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                               OFERTA HANDLOWA 

 

Preparaty do mycia pianowego: 

 

 HEKTOR PLUS – skoncentrowany, alkaliczny preparat pianowy myjąco-

dezynfekujący. Preparat zawiera podchloryn sodu, środki powierzchniowo-czynne, 
wodorotlenek potasu i substancje wspomagające mycie. Wykazuje bardzo dobre właściwości 
biobójcze oraz skutecznie zmywa tłuszcze, białka, barwniki, sadzę i inne zanieczyszczenia z 
powierzchni wykonanych ze stali kwasoodpornej. Roztwory uŜytkowe preparatu działają 
bakteriobójczo i grzybobójczo. 
StęŜenie robocze preparatu: 3 – 5% 

 

 (opakowania 10 kg,  25 kg) 

               

          MAGNUM– kwaśny preparat pianowy, preparat przeznaczony jest do mycia 

zbiorników, urządzeń, sprzętu, systemów transportowych i napełniających oraz 

innych powierzchni mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym. 

Preparat skutecznie usuwa zabrudzenia mineralne, łatwo rozpuszcza osady 

wapniowe i białkowe. Nie niszczy powierzchni wykonanych ze stali kwasoodpornej, 

glazury, szkła, polietylenu.  
StęŜenie robocze preparatu: 3 – 5% mycie pianowe 
         0,5-10% mycie ręczne 

 
        (opakowanie 5 kg, 20 kg) 

   

 
 GROM FORTE II - skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia pianowego, 
ręcznego lub inŜektorowego komór wędzarniczych. Preparat zawiera wodorotlenek sodu, 
środki powierzchniowo-czynne i substancje wspomagające mycie. 
Silnie alkaliczny preparat doskonale usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe i białkowe. 
 
StęŜenie robocze preparatu: 3 ÷ 10%  mycie pianowe 
             1 ÷ 3%  mycie ręczne i inŜektorowe (bez piany) 
 

 
        (opakowanie 14 kg, 30  kg)  
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Preparat do myjki pojemników: 

 

     HEKTOR CIP – skoncentrowany, alkaliczny niskopieniący preparat myjąco – 

dezynfekujący. Preparat zawiera podchloryn sodu, wodorotlenek sodu. 

Przeznaczony do mycia w automatycznych myjkach pojemników. 

Stężenie robocze preparatu: 0,5 – 1,0% 

 

(opakowanie 10 kg, 25 kg) 

 

 
Preparat do nastrzykiwarek: 

                 

               LACTACID FORTE -  skoncentrowany kwaśny, niskopieniący preparat myjąco-
dezynfekcyjny.  Preparat skutecznie niszczy bakterie i grzyby. Preparat zawiera kwas 
nadoctowy, kwasy organiczne oraz nieorganiczne, amfoteryczne i niejonowe środki 
powierzchniowo-czynne, substancje wspomagające mycie. 
Stężenie robocze preparatu: 4% 
 
     (opakowanie 25 kg)  

                      

 

Preparat do odkamieniania: 
 
 ORKAN - skoncentrowany preparat do usuwania kamienia. Preparat przeznaczony 

jest do czyszczenia zbiorników, rurociągów, aparatury. Odkamienianie można 

prowadzić metodą cyrkulacyjną (CIP) lub ręcznie.  

Stężenie robocze preparatu: 0,5 – 4,0% 
 
(opakowanie 5 kg, 25 kg) 

 

 LACTACID - skoncentrowany kwaśny, niskopieniący preparat myjący.  Preparat 
zawiera kwasy nieorganiczne, amfoteryczne i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 
substancje wspomagające mycie. Dzięki specjalnie dobranej recepturze posiada wyjątkowe 
właściwości uŜytkowe, efektywnie usuwa kamień, białko, tłuszcz, węglowodany. 
Stężenie robocze preparatu:  0,5 - 3,0% 

 

 (opakowanie 5 kg, 10 kg); 

 

Preparat do dezynfekcji: 
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           STERIDIAL P - kwaśny, niepieniący, skoncentrowany preparat dezynfekcyjny o 
silnych właściwościach biobójczych. 
StęŜenie robocze preparatu:  5% 
 

 (opakowanie 1 kg, 5 kg, 20 kg); 

 

 

Preparaty o ph neutralnym : 
 
 KASTOR GOSPODARCZY - skoncentrowany płyn do mycia. Płyn stanowi  
skoncentrowaną mieszaninę anionowych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych 
oraz dodatków wspomagających mycie. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia białkowe, 
tłuszczowe i inne. 
Stężenie robocze preparatu:  3,0% 

 

 (opakowanie 5 kg, 10 kg); 

 

 

Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk: 

 

 MYDŁO PELIKAN - mydło w płynie z dodatkiem substancji antybakteryjnej. 
 

       (opakowanie 5 kg ) 

 

           MYDŁO KORMORAN - perłowe mydło w płynie z lanoliną 
 

       (opakowanie 5 kg ) 
 
 IMPULS 10SD - preparat do dezynfekcji rąk. Substancjami aktywnymi preparatu są 
alkohole, czwartorzędowe sole amoniowe oraz dwuglukonian chloroheksydyny. Alkohole 
odkaŜają i ułatwiają penetrację pozostałych substancji aktywnych w głąb powierzchni skóry, 
co po odparowaniu alkoholu zabezpiecza ręce przed ponownym zakaŜeniem.Preparat 
skutecznie niszczy bakterie gram-dodatnie, gram-ujemne oraz droŜdŜe i pleśnie. 
 

 (opakowanie 0,35 kg ,4 kg); 
                          


