – 10 Sticle a 1 l
0406153 – Canistră a 10 l

TASONIL ULTRA FRESH

Spray odorizant pentru încăperi. Conine componente pentru neutrz-
lizarea şi îndepărtarea rapidă a mirosurilor neplăcute. Lasă în urmă 
un miros proaspăt şi persistent. Recomandat pentru utilizarea în băi 
şi spaii sanitare.

1508757 – Lemon / 10 Flacoane a 250 ml
1508756 – Ocean / 10 Flacoane a 250 ml

TOFIX DUFTSPRAY

TOFIX WC STEINE

Produs pentru curăarea toaletelor şi a pisoarelor din ceramică. 
Putere mare de curăare, înlătură murdăria şi mirosurile neplăcute.
Gata preparat pentru utilizare.

0404790 – 10 Sticle a 750 ml 

WC LIQUID

1608629 – Original Orange
1508995 – Rezervă Orange
1508778 – Original Ocean
1802796 – Rezervă Ocean
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Praf de curăat pentru toalete. Putere mare de curăare. Spumează, 
este abraziv, dar fară a zgâria suprafeele. Îndepărteaza cu uşurină 
chiar şi cele mai rezistente depuneri.
Gata preparat pentru utilizare.

0404785 – 10 Flacoane a 1000 g

WC-POWDER

Produse pentru curăţarea spaţiilor sanitare
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Produse pentru curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor

PRODUSE TANET ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE

Produse pentru curăţarea şi întreţinerea 
suprafeţelor

l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă

   
 
 
AZ 70 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
AZ 70 C	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 8,5
DIFOTAN  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 7,0
ECO TOP l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 4,0 6,0
INOTAN 	 l      	 l     3,0 3,0
GLAS- U. KUNSTSTOFFREINIGER l	 	 	 	 	 	 m	 	 	 	 	 l 10,8 10,8
INOR 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,5
IVEDOR	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
IVETAN	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
LAVAMANI ROSÉ	 l	 l           5,5 5,5
METAPUR 	 m	 l     	 l     6,0 6,0
TIMBER MOBILI l	 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	  7,0 7,0
MULTITAN 	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 7,0 7,0
Sprinter MULTICLEAN	 l  	 l	 m	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 10,0 10,0
Sprinter POWER	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 m 	 l	 l 11,0 11,0
Sprinter VIT	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 7,0 7,0
SR 13	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 9,0 8,0
SR 13 C  	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 10,0 8,0
SUPERCLEAN l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 10,0 8,0
SUPERCLEAN C	 l  	 l	 l	 l	 l	 l	 l 	 l	 l 11,0 9,0
UNIVERSALREINIGER l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 m 7,0 7,0
VITRE VIT	 l      m	 l m 	 l	 l 10,0 10,0
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Produs pentru curăarea suprafeelor metalice. Îndepărtează depu-
nerile de calcar, crustele de murdărie, oxizii cât şi petele de ulei şi 
grăsime. Consum economic. Recomandat pentru suprafeele din oel 
inoxidabil, crom, nichel, alamă şi aramă.
Gata preparat pentru utilizare.

1504848 – Canistră a 10 l

ECO TOP

Produs universal pentru curăarea de întreinere a suprafeelor cu 
putere mare de dizolvare a uleiurilor şi grăsimilor. Nu are miros 
neplăcut, delicat cu pielea. Recomandat pentru toate suprafeele 
lavabile, în special pentru uşi, sticlă, pardoseli sintetice, lemn lăcuit 
şi metal.
Concentraie recomandată: 0,5% -1%

0404083 – 10 Sticle a 1 l          0403961 – Canistră a 10 l
0404655 – Butoi a 200 l

AZ 70

Produs universal pentru curăarea de întreinere a suprafeelor cu 
putere mare de dizolvare a uleiurilor şi grăsimilor. Nu are miros 
neplăcut, delicat cu pielea. Recomandat pentru toate suprafeele 
lavabile, în special pentru uşi, sticlă, pardoseli sintetice, lemn lăcuit 
şi metal. Dozare simplă şi exactă. Economiseşte costurile de trans-
port şi depozitare.
Concentraie recomandată: 0,1% - 0,2%
0404084 – 4 Sticle reîncărcabile cu sistem de dozare a 2 l
0404612 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

AZ 70 C

Produs universal pentru curăarea de întreinere a suprafeelor 
cu putere mare de dizolvare a uleiurilor şi grăsimilor. Formulă 
concentrată, dozare simplă şi exactă datorită capacului dozator de 2 
ml. Recomandat pentru toate suprafeele lavabile inclusiv pardoseli.
Concentraie recomandată: 0,1% - 0,2%

0404601 – 10 Sticle a 1 l inclusiv 5 capace minidozatoare
1404622 – Canistră a 10 l

DIFOTAN
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Produse pentru curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor

Produs pentru curăarea suprafeelor metalice. Îndepărtează depu-
nerile de calcar, crustele de murdărie, oxizii cât şi petele de ulei şi 
grăsime. Consum economic. Recomandat pentru suprafeele din oel 
inoxidabil, crom, nichel, alamă şi aramă.
Gata preparat pentru utilizare.

0404713 – 10 Sticle a 1 l

INOTAN

Produs pe bază de alcool pentru curăarea suprafeelor de sticlă. 
Putere mare de curăare, îndepărtează cu uşurină amprentele, 
grăsimile şi urmele de nicotină. Recomandat pentru toate suprafee-
le de sticlă şi materiale sintetice atât în interior cât şi pentru exterior.
Gata preparat pentru utilizare.

1502978 – 10 Sticle a 1 l
1505701 – Canistră a 10 l

GLAS- UND KUNSTSTOFFREINIGER

Produs în sistem Quick & Easy pentru curăarea de întreinere a 
suprafeelor. Recomandat pentru toate tipurile de suprafee, exclusiv 
podele. Nu lasă urme sau dungi după utilizare. Datorită sistemului 
Quick & Easy este uşor de folosit şi se dozează automat.
Dozare automată.

0403933 – 6 Sticle a 325 ml

INOR

Produs universal puternic parfumat pentru curăarea de întreinere a 
suprafeelor. Miros floral plăcut şi persistent. Nu lasă urme sau dungi 
după utilizare. Recomandat pentru toate suprafeele lavabile, inclusiv 
pardoseli.
Concentraie recomandată: 0,5% - 1%

0402255 – 10 Sticle a 1 l
0402256 – Canistră a 10 l

IVEDOR
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Produs pentru tratarea suprafeelor metalice. Îngrijeşte, protejează şi 
dă luciu suprafeelor metalice. Lasă în urmă o suprafaă lucioasă fără 
urme de ştergere. Recomandat pentru toate suprafeele metalice 
exclusiv mese de lucru sau vase de bucătărie.
Gata preparat pentru utilizare.

0707370 – 6 Sticle cu pulverizator a 500 ml

METAPUR

Produs pentru îngrijirea şi curăarea suprafeelor de lemn. Prin coni-
nutul de balsam destinat tratării lemnului, protejează eficient mobila 
sau alte obiecte din lemn natur sau lăcuit. Reduce depunerea prafu-
lui, îndepărtează amprentele, grăsimile şi murdăria. Conferă supra-
feelor un efect lucios, împrospătează culorile.
Gata preparat pentru utilizare.
     
 
0709511 – 10 Sticle a 500 ml

TIMBER MOBILI

Produs universal puternic parfumat, fără colorani, pentru curăarea 
de întreinere a suprafeelor. Miros plăcut şi persistent. Nu lasă urme 
sau dungi după utilizare. Recomandat pentru toate suprafeele lava-
bile, inclusiv pardoseli.
Concentraie recomandată: 0,5% - 1%

0404105 – 10 Sticle a 1 l
0404106 – Canistră a 10 l

IVETAN

Produs pentru spălarea mâinilor cu pH neutru şi fără coninut de 
săpun sau alcaline. Curăă delicat şi protejează pielea. Miros plăcut.
Gata preparat pentru utilizare.

0404763 – 10 Sticle a 1 l          0701328 – Canistră a 5 l
0404765 – Canistră a 10 l

LAVAMANI ROSÉ
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Produse pentru curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor

TIMBER MOBILI

Produs ecologic fără tenside pentru curăarea de întreinere a supra-
feelor. Putere mare de curăare şi în acelaşi timp delicat cu supra-
feele. Recomandat pentru curăarea pietrei lustruite, a pereilor, tava-
nelor covoarelor şi a altor suprafee lavabile.
Concentraie recomandată: 1% - 20%

0401027 – 10 Sticle a 1 l
0401028 – Canistră a 10 l

MULTITAN

Produs gata preparat de utilizare pentru curăarea de întreinere 
a suprafeelor. Recomandat pentru îndepărtarea rapidă a oricărui 
tip de murdărie zilnică. Putere mare de dizolvare a uleiurilor şi 
grăsimilor, miros plăcut şi persistent. Se poate folosi pe toate tipurile 
de suprafee lavabile.
Gata preparat pentru utilizare.

0702058 – 10 Sticle a 750 ml

SPRINTER MULTICLEAN

Produs gata preparat de utilizare pentru curăarea suprafeelor sinte-
tice. Îndepărtează cu uşurină murdăria persistentă, grăsimile, nico-
tina, urmele de tuş, cariocă sau marker. Recomandat pentru toate 
materialele sintetice, neabsorbante, exclusiv plexiglass.
Gata preparat pentru utilizare.

0706781 – 10 Sticle a 750 ml
0706983 – Canistră a 10 l

SPRINTER POWER

Produs gata preparat de utilizare pentru curăarea suprafeelor de 
sticlă. Îndepărtează cu uşurină murdăria, grăsimile, nicotina, etc. 
Uscare rapidă şi fară urme de ştergere.
Gata preparat pentru utilizare.

0702184 – 10 Sticle a 750 ml

SPRINTER VIT
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Produs concentrat pentru curăarea intensivă a suprafeelor. Dizolvă 
cu uşurină murdăria persistentă şi încrustată, deosebit de efici-
ent împotriva uleiurilor şi a grăsimilor. Nu atacă suprafeele, miros 
plăcut. Recomandat pentru toate tipurile de suprafee lavabile 
Sticlă reîncărcabilă cu sistem de dozare. Dozare simplă şi exactă. 
Economiseşte costurile de transport şi depozitare.
Concentraie recomandată: 0,2% - 0,5%
0404624 – 4 Sticle reîncărcabile cu sistem de dozare a 2 l
0404614 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

SUPERCLEAN C

Produs cu coninut de alcool pentru curăarea de întreinere a supra-
feelor. Păstrează luciul iniial al suprafeelor, asigurând o uscare fără 
urme. Recomandat pentru toate suprafeele lavabile lucioase.
Concentraie recomandată: 0,5% - 2%

0404756 – 10 Sticle a 1 l
0404753 – Canistră a 10 l
0404653 – Butoi a 200 l

SR 13

Produs concentrat cu coninut de alcool pentru curăarea de înt-
reinere a suprafeelor. Păstrează luciul iniial al suprafeelor, asi-
gurând o uscare fără urme. Recomandat pentru toate suprafeele 
lavabile lucioase. Sticlă reîncărcabilă cu sistem de dozare. Dozare 
simplă şi exactă. Economiseşte costurile de transport şi depozitare.
Concentraie recomandată: 0,2% - 0,5%

0404690 – 4 Sticle reîncărcabile cu sistem de dozare a 2 l
0404611 – 6 Rezerve de reîncărcare a 2 l

SR 13 C

Produs pentru curăarea intensivă a suprafeelor. Dizolvă cu uşurină 
murdăria persistentă şi încrustată, deosebit de eficient împotriva 
uleiurilor şi a grăsimilor. Nu atacă suprafeele, miros plăcut. Reco-
mandat pentru toate tipurile de suprafee lavabile.
Concentraie recomandată: 0,5% - 2%

1404625 – Canistră a 10 l

SUPERCLEAN
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Produse pentru curăţarea şi întreţinerea suprafeţelor

Produs universal pentru curăarea de întreinere a suprafeelor. Putere 
foarte mare de dizolvare a grăsimilor şi uleiurilor. Recomandat 
pentru toate tipurile de suprafee lavabile, inclusiv pentru spălarea 
vaselor. Nu contine solveni, delicat cu pielea.
Concentraie recomandată: 0,5% - 1%

1505460 – 10 Sticle a 1 l
1502589 – Canistră a 10 l

UNIVERSALREINIGER

Produs spumantă de curăat pe bază de alcool. Recomandat pentru 
toate suprafeele sintetice, din sticlă, ceramică,
lăcuite, metal etc.
Gata preparat pentru utilizare.

0404755 – 10 Doze a 600 ml

VITRE VIT
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PRODUSE GREEN CARE ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE

Produse ecologice

l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă
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All Purpose Cleaner No.1 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 7,0 7,0
Natural Cleaner No.2 vinegar  l	 	 	 m	 m	 m	 	 l	 	 	 l	 m	 2,5 5,0
Toilet Cleaner No.3 vinegar  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Toilet Cleaner No.3 lemon l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 2,5 2,5
Glass & Window Cleaner No.4 l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l		 l	 7,0 7,0
Cream Cleaner No.6 l	 	 	 	 	 	 	 l	 l	 	 l	 l	 5,5 7,0
Cream Cleaner No.6 lemon     l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0
Floor & Surface Cleaner l	 	 	 	 	 	 m	 l	 	 	 l	 	 10,0 10,0 
Floor Cleaner S1 l	 l	 	 l	 l	 l	 l	 	 	 	 	 	 8,0 7,0
Floor Polish  l	 	 l	 l	 l m	 	 m	 	 l	  7,3 7,0
Stripper l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 m	 	 	 	 10,0 9,0
Alkastar l	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	 	 11,0 11,0
SR 15 l	 l	 	l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 l	 l	 8,5 7,0
Zitrotan l	 	 	 l	 l	 l		 	 l	 m	 	 l	 l	 1,9 4,0

   
CURATAREA BUCATARIILOR           
Energy E3 l	 	 	 l	 		l	 			l						l						m						l						l					l	 	14,0 -
Brillant E3 l	 	 	 l	 		l	 	 					l														l						l					l	 2,0     -
Energy alu 	 l	 	 	 	 		l	 	 					l						m					l													 	l	 13,0 -
Grease E3    l	 	 	 l	 		m	 	 					l						m						l					l					l	 11,4 -
Manudish l	 	 	 l	 		l	 			l						l						l						l						l					l	 5,4 6,0

Produse ecologice
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Soluţie pentru curăţarea vaselor de toaletă şi a pişoarelor. Efect 
îndelungat datorită vâscozităţii ridicate, îndepărtează depunerile şi 
mirosurile neplăcute.
Soluţie gata preparată pentru utilizare.

0406404 – 10 Sticle a 750 ml

TOILET CLEANER NO. 3 LEMON

Putere mare de curăţare. Protejeaza pielea şi este biodegradabil. 
Miros plăcut. Recomandat pentru toate suprafeţele lavabile, inclusiv 
pentru spălarea mâinilor.
Concentraţie recomandată: 0,5% - 1

1104631 – 10 Sticle a 1 l
0404630 – Canistră a 10 l
0404647 – Butoi a 200 l

ALL PURPOSE CLEANER NO. 1

NATURAL CLEANER NO. 2 VINEGAR

TOILET CLEANER NO. 3 VINEGAR

Îndepărtează depunerile de calcar, petele de apă şi depunerile de
săpun. Elimină mirosurile neplăcute. Recomandat pentru toate 
suprafeţele rezistente la actiunea substanţelor acide din bucătării şi băi. 
Concentraţie recomandată: 0,5% - 1%

1104633 – 10 Sticle a 1 l
0404632 – Canistră a 10 l
1204640 – Butoi a 200 l

Soluţie pentru curăţarea vaselor de toaletă şi a pişoarelor. Efect 
îndelungat datorită vâscozităţii ridicate, îndepărtează depunerile şi 
mirosurile neplăcute. Soluţie gata preparată pentru utilizare.

0404634 – 10 Sticle a 750 ml

DE/020/027

DE/020/014

DE/020/031
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NATURAL CLEANER NO. 2 VINEGAR

Pastă de curăţat ecologică recomandată pentru toate uprafeţele 
dure din bucătării sau spaţii sanitare.

0406412 – 10 Sticle a 500 ml

CREAM CLEANER NO. 6 LEMON

Soluţie universală pentru curăţarea zilnică a tuturor suprafeţelor 
lavabile. Miros plăcut şi persistent de portocală. Îndepărtează cu 
uşurinţă murdăria fără să atace suprafeţele sensibile. Recomandat 
pentru toate tipurile de pardoseli sau suprafeţe lavabile cum af fi 
plastic, cauciuc, piatră linoleu, PVC, etc.

0707915 – 10 Sticle a 1 l
0709195 – 4 Sticle a 5 l

FLOOR & SURFACE CLEANER

Curăţă rapid murdăria, petele de grăsime, nicotina fără a lăsa urme 
după ştergere. Ideal pentru geamuri, oglinzi sau alte suprafeţe din 
sticlă.
Soluţie gata preparată pentru utilizare.

0404636 – 10 Sticle a 1 l
0404635 – Canistră a 10 l

GLASS & WINDOW CLEANER NO. 4

Pastă de curăţat ecologică recomandată pentru toate uprafeţele 
dure din bucătării sau spaţii sanitare.

0404639 – 10 Sticle a 500 ml

CREAM CLEANER NO. 6

Produse ecologice

DE/020/018

DE/020/068

DE/020/013

DE/020/031
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Soluţie ecologică universală pentru curăţarea zilnică a tuturor 
suprafeţelor lavabile. Îndepărtează cu uşurinţă murdăria fără să 
atace suprafeţele sensibile. Se poate folosi atât în automate de 
curăţare cît şi pentru spălare manuală.

0708434 – 10 Sticle a 1 l
0708433 – Canistră a 10 l

FLOOR CLEANER S

Emulsie ecologică pentru toate tipurile de suprafeţe emulsiona-
bile.Formează o peliculă protectoare lucioasă, nealunecoasă şi 
rezistentă la uzură, care protejează împotriva uzurii mecanice şi 
închide porii suprafetelor uşurând în acest fel curăţarea ulterioară a 
acestora.

0708395 – Canistră a 10 l

FLOOR POLISH

Soluţie ecologică pentru curăţarea de bază a tuturor suprafeţelor. 
Îndepărteaza cu uşurinţă murdăria încrustată şi straturile vechi de 
polimeri sau ceară.

0708380 – Canistră a 10 l

STRIPPER

Soluţie ecologică pentru curăţarea spaţiilor sanitare fără conţinut de 
clor sau acizi. Special concepută pentru suprafeţele sensibile cum 
ar fi marmura sau alte tipuri de piatra naturala calcaroasă.

0707995 – 10 Sticle a 1 l
0707998 – Canistră a 10 l

ALKASTAR

DE/020/042

DE/020/023



51

Detergent puternic concentrat ecologic pe baza de alcool. Curata cu 
usurinta murdaria si grasimile fara a lasa urme de stergere. Cost in 
utilizare redus datorita concentratiei scazute de utilizare. Produsul 
este eficient chiar si in concentratie de 0,25%. Ideal pentru cura-
tarea tuturor suprafetelor lavabile. Slab spumant se poate utiliza si 
in automate de curatare.

0701866 – 10 Sticle a 1 l
0701791 – Canistră 10 l

SR 15

Dizolva depunerile de minerale si murdaria specifica din bai si spatii 
sanitare. Nu lasa urme dupa stergere. Miros placut. Se poate utili-
za pe toate suprafetele lavabile rezistente la actiunea substantelor 
acide.

0709774 – 10 Sticle a 1 l
0409964 – Canistră 10 l

ZITROTAN

Produse ecologice

DE/020/121
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Detergent pentru spalarea vaselor in masini automate. Eficienta ridi-
cata. Contine materii prime regenerative, fiind creat pe baza princi-
piilor de sustenabilitate. Pentru toate tipurile de masini profesionale 
de spalat vase. Pentru toate tipurile de vase rezistente la actiunea 
detergentilor bazici.

0409872 – Canistră 12,6 kg
0701656 – Canistră 25,2 kg

ENERGY E3

Aditiv de clatire pentru masini de spalat vase. Contine materii prime 
regenerative, fiind creat pe baza principiilor de sustenabilitate. Pen-
tru toate tipurile de masini profesionale de spalat vase. Pentru toate 
tipurile de vase rezistente la actiunea detergentilor bazici.

0409871 – Canistră 10 l

BRILLANT E3

Detergent pentru spalarea vaselor in masini automate. Formula spe-
ciala pentru vase de aluminiu si alte aliaje sensibile. Eficient chiar si 
folosit cu apa de duritate ridicata.

0701589 – Canistră 10 l

ENERGY ALU

CURATAREA BUCATARIILOR



Produse ecologice
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Degresant pentru bucatarii cu eficienta extrem de ridicata. Se 
poate folosi nediluat pentru grasime si uleiuri arse si incrustate, 
sau diluat pentru indepartea murdariei specifice din buctarii. 
Recomandat pentru toate suprafete lavabilerezistente la actiunea 
bazelor, inclusiv pentru curatarea plitelor si
a cuptoarelor. Nu contine parfum.

0701935 – Canistră 5 l
0709941 – 10 Sticle a 750 ml

GREASE E3

Detergent ecologic pentru spalarea manuala a vaselor. Efect puter-
nic de emulgare a uleiurilor si grasimilor. Testat dermatologic. Reco-
mandat pentru toate tipurile de vesela.

1404638 – 10 Sticle a 1 l
0404637 – Canistră 10 l
0404648 – Butoi 200 l

MANUDISH

AT/20/012

DE/019/006
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PRODUSE NOwA ŞI DOMENIILE LOR DE UTILIZARE

Soluţie pentru îndepărtarea uşoară şi rapidă a grăsimilor şi uleiurilor  
minerale, vegetale şi de provenienţă animală. Neparfumată, cu efect 
spumant moderat. Recomandată pentru toate suprafeţele lavabile 
rezistente la acţiunea substanţelor bazice.
Concentraţie recomandată: 1% - 5%

0403973 – Canistră a 10 l
0404650 – Butoi de 200 l
1502257 – Container de 1000 l

TANIN

Soluţie pentru  dezinfecţie rapidă pe bază de alcool. Nu conţine  
parfum. Se aplică nediluat pe toate suprafeţele rezistente la 
acţiunea alcoolului. Recomandat pentru dezinfecţia în industria 
alimentară şi aria clinică Produs în conformitate cu normele Euro-
pene în domeniu.

0707878 – 10 Sticle a 750 ml

QUICK-DES

Soluţii pentru curăţare în domeniul industrial 

Soluţii pentru curăţare în domeniul industrial

l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă

   

 
TANIN	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
QUICK-DES	 l 	 l	 l l l	 l	 l  	 l	 m 11,0 11,0
FLA 710 S	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
GROMAR	 l  	 l 	 l	 l	 l     10,0 8,0
ISR 700	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 13,5 11,5
KALK FREE	 l 	 m	 l  	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
KRC 740	 l 	 l	 m  	 l	 l  	 l	 l 12,0 10,0
MR 750	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
RHE 720	 l 	 m	 l  	 l	 l  	 l	 l 14,0 12,0
SLR 600	 l 	 m	 l  	 m	 l  	 l	 l 0,5 2,5
SR 760	 l  	 l  	 l	 l  	 l	 l 13,0 11,0
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Soluţie cu efect spumant pe bază de clor, pentru curăţarea suprafeţelor 
rezistente la acţiunea substanţelor bazice. Formează o spumă durabilă, cu 
efect dezinfectant, optim pentru utilizarea în instalaţii cu pre-siune înaltă şi 
joasă.
Concentraţie recomandată: 3% - 5%

1502745 – Canistră a 35 kg
1505894 – Canistră a 235 kg

ISR 700 

Soluţie pentru dizolvarea grăsimilor, ce se utilizează pentru curăţarea tuturor instru-
mentelor, maşinilor şi instalaţiilor din oţel, aluminiu, alamă, aramă, zinc şi argint, pre-
cum şi pe suprafeţele din sticlă, materiale sintetice, vopsite, respectiv lăcuite. Optim 
pentru curăţarea instalaţiilor din domeniul industriei de producţie şi prelucrare a alimen-
telor, precum şi din in dustria construcţiilor de maşini. Dizolvă cu uşurinţă grăsimile,
uleiurile, răşina, scrumul. Concentraţie recomandată: 1% - 10%

0701371 – Canistră a 10,6 kg   0701192 – Canistră a 21,2 kg
0404981 – Butoi a 210 kg

FLA 710 S 

Soluţie de curăţat, utilizabilă cu apă rece. Îndepărtează uleiurile, grăsimile, urmele 
de cauciuc, depunerile de proteine, funingine, etc. Împiedică coroziunea, menajează 
materialul, dizolvă rapid murdăriile. Produs verificat de DEKRA. Recomandat pentru 
toate suprafeţele impermeabile. Optim pentru curăţarea externă a maşinilor, a diferi-
telor instalaţii industriale, precum şi pentru curăţarea motoarelor cu ardere internă.
Concentraţie recomandată: 1% - 10%

1404727 – Canistră à 10 l

GROMAR

Soluţie pentru curăţarea lăzilor. Îndepărtează grăsimile şi proteinele persistente. 
Are capacităţi deosebite de dizolvare şi înlăturare a impurităţilor, cu acţiune 
puternic dezinfectantă datorită conţinutului ridicat de clor activ. Se poate utiliza 
în instalaţii cu presiune înaltă şi joasă, respectiv în instalaţii pentru spălarea 
lăzilor, maşinilor cutter, rezervoarelor, cuţitelor, cizmelor şi şorţurilor.  
Concentraţie recomandată: 0,5%
0402151 – Canistră a 12,3 kg   1504258 – Canistră a 35 kg
1504788 – Butoi a 250 kg  0402055 – Container a 1100 kg

KRC 740

Soluţie puternic alcalină, fără conţinut de clor, nespumantă, destinată îndepărtării pro-
teinelor, grăsimilor, uleiurilor nedorite. Se utilizează în do-meniul industriei alimentare 
în instalaţii cu presiune înaltă şi joasă, sau în instalaţii CIP dirijate prin computer pentru 
curăţarea cuptoarelor cu ulei, a benzilor pentru prăjit, a încălzitoarelor, a separatoarelor, a 
rezervoarelor, a conductelor şi a maşinilor cutter.  
Concentraţie recomandată: 3% - 5%

0402150 – Canistră a 15 kg       1504256 – Canistră a 40 kg

MR 750
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Produs lichid pentru îndepărtarea răşinei de fum. Dizolvă uşor 
toate depunerile de catran, răşină de fum, grăsime şi proteină. 
Se utilizează pe suprafeţe cu o rezis-tenţă ridicată la acţiunea 
substanţelor bazice. Optim pentru utilizarea în instalaţii cu presiune 
înaltă şi joasă. În cursul procesului de curăţare formează o spumă 
durabilă, consistentă, cu efect dezinfectant.  
Concentraţie recomandată: 3% - 5%
0402155 – Canistră a 13,2 kg       0702747 – Canistră a 38 kg
1502711 – Canistră a 38 kg 

RHE 720

Soluţie acidă cu efect spumant. Dizolvă grăsimile, depunerile de 
piatră, săpunurile, depunerile de rugină şi alte depuneri minerale. Se 
poate utiliza pe suprafeţe rezistente la acţiunea substanţelor acide. 
Nu provoacă coroziune pe armăturile cromate. Se poate folosi în 
instalaţii cu presiune înaltă şi joasă. 
Concentraţie recomandată: 3% - 5%

0701292 – Canistră a 23,4 kg     

SLR 600 

Soluţie spumantă fără conţinut de clor pentru dizolvarea eficientă şi 
rapidă a proteinelor şi grăsimilor. În cursul utilizării formează o spumă 
durabilă, consistentă. Optim pentru utilizarea în instalaţii de spumare, 
instalaţii cu presiune înaltă şi joasă, pentru curăţarea suprafeţelor 
rezistente la acţiunea substanţelor bazice din industria alimentară. 
Concentraţie recomandată: 3% - 5%

0402152 – Canistră a 14,2 kg         

SR 760

Soluţii pentru curăţare în domeniul industrial
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Bucatarii profesionale / Masini de spalat vase

Produse pentru bucatarii profesionale

PRODUSE PULSAR
l	 Recomandat pentru utilizare
m	 Utilizare restrânsă

   
 
 
BINGO SEL l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 7,5	 -
GASTRO SPEED l	 	 	 l	 m	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 11,0
BINGO 4 IN 1 Tabs l	 	 	 l		 l	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 - -
BINGO RINSE	 l	 	 	 l		 m	 l	 l	 l	 l	 l	 m	 2,6 -
BRILLANT MATIC	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,5 -
BRILLANT BASIC l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,2 -
BRILLANT ULTRA	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 2,0 -
ENERGY BAR  l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0 -
ENERGY HP l	 	 l	 l	 	 l	 l	 m	 l	 m	 	 14,0 -
ENERGY PILOT 300	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 	 	 - -
ENERGY POWDER	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 12,7 -
ENERGY SUPER l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -
ENERGY UNI	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 14,0 -
ENERGY UNICHLOR	 l	 	 l	 l	 	 l	 l	 m	 l	 m	 	 13,0 -
ENERGY BASIC l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 m	 	 12,5	 -
RENOVA	 l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 m	 	 12,3 -
Detergent pentru bucatarii
GRILL	 l	 	 m	 	 	 	 l	 m	 l	 	 	 13,0 11,0
LAVAMANI F l	 	 	 l	 l	 l	 l	 m	 l	 l	 m	 13,0 -
KALK-FREE	 l	 	 m	 l	 	 l	 l	 l	 m	 l m	 0,5 2,5
LEMONCARE l   l l	 l	 l	 l	 l		 l	 l	 5,5 7,0
SPRINTER GREASE l	 	  l	 m	 l	 m	 m	 l	 l	 l	 10,2 -

Cu
ră

ţa
re

 
Tr

at
ar

e/
pr

ot
eja

re
De

zin
fe

cta
nt

St
icl

ă
Pl

ăc
i a

cr
ilic

e/
 p

lex
igl

as
s

Ce
ra

m
ică

 / 
Po

rţe
lan

In
ox

PA
L

M
at

er
ial

e 
sin

te
tic

e
PV

C
Pi

at
ra

 n
at

ur
ala

/a
rti

fic
ial

a 

În
 fo

rm
ă 

co
nc

en
tra

tă

 

În
 d

ilu
ţie

 re
co

m
an

da
tă

        Efect                  Recomandat pentru           Valoare pH



60

Detergent tablete pentru maşinile de spălat vase. Combină 4 funcţii 
în ciclul de spălare, curăţare, clătire, dedurizare şi protecţie împotri-
va depunerilor de calcar. Putere ridicată de curăţare chiar şi la tem-
peraturi scăzute de spălare. Fără parfum.

0708436 – 5 Cutii a 80 de bucati

BINGO 4 IN 1 TABS

Aditiv de clătire pentru toate tipurile de maşini de spălat vase. Ideal 
pentru folosirea împreună cu tabletele BINGO 4in1.

0708654 – 10 Sticle a 1 l

BINGO RINSE

Sare pentru masini de spalat vase. Impiedica formarea de depuneri 
de calcar in interiorul masinilor de spalat. Datorita efectului de dedu-
rizare a apei, prelungeste viata masinii de spalat si in acelai timp 
impiedica depunerea de calcar pe vase.

0701906 – 6 x 2 kg

BINGO SEL

Soluţie concentrată destinată degresării rapide a suprafeţelor din bucătării şi 
gastronomie. Chiar şi la concentraţii minime îndepărtează cu uşurinţă uleiul şi 
grăsimile Se poate utiliza şi prin procedeul de imersie sau cu aparate de presiu.

0708676 – 10 Sticle a 1 l          0709686 – Canistră a 10 l

GASTRO SPEED DEGRESANT
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Produse pentru bucatarii profesionale

BRILLANT MATIC

BRILLANT BASIC
Aditiv de clatire pentru masini profesionale de spalat vase. Scur-
teaza timpul de uscare a vaselor si previne depunerea de calcar pe 
acestea datorita continutului de substante acide.Eficient chiar si folo-
sit cu apa de duritate ridicata.

0709635 – Canistră 20 l

Aditiv de clătire pentru maşinile profesionale de spălat vase. 
Eficienţă ridicată pentru orice nivel de duritate a apei. Conferă 
strălucire vaselor reducând timpul de uscare a acestora. Previne 
depunerile de calcar, şi neutralizează resturile de detergent de pe 
vase. Nu formează spumă. Recomandat pentru toate tipurile de 
maşini profesionale de spălat vase.

1505211 – Canistră a 5 kg  0709632 – Canistră a 20 l
 0708182 – Canistră a 10 l  0208325 – Canistră a 200 l

BRILLANT ULTRA
Aditiv de clătire pentru maşinile profesionale de spălat vase, reco-
mandat pentru situaţii extreme de utilizare. Eficienţă extrem de 
ridicată pentru orice nivel de duritate a apei. Conferă strălucire 
vaselor reducând timpul de uscare a acestora. Previne depunerile 
de calcar, şi neutralizează resturile de detergent de pe vase. Nu 
formează spumă. Recomandat pentru toate tipurile de maşini profe-
sionale de spălat vase.

0708185 – Canistră a 10 l

Detergent pentru maşinile profesionale de spălat vase.  Eficienţă 
ridicată pentru orice nivel de duritate a apei. Special conceput pentru 
spălarea paharelor. Recomandat pentru toate tipurile de maşini profe-
sionale de spălat pahare.

 

0708176 – 4 Sticle a 2,6 kg

ENERGY BAR 
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ENERGY SUPER
Detergent concentrat pentru maşinile de spălat vase. Eficienţă extrem 
de ridicată de îndepărtare a murdărie încrustate chiar şi la folosirea 
împreună cu apă dură. Componentele speciale impiedică formarea spu-
mei. Recomandat pentru toate tipurile de maşini profesionale de spălat 
vase. vase.    

1502722 – Canistră a 12,9 kg
1502721 – Canistră a 25,8 kg

Detergent pudră cu putere mare de curăţare. Îndepărtează cu 
uşurinţă murdăria încrustată chiar şi folosit cu apă de duritate ridicată. 
Componentele speciale impiedică formarea spumei. Recomandat 
pentru toate tipurile de maşini profesionale de spălat vase. A nu se 
folosi pentru spălarea tacâmurilor din aluminiu sau argint.

0708192 – Canistră a 10 kg

ENERGY POWDER

ENERGY PILOT 300
ENERGY PILOT 300 este un detergent pudră cu putere mare de 
curăţare în sistem de dozare cu cartuş. Îndepărtează cu uşurinţă 
murdăria încrustată chiar şi folosit cu apă de duritate ridicată. Com-
ponentele speciale impiedică formarea spumei, iar componentele 
anticorozive împiedică formarea de pete de rugină pe vasele din 
metal. Conţine înălbitori pe bază de clor care îndepărtează cu 
uşurinţă petele problematice cum ar fi petele de ceai sau cafea.

0708992 – Canistră a 4,5 kg

Detergent pentru masini automate de spalat vase cu performanta 
ridicata. Se poate folosi inclusiv pentru curatarea de baza a vaselor 
in bazine de imersie. Nu contine NTA, EDTA sau fosfati. Datorita 
formulei seciale si a unui pH de 7,7 stabileste standardele pentru o 
noua generatie de produse pentru masini de spalat vase.

0709580 – Canistră 10 l

ENERGY HP
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Produse pentru bucatarii profesionale

ENERGY UNI

Detergent pudra pentru curatarea de baza a vaselor in bazine de 
imersie sau in masini automate de spalat vase. Indeparteaza cu 
usurinta depunerile incrustate de proteine si petele, redand stralu-
cirea vaselor. Domeniu de utilizare foarte variat, incepand de la uti-
lizarea in cuve de prespalare a vaselor pana la utilizarea in masina 
de spalat si la curaterea de baza a vaselor. Recomandata pentru 
toate tipurile de vase rezistente la actiunea substantelor bazice.

0322782 – Galeata 8 kg

Detergent concentrat cu conţinut de clor pentru maşinile de spălat 
vase. Eficienţă ridicată de curăţare, chiar şi dacă este folosit cu 
apă de duritate ridicată. Conţine înălbitori pe bază de clor care 
îndepărtează cu uşurinţă petele problematice cum ar fi petele 
de ceai, cafea sau coloranţi alimentari. Componentele speciale 
impiedică formarea spumei. Recomandat pentru toate tipurile de 
maşini profesionale de spălat vase. A nu se folosi pentru spălarea 
tacâmurilor din aluminiu sau argint.
0708198 – Canistră a 14 kg           0708199 – Canistră a 25 kg

Detergent concentrat  pentru maşinile de spălat vase. Eficienţă 
ridicată de curăţare. Recomandat pentru utilizare cu apă de duri-
tate scăzută până la duritate medie. Îndepărtează cu uşurinţă 
petele problematice şi grăsimile. Componentele speciale 
impiedică formarea spumei. Recomandat pentru toate tipurile de 
maşini profesionale de spălat vase. A nu se folosi pentru spălarea 
tacâmurilor din aluminiu sau argi.

0708163 – Canistră a 12,6 kg       0708165 – Canistră a 25 kg

RENOVA

ENERGY UNICHLOR

Detergent pentru masini automate de spalat vase. Putere mare 
de indepartare a grasimilor si murdariei specifice. Recomandat 
pentru utilizarea cu apa de duritate scazuta sau medie. Nu forme-
aza spuma.

0708160 – Canistră 23 kg

ENERGY BASIC



Curăţă delicat murdăria de pe mâini. Fără conţinut de săpun sau 
substanţe alcaline, cu valoare pH identică cu cea a pielii (aprox. 5,5). 
Împiedică uscarea pielii datorită componentelor speciale de protejare 
şi hidratare. Nu conţine coloranţi sau parfum.

0408745 – 10 Sticle a 1 l

LAVAMANI F
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DETERGENT PENTRU BUCATARII

Soluţie specială pentru curăţarea plitelor, optimă pentru 
îndepărtarea eficientă şi rapidă a murdăriilor persistente şi a depu-
nerilor arse. Utilizare uşoară datorită sistemului de aplicare cu 
pulverizator. Se recomandă pentru curăţarea convectomatelor,a 
hotelor, a instalaţiilor de grill, precum şi a altor instalaţii de prăjit şi 
copt din inox.

0709343 – Canistră a 5 l

GRILL

Îndepărtează depunerile de calcar din maşinile de spălat sau de pe 
orice tip de suprafată rezistentă la acţiunea acizilor. Eficienţă ridicată 
chiar şi în concentraţie de 1-2%. Spumare extrem de redusă.

0708656 – Canistră a 1 l
0708220 – Canistră a 10 l
1501896 – Butoi de 200 l

KALK FREE
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Soluţie gata preparată pentru utilizare destinată curăţarii suprafeţelor 
lavabile din bucătării. Îndepărtează cu uşurintă murdaria şi grăsimile.

0702185 – Canistră a 750 ml

SPRINTER GREASE

LEMONCARE
Soluţie ecologică pentru curăţarea vaselor cu putere mare de 
îndepărtare a murdăriei şi grăsimilor datorită componentelor speciale 
degresante obţinute din extract de coajă de lamâie. Nu este reco-
mandat pentru folosirea în masini de spălat vase. Delicat cu pielea.

0708223 – Canistră a 1 l
0708224 – Canistră a 10 l

Produse pentru bucatarii profesionale
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Lavete şi accesorii



67

Dotări pentru orice problemă

LAVETE ŞI ACCESORII

Pompe pentru dozare
Tana D1
Tana D2
Tana B
Tana TWIN 20
Tana TWIN 40+
Pulverizator pentru Pulsar Grill
Prodose
Statie dozare detergent si dezinfectant

Lavete
TANA LOCHTUCH natur
TANA MICROTOP albastru/roz 
TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH albastru/galben/verde/roz
TANA SOFTTUCH albastru/galben/roşu

Accesorii
Robinet
Quick & Easy
Pistol pentru spumare
Dozator pentru dezinfectant cu acionare la cot INOX
Capac dozator
Pompă dozatoare
Pompa dozatoare pentru Apesin Handaktiv 1 l
Pompă butoi
Pahar gradat
Dozator săpun
Sticlă cu pulverizator
Pad din lână de oel fin/dur
Čelični Filc – Disk Fini/Grubi
Powerpad MS
Powerpad MH
TANA DOS 1 / 2 / 3
Turbo Dos
Cheie pentru deschiderea butoaielor de 200 litri
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Lavete şi accesorii

Pompă dozatoare pentru detergent cu reglare a volumului dozat 
pentru maşini de spălat vase cu 1 ventil magnetic.

0705421

TANA D1

Pompă dozatoare pentru detergent cu reglare a volumului dozat 
pentru maşini de spălat vase cu 2 ventile magnetice.

0706392

TANA D2

Pompă dozatoare pentru aditiv de clătire cu reglare a volumului 
dozat pentru maşini de spălat vase.

0705422

TANA B

Pompă dozatoare dublă cu control analogic pentru detergent şi aditiv de 
clătire cu reglare a volumului dozat pentru maşini de spălat vase.

0208330

TANA TWIN 20
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Dotări pentru orice problemă

Pompă dozatoare dublă cu control digital pentru detergent şi aditiv 
de clătire cu reglare a volumului dozat pentru maşini de spălat vase.

0707824

TANA TWIN 40+

Pompă pulverizatoare manuală.

0705798

PULVERIZATO R PENTRU PULSAR GRILL

Pompa pentru dozarea detergentului manual de spalat vase.

0709970

PRODOSE

Statie dozare detergent si dezinfectant / Statie dozare doua produse

 

0707855

STAIE DE SPUMARE
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Lavete şi accesorii

Putere foarte mare de absorbţie a lichidelor. Ideal pentru bucătării  
industria alimentară, etc. 

1505654 – Natur 10 x 10 în bax

TANA LOCHTUCH

Lavetă din microfibră care are putere mare de îndepărtare a 
murdăriei. Foarte uşor de spălat. Laveta albastră este recomandată 
pentru cură-ţarea mobilierului şi suprafeţelor din sticlă, laveta roz 
este recomandată pentru toate suprafeţele din băi şi spaţii sanitare.

1103717 – Albastru 20 x 5 Bucăi în bax
1104030 – Roz 20 x 5 Bucăi în bax

TANA MICROTOP

Putere foarte mare de absorbţie a lichidelor. Ideal pentru bucătării  
industria alimentară, etc.

1508631 – Albastru 120 în bax
1508661 – Galben 120 în bax
1508660 – Verde 120 în bax
1508659 – Roz 120 în bax

TANA ÖKO-SCHWAMMTUCH

Оборудвани за 
всичко

Оборудвани за 
всичко

LAVETE
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Dotări pentru orice problemă

TANA SOFTTUCH

Оборудвани за 
всичко

Оборудвани за 
всичко

ACCESORII

Cap pulverizator pentru dozarea exactă şi sigură a produselor 
destinate sistemului QUICK & EASY. Inclusiv sticlă goală pentru 
apă.

0406006 – 1 Cap pulverizator

QUICK & EASY

Putere foarte mare de absorbţie a lichidelor. Ideal pentru bucătării, 
industria alimentară, etc.
 

0701743 – Albastru 20 x 10 în bax
0701744 – Galben 20 x 10 în bax
0701746 – Verde 20 x 10 în bax
0701745 – Roz 20 x 10 în bax

Ideal pentru golirea canistrelor.

1404508 – 10 kom. za 10 l‑kanistar
1502455 – Slavina za 25 L kanister 10 kom u kutiji

ROBINET 
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Lavete şi accesorii

Pistol pentru spumare cu ajutorul căruia se obţine o spuma stabilă 
chiar şi pe suprafeţele verticale. Concentraţia de dozare poate fi 
reglată. Se conectează la apă cu ajutorul unui furtun normal. Pache-
tul conţine diuza pentru spumare, diuză pentru clătire şi fitinguri de 
conectare la apă din inox. 

0705727 – 1 Bucată

PISTOL PENTRU SPUMARE 2,8 L

Pentru dozarea igienică a produselor de curăţare şi dezinfecţie 
a mâinilor cum ar fi apesin HANDAKTIV, tanet HANDCARE sau 
LAVAMANI ROSÉ. 

 

0406527 – 1 bucată pentru cartuş de 500 ml
0406526 – 1 bucată pentru cartuş de 1 l

DOZATOR PENTRU DEZINFECTANT CU ACIONARE LA COT INOX

Capac pentru dozarea exactă a 10 ml. Poate fi folosit pentru toate 
sticlele de 1 l.

0404516 – 10 Bucăi

CAPAC DOZATOR

Pompă pentru canistrele de 5 l şi 10 l. Dozare exactă a 20 ml. pe 
apăsare.

0404511 – 25 bucăi

POMPĂ DOZATOARE
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Dotări pentru orice problemă

Ideală pentru golirea butoaielor de 200 l.

0404505 – 1 bucată

POMPĂ BUTOI

Sticlă de 1 l rezistentă la acţiunea detergenţilor cu capac.

        
1602452 – 1 l 

STICLĂ PLASTIC

Pahar gradat de 250 ml. ideal pentru dozarea produselor TANA.

1502453 – 250 ml

PAHAR GRADAT

PISTOL PENTRU SPUMARE 2,8 L

DOZATOR PENTRU DEZINFECTANT CU ACIONARE LA COT INOX
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Lavete şi accesorii

Dozator pentru dozarea  săpunului lichid Disponibil pentru
varianta de 500 ml şi 1000 ml.

1501830 – 30 Bucăi, Alb MDL 015, 500 ml
1501829 – 30 Bucăi, Alb MDL 045, 1 l
1501832 – 30 Bucăi, Transparent SP 010, 500 ml
1501831 – 30 Bucăi, Transparent SP 014, 1 l

DOZATOR SĂPUN

Ideală pentru folosirea cu orice produs folosit în tehnica de pulve-
rizare şi stergere.

1502454 – 100 Bucati

STICLA CU PULVERIYATOR

Pad folosit pentru cristalizarea pardoselilor din piatră naturală  
calcaroasă.

 

1404512 – 20 Bucăi FIN
1404513 – 20 Bucăi DUR

PAD DIN LÂNĂ DE OŢEL FIN/DUR

Efect de frecare extrem de eficient datorita microporozitătilor mate-
rialului. Îndepărtează murdăria din porii suprafeţelor cu uşurinţă fară 
a zgâria suprafaţa. Recomandat în special pentru curăţarea de bază 
a suprafeţelor microporoase.

0709507 – 5 Bucăi à 410 mm
0709506 – 10 Stk im Karton à 25 x 115 mm x 24 mm

POWERPAD MS MELAMIN PADSCHEIBE WEISS/BLAU
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Dotări pentru orice problemă

Sistem de dozare fix. Uşor de montat cu simplă dublă sau triplă uti-
lizare.

0701166 – DOS 1 (1 Racord)
0701167 – DOS 2 (2 Racorduri)
0701168 – DOS 3 (3 Racorduri)

TANA DOS 1 / 2 / 3

1502456 – 1 Bucata

CHEIE PENTRU DESCHIDEREA BUTOAIELOR DE 200 LITRI

Sistem de dozare automata cu rezervor de 200/640 l si sistem de 
alimentarerapida a masinilor de curatat.

0706510 – 200 l
0702277 – 640 l

TURBO DOS



Pardoseli 

Mobilier inclusiv  
pardoseli

Mobilier în spitale 

Sală de operaţie şi 
aparatura aferentă

Sală de operaţie şi 
aparatura aferentă

Gresie, faianţă şi  
corpuri sanitare

Gresie, faianţă şi 
căzi de baie

Cabine de duş 

Spaţii sanitare 

Piscine 

Mobilier de bucătărie 

Agregate de bucătărie 

Mese de lucru din 
bucătării

Paturi de spital 

Capace de toaletă 

Spălare manuală udă 

Spălare udă cu  
automate

Monodisc cu pad de 
lustruire

Monodisc şi aspirator 
pentru lichide

Sticlă cu sistem de 
dozare

Dozator 

Solarii 

Paravane  
despărţitoare

Aparatură pentru  
fitness

Pulverizare directă  
(pe pardoseală)

Pulverizare indirectă 

Curăţare manuală  
prin frecare

Utilizabil cu aparat  
de presiune înaltă

Nediluat 

Aplicabil cu monodisc 
cu viteză mare de rotaţie

Soluţie pentru curăţat  
şi monodisc cu viteză 
mare de rotaţie

Curăţare prin  
pulverizare şi ştergere

Pardoseli în spitale 

Speedster 

Pentru pardoseli spe-
ciale cu proprietăti 
electrice (izolator, con-
ductor)

Suprafeţe lavabile 

Mobilier 

Gresie 

Pubele de gunoi 

Suprafeţe de sticlă  
şi oglinzi

Cărucior pentru  
transportul mâncării

Bideu 

Vas toaletă 

Pişoar 

Spaţii sanitare 

Chiuvetă 

Balsam pentru piele 

Mâini 

Cabine de duş 

Spălarea manuală  
a vaselor

Veselă şi pahare 

Tacâmuri 

Mese de lucru 

Grill 

Camere de depozitare 

Friteuza 

Lăzi 

Automat pentru  
spălarea lăzilor

Automat de curăţare 

Industrie 

Automat de spălare  
cu presiune joasă

Industria alimentară 

Industria alimentară 

Industria alimentară 

Motoare şi maşini 

Cuptoare de inox 

Maşină de spălat vase 

Rezistenţe 

Boiler 

Hale producţie

Sistem cu 2  
componente

Pardoseli din  
sălile de sport

Emulsionare  
si lustruire

Suprafeţe de inox 

Sisteme de injecţie 
extracţie

Corpuri de bucătărie şi 
mese de lucru din inox

Aspirator pentru lichide 

Curăţare manuală 

Lemn, plută şi podele 
laminate

Tavane rezistente  
la apă

Curăţare cu  
monodisc

Suprafeţe textile 

Covoare 

Îndepărtarea gumei  
de mestecat

Îndepărtarea petelor  
de pe covoare

Pulverizare şi sistem 
de injecţie extracţie

Şamponare  
cu monodisc

Şamponare cu  
monodisc şi aspirare

Curăţare uscată 

Prelucrarea prafului  
de curăţare

Aspirarea prafului  
de curăţare

Curăţarea  
suprafeţelor de sticlă

Mobilier de birou 

Îndepărtarea petelor 

Curăţarea geamurilor 

Mobilier de birou 

Utilizare nediluată  
pentru emulsionare

Îndepărtarea  
punctuală a petelor

Curăţarea geamurilor prin 
pulverizare şi ştergere

Îndepărtarea petelor 

Suprafeţe metalice 

Uşi din inox 

Suprafeţe de inox 

Suprafeţe rezistente  
la apă

Mese de lucru în  
bucătării


