Uzdatnianie wody
Korekta pH
Alkasol pH Plus

Preparat do podwyższania pH wody w basenach kąpielowych.
Nie zawiera jonów chlorkowych. Alkasol pH Plus należy
stosować w momencie gdy pH wody spadnie poniżej 7,0.
Kwaśny odczyn wody może powodować korozję części
metalowych oraz fug między płytkami.

Sposób użycia:
W celu podwyższenia pH 0,2 jednostki należy użyć 150 g Alkasolu pH
Plus na każde 10 m3 wody. Preparat przed użyciem należy rozpuścić
w 10 l wody o temp. ok. 30 – 40 oC. Roztwór wodny Alkasolu pH Plus
należy wlać bezpośrednio do basenu w pobliżu dopływu wody
w czasie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Odczyn pH wody
w basenie należy utrzymywać na poziomie 7,0 – 7,4.

Dostępne opakowania: 10, 20 kg

Calcid pH Minus
płyn

Płynny preparat do obniżania pH wody w basenach
kąpielowych. Preparat nie zawiera jonów chlorkowych. Calcid
pH minus płyn należy stosować gdy pH wody wzrasta powyżej
7,4. Stosowanie preparatu zmniejsza odkładanie się osadów
wapniowych.

Sposób użycia:
W celu obniżenia pH o 0,1 jednostki należy użyć 100 g Calcidu pH
Minus płyn na każde 10 m3 wody. W przypadku twardej wody
( >15 ºN ) podaną dawkę należy zwiększyć dwukrotnie lub zwiększyć
częstotliwość stosowania. Preparat można dozować za pomocą
automatycznej stacji dozującej. W basenach przydomowych bez
automatycznej stacji dozowania roztwór wodny Calcidu pH Minus
płyn należy wlać bezpośrednio do basenu w pobliżu dopływu wody,
w czasie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Ze względu na
wysokie stężenie kwasu należy zachować ostrożność przy
przelewaniu. Przy ewentualnym rozcieńczeniu należy preparat wlać
do wody nigdy odwrotnie. Odczyn pH wody w basenie należy
utrzymywać na poziomie 7,0 – 7,4.
Dostępne opakowania: 10, 30, 1000 litrów

Calcid pH Minus

Preparat do obniżania pH wody w basenach kąpielowych.
Preparat nie zawiera jonów chlorkowych. Calcid pH Minus
należy stosować gdy pH wody wzrasta powyżej 7,4.
Stosowanie preparatu zmniejsza odkładanie się osadów
wapniowych.

Sposób użycia:
W celu obniżenia pH o 0,2 jednostki należy użyć 150 g Calcidu pH
Minus na każde 10 m3 wody. Preparat przed użyciem należy rozpuścić
w 10 l wody o temp. ok. 30 – 40 oC. Tak przygotowany roztwór można
dozować za pomocą automatycznej stacji dozującej. W basenach
przydomowych bez automatycznej stacji dozowania należy roztwór
wodny Calcidu pH Minus wlać bezpośrednio do basenu w pobliżu
dopływu wody w czasie gdy w basenie nie ma kąpiących się osób.
Odczyn pH wody w basenie należy utrzymywać na poziomie
7,0 – 7,4.

Dostępne opakowania: 1, 10, 25 kg

Dezynfekcja wody
Chlorex

Stabilizowany podchloryn sodu o zawartości aktywnego
chloru min. 150 g/l, przeznaczony do dezynfekcji wody w
basenach kąpielowych.
Trwałość 3 miesiące.

Sposób użycia:
Sprawdzić odczyn pH wody – powinien wynosić 7,0-7,4.
W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Alkasol
pH Plus lub Calcid pH Minus ). Przy stosowaniu po raz pierwszy
dozować w ilości 35 g preparatu na 1m3, później przy
regularnym stosowaniu około jeden lub dwa razy w tygodniu
w ilości 50g / 10m3. Do usuwania zmętnienia wody stosować
dawkę 65g /1 m3.
Przy stosowaniu w automatycznej stacji dozującej należy
utrzymywać poziom aktywnego chloru w wodzie basenowej
w przedziale 0,3 – 0,5 mg/l.

Dostępne opakowania: 10, 20, 30, 200, 1000 litrów
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Uzdatnianie wody
Chlorex C

Podchloryn wapnia do dezynfekcji wody w basenach
kąpielowych. Zawiera 65 % aktywnego chloru. Ze względu na
swoje specyficzne właściwości preparat może być stosowany
do miejscowego usuwania glonów z dna basenu. Chlorex C
występuje w postaci granulatu jak i tabletek.

Sposób użycia:
Sprawdzić pH wody – powinien wynosić 7,0 - 7,4. W przypadku innej
wartości zastosować korektor pH (Alkasol pH Plus lub Calcid pH
Minus ). Przy stosowaniu po raz pierwszy dozować 8 g preparatu na
m3wody, później przy regularnym stosowaniu około jeden lub dwa
razy w tygodniu w ilości 5g / m3 wody.
Przy stosowaniu automatycznej stacji dozującej należy utrzymywać
poziom aktywnego chloru w wodzie w przedziale 0,3 – 0,5 mg/l.
W przypadku miejscowego niszczenia glonów zaleca się dawkę
preparatu 8-40 g/m2 wody w zależności od wysokości słupa wody.
Preparat należy równomiernie rozsypać na lustro wody i pozwolić
by opadł na dno.
Dostępne opakowania 1, 10, 25, 40 kg

Extra chlor

Preparat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości
aktywnego chloru. Szczególnie polecany do szybkiej
dezynfekcji w przypadku dużej zawartości glonów w mętnej
wodzie. Łatwy w użyciu i dozowaniu.

Preparat stosuje się w ilości 40-60g/10m3/dzień przy napełnieniu
basenu, a następnie co 4-6 dni 10-20 g/m3 wody.

Dostępne opakowania: 1, 3, 10 kg

Multichlor

Wolno rozpuszczające się, wielofunkcyjne tabletki chlorowe
przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej.
Tabletki zawierają 3 składniki służące do dezynfekcji wody,
klarowania jej i wspomagania walki z glonami. Czas kontaktu
zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Sposób użycia:
Dozować co 7 dni 1 tabletkę na 10 m3 wody basenowej. Zalecana
temperatura to 20OC.
Dozowanie: Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku
lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie
przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra
Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/1m3. Poziom aktywnego
chloru w wodzie powinien wynosić poniżej 1 mg/l. Zawartość
aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy
sprawdzać regularnie przy pomocy odpowiednich testów
do pomiaru tych parametrów.

Dostępne opakowania: 1, 3, 10 kg

Triochlor

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone
do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej.
Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi
24 godziny

Sposób użycia:
Dozować co 7 dni 1 tabletkę na 10 m3 wody basenowej. Zalecana
temperatura to 20OC.
Dozowanie: Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku
lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie
przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra
Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/1m3. Poziom aktywnego
chloru w wodzie powinien wynosić poniżej 1 mg/l . Wartość Cl/pH
należy sprawdzać przynajmniej raz w tygodniu przy pomocy
odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów.
Dostępne opakowania: 1, 3, 10 kg

Dezacid VR

Preparat do dezynfekcji twardych powierzchni o szerokim
spektrum działania dezynfekcyjnego. Do zalet preparatu
należą:
źszerokie spektrum działania bakteriobójczego w stosunku do
gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), pałeczki
okrężnicy (Escherischia Coli), pałeczki ropy błękitnej
(Pseudomonas aureginosa) pałeczki Legionelli (Legionella
pneumophila)
źskuteczność grzybobójcza m.in. wobec dermatofitów
wywołujących grzybice skóry
źszerokie spektrum działania wirusobójczego. Skuteczny
wobec 18 rodzajów wirusów: między innymi (wirus HSVwywołujący opryszczkę, Poliovirus, Hepatitis B Virus (HBV)
Canine parvovirus Salmonella choleraesuis, AIDS (HIV) Virus

Sposób uzycia:
Dezynfekcja powierzchni: Dezacid VR najczęściej stosuje się
w formie 2% roztworów wodnych. Preparat ma działanie myjącodezynfekcyjne - usuwa zabrudzenia organiczne (krew, naskórek).
Czas kontaktu (dezynfekcji) powinien wynosić 10 minut.
Odbarwienie roztworu świadczy o utracie działania
dezynfekującego preparatu.
Dezynfekcja wody:
Dezacid VR stosuje się w stężeniu 0,01% wag. (100g preparatu
na 1m3 wody) W przypadku wyższych skażeń mikrobiologicznych
wody dawkę należy zwiększyć 10-krotnie

Dezacid VR może być stosowany do bezchlorowej dezynfekcji
wody

Dostępne opakowania: 0,25; 0,50; 1; 5; 10 kg
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Uzdatnianie wody
Zwalczanie glonów
Aqua Biocyd G

Preparat do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w basenach
kąpielowych. Jest wodnym roztworem zawierającym
IV rzędowe sole amoniowe. Posiada szerokie spektrum
działania. Niskopienny (w zalecanych dawkach niepienny).
Preparat może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i
filtrów.

Sposób użycia:
W przypadku widocznych glonów preparat należy stosować w max.
dawce 30g/m3 wody jeden raz na dobę aż do ustąpienia zakażenia,
a następnie zapobiegawczo (woda czysta) w ilości 3-6 g/m3 wody
co tydzień lub częściej jeżeli wymaga tego sytuacja. Przy stosowaniu
do układów zawierających preparaty chlorowe dawki mogą ulec
obniżeniu - w przypadku widocznych glonów preparat należy
stosować w ilości 1,5 g/m3/dobę do ustąpienia zakażenia –
zapobiegawczo 0,75 g/m3 / dobę.
Dezynfekcja powierzchni: spryskać powierzchnię 1% roztworem
i pozostawić na okres około 1 godz.
Dezynfekcja filtrów: w przypadku zakażenia należy odciąć filtr
z obiegu, spuścić wodę do kanalizacji, następnie przygotować 2,5 %
roztwór i zalać nim filtr, pozostawić na okres kilku godzin. Następnie
spuścić zawartość filtra do kanalizacji i włączyć go w obieg.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Aqua Biocyd G-1

Preparat posiadający silne działanie niszczące glony, bakterie
i wirusy, oraz zapobiega ich powstawaniu. Stosowanie Aqua
Biocydu G-1 poprawia klarowność wody.

Sposób użycia:
W p r zy p a d ku w i d o c z nyc h g l o n ó w, c i e m nyc h m i e j s c
na powierzchniach i mętnej wodzie preparat stosuje się w dawce
szokowej 60 – 90 g/m3 wody jeden raz na dobę do ustąpienia
zakażenia. Następnie zapobiegawczo 20 g/m 3 dwa razy
w tygodniu lub częściej jeśli wymaga tego sytuacja. Preparat może
być stosowany w automatycznych stacjach dozujących. Dawki
podano w przeliczeniu na zawartość substancji aktywnej
w preparacie. Przy stosowaniu do układów zawierających preparaty
chlorowe dawki mogą ulec obniżeniu. Optymalizacji dawki
w zależności od warunków dokona serwis producenta.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Aqua Biocyd G-1/R

Preparat Aqua Biocyd G-1/R jest przeznaczony do zwalczania
glonów w basenach kąpielowych. Preparat ma silne działanie
niszczące glony, oraz zapobiega ich powstawaniu. Stosowanie
preparatu Aqua Biocyd G-1/R poprawia klarowność wody.

Sposób użycia:
W przypadku widocznych glonów, ciemnych miejsc na
powierzchniach i mętnej wodzie preparat Aqua Biocyd G-1/R
stosuje się w dawce szokowej 240-400 g/m3 wody jeden raz na dobę,
do ustąpienia zakażenia. Następnie zapobiegawczo 80 g/m3 dwa razy
w tygodniu lub częściej, jeśli wymaga tego sytuacja.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Aqua Biocyd G-2

Efektywnie działający mikrobiocyd. Silnie działanie glonoi grzybobójcze również w twardej wodzie. Preparat pienny
(w zalecanych dawkach niskopienny). Przeznaczony do
dezynfekcji niecki i plaży basenowej podczas przerwy
technologicznej, oraz do dezynfekcji ścian natrysków.

Sposób użycia:
W przypadku widocznych glonów preparat stosuje się początkowo w
ilości 4 g /m 3 , a następnie 1 g /m 3 raz na 5-7 dni.
Dezynfekcja niecki i plaży: Spryskać powierzchnie ścian i plaży 1 %
roztworem, pozostawić na okres około 1 godziny, następnie spłukać
wodą.
Dezynfekcja natrysków : na zakończenie dnia podczas gdy
w pomieszczeniu nie ma osób spryskać powierzchnie ścian
i podłogi 1 % roztworem i pozostawić na 1 godz., następnie spłukać
wodą.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Aqua Biocyd G-3

Preparat o szerokim przeciwbakteryjnym spektrum działania
w stosunku do bakterii gram(+) i gram(-) oparty o pochodne
biguanidyny. Jest skuteczny przy zakażeniu bakterią
gronkowca złocistego.

Sposób użycia:
W przypadku zakażenia należy stosować dawkę 60-100 g/m3 raz
na dobę, aż do jego ustąpienia. Następnie zapobiegawczo dawkę
20 g/m3 dwa razy w tygodniu.
Preparat jest zasadniczo przeznaczony do bezchlorowej dezynfekcji
wody basenowej

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów
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Uzdatnianie wody
Koagulacja
Alkasol Flok

Preparat do koagulacji zanieczyszczeń w wodzie basenowej.
Pomaga eliminować drobne zanieczyszczenia z wody dzięki
czemu uzyskuje się krystalicznie czysta wodę. Wspomaga
proces dezynfekcji. Preparat występuje w postaci proszku oraz
kartuszy do stosowania w skimerach.

Sposób użycia:
Sprawdzić odczyn pH wody – powinien wynosić ok. 7,0 - 7,4.
W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Alkasol pH Plus
lub Calcid pH Minus ). Przed użyciem należy sporządzić 1-1,5 %
roztwór preparatu ( 100 –150 g/10 l wody ). Tak przygotowany
roztwór stosować w ilości:
3
źbaseny kryte: 0,5- 1,0 l / m filtrowanej wody
3
źbaseny odkryte: 1,0- 2,0 l / m filtrowanej wody
W/w roztwór rozpryskać po powierzchni basenu za pomocą
zraszacza (filtr w tym czasie powinien być włączony).
Zanieczyszczenia które osiadły na dnie basenu należy zebrać
za pomocą odkurzacza basenowego.
Dostępne opakowania: 10, 25 kg

Alkasol Flok 102

Wysokoefektywny preparat do koagulacji zanieczyszczeń w
w o d z i e b a s e n o w e j . Po m a ga e l i m i n o w a ć d r o b n e
zanieczyszczenia z wody dzięki czemu uzyskuje się krystalicznie
czysta wodę. Wspomaga proces dezynfekcji. Preparat może
być stosowany w automatycznych stacjach dozujących.

Sposób użycia:
Sprawdzić pH wody – powinna wynosić 7,0 – 7,4 – preparat działa
wtedy najskuteczniej. W przypadku innej wartości zastosować
korektor pH (Alkasol pH Plus lub Calcid pH Minus ).
Preparat w zależności od zanieczyszczenia stosuje się w ilości
0,4 – 2,4 ml /m3 „przewałowanej” wody.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol Flok 100

Wysokoefektywny preparat do koagulacji zanieczyszczeń w
w o d z i e b a s e n o w e j . Po m a ga e l i m i n o w a ć d r o b n e
zanieczyszczenia z wody dzięki czemu uzyskuje się krystalicznie
czysta wodę. Wspomaga proces dezynfekcji. Preparat może
być stosowany w automatycznych stacjach dozujących.

Sposób użycia:
Sprawdzić pH wody – powinna wynosić 7,0 – 7,4 – preparat działa
wtedy najskuteczniej. W przypadku innej wartości zastosować
korektor pH (Alkasol pH Plus lub Calcid pH Minus ).
Preparat w zależności od zanieczyszczenia stosuje się w ilości
0,2 – 0,6 ml /m3 „przewałowanej” wody.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Preparaty dodatkowe
Sól Bocheńska

Sól jodowo-bromowa bogata w biopierwiastki. Posiada
właściwości lecznicze, korzystnie wpływa na skórę.
Skład:
Kation Na+ - nie mniej niż 35%
Kation Ca2+ - nie więcej niż 1,5%
Kation Mg2+ - nie więcej niż 0,8%
Anion Cl- - nie mniej niż 55%
Anion I- - nie mniej niż 0,03%
Anion Br- - nie mniej niż 0,05%

Właściwości lecznicze Soli Bocheńskiej:
- choroby reumatyczne - RZS (reumatoidalne zapalenie stawów),
zwyrodnienia stawów i kręgosłupa, zapalenia reumatyczne mięśni i
stawów, bolące korzonki nerwowe
- bóle i schorzenia pourazowe - przeciążenie mięśni i stawów, bóle
mięśniowe, rekonwalescencja pourazowa
- choroby układu oddechowego - problemy z zatokami, katarem,
kaszlem
- problemy układu krążenia - zaburzenia ukrwienia kończyn (zimne
stopy i ręce)
- choroby przemiany materii - zapalenie stawów (dna moczanowa),
niedoczynność tarczycy
- problemy ginekologiczne - stany zapalne jajników i jajowodów
- problemy dermatologiczne - trądzik, wypryski, łuszczyca, rybia
łuska
Dostępne opakowania: 25 kg

Sól Tabletki

Tabletki solne wykorzystywane w procesach uzdatniania
wody. Przeznaczone m.in. do zmiękczania wody, regeneracji
wymienników jonitowych, regeneracji zmiękczaczy wody i
filtrów multifunkcyjnych.

Właściwości chemiczne
NaCl: 99.1% - 99.9%
PH (1% r-u, H2O) : 6.3 ÷ 8.0
Współczynnik twardości: 250 - 350N/cm2
Substancje nierozpuszczalne w wodzie: max 0,05%
Ścieralność: 0,5%
Wilgotność: 0,03%
Zawartość wapnia: 0,002%
Zawartość magnezu: 0,001%
Zawartość siarczanów: 0,12%
Zawartość żelaza: 0,003%
Dostępne opakowania: 25 kg
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Uzdatnianie wody
Calcid Filtry

Preparat służący do rozpuszczania osadów wapniowych,
czyszczenia złóż filtracyjnych w filtrach basenowych oraz
czyszczenia przewodów w wannach spa, jacuzzi, itp.
Calcid Filtry jest preparatem kwaśnym zawierającym
inhibitory korozji.

Sposób użycia:
Przygotować roztwór preparatu Calcid Filtry o stężeniu 5-10%
(1 kg preparatu rozpuścić w 20 - 10 litrach wody pitnej). Czyszczenie
filtrów: opróżnić filtry z wody, a następnie zalać go przygotowanym
roztworem i pozostawić na okres 24h. Po tym czasie przeprowadzić
płukanie filtra doprowadzając odczyn popłuczyn do pH 7.
Czyszczenie przewodów w wannach spa: zalać wannę
przygotowanym roztworem i włączyć obieg. Po czyszczeniu roztwór
zneutralizować do pH 7, a następnie spuścić do kanalizacji.
Dostępne opakowania: 10, 25 kg

Calcid T

Preparat do zmniejszania twardości wody oraz zapobiegający
wytrącaniu się osadów soli wapniowych w basenie oraz
instalacji hydraulicznej.

Sposób użycia:
Preparat dozuje się bezpośrednio do wody po napełnieniu basenu
w zależności od twardości wody:
o
3
ź do 20 N – 20 ml/1m
o
3
ź powyżej 20 N – 30 ml/1m
Podwyższenie temperatury wody w basenie powyżej 27º C wymaga
zwiększenia dawki preparatu o ~30%.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dezaktywator
chloru

Preparat przeznaczony do obniżania zawartości chloru
wolnego w wodzie. Może również być stosowany do całkowitej
neutralizacji chloru.

Sposób użycia:
Do neutralizacji 1g chloru/m3 wody basenowej należy zastosować
5,6 g preparatu na każde 10m3 wody basenowej. Niezbędną dawkę
preparatu rozpuścić w wodzie, a następnie wlać do basenu. Włączyć
pompę obiegową w celu równomiernego szybkiego rozprowadzenia
preparatu w wodzie basenowej.
Dostępne opakowania: 400g, 1kg, 10kg

Analiza wody
DPD-1

Tabletki do pomiaru zawartości wolnego chloru w wodzie
basenowej.

Sposób użycia:
Włóż tabletkę do celki pomiarowej fotometru lub pooltestera.
Zachowaj ostrożność by nie dotykać tabletki bezpośrednio ręką.
Po całkowitym rozpuszczeniu odczytaj wynik na skali pomiarowej.

Dostępne opakowania: 250; 500 szt.

DPD-3

Tabletki do pomiaru zawartości chloru całkowitego w wodzie
basenowej.

Sposób użycia:
Włóż tabletkę do celki pomiarowej fotometru lub pooltestera.
Zachowaj ostrożność by nie dotykać tabletki bezpośrednio ręką.
Po całkowitym rozpuszczeniu odczytaj wynik na skali pomiarowej.

Dostępne opakowania: 250; 500 szt.

Phenol Red

Tabletki do pomiaru odczynu pH wody basenowej.

Sposób użycia:
Włóż tabletkę do celki pomiarowej fotometru lub pooltestera.
Zachowaj ostrożność by nie dotykać tabletki bezpośrednio ręką.
Po całkowitym rozpuszczeniu odczytaj wynik na skali pomiarowej.

Dostępne opakowania: 250; 500 szt.
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Utrzymanie czystości
Preparaty zasadowe
Alkasol A

Preparat zasadowy do codziennej pielęgnacji basenów
kąpielowych, usuwania tłustych osadów z plaży basenowej
oraz na linii wodnej

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 do 1:5. Tak przygotowany
roztwór nanieść szczotką na miejsce zabrudzone i myć. Miejsca
szczególnie zabrudzone należy myć koncentratem. Następnie mytą
powierzchnię spłukać strumieniem wody.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol Super

Skoncentrowany preparat zasadowy do usuwania tłustych
osadów na linii wodnej w basenach kąpielowych. Specjalnie
opracowany skład preparatu pozwala skutecznie usunąć
zanieczyszczenia powstające na linii wody.
Zalety:
źpreparat nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych
i innych tworzyw
źzawarte w nim inhibitory znacznie opóźniają proces korozji
części metalowych
źpreparat może mieć kontakt z woda basenową
źzawiera preparat o działaniu przeciwbakteryjnym

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 do 1:10. Tak przygotowany
roztwór nanieść szczotką na miejsce zabrudzone i myć. Miejsca
szczególnie zabrudzone należy myć koncentratem. Następnie mytą
powierzchnię spłukać strumieniem wody.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol Rand

Alkasol Uni

Alkasol Biofol

Alkaliczny preparat myjący do usuwania tłustych osadów na
linii wodnej oraz do mycia plaży basenowej, lin torowych i
innych powierzchni.
Zalety:
- skutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia,
- preparat nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i
innych tworzyw,
- zawarte w nim inhibitory znacznie opóźniają proces korozji
części metalowych,
- preparat może mieć kontakt z wodą basenową,
- może być wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami
wysokociśnieniowymi.

Sposób użycia:
Preparat stosuje się w rozcieńczeniu z wodą w stosunku od 1:10
do 1:50 w zależności od stopnia zabrudzenia.
Przygotowanym roztworem spryskać zabrudzoną powierzchnie
i pozostawić na kilka minut. Następnie myć za pomocą szczotki lub
pada . Miejsca szczególnie zabrudzone należy myć preparatem bez
rozcieńczania, następnie mytą powierzchnię spłukać strumieniem
wody.

Super koncentrat do usuwania tłustych osadów na linii wodnej
oraz z niecki i plaży basenowej. Preparat posiada bardzo dobre
właściwości myjące i idealnie nadaje się do mycia lin torowych.
Zalety:
źskutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia
źpreparat nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i
innych tworzyw
źzawarte w nim inhibitory znacznie opóźniają proces korozji
części metalowych
źpreparat może mieć kontakt z woda basenową
źmoże być wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami
wysokociśnieniowymi
źzawiera dodatek o działaniu przeciwbakteryjnym

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 do 1:30. Tak przygotowany
roztwór nanieść szczotką na miejsce zabrudzone i myć. Miejsca
szczególnie zabrudzone należy myć koncentratem. Następnie mytą
powierzchnię spłukać strumieniem wody.

Preparat do odtłuszczania powierzchni basenów, części z
tworzyw sztucznych, elementów metalowych itp. Można go
stosować do regularnego czyszczenia np. szafek na odzież,
szkła, urządzeń sanitarnych oraz zjeżdżalni. Zawiera preparat
o działaniu przeciwbakteryjnym.
Zalety:
ź jest bezpieczny w stosowaniu, nie powoduje podrażnień
skóry
źnie niszczy mytych powierzchni
źzawiera dodatek o działaniu przeciwbakteryjnym
źposiada silne działanie odtłuszczające

Sposób użycia:
Preparat nanieść szczotką na miejsca zabrudzone i myć. Następnie
mytą powierzchnię spłukać strumieniem wody.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów
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Utrzymanie czystości
Alkasol Flor

Niskopienny preparat do codziennego mycia podłóg,
twardych, wodoodpornych powierzchni w obiektach
sportowych, pływalniach, magazynach, chłodniach itp.

Sposób użycia:
Do maszynowego codziennego mycia stosować 0,5-1,0 % r-r wodny
(50-100 ml preparatu Alkasol Flor na 10 l wody) Do ręcznego mycia
stosować 2,0 % r-r wodny (200 ml preparatu na 10 l wody)
Przygotowanym roztworem preparatu myć zabrudzoną
powierzchnię.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol NP

Alkaliczny niepienny preparatem przeznaczonym do mycia
posadzek wodoodpornych powierzchni w obiektach
sportowych, pływalniach, zakładach przemysłu spożywczego
itp. Skutecznie usuwa ślady po gumie z posadzek

Sposób użycia:
Zabrudzone powierzchnie myć przy użyciu 5% roztworu preparatu
(1 część preparatu do 19 części wody). W przypadku mocnych
zabrudzeń należy stosować wyższe stężenie preparatu – 10%.
W przypadku mycia maszynowego można stosować stężenia 2-5%.
Przy regularnym myciu nieznacznie zabrudzonych powierzchni
można stosować roztwór 1%.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol Remover

Alkaliczny preparat przeznaczony do mycia wodoodpornych
posadzek w obiektach sportowych, pływalniach, halach
magazynowych , zakładach przemysłu spożywczego.
Skutecznie usuwa silne zabrudzenia.
Może być stosowany do czyszczenia powierzchni
i przedmiotów malowanych i niemalowanych. Nie działa
niszcząco na powierzchnie metalowe, tworzywa sztuczne,
uszczelki, lakier, szyby. Jest nietoksyczny, łatwy w stosowaniu
oraz bardzo wydajny.

Sposób użycia:
Zabrudzone powierzchnie myć przy użyciu 5% roztworu preparatu
(1 część preparatu do 19 części wody). W przypadku mocnych
zabrudzeń należy stosować wyższe stężenie preparatu – 10%.
W przypadku mycia maszynowego można stosować stężenia 2-5%.
W przypadku doczyszczania silnie zabrudzonych posadzek
ceramicznych preparat można stosować bez rozcieńczenia.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Preparaty kwaśne
Calcid TK-4

Calcid TK-5

Calcid K

Bezpieczny preparat do codziennego usuwania zabrudzeń
z powierzchni basenów. Łączy w sobie działanie środka
zasadowego (odtłuszczanie) oraz kwaśnego (odkamienianie).
Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zacieki
w umywalniach natryskach i toaletach.
Zalety:
źbezpieczny w użyciu, nie wywołuje oparzeń
źpozostawia połysk na mytych powierzchniach
źnie powoduje wypłukiwania fug
źnie pozostawia zacieków
źnadaje się do mycia stali szlachetnej
źusuwa również tłuste zabrudzenia
źbezpieczny dla urządzeń myjących
źpreparat może mieć kontakt z wodą basenową

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się w
rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 do 1:15. Tak przygotowany
roztwór nanieść szczotką na miejsca zabrudzone i myć. Następnie
mytą powierzchnię spłukać strumieniem wody. Miejsca szczególnie
zabrudzone należy myć koncentratem.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Ekologiczny kwaśny preparat w postaci żelu do codziennego
usuwania zabrudzeń z powierzchni basenów. Łączy w sobie
działanie środka zasadowego (odtłuszczanie) oraz kwaśnego
(odkamienianie). Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju
zabrudzenia, zacieki w umywalniach natryskach i toaletach.
Zalety:
źbezpieczny w użyciu, nie wywołuje oparzeń
źpozostawia połysk na mytych powierzchniach
źnie powoduje wypłukiwania fug
źnie pozostawia zacieków
źnadaje się do mycia stali szlachetnej
źusuwa również tłuste zabrudzenia
źbezpieczny dla urządzeń myjących
źpreparat może mieć kontakt z wodą basenową

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 do 1:15. Tak przygotowanym
roztworem spryskać zabrudzone miejsca i pozostawić na kilka minut.
Następnie myć za pomocą gąbki, pada lub szczotki. Po myciu
powierzchnię spłukać strumieniem wody. Miejsca szczególnie
zabrudzone należy myć koncentratem.

Skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów z
kamienia, rdzy i innych silnych zabrudzeń z obrzeży basenów,
sanitariatów i innych powierzchni pokrytych osadami
kamienia wodnego, kwasu moczowego itp. Ze względu na
niekorzystne działanie preparatu na szlifowane kamienie
sztuczne i naturalne, glazurę i emalię, preparat należy
stosować zachowując ostrożność. Opary Calcidu K mają
działanie korozyjne. Zaleca się stosowanie preparatu do
okresowego mycia silnych zabrudzeń. Do codziennego mycia
zaleca się bezpieczny w użyciu, ekologiczny preparat
Calcid TK-4 lub Calcid TK-5.

Sposób użycia:
Preparat stosuje się w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:10 do 1:20.
Tak przygotowany roztwór nanieść szczotką na miejsce zabrudzone,
pozostawić na 5 min. Miejsca szczególnie zabrudzone, pokryte rdzą
należy myć preparatem w rozcieńczeniu 1:1. Następnie mytą
powierzchnię spłukać strumieniem wody. Nie dopuścić
do wyschnięcia preparatu na powierzchni.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów
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Utrzymanie czystości
Calcid Kombi

Skoncentrowany kwaśny środek do usuwania osadów z
kamienia, rdzy i innych silnych zabrudzeń z obrzeży basenów,
sanitariatów i innych powierzchni pokrytych osadami
kamienia wodnego, kwasu moczowego itp. Ze względu na
niekorzystne działanie preparatu na szlifowane kamienie
sztuczne i naturalne, glazurę i emalię, preparat należy
stosować zachowując ostrożność. Opary Calcidu Kombi mają
działanie korozyjne. Zaleca się stosowanie preparatu do
okresowego mycia silnych zabrudzeń. Do codziennego mycia
zaleca się bezpieczny w użyciu, ekologiczny preparat
Calcid TK-4 lub Calcid TK-5.

Sposób użycia:
Preparat stosuje się w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:10 do 1:20.
Tak przygotowany roztwór nanieść na miejsce zabrudzone,
pozostawić na 5 min. Miejsca szczególnie zabrudzone, pokryte rdzą
należy myć preparatem
w rozcieńczeniu 1:1. Następnie mytą
powierzchnię spłukać silnym strumieniem wody. Nie dopuścić
do wyschnięcia preparatu na powierzchni.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Calcid S

Preparat kwaśny do usuwania osadów z kamienia, rdzy z
powierzchni ceramicznych. Preparat ma silne działanie
odrdzewiające, w zalecanym rozcieńczeniu nie oddziaływuje
niekorzystnie na glazurę i emalię. W czasie czyszczenia nie
wydzielają się korozyjne opary. Zaleca się stosowanie
preparatu do okresowego mycia silnych zabrudzeń. Do
codziennego mycia zaleca się bezpieczny w użyciu, ekologiczny
preparat Calcid TK-4 lub Calcid TK-5.

Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia preparat stosuje się
w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:3 do 1:20, najczęściej 1:10.
Przygotowany roztwór nanieść na miejsca zabrudzone i pozostawić
na 5 minut. Miejsca szczególnie zabrudzone należy szorować.
Następnie mytą powierzchnię spłukać silnym strumieniem wody.
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Skuteczny preparat do okresowego usuwania silnych
zestarzałych zabrudzeń z płytek i innych powierzchni.
Preparatu nie należy stosować na powierzchniach
szkliwionych.
Zalety:
źpreparat ma silne działanie myjące
źpo umyciu posadzki nabierają właściwości antypoślizgowych

Calcid Ultra

Sposób użycia:
Preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię, po upływie ~3 minut
myć szczotką, padem itp. Następnie mytą powierzchnię spłukać
silnym strumieniem wody. Zadbać o to, by preparat i woda płucząca
po myciu nie przedostały się do wody basenowej.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Calcid Ultra A

Silny preparat do okresowego usuwania silnych zestarzałych
zabrudzeń z płytek i innych powierzchni. Preparatu nie należy
stosować na powierzchniach szkliwionych.
Zalety:
źpreparat ma silne działanie myjące
źpo umyciu posadzki nabierają właściwości antypoślizgowych

Sposób użycia:
Preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię, po upływie ~3 minut
myć szczotką, padem itp. Następnie mytą powierzchnię spłukać
silnym strumieniem wody. Zadbać o to, by preparat i woda płucząca
po myciu nie przedostały się do wody basenowej.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Calcid Fe pasta

Skuteczny preparat do usuwania rdzy z powierzchni
metalowych i ceramicznych.
Zalety:
źpreparat ma silne działanie myjące

Sposób użycia:
Miejsce pokryte rdzą myć padem, gąbką z naniesioną niewielką
ilością preparatu do całkowitego usunięcia rdzy. Następnie spłukać
wodą. Zalecane jest pokrycie umytej powierzchni preparatem
do czasowego zabezpieczenia antykorozyjnego np. Antykorr Fe.

Dostępne opakowania: o,5 kg
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Utrzymanie czystości
Restor

Preparat Restor przeznaczony jest do czyszczenia i renowacji
mocno zabrudzonych posadzek gresowych. Służy do usuwania
osadów rdzy, kamienia i innych silnych zabrudzeń z
powierzchni odpornych na działanie silnych kwasów. Preparat
przeznaczony do czyszczenia szczególnie opornych
zanieczyszczeń.preparat zawiera kwas fluowodorowy
zaliczany do trucizn w związku z tym należy zachować
szczególne środki ostrożności. NISZCZY SZKŁO. Produkt
przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:
Preparat należy stosować w rozcieńczeniu 1:10. Roztwór preparatu
nanieść na powierzchnię, pozostawić na około 5 min. i po tym czasie
myć szczotką, szmatką. Następnie umytą powierzchnię dokładnie
spłukać silnym strumieniem wody. Zadbać o to, aby preparat i woda
płucząca nie przedostały się do wody basenowej. Zaleca się
stosowanie preparatu do okresowego mycia silnych zabrudzeń.
Uwaga: Nie stosować skoncentrowanego preparatu, zamykać
pojemnik z preparatem, nie dopuścić do odparowania wody
z preparatu. Nie nanosić preparatu na gorące powierzchnie.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Preparaty neutralne
Neutrasol N

Preparat myjący, obojętny o pH ~ 7 do mycia powierzchni
zatłuszczonych, prania tkanin itp. Przeznaczony do mycia
powierzchni i materiałów wrażliwych na działanie kwasów
i zasad. Czyści powierzchnie lakierowane, szklane i z tworzyw
sztucznych oraz ceramikę.
Zalety:
źjest bezpieczny w stosowaniu, nie powoduje podrażnień
skóry
źnie niszczy mytych powierzchni
źzawiera dodatek o działaniu przeciwbakteryjnym

Sposób użycia:
Zabrudzoną powierzchnię (posadzki, płytki, naczynia) myć
preparatem w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:10. Po umyciu powierzchnie
spłukać wodą. W przypadku codziennego mycia lekko zabrudzonych
powierzchni zaleca się stosowanie rozcieńczenia 1:30.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Alkasol Sauna

Preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni
drewnianych (ławki, leżaki itp.). Zawiera aktywny tlen, jest
bezpieczny w stosowaniu. Preparat posiada działanie
rozjaśniające drewno.

Sposób użycia:
Preparat Alkasol Sauna zaleca się stosować w rozcieńczeniu 1:5.
W celu osiągnięcia silniejszego efektu wybielania drewna preparat
można stosować bez rozcieńczenia. Spryskać ławki preparatem w
odpowiednim stężeniu, a następnie umyć używając szczotki.
Po zakończeniu czyszczenia wytrzeć myte powierzchnie wilgotną
ściereczką.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Office Cleaner

Płynny preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni, np.
meble, szkło, ekrany komputerowe, klawiatury. Skutecznie
usuwa ślady po flamastrach i ołówkach, kosmetyków do
makijażu. Usuwa tłuste zabrudzenia.

Sposób użycia:
Preparat Office Cleaner nanieść na miejsce przeznaczone
do czyszczenia, następnie wytrzeć suchą, czystą szmatką lub
czyściwem i pozostawić do odparowania. Miejsca trudno dostępne
(np. klawiatury) wyczyścić za pomocą wacików aż do sucha.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Glas Błysk

Płyn do mycia szyb i glazury
Zalety:
źskutecznie usuwa brud i kurz
źnie pozostawia smug i zacieków

Sposób użycia:
Spryskać powierzchnię przeznaczoną do umycia, a następnie
wytrzeć czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Glas Extra

Płyn do mycia szyb i glazury na bazie alkoholu.
Zalety:
źskutecznie usuwa brud i kurz
źnie pozostawia smug i zacieków
źnie zawiera amoniaku

Sposób użycia:
Spryskać powierzchnię przeznaczoną do umycia, a następnie
wytrzeć czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów
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Utrzymanie czystości
Crystal

Crystal jest preparatem do czyszczenia żyrandoli, kinkietów
i wszystkich innych trudnodostępnych do czyszczenia
przedmiotów ze szkła, kryształu, mosiądzu, itp. Preparat może
byc również stosowany do mycia szyb, luster i innych
powierzchni szklanych. Crystal jest bardzo efektywnym
preparatem myjącym.

Sposób użycia:
Preparat przed użyciem wstrząsnąć. Urządzenia elektryczne
odłączyć od prądu, zabezpieczyć powierzchnie wokół mytego
(spryskiwanego) przedmiotu. Spryskać przedmiot z odległości do
30 cm, czynność powtarzać tak długo, aż spływające krople bądą
bezbarwne. W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni czynność
powtórzyć, nie dopuszczając do wyschnięcia powierzchni pomiędzy
zabiegami.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dezynfekcja
Alkasol Ekstra

Preparat do dezynfekcji twardych powierzchni o szerokim
spektrum działania wiruso-, bakterio- i grzybobójczym.
Spektrum bakteriobójcze i grzybobójcze: Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococus aureus, Escheria hirae, Escherichia
coli, Candida albicans, Salmonella typhimunia, Mycobacterium terrae (prątki gruźlicy). Spektrum wirusobójcze:
ECBO Virus, Poliovirus, Adeno Virus, Noro (Norwalk) Virus,
Canine parvovirus

Sposób użycia:
Preparat najczęściej stosuje się w formie roztworów wodnych:
źdezynfekcja powierzchni nie zanieczyszczonych materią organiczną
stężenie r-ru wodnego
czas dezynfekcji
2% wag
30 minut
1% wag
60 minut
0,5% wag
240 minut
źdezynfekcja powierzchni zanieczyszczonych materią organiczną
stężenie r-ru wodnego
czas dezynfekcji
2% wag
60 minut
1% wag
240 minut
W przypadku skażenia powierzchni niektórymi wirusami
i bakteriami należy stosować wyżej stężone roztwory wodne np.
4 – 5% wag.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Dermacid

Preparat bakterio i grzybobójczy, wykazuje również działanie
przeciw glonowe. Zawiera IV rzędowe sole amonowe.
Preparat stosuje się do dezynfekcji mycia powierzchni około
basenowych do dezynfekcji rąk i nóg, butów, itp.

Sposób użycia:
Preparat stosuje się w roztworach wodnych w stężeniach:
źdezynfekcja stóp
- 0,5 %
źdo czyszczenia powierzchni okołobasenowych
- 0,5 – 1,0%.
źdezynfekcja powierzchni silnie zabrudzonych
- 2,5 % (30 minut)
- 1,5 % (1 godz.)
- 1,0 % (4 godz.)
Dezynfekowaną powierzchnię przemyć wodą, jeśli jest zabrudzona
osadami nieorganicznymi lub organicznymi zastosować odpowiedni
preparat myjący. Pozbawioną osadów powierzchnię przemyć w/w
roztworami w stężeniach zależnych od oczekiwanego efektu.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Preparat
dezynfekcyjny
MD-1

Preparat dezynfekcyjny MD-1 stosowany jest do utrzymania
higieny człowieka, dezynfekcji ścian i podłóg w placówkach
związanych z ochroną zdrowia oraz powierzchni mających
kontakt z żywnością. Może być stosowany zapobiegawczo
przeciwko grzybicy stóp i całego ciała.
Substancja zawarta w Preparat dezynfekcyjny MD-1 posiada
szerokie spektrum bakteriobójcze i grzybobójcze – działa
skutecznie przeciwko m.in. Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli,
Salmonella typhimuria, Mycobacterium tuberculosis (prątki
gruźlicy), Candida albicans oraz szerokie spektrum
wirusobójcze – działa skutecznie przeciwko m.in. Poliovirus,
ECBO Virus, Adeno Virus, Noro (Norwalk) Virus, Canine
parvovirus.

Sposób użycia:
Dezynfekcja rąk:
- ok. 3 ml Preparatu dezynfekcyjnego MD-1 nanieść na skórę rąk,
wcierać, pozostawić do odparowania lotnych składników.
Czas dezynfekcji około 30 s. Po dezynfekcji ręce obficie spłukać wodą.
Dezynfekcja powierzchni:
- powierzchnię spłukać wodą, następnie spryskać lub przemyć
Preparatem dezynfekcyjnym MD-1 i pozostawić do wyschnięcia,
spłukać obficie wodą (do pH ~ 7).
W celu zoptymalizowania ilości preparatu i czasu jego działania
(w zależności od stopnia skażenia powierzchni) należy
p r ze p ro w a d z i ć b a d a n i a c z y s t o ś c i m i k ro b i o l o g i c z n e j
dezynfekowanych powierzchni. Preparat może reagować
z materiałami wrażliwymi na alkohole. Przed dezynfekcją należy
przeprowadzić próbę.
Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów

Ex Bacteria

Preparat o działaniu bakteriobójczym przeznaczony
do higienicznej dezynfekcji rąk. Jest to przyjemny w użyciu,
nawilżający preparat, który poza działaniem oczyszczającym
jest skutecznym środkiem bakteriobójczym. Wykazuje
działanie bakteriobójcze w stosunku do szczepów
wzorcowych: pałeczka ropy błękitnej, gronkowiec złocisty,
bakterie kałowe, np. Escherichia coli.

Sposób użycia:
Około 3 ml żelu (połowa łyżeczki do herbaty) nanieś na ręce,
rozsmarować i odczekać 30 sekund. Czynność powtórzyć.
Nie wymaga spłukiwania, wystarczy odczekać, aż odparują lotne
składniki. Okres od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego
to 60 sekund.

Dostępne opakowania: 1, 10, 30 litrów
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Utrzymanie czystości
Antykam
Cid Leuco 20

Preparat Antykam CID-LEUCO 20 jest produktem
dezynfekcyjnym o działaniu bakteriobójczym stosowanym
do dezynfekcji układów ciepłej wody użytkowej oraz
w procesach technologicznych w przemyśle spożywczym.
Preparat o dużej skuteczności m.in. wobec bakterii
wytwarzających śluz z grupy Leuconostoc, oraz bakterii z grupy
Legionella sp.
Preparat może być stosowany bezpiecznie w przypadku
każdego rodzaju aparatury i rurociągów.
Antykam CID-LEUCO 20 może być stosowany do dezynfekcji
powierzchni kontaktujących się z żywnością, wody pitnej oraz
wody stosowanej w procesach technologicznych.

Sposób użycia:
Preparat należy stosować w przypadku wystąpienia skażenia
mikrobiologicznego w procesie technologicznym w dawce szokowej
50 – 100 ppm postaci handlowej preparatu na 1m3 przepływającego
medium. Zapobiegawczo zalecana dawka wynosi 10–15 ppm postaci
handlowej preparatu.
Preparat może być stosowany wprost lub w postaci 30% roztworu
wodnego.

Dostępne opakowania: 10, 30 litrów

Zabezpieczanie posadzek
Alkasol KD-1

E m u l s j a p o l i m e rowa s a m o p o ł ys kowa z efe kte m
antypoślizgowym. Tworzy twardą odporną na ścieranie
warstwę ochronną. Przeznaczona do stosowania na podłogach
z tworzyw sztucznych (PVC) oraz linoleum, na których
wymagany jest wysoki połysk oraz trwałe zabezpieczenie.
Przeznaczona do stosowania na powierzchniach o niskim
natężeniu ruchu.

Sposób użycia:
Preparat należy stosować w rozcieńczeniu 1:10 wodą pitną.
2-4 litrów koncentratu wystarcza na zabezpieczenie 100 m2
powierzchni. W przypadku podłoża silnie chłonącego należy
stosować wyższe stężenia produktu.

Dostępne opakowania: 1, 10 litrów

Alkasol KD-2

E m u l s j a p o l i m e rowa s a m o p o ł ys kowa z efe kte m
antypoślizgowym. Tworzy twardą odporną na ścieranie
warstwę ochronną. Przeznaczona do stosowania na podłogach
z tworzyw sztucznych (PVC) oraz linoleum o dużym natężeniu
ruchu, na których wymagany jest wysoki połysk oraz trwałe
zabezpieczenie.

Sposób użycia:
Preparat należy stosować w rozcieńczeniu 1:10 wodą pitną.
2-4 litrów koncentratu wystarcza na zabezpieczenie 100 m2
powierzchni. W przypadku podłoża silnie chłonącego należy
stosować wyższe stężenia produktu.

Dostępne opakowania: 1, 10 litrów

Alkasol KD-3

E m u l s j a p o l i m e rowa s a m o p o ł ys kowa z efe kte m
antypoślizgowym. Tworzy twardą odporną na ścieranie
warstwę ochronną. Służy do ręcznego uzupełniania ubytków w
powłokach zabezpieczających. Przeznaczona do stosowania
na podłogach z tworzyw sztucznych (PVC) oraz linoleum, na
których wymagany jest wysoki połysk oraz trwałe
zabezpieczenie.

Sposób użycia:
Preparat należy stosować w postaci handlowej. Spryskać
powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

Dostępne opakowania: 1, 10 litrów

Alkasol KD-7

Preparat do usuwania powłok polimerowych. Opracowany
specjalnie dla powierzchni z linoleum. Może być
wykorzystywany do usuwania polimerów, wosków, olejowych
zabezpieczeńpodłóg oraz do usuwania uporczywego brudu.

Sposób użycia:
Preparat stosuje się w postaci handlowej. Po naniesieniu preparatu
na oczyszczaną powierzchnię należy odczekać 5 – 10 min i następnie
zdjąć starą powłokę z podłoża.

Dostępne opakowania: 1, 10 litrów
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Utrzymanie czystości
Preparaty dodatkowe
Chrolnikol

Preparat do czyszczenia i zabezpieczania stali nierdzewnej oraz
powierzchni chromoniklowych (lady, szafy obicia drzwi,
poręcze, balustrady itp.) Przy użyciu preparatu brud i zacieki
można usuwać z powierzchni bez ich rysowania.
Zalety:
źKonserwuje i chroni powierzchnie
źŁatwe dozowanie poprzez rozpylacz
źNie rysuje czyszczonych powierzchni
źŁatwo usuwa wszelkie naloty na stali
źZabezpieczone preparatem powierzchnie znacznie łatwiej
dają się czyścić

Sposób użycia:
Suchą powierzchnie spryskać preparatem, a następnie wytrzeć
suchą ściereczką. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych
zalecane jest wcześniejsze ich umycie.

Dostępne opakowania 400 ml

Antykorr Fe

Preparat do zabezpieczania przed korozją powierzchni
metalowych (lady, szafy obicia drzwi, poręcze, balustrady itp.)
Zalety:
źkonserwuje i chroni powierzchnie
źłatwe dozowanie poprzez rozpylacz
źnie rysuje czyszczonych powierzchni
źzabezpieczone preparatem powierzchnie znacznie łatwiej
dają się czyścić, oraz trudniej ulegają zabrudzeniom.

Sposób użycia:
Suchą powierzchnie spryskać preparatem, a następnie wytrzeć
suchą ściereczką.

Dostępne opakowania 400 ml

Neutralizator
zapachów BIO-7

Preparat do likwidowania zapachu dymu papierosowego z
pomieszczeń biurowych, kawiarni, usuwania nieprzyjemnych
zapachów z pomieszczeń produkcyjnych w zakładach
przemysłu spożywczego, oraz neutralizowania zapachu w
toaletach, szatniach, łaźniach itp. Wprowadza higieniczną
świeżość do pomieszczeń, na długo usuwając nieprzyjemne
zapachy.
Nuty zapachowe: Blue Ice, Frutaxia

Sposób użycia:
Rozpylić niewielka ilość preparatu w pomieszczeniu przy pomocy
opryskiwacza. Środek można stosować w automatycznych
dozownikach zapachu. Nie spryskiwać tkanin i innych wrażliwych
powierzchni. Nie stosować do skóry.

Dostępne opakowania: 1, 5, 10 litrów

Antypianol Spa

Preparat w płynie do usuwania piany oraz zapobiegania jej
powstawaniu w wannach SPA.

Sposób użycia:
W zależności od potrzeby dodać 50-100 g preparatu na 1 m3 wody.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Dostępne opakowania: 1, 5, 10 litrów

Mydło w płynie

Mydło w płynie
antybakteryjne

Delikatne mydło w płynie do pielęgnacji całego ciała. Zawiera
w swym składzie pochodne oleju kokosowego.
Zalety:
źnie wysusza skóry
źmożna stosować do pielęgnacji całego ciała
źodpowiednia konsystencja powoduje, że nie wycieka
z dozowników
źprzyjemny delikatny zapach

Delikatne mydło w płynie antybakteryjne do pielęgnacji całego
ciała. Zawiera w swym składzie pochodne oleju kokosowego.
Zalety:
źnie wysusza skóry
źmożna stosować do pielęgnacji całego ciała
źodpowiednia konsystencja powoduje, że nie wycieka
z dozowników
źprzyjemny delikatny zapach
źzawiera środek o działaniu antybakteryjnym

Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na dłonie i myć. Następnie spłukać
wodą.

Dostępne opakowania: 5 litrów

Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na dłonie i myć. Następnie spłukać
wodą.

Dostępne opakowania: 5 litrów
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Utrzymanie czystości
Mydło w płynie
kremowe

Delikatne mydło w płynie do pielęgnacji całego ciała. Zawiera
w swym składzie pochodne oleju kokosowego, oraz substancje
nawilżające skórę.
Zalety:
źnawilża skórę
źmożna stosować do pielęgnacji całego ciała
źodpowiednia konsystencja powoduje, że nie wycieka
z dozowników
źprzyjemny delikatny zapach

Sposób użycia:
Niewielką ilość mydła nanieść na dłonie i myć. Następnie spłukać
wodą.

Dostępne opakowania: 5 litrów

Zapachy
Zapach do jakuzzi

Preparat zapachowy do wanien z hydromasażem.
Zalety:
źwysokoskoncentrowany
źskutecznie neutralizujący zapach chloru
źnadaje delikatny i przyjemny zapach

Sposób użycia:
Preparat stosować 3-5 ml na 1000 litrów wody
Przy normalnym dozowaniu zapach utrzymuje się przez ok.2-3 dni

Dostępne opakowania: 250 ml; 500ml; 1 litr

Zapach do saun
koncentrat

Emulsja
zapachowa
do saun

Koncentrat zapachowy do saun na bazie naturalnych olejków
eterycznych.
Działanie:
miętowy - korzystnie wpływa na koncentrację, niweluje
zmęczenie umysłowe
cytrynowy - leczenie depresji, stosowany przy niedociśnieniu,
zaburzeniach trawienia
brzozowy - zalecany przy zaburzeniach łaknienia, obniża
gorączkę
eukaliptus - łagodzi bóle reumatyczne, łagodzi objawy
przeziębień
leśny - ułatwiający oddychanie

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Przygotować roztwór w rozcieńczeniu
1:20. Dozować ręcznie lub z wykorzystaniem urządzenia dozującego.
Koncentratu nie stosować bezpośrednio na gorące kamienie.

Emulsja zapachowa do saun na bazie naturalnych olejków
eterycznych
Nuty zapachowe:
mięta, cytryna, brzoza, eukaliptus , leśny , mięta- cytryna,
eukaliptus- mięta, Jabłko-cynamon, pomarańcza

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować bezpośrednio na kamienie
lub przez urządzenie dozujące.

Dostępne opakowania: 1; 10 litrów

Dostępne opakowania: 1; 10 litrów

Zapach do saun
parowych
koncentrat

Emulsja
zapachowa
do saun
parowych

Koncentrat zapachowy do saun parowych na bazie
naturalnych olejków eterycznych.
Działanie:
miętowy - korzystnie wpływa na koncentrację, niweluje
zmęczenie umysłowe
cytrynowy - leczenie depresji, stosowany przy niedociśnieniu,
zaburzeniach trawienia
brzozowy - zalecany przy zaburzeniach łaknienia, obniża
gorączkę
eukaliptus - łagodzi bóle reumatyczne, łagodzi objawy
przeziębień
leśny - ułatwiający oddychanie

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Przygotować roztwór w rozcieńczeniu
1:20. Tak przygotowany roztwór dozować do kabiny przy pomocy
pompy dozującej.

Emulsja zapachowa do saun parowych na bazie naturalnych
olejków eterycznych
Nuty zapachowe:
mięta, cytryna, brzoza, eukaliptus , leśny , mięta- cytryna,
eukaliptus- mięta, Jabłko-cynamon, pomarańcza

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować bezpośrednio na kamienie
lub przez urządzenie dozujące.

Dostępne opakowania: 1; 10 litrów

Dostępne opakowania: 1; 10 litrów
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