
Propozycja Asortymentowa

HALA SPORTOWA

Niniejsza propozycja współpracy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 66 ust. 1.
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KIEHL & ŻEGARSKI - czyste rozwiązania Sp. z o.o. reprezentuje na rynku polskim jako generalny 
przedstawiciel niemiecką fabrykę chemiczną JOHANNES KIEHL KG, która od ponad 111-u lat jest 
niekwestionowanym liderem wśród producentów chemicznych preparatów czyszcząco-
pielęgnacyjnych.



Dedykowane do hal sportowych środki chemiczne 

Johannes Kiehl KG obejmują:

1. Polimeryzacja podłóg

2. Zabezpieczanie parkietów sportowych

3. Dezynfekcja

4. Mycie biur

5. Mycie sanitariatów

6. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Mycie gruntowne

Powłoka  

Powłoka do zabezpieczania podłóg

Trend - Emulsja pielęgnacyjna do ekologicznej pielęgnacji podłóg w 

obiektach przeznaczenia publicznego i przemysłowego. Stosowany w 

koncentracie, wysychający bez smug film pielęgnacyjny. Trend sprawia, że 

podłogi są antypoślizgowe i wypełnia tym samym wymagania hal 

sportowych. Optymalnie nadaje się do polerowania i dlatego też ślady po 

chodzeniu można usunąć bezproblemowo maszyną szybkoobrotową. 

LINOLEUM SPORTOWE 

PCV

KLEPKA DREWNIANA 

Mycie gruntowne - usuwania polimerów

Li-Ex - Intensywnie czyszczący, niskopieniący płyn do mycia 

gruntownego polecany prze wszystkim do mycia elastycznych wykładzin 

podłogowych wrażliwych na działanie zasad. Szybko i bezproblemowo 

usuwa powłoki polimerowe i filmy pielęgnacyjne oraz zabrudzenia 

oleiste i tłuszczowe. 

LINOLEUM SPORTOWE 

TARTAN 



Powłoka polimerowa 

Powłoka polimerowa – twarda matowa  

Verodur Satina - Dyspersja tworzywa sztucznego o matowo - jedwabistym połysku 

przeznaczona do ochrony wykładzin podłogowych w obszarach, gdzie wymagana jest podłoga 

bezpieczna w chodzeniu 

o matowej optyce takich jak: domy spokojnej starości. Duża siła wypełniania sprawia, że także 

stare i wyługowane podłogi odzyskują zadawalającą optykę już po nałożeniu niewielu warstw. 

Specjalna formuła produktu umożliwia nałożenie pierwszej powłoki już po krótkim czasie 

wysychania podłogi. Podłoga pokryta powłoką Verodur Satina osiąga na powierzchni 

współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z DIN 18032 Część 2 pomiędzy 0,4-0,6 0mi 

(test przeprowadzono w FMPA Baden-WOrttemberg, Otto-Graf-Institut). 

Verodur-Satina spełnia tym samym wymogi dla podłóg położonych w halach sportowych.



Dopomat Secur -Usuwa brud pozostawiając matowo- błyszczący film 

ochronny o szczególnych właściwościach antypoślizgowych. Nie tworzy 

smug. Polerowanie optymalizuje walory optyczne wykładzin 

podłogowych przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 

antypoślizgowych. Podczas mycia bieżącego maszyną szorująco-

zbierającą komponenty antypoślizgowe i pielęgnacyjne są wymieniane 

na nowe, co wyklucza ich nawarstwianie się. Współczynnik śliskości 

powierzchni umytej produktem Dopomat-secur mieści się w granicach 

0,4-0,6mi zgodnie z normą DIN 18032 cześć 2 i tym samym spełnia 

wymogi bezpieczeństwa dla hal sportowych (przetestowany przez 

FMPA Baden-Wiktemberg, Otto-Graf-Institut).

Mycie maszynowe

ClaroLine Care 

Produkt przyjaznym dla materiału czyszczonego, pozostawia na umytej powierzchni

ładny film pielęgnacyjny i osiąga wspaniałe efekty czyszczenia już przy zastosowaniu 

niewielkiego stężenia. Spełnia wymogi wg DIN 18032. 

Mycie ręczne 

Mycie bieżące



Mycie biur

Optima - jest uniwersalnym środkiem myjącym w roztworze gotowym 

do użycia do codziennego czyszczenia wszystkich wodoodpornych 

powierzchni i szkła. Dzięki specjalnej formule czyszczącej produkt 

chroni tworzywo sztuczne przed korozją naprężeniową. Dlatego też 

optymalnie nadaje się do mycia wszystkich powierzchni z tworzywa 

sztucznego oraz z Plexi. 

Veriprop - jest wysoce aktywnym środkiem do mycia bieżącego o 

znakomitych właściwościach zwilżania powierzchni, które powodują,

że nawet podłogi mocno odpierające wodę zostają wyczyszczone 

bez pozostawienia smug. Veriprop posiada także niezwykle dobre 

właściwości transportowania brudu, które optymalizują mycie bieżące. 

Podłogi

Stoły Krzesła Szafki Okna

Clar Glas - Środek w roztworze gotowym do użycia do usuwania brudu 

ze wszystkich powierzchni szklanych i ze szkła akrylowego. Zostawia na 

czyszczonej powierzchni film impregnujący, który chroni ją przed 

szybkim osadzaniem się brudu (Efekt Anti-Soil). 

Szyby , lustra



Obszar sanitariatów

Powerfix GEL – Płyn do mycia WC o bardzo silnym działaniu

Bardzo aktywny płyn na bazie kwasu fosforowego do usuwania osadów 

zawierających wapń z muszli WC i pisuarów. Duża lepkość produktu 

przedłuża czas działania produktu i powoduje dokładne usunięcie nawet 

trudnorozpuszczalnych zabrudzeń. Stosowanie produktu na 

powierzchniach wrażliwych na kwasy prowadzi do powstania 

nieodwracalnych szkód materiału.

Duocit Eco– Płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną

Płyn do mycia sanitariatów o długotrwałym pomarańczowym zapachu. 

Do szybkiego i higienicznego usuwania zanieczyszczeń wapiennych i 

pozostałości po kosmetykach w całym obszarze mokrym. Regularne 

stosowanie Duocitu-eco zapobiega nawarstwianiu się wapnia i chroni 

czyszczony materiał. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska 

naturalnego Duocit-eco został oznaczony ekologicznym oznakowaniem 

Eco-label. 

Mycie bieżące

Doczyszczanie



Systemy dozowania

Systemy dozowania umożliwiają przygotowanie optymalnych 

roztworów roboczych i jednocześnie zabezpieczają przed 

przypadkowym rozlaniem.

Proponujemy tym samym:

- Dozowniki manualne

- Dozowniki przepływowe  

- Butelki dozujące

- Główki dozujące 

- Butelki pianowe i rozpryskowe 



Znamy się na rzeczy… 


