
Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Xon-forte
Pianowy produkt myjący dla 
obszaru spożywczego 

s Zawiera specjalne substancje
rozpuszczające tłuszcz

s Przeznaczony również do
konwektomatów, piekarników, 
frytkownic, płyt grzejnych, okapów 
kuchennych itp.

ARCANDIS®-EcoTab
Tabletki do mycia naczyń, wolne 
od fosforanów

s Szczególnie przyjazne dla środowiska 
naturalnego

s Wolne od substancji
zapachowych 
i konserwantów

Kiehl-PurOil
Pielęgnacyjny olej do impregnacji
drewna na bazie wodnej

s Po utwardzeniu całkowicie pozbawiony
zapachu 

s Wolny od metali ciężkich, rozpuszczalników, 
pigmentów, formaldehydów 

s Do pielęgnacji późniejszej powierzchni
z prawdziwego drewna i chłonnego 
kamienia sztucznego

s Po 2 h nadaje się do chodzenia a po
24 h do zmywania

Kiehl-Eco-Refresher
Olej do pielęgnacji drewna na 
bazie wodnej, tworzący film

s Do pielęgnacji wszystkich europejskich 
gatunków drewna

s Wolny od metali ciężkich i
rozpuszczalników

s Po 2 h nadaje się do chodzenia a po
2 dniach do zmywania

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
Produkt myjący do parkietu 
i laminatu 

s Duża siła czyszczenia
s Wolny od mydła i wosku
s Przyjazny dla materiału

czyszczonego

ARCANDIS®-Eco
Wysokowydajny delikatny płyn 
do mycia naczyń zwykłych 
i szklanych

s Wolny od chloru i fosforanu, a przez to 
szczególnie przyjazny dla środowiska 
naturalnego i czyszczonego materiału

s Wysoko skuteczny przy każdej
twardości wody

s Usuwa osady po kawie i herbacie
s Duże zdolności rozpuszczania tłuszczu
s Redukuje długotrwale nawarstwianie 

się skrobi na mytych naczyniach
s Zapobiega nawarstwianiu się osadów 

wapiennych w zmywarce do naczyń, 
nawet przy wysokiej twardości wody

s Szczególnie ekonomiczny dzięki
niskiemu zużyciu

ARCANDIS®-Splend
Kwaśny płyn do płukania 
naczyń

s Szybkie wysychanie bez smug
i zacieków

s Wysoki połysk naczyń i szkła 
s Przeznaczony do zastosowania

szczególnie przy wysokiej twardości 
wody

s Przyjazny dla czyszczonego materiału
s Niskopieniący i wysokoskoncentrowany

Vinox-eco
Płyn do usuwania wapnia 
i tłuszczu 

s Kombinacja nowoczesnych
ekologicznych kwasów

s Wolny od substancji zapachowych
i barwników

Produkty z Ekologicznym 
Oznakowaniem UE

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

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

Econa-Konzentrat
Płyn myjący ogólnego 
zastosowania

s Wszechstronne zastosowanie
s Przyjazny dla czyszczonego mate-

riału, przeznaczony do wszystkich 
powierzchni, przedmiotów i pokryć 
podłogowych

s Tenzydy wyprodukowano na bazie 
surowców roślinnych

Duocit-eco
Płyn do mycia sanitariatów 
o świeżym pomarańczowym 
zapachu 

• Szybkie i higieniczne mycie całego 
obszaru mokrego

• Zapobiega nawarstwianiu się wapnia
• Niezwykle delikatny dla czyszczonego 

materiału

Ceradur-eco
Pielęgnacyjny środek dyspersyjny 
wolny od soli metalicznych

s Nadaje się do polerowania
s Wolny od TBEP 
s Pielęgnacja późniejsza bez mycia

gruntownego
s Szczególnie przyjazny dla 

środowiska naturalnego
s Spełnia normy DIN 18032 

i dlatego nadaje się do 
zastosowania w halach 
sportowych

Copex-eco
Płyn myjący ogólnego zastosowania

s Nie podlega obowiązkowi oznakowania
s Wolny od NTA i butyloglikolu 
s Nadaje się zwłaszcza do elastycznych pokryć 

podłogowych wrażliwych na zasady

s	Produkty KIEhlA 
z Ekologicznym 
Oznakowaniem UE zostały 
opracowane w trosce 
o środowisko naturalne!

Kiehl-SanEco Konzentrat
Płyn do mycia sanitariatów 
o świeżym zapachu

s Aktywnie czyszczący, szybko 
działający

s Nowoczesna kombinacja
kwasu

s Efekt perlenia zapobiega
zbieraniu się osadów 
wapiennych

Sanikal-eco
Higiena w sanitariatach

s Wolny od kwasu i chloru
s Do wszystkich powierzchni w obszarze 

sanitariatów z wyjątkiem marmuru
s Szczególnie przyjazny dla materiału

czyszczonego

Rivamat
Specjalistyczny środek 
czyszczący wolny od tenzydów 

s Przeznaczony zwłaszcza do mycia 
maszynowego

s Wysoka skuteczność czyszczenia
bez użycia enzymów, 
fosforanów i tenzydów

Optima
Płyn do mycia powierzchni 
i szkła

s W roztworze gotowym do użycia
s Przeznaczony do mycia

powierzchni z tworzywa 
sztucznego i z Plexi.

AvenisFoam
Pianowy środek do mycia 
sanitariatów

s Kombinacja nowoczesnych ekologicznych 
kwasów

s Ergonomiczna praca bez tworzenia
aerozolu dzięki zastosowaniu 
spryskiwacza pianowego

s Minimalne zużycie produktu dzięki dużej 
objętości piany

Patronal-eco
Płyn do mycia sanitariatów 
z formułą ochronną 

s Intensywne działanie czyszczące
s Kombinacja nowoczesnych ekologicznych

kwasów
s Przyjazny dla czyszczonego

materiału

Rivas
Intensywny płyn myjący 
wolny od tenzydów

s Duża siła czyszczenia
s Szybkie wysychanie
s Uniwersalne zastosowanie – 

nadaje się do materiałów 
tekstylnych i nietekstylnych

Duocit-eco

s Wolny od barwników i substancji 
zapachowych

Econa-Konzentrat

s Wolny od barwników i substancji 
zapachowych

Disoman
Wysokowydajny super 
koncentrat do ręcznego mycia 
naczyń 

s Przyjazny dla materiału
czyszczonego, usuwa wszelkiego 
rodzaju zabrudzenia

s Posiada znakomite właściwości
rozpuszczania tłuszczu

s Bardzo wydajny i
oszczędny w użyciu

s Wolny od barwników i
substancji zapachowych

DIN 18032

Ambital-eco-Konzentrat
Eco- Mycie z pielęgnacją

s Zachowuje własny połysk powierzchni 
s Wysycha bez smug
s Tworzy antypoślizgowy film ochronny

Ambital-eco-Konzentrat

s Wolny od barwników i substancji 
zapachowych

Kochamy kwiaty!


