
Propozycja Asortymentowa

PRZEMYSŁ

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 hoteli środki chemiczne Johannes 

Kiehl KG do:

1. Mycie powierzchni magazynowych – podłogi 

2. Mycie hali na zewnątrz – elewacja 

3. Mycie maszyn i urządzeń na hali przemysłowej 

4. Mycie obszary biurowego

5. Mycie sanitariatów

6. Produkty specjalistyczne 

7. Systemy dozowania

Preparaty określone w niniejszym materiale 

są  jedynie  propozycją  asortymentową. 

Propozycja Asortymentowa  



Mycie powierzchni 

magazynowych - posadzki

Dopomat Forte – To skuteczny w działaniu niskopieniący środek 

czyszczący na bazie specjalnych substancji biologicznie czynnych. 

Rozpuszcza oleje i tłuszcze maszynowe, sadzę, zeskorupiały brud, 

zabrudzenia grafitowe i spalinowe. Związki powierzchniowo- czynne 

zawarte w produkcie są biodegradalne w ponad 90%. 

Dopomat Forte

Dopomat SNF

Dopomat - jest środkiem o szybkim i intensywnym działaniu 

przeznaczonym do mycia maszynowego. Podczas stosowania 

optymalnie zwilża czyszczoną powierzchnię, nie pieni się i wysycha bez 

smug. Usuwa ogólne zabrudzenia oleiste i tłuszczowe. Stosowany w 

odpowiednio zwiększonym stężeniu usuwa zabrudzone filmy środków 

myjąco- pielęgnacyjnych oraz powłoki emulsji woskowych. 



Mycie Hali na zewnątrz

Tornado - Mocny środek rozpuszczający tłuszcz, 

brud i nikotynę. Posiada doskonałe właściwości 

usuwania brudu, jest oszczędny w użyciu i 

przyjemny w zapachu. Nadaje się również do 

profesjonalnego mycia szkła.. 

Tornado



Mycie maszyn  i urządzeń
przemysłowych 

Hodrupa A - jest specjalnym, niskopieniącym

środkiem do usuwania zabrudzeń po olejach 

mineralnych i spalinach oraz sadzy po pożarach. 

Hodrupa A stosowana jest do mycia na mokro wzgl. 

wysokociśnieniowego w rozcieńczeniu z wodą zaś 

do mycia maszyn i urządzeń - w koncentracie. Nie 

osłonięte części metalowe (żelazo, blacha) nie 

korodują po umyciu Hodrupą A.

Hodrupa A



Powierzchnie biurowe

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. Produkt jest przyjazny dla czyszczonego 

materiału, szybko wysycha bez smug i pozostawia na powierzchni 

naturalną optykę. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska naturalnego 

produkt otrzymał Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne. 

Podłogi

Stoły Krzesła Szafki Okna

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. 



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.

Sanpurid Classic – Płyn do mycia sanitariatów z konserwantem

Szybko działający płyn do mycia sanitariatów na bazie kwasu. Usuwa 

pozostałości wapienne, kamień moczowy i resztki mydła. Posiada 

świeży zapach. Do kwaso- i wodoodpornych powierzchni oraz 

przedmiotów w obszarze sanitarnym takich jak: ceramiczne flizy ścienne 

i podłogowe, umywalki, muszle WC, pisuary ceramiczne, porcelanowe i 

ze stali szlachetnej. 

Mycie bieżące

Doczyszczanie



Mycie specjalistyczne

Gommasol - jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników do 

usuwania zarysowań i pozostałości po gumie, które powstały w wyniku 

pracy wózków widłowych i podnośników na podłogach przemysłowych. 

Ze względu na dużą siłę czyszczenia Gommasol nadaje się do 

zastosowania na podłogach przemysłowych i w halach magazynowych 

o bardzo dużym stopniu zabrudzenia. Gommasol posiada zredukowany 

zapach i jest prosty w użyciu.

Gommasol

Orange Pro

OrangePro - jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników 

do punktowego usuwania zabrudzeń organicznych rozpuszczalnych 

rozpuszczalnikami takich jak: smoła, olej, żywica drzewna, 

pozostałości po farbie, lakierze oraz resztki kleju. OrangePro należy 

stosować wyłącznie do punktowego usuwania bardzo mocnych plam 

niezmywalnych za pomocą produktów na bazie wodnej.



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… 


