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Mycie automatem
Mycie przemysłowe 

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny
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Dopomat-brillant
Płyn do mycia automatem, 
pielęgnacja + połysk

s Do delikatnego mycia wykładzin
podłogowych

s Zawiera substancje pielęgnujące
s Samonabłyszczający się
s Antypoślizgowy

Corvett
Płyn do mycia gruntownego 
płytek gresowych

s Silnie zasadowy
s Skutecznie usuwa brud z porów

Dopomat-forte
Zasadowy płyn do mycia 
przemysłowego

s Nadaje się także do odolejaczy
(separatorów oleju)

s Rozpuszcza oleje i tłuszcze
maszynowe, sadzę, smary 
grafitowe oraz zabrudzenia 
po spalinach 

Dopomat-secur
Płyn do mycia automatem 
z antypoślizgowymi 
komponentami pielęgnującymi 

s Spełnia normę DIN 18032 i dlatego też
nadaje się do mycia podłóg w halach 
sportowych 

s Przeznaczony do domów
spokojnej starości 
i szpitali

s Wspaniały efekt
s Niskopieniący
s intensywnie czyszczący
s Niezawodny
s Bardzo skuteczny
s Przyjazny dla środowiska 

naturalnego
s Zachowuje wartość

Wszystkie produkty są do nabycia także w innych 
opakowaniach (patrz: cennik lub ulotka produktu).

Rollomat
Płyn do mycia schodów 
i chodników ruchomych

s Specjalny produkt do maszynowego
czyszczenia schodów i chodników 
ruchomych

Dopomat
Płyn do mycia intensywnego 
i automatem

s Wysycha bez smug
s Rozpuszcza oleiste i tłuszczowe 

zabrudzenia wszelkiego rodzaju

hodrupa A
Płyn do mycia maszyn 
i w automatach 
wysokociśnieniowych, chroni 
przed korozją

s Nadaje się także do mycia powierzchni
po pożarach

s Nadaje się do odolejaczy
(separatorów oleju)

Dopomat-intenso
Koncentrat do mycia 
przemysłowego o bardzo 
intensywnym działaniu

s Natychmiastowe rozpuszczanie
dużych zabrudzeń

Dopomat SNF
Płyn do mycia przemysłowego

s Opracowany specjalnie dla potrzeb
przemysłu motoryzacyjnego

s Wolny od silikonu
s Wolny od związków

kompleksotwórczych

Gommasol
Płyn do usuwania zarysowań 
po gumie 

s Usuwa zarysowania i pozostałości
po gumie 

s Przeznaczony do obszaru
przemysłowego i hal magazynowych 
o bardzo dużym stopniu zabrudzenia

s Posiada zredukowany zapach i jest 
prosty w użyciu

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Pozostałe topowe produkty do mycia 
i pielęgnacji:

OrangePro
Produkt do usuwania żywicy, smoły 
i plam innego pochodzenia

DIN 18032

Rivamat
Specjalistyczny środek 
czyszczący wolny od tenzydów 

s Przeznaczony zwłaszcza do mycia
maszynowego

s Wysoka skuteczność bez udziału
enzymów, fosforanów i tenzydów

s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE


