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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Corvett

Dopomat-brillant

Płyn do mycia gruntownego
płytek gresowych

Płyn do mycia automatem,
pielęgnacja + połysk

s Silnie zasadowy
s Skutecznie usuwa brud z porów

s Do delikatnego mycia wykładzin
podłogowych
s Zawiera substancje pielęgnujące
s Samonabłyszczający się
s Redukuje poślizg

Rollomat
Płyn do mycia schodów
i chodników ruchomych

Dopomat-secur

s Specjalny produkt do maszynowego
czyszczenia schodów i chodników
ruchomych

Płyn do mycia automatem z
pielęgnującymi komponentami
antypoślizgowymi
s Spełnia normę DIN 18032 i dlatego też
nadaje się do mycia podłóg w halach
sportowych
s Przeznaczony do
domów spokojnej
starości i szpitali

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Wspaniały efekt
s Niskopieniący
s Intensywnie czyszczący
s Niezawodny
s Bardzo skuteczny
s Przyjazny dla środowiska
naturalnego
s Zachowuje wartość
Hodrupa A
Dopomat SNF
Płyn do mycia przemysłowego
s Opracowany specjalnie dla
przemysłu motoryzacyjnego
s Wolny od silikonu
s Wolny od związków
kompleksotwórczych

Płyn do mycia maszyn i w
automatach
wysokociśnieniowych, chroni
przed korozją
s Nadaje się także do mycia powierzchni
po pożarach
s Nadaje się do separatorów tłuszczu

Dopomat
Płyn do mycia intensywnego
i automatem
s Wysycha bez smug
s Rozpuszcza oleiste i tłuszczowe
zabrudzenia wszelkiego rodzaju

Dopomat-intenso
Koncentrat do mycia
przemysłowego o bardzo
intensywnym działaniu
s Rozpuszcza natychmiast duże
zabrudzenia

Pozostałe wysokojakościowe produkty
myjąco- pielęgnacyjne:

1000 L

200 L

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

5L

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

Produkt do usuwania żywicy, smoły oraz
plam innego pochodzenia

10 L

Płyn do usuwania zarysowań
po gumie

OrangePro

1L

s Nadaje się także do separatorów tłuszczu
s Rozpuszcza oleje i tłuszcze maszynowe,
sadzę, smary grafitowe oraz
zabrudzenia po spalinach.

Gommasol

0,75 L

Zasadowy płyn do mycia
przemysłowego

0,5 L

Dopomat-forte

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Bezproblemowe usuwanie
filmów pielęgnacyjnych i
powłok
s Bardzo dobre właściwości
zwilżania
s Szybkie usuwanie polimerów
s Krótki czas działania
s Niskopieniący
Poly-Ex
Płyn do mycia
gruntownego
„ekstra mocny”

Specjalny płyn do mycia
gruntownego
s Polecany przede wszystkim do
elastycznych wykładzin
podłogowych wrażliwych na
działanie zasad

Copex
Płyn do mycia gruntownego
ogólnego zastosowania
s Nie podlega obowiązkowi
oznakowania
s Wolny od NTA i butylglikolu
s Polecany przede wszystkim do
elastycznych wykładzin
podłogowych wrażliwych na
działanie zasad

Copex-eco
Płyn do mycia gruntownego
ogólnego zastosowania

Pozostałe wysokojakościowe produkty
myjąco- pielęgnacyjne do profesjonalnego
mycia gruntownego:

Dipex
Płyn do mycia gruntownego
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1000 L

200 L

5L

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

0,5 L

s Produkt o bardzo dużej
sile czyszczenia do
usuwania polimerów
s Właściwości bardzo
szybkiego rozpuszczania
s Usuwa powłoki, których
nie można było do tej
pory usunąć
s Przeznaczony do wszystkich
wodoodpornych wykładzin
podłogowych

10 L

Ekspresowy płyn do mycia
gruntownego

1L

Veroclean

s Nie podlega obowiązkowi
oznakowania
s Wolny od NTA i butylglikolu
s Polecany przede wszystkim do
elastycznych wykładzin podłogowych
wrażliwych na działanie zasad
s Produkt oznaczony Nordyckim
Ekologicznym Oznakowaniem
„Nordic Swan”

0,75 L

s Do wykładzin
podłogowych
odpornych na działanie
zasad
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Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

Powłoki

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001, EN ISO 14001
OHSAS 18001 Zertifikate Nr.
20 100 20336, 20 104 4152
20 116 112005898, www.tuv.at

www.kiehl-group.com

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Kiehl & ŻEGARSKI Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
Tel: 22-823-98-65
Fax: 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Thermohospital

Thermospeed

Ochronny środek polimerowy
odporny na działanie środków
do dezynfekcji i alkoholi

Ochronny środek dyspersyjny

s Powłoki dla szpitalnictwa
s Wysoki połysk bez polerowania

s Bardzo dobre właściwości tworzenia
powłoki z optymalnym połyskiem
s Znakomicie nadaje się do
polerowania

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Zachowanie wartości
s Odporność na ścieranie
s Odporność na zmywanie
s Odporność na działanie

Thermodur
Metaliczny środek dyspersyjny
s Duża twardość
s Samonabłyszczająca się pielęgnacja
bazowa

środków do dezynfekcji
powierzchni
Verodur-satina
Wysokowydajna dyspersja,
matowa

Ekstremalnie trwała dyspersja
akrylowa
s Dyspersja tworzywa sztucznego o
trójwymiarowej strukturze
s Długotrwały film ochronny odpierający
brud
s Ekstremalnie odporna na zarysowania
i ścieranie
s Gwarancja wzrostu wydajności pracy
podczas mycia bieżącego dzięki
efektowi diamentu
s Przyjazna dla środowiska naturalnego
dzięki mniejszej częstotliwości mycia
gruntownego
s W znacznej mierze odporna na
działanie środków do dezynfekcji
powierzchni i rąk
s Wolna od PU i dlatego dobrze
usuwalna

1000 L

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

200 L

s Nadaje się do polerowania
s Wolny od TBEP
s Nakładanie powłok bez
wcześniejszego mycia gruntownego
w ramach Systemu 3 V co powoduje,
że produkt jest szczególnie przyjazny
dla środowiska naturalnego
s Oznaczony Nordyckim Ekologicznym
Oznakowaniem „Nordic Ecolabel”

Thermodur-diamant

5L

Pielęgnacyjny środek
dyspersyjny wolny od soli
metalicznych

s Nakładanie powłok bez wcześniejszego
mycia gruntownego co powoduje, że
produkt jest szczególnie przyjazny dla
środowiska naturalnego
s Znakomicie nadaje się do polerowania
s Spełnia normy DIN 18032 i dlatego też
nadaje się do zastosowania w halach
sportowych

10 L

Ceradur-eco

Emulsja pielęgnacyjna wolna od
soli metalicznych

1L

s Duża twardość
s Matowa optyka

Trend

0,75 L

Środek dyspersyjny o
matowym połysku

s Matowo- jedwabista optyka
s Duża siła
wypełniania
s Spełnia normy
DIN 18032 i
dlatego też
nadaje się do
zastosowania
w halach
sportowych

0,5 L

Thermodur-satina

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Pielęgnacja kamienia
i impregnacja
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

▲ Optymalna ochrona
i pielęgnacja podłóg
kamiennych
▲ Wspaniała optyka
▲ Zachowanie wartości
Impranet
Impregnat do kamienia wolny
od rozpuszczalników
▲ Wnika głęboko w pory
▲ Szybko wysycha
▲ Nie wpływa ujemnie na zdolność
dyfuzji pary
▲ Nie podlega
obowiązkowi
oznakowania

Prisma Steinprotektor
Pielęgnacja kamienia
▲ Dyspersja pielęgnacyjna Hightech
▲ Ochrona powierzchni odporna na
ścieranie
▲ Wspaniały, bardzo stabilny efekt
połysku
▲ Skuteczna ochrona przeciwko kwasom
owocowym
▲ Idealny do polerowania i pielęgnacji
późniejszej
▲ Nakładanie powłok bez mycia
gruntownego w ramach systemu 3V i
dlatego też bardzo przyjazny dla
środowiska naturalnego

Lithodur
Krystalizator do podłóg z
kamienia naturalnego
zawierających wapń
▲ Wysoki połysk dzięki zagęszczeniu
powierzchni
▲ Redukuje poślizg
▲ Odpiera brud

Impran
▲ Wnika głęboko w pory
▲ Wysycha wyjątkowo szybko
▲ Nie wpływa ujemnie na zdolność
dyfuzji pary
▲ Nadaje się także do kamionki
szlachetnej
▲ Na bazie
rozpuszczalników

Algicydy stosować zgodnie z
przeznaczeniem.
Przed użyciem zawsze zapoznać się
z oznakowaniem i ulotką produktu.
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1000 L

200 L

5L

10 L

1L

0,75 L

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

0,5 L
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Impregnat do kamienia
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Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Kiehl-Wax-Ex

Kiehl-Parketta

Produkt do usuwania wosku

Szlachetny twardy wosk w
płynie

s Bezzapachowy rozpuszczalnik
s Usuwa wosk na bazie
rozpuszczalników, smołę, olej, bitum
oraz zarysowania po obcasach
s Może być stosowany tylko na
podłożach odpornych na działanie
rozpuszczalników

s Wysokojakościowy wosk na bazie
rozpuszczalników
s Łatwy w użyciu
s Bardzo dobre właściwości wnikania
s Do nie poddanych obróbce jak i
woskowanych, olejowanychwoskowanych oraz zabezpieczonychwoskowanych powierzchni z
prawdziwego drewna w obszarze
wewnętrznym

Kiehl-Refresher-satina
Olej pielęgnacyjny do drewna
tworzący matowy film

Kiehl-Refresher-brillant
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Olej pielęgnacyjny do drewna
tworzący samonabłyszczający
się film

Mycie i pielęgnacja
parkietu / drewna
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s Do olejowania bazowego lub
późniejszego wszystkich powierzchni
z prawdziwego drewna
s Podkreśla naturalny odcień drewna
s Czas utwardzania tylko 2-3 dni

s Do olejowania bazowego lub
późniejszego wszystkich
powierzchni z prawdziwego
drewna
s Podkreśla naturalny odcień
drewna
s Czas utwardzania tylko 2-3 dni
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Kiehl-Holzöl

Kiehl-PurOil

Olej impregnujący do pielęgnacji
bazowej

Pielęgnacyjny olej do
impregnacji drewna na bazie
wodnej

s
s
s
s
s
s

Na bazie odnawialnych surowców
Wolny od rozpuszczalników
Podkreśla naturalny odcień drewna
Dobre właściwości wnikania
Bardzo dobre właściwości wypełniania
Czas utwardzania tylko 2-3 dni

s Po utwardzeniu całkowicie
pozbawiony zapachu
s Wolny od metali ciężkich,
rozpuszczalników, pigmentów
i formaldehydu
s Do olejowania późniejszego
powierzchni z prawdziwego drewna
s Możliwość chodzenia po 2 h,
możliwość mycia po 24 h
s Produkt oznaczony Wspólnotowym
Oznakowaniem Ekologicznym

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Perfekcyjna pielęgnacja drewna
s Najnowocześniejsze produkty
Kiehl-Parkettin-Konzentrat
Produkt do mycia i pielęgnacji
powierzchni drewnianych

Kiehl-Legnodur-satina
Powłoka do podłóg
drewnianych, matowa
s Do olejowanych lub zabezpieczonych
podłóg drewnianych
s O dużej zawartości substancji stałych
s Wysycha podobnie
jak powierzchnie
lakierowane

s Znaczna ochrona krawędzi przed
wnikaniem wilgoci
s Do powierzchni drewnianych,
gotowego parkietu i laminatu
s Odpiera brud
s Redukuje poślizg zgodnie z normą
DIN 18032

Kiehl-Legnodur-brillant
Kiehl-Eco-Refresher

Kiehl-Parketto-secur

Olej do pielęgnacji drewna na
bazie wodnej, tworzący film

Matowa powłoka do parkietu

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
s Produkt oznaczony Wspólnotowym
Oznakowaniem Ekologicznym

s Do pokrywania powłoką
zabezpieczonych i olejowanych
podłóg z prawdziwego drewna
s Matowo-jedwabista odporna
na ścieranie, odpiera brud
s Redukuje poślizg zgodnie z normą
DIN 18032

Kiehl-Legnodur-Titan
Matowo- jedwabista,
dwuskładnikowa powłoka do
podłóg drewnianych
s bardzo wysoka odporność na ścieranie
i działanie chemikaliów
s odporna na działanie środków do
dezynfekcji rąk
s do olejowanych i zabezpieczonych
podłóg z prawdziwego drewna
s matowo-przeźroczysty film

Powłoka do podłóg
drewnianych
samonabłyszczająca się
s Do olejowanych lub zabezpieczonych
podłóg drewnianych
s O dużej zawartości
substancji
stałych
s Wysycha
podobnie jak
powierzchnie
lakierowane

Kiehl-Parketto-care-satina
Środek myjąco-pielęgnacyjny do
parkietu, matowy

1000 L

200 L

5L

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

10 L

Duża siła czyszczenia
Wolny od mydła i wosku
Przyjazny dla materiału i skóry
Produkt oznaczony Wspólnotowym
Oznakowaniem Ekologicznym

s Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką
fabrycznie zabezpieczonych podłóg
z prawdziwego drewna i gotowego
parkietu
s Produkt stosuje się w rozcieńczeniu lub
nierozcieńczony
s Dyspersja tworzywa sztucznego wolna
od soli metalicznych
s Wolny od TBEP

1L

s
s
s
s

Produkt myjąco-pielęgnacyjny
do parkietu

0,75 L

Produkt myjący do parkietu
i laminatu

Kiehl-Parketto-care

0,5 L

Kiehl-Parketto-cleanKonzentrat

s Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką
fabrycznie zabezpieczonych podłóg z
prawdziwego drewna oraz do gotowego
parkietu
s Powierzchnia nie
błyszczy się także
po upływie
dłuższego okresu
czasu
s Produkt stosuje
się w
rozcieńczeniu lub
nierozcieńczony
s Wolny od TBEP

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Clar-Glas
Płyn do mycia szyb
▲ Szybkie wysychanie bez smug,
pozostawia na czyszczonej
powierzchni film impregnujący, który
chroni ją przed szybkim osadzaniem
się brudu (Efekt Anti-Soil)

Resinex

Kiehl-Omni-fresh

Płyn do usuwania wosku i
żywicy pozostałych po piłkach
do gry

Mikrobiologiczny neutralizator
zapachu- aktywnie myjący

▲ Idealny do hal sportowych
▲ Rozpuszcza także zaschnięte warstwy
żywicy i wosku
▲ Nadaje się również
do zastosowania
na powłokach

Optima
Płyn do mycia powierzchni
i szkła
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▲ W roztworze gotowym do użycia
▲ Nadaje się do powierzchni z tworzyła
sztucznego i z plexi
▲ Posiada Europejskie Oznakowanie
Ekologiczne

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni
▲ Do wodoodpornych powierzchni
▲ Szybko rozpuszcza brud
▲ Niezwykle ekonomiczny w użyciu dzięki
dokładnemu dozowaniu
▲ 33 x roztworu gotowego do użycia w
butelce 500 ml, tzn. aż 16,5 L z jednej
jednolitrowej butelki koncentratu
▲ Wysycha bez smug

Mycie bieżące
Mycie z pielęgnacją
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▲ Usuwa wszystkie nieprzyjemne zapachy

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Veriprop

Keradet-Konzentrat-Aktiv

Ultra-zwilżający płyn do mycia

Uniwersalny płyn do mycia na
bazie alkoholu

▲ Wysoce aktywny płyn do mycia
bieżącego elastycznych wykładzin
podłogowych mocno odpierających
wodę oraz podłóg z
kamionki szlachetnej

▲ Aktywnie czyszczący płyn na bazie
alkoholu do higienicznego utrzymania
czystości
▲ Uniwersalne zastosowanie do wszystkich błyszczących powierzchni i
przedmiotów

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Pozostałe wysokojakościowe produkty
myjąco- pielęgnacyjne do profesjonalnego
mycia bieżącego i mycia z pielęgnacją:

Alkona
Płyn do mycia na bazie alkoholu

ClaroLine Uni
Uniwersalny środek myjący

Econa-Konzentrat balance

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

▲ Wysychanie bez smug
▲ Przyjemny zapach
▲ Mycie 1- stopniowe
▲ Biodegradowalne
składniki
▲ Zachowanie wartości

Płyn myjący ogólnego zastosowania bez
barwników i substancji zapachowych

Tornado

Fiora-clean

Zapachowy środek myjący
▲ Posiada aktywne działanie czyszczące
▲ Pozostawia długo utrzymujący się,
przyjemny zapach świeżości

Ambital-eco-Konzentrat

Profekt-Konzentrat

Eko-Mycie z pielęgnacją

Nabłyszczający płyn
myjąco-pielęgnacyjny

▲ Wysokowartościowa pielęgnacja
podłóg i mycie przyjazne dla
środowiska naturalnego
▲ Wysycha bez smug i tworzy film
redukujący poślizg
▲ Technologia przyszłości z Europejskim
Oznakowaniem Ekologicznym
▲ Związki powierzchniowoczynne wyprodukowano na
bazie surowców
roślinnych

▲ Wspaniały połysk
▲ Znakomity efekt pielęgnacyjny
▲ Dobre właściwości polerowania

Fiora-Clean-orange

Mocny płyn myjący

Zapachowy środek myjący

▲ Rozpuszcza tłuszcz, brud i nikotynę
▲ Posiada przyjemny zapach
▲ Doskonale nadaje się do
profesjonalnego mycia szkła

Keradet Aktiv
Uniwersalny płyn do mycia na bazie alkoholu

Rivas
Intensywny płyn myjący wolny od
związków powierzchniowo- czynnych

Tornado-Konzentrat
Mocny płyn myjący

Procur-Konzentrat
Specjalny płyn myjącopielęgnacyjny

032
DIN 18

▲ Znakomita optyka o matowojedwabistym połysku
▲ Dobre właściwości polerowania
▲ Zapobiega przylepianiu się do
powierzchni gum do żucia i etykietek
samoprzylepnych
▲ Spełnia normę DIN 18032 a tym samym
nadaje się do podłóg w halach
sportowych

Klaronet-Konzentrat
Klarowny płyn
myjąco-pielęgnacyjny
▲ Nie dochodzi do nawarstwiania się
filmu pielęgnacyjnego
▲ Wysokomolekularna struktura – nie
zawiera ani
mydła ani wosku
▲ Zachowuje
naturalną optykę
powierzchni

Pozostałe wysokojakościowe
produkty myjąco-pielęgnacyjne do
profesjonalnego mycia bieżącego
i mycia z pielęgnacją:

Ambital-eco-Konzentrat
balance
Eco-Mycie z pielęgnacją bez barwników i
substancji zapachowych

Ariston
Nabłyszczający płyn do mycia na bazie
polimerów

ClaroLine Care

032
DIN 18

Uniwersalny środek do
mycia i pielęgnacji

Klaronet
Klarowny płyn myjąco-pielęgnacyjny

1000 L

200 L

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

5L

▲ Działa szybko i skutecznie na
wszystkich wodoodpornych
powierzchniach
▲ Dobra rozdzielczość w ściekach
▲ Nadaje się także znakomicie do mycia
intensywnego
▲ Jeden z komponentów w Systemie 3V

▲ Mycie i pielęgnacja w jednym
procesie pracy
▲ Znakomita optyka
▲ Nie nawarstwia się
▲ Dobre właściwości
polerowania

10 L

Aktywny płyn myjący

Koncentrat myjący na bazie mydła

1L

▲ Wszechstronne zastosowanie
▲ Przyjazny dla czyszczonego
materiału, przeznaczony do wszystkich
powierzchni, przedmiotów i wykładzin
podłogowych
▲ Oznaczony Europejskim Oznakowaniem
Ekologicznym
▲ Związki powierzchniowo-czynne
wyprodukowano na bazie surowców
roślinnych

Torvan-Konzentrat

Do mycia 1-stopniowego

RS-Glanzreiniger

0,75 L

Płyn myjący ogólnego
zastosowania

Profloor-Konzentrat

0,5 L

Econa-Konzentrat

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Aktiv-Duft
Perfumowany koncentrat do
sanitariatów

DosiJet 16

DosiJet 4

s Urządzenie do dozowania 1 produktu,
do montażu ściennego, maks. szybkość
przepływu 16 L / min.
s Art.-Nr. z 12 21 06

s Urządzenie do dozowania 1 produktu,
do montażu ściennego, maks. szybkość
przepływu 4 L / min.
s Art.-Nr. z 12 21 04

s Długi czas działania
s Zapach: kwiatowy- klasyczny

Pacific-fresh

Kiehl-DosiExpress

Perfumowany koncentrat do
sanitariatów

s 25 ml
s 30 ml
s 40 ml

s O długim czasie działania
s Zapach: gorzkich cytrusów

Przykładowy montaż:
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DosiJet 4 w połączeniu ze skrzynką
na produkty

Pinoset
Perfumowany koncentrat do
sanitariatów
s O długim czasie działania
s Zapach: leśnej świeżości

Mycie sanitariatów /
Higiena toalet

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001, EN ISO 14001
OHSAS 18001 Zertifikate Nr.
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Płyn myjąco- dezynfekcyjny dla
obszaru sanitarnego, wolny od
kwasu

Sanpurid-Citro

s Umieszczony w wykazie DGHM i RK
s Nie zawiera ani kwasu ani chloru
s Szerokie, skuteczne działanie wobec
bakterii, wirusów osłoniętych i
rotawirusów
s Wyjątkowo oszczędny w użyciu dzięki
dokładnemu dozowaniu
s 33 x roztworu gotowego do użycia w
butelce 500 ml, tzn. aż 16,5 L z jednej
jednolitrowej butelki koncentratu
s Metoda spray-mycie pianą
s Bardzo przyjazny dla materiału
czyszczonego

s Intensywne działanie czyszczące
s Szybkie działanie
s Świeży zapach

Kiehl-AciDés
Powerfix
Bardzo aktywny płyn do mycia
gruntownego na bazie kwasu
s Wyjątkowa siła czyszczenia
s Rozpuszcza zabrudzenia
nieorganiczne takie jak: cement,
wapń, kamień moczowy

Duocit-eco

Powerfix-Gel

Płyn do mycia sanitariatów o
świeżym, pomarańczowym
zapachu

Płyn do mycia WC o silnym
działaniu

s Szybkie i higieniczne mycie całego
obszaru mokrego
s Oznaczony Europejskim Oznakowaniem
Ekologicznym
s Zapobiega nawarstwianiu się wapnia

s Przedłużony czas działania dzięki dużej
lepkości płynu
s Do usuwania trudno rozpuszczalnych
osadów w muszlach WC i pisuarach

Płyn do mycia gruntownego
sanitariatów i pływalni
s Usuwa uporczywe pozostałości
wapienne, kamień moczowy, resztki
cementu i rdzę
s Wyjątkowo skuteczne działanie
s Łatwy w obróbce

Płyn do mycia sanitariatów z
formułą ochronną

Testowany zgodnie z wytycznymi VAH / DGHM,
DVV/RKI oraz normami europejskimi EN 13624,
EN 13727 i EN 13697.

Kiehl-AciDés-plus

s Czyszczenie i dezynfekcja w jednym
procesie pracy
s Szybkie działanie już przy zastosowaniu
niskiego stężenia
s Szeroka skuteczność wobec bakterii,
drożdży, grzybicy skóry i wirusa
brodawczaka ludzkiego
Testowany zgodnie z wytycznymi VAH / DGHM,
DVV/RKI oraz normami europejskimi EN 1040,
EN 1275, EN 1276, EN 1650 i EN 13697.

Pozostałe wysokojakościowe produkty
myjąco- pielęgnacyjne do profesjonalnego
czyszczenia sanitariatów:

ClaroLine Sani
Środek do mycia sanitariatów

Duocit-eco balance
Płyn do mycia sanitariatów wolny od barwników i
substancji zapachowych

Płyn do mycia sanitariatów o
świeżym zapachu

Sanikal-Konzentrat

s Aktywnie czyszczący, szybko działający
s Nowoczesna kombinacja kwasu
s Oznaczony Europejskim Oznakowaniem
Ekologicznym
s Efekt perlenia zapobiega zbieraniu się
osadów wapiennych

Sanpurid-Classic

Higiena w sanitariatach

Płyn do mycia sanitariatów z konserwantem

Santex
Intensywny płyn do mycia sanitariatów
Wszystkie produkty są do nabycia także w innych
opakowaniach (patrz: cennik lub ulotka produktu).

1000 L

Produkty myjąco-dezynfekcyjne stosować
zgodnie z przeznaczeniem.
Przed użyciem zawsze zapoznać się z
oznakowaniem i ulotką produktu.

200 L

s Wolny od kwasu i chloru
s Do wszystkich powierzchni w obszarze
sanitariatów z wyjątkiem marmuru
s Dobre działanie czyszczące
s Szczególnie przyjazny dla materiału
czyszczonego

Płyn do mycia sanitariatów z formułą ochronną

Kiehl-SanEco Konzentrat

5L

Higiena w sanitariatach

Patronal-Classic

10 L

Sanikal

1L

s Intensywne działanie czyszczące
s Zachowuje wartość czyszczonego
materiału dzięki atykorozyjnej formule
ochronnej
s Przyjazny dla materiału czyszczonego

s Do szybkiej dezynfekcji i usuwania
zanieczyszczeń wapiennych oraz
pozostałości kosmetyków i mydła w
całym obszarze mokrym
s Wolny od aldehydów
s Szczególnie krótki czas działania
s Szerokie, skuteczne działanie wobec
bakterii włącznie z MRSA, drożdży,
wirusów osłoniętych

Płyn do mycia i dezynfekcji
obszarów sanitarnych i pływalni

Santex-plus

Patronal-Mela

Płynny środek czyszczącodezynfekcyjny na bazie kwasu

0,75 L

Testowany zgodnie z wytycznymi VAH / DGHM, DVV/RKI
oraz normami europejskimi EN 1040, EN 1275, EN 1276,
EN 1650, EN 13697.

Płyn do mycia sanitariatów o
świeżym, cytrusowym zapachu

s Świeży zapach
s Siła czyszczenia
s Biodegradowalność

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

0,5 L

Kiehl-Desisan Konzentrat

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Mycie tworzywa sztucznego
Pielęgnacja metalu i mebli

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001, EN ISO 14001
OHSAS 18001 Zertifikate Nr.
20 100 20336, 20 104 4152
20 116 112005898, www.tuv.at

www.kiehl-group.com

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Zachowanie wartości
s Bardzo prosty sposób
użycia
s Oszczędny w użyciu
s Wysoce skuteczny

Eloxa prima
Pielęgnacja metalu
s Wolny od kwasów i zasad
s Przeznaczony specjalnie do mycia i
pielęgnacji powierzchni metalowych
ze stali szlachetnej, aluminium i
aluminium eloksalowanego w
obszarze wewnętrznym
s Bezproblemowo usuwa ślady po
odciskach palców i trwałe zabrudzenia

Presto
Pielęgnacja mebli

Tablefit
Płyn do mycia tworzywa
sztucznego i biurek

s Emulsja woskowo- oleista do
pielęgnacji i mycia powierzchni
drewnianych
s Usuwa plamy po alkoholu i wodzie,
odciski palców i inne zabrudzenia

s Wysoka rozpuszczalność śladów po
atramencie i mazakach
s Do zastosowania na materiałach
odpornych na działanie
rozpuszczalników

Profless-Konzentrat
Płyn do mycia powierzchni

09/2013/0/K/www.sonner-partner.de

s Do wodoodpornych powierzchni
s Szybko rozpuszcza brud
s 33 x roztworu gotowego do użycia w
butelce 500 ml, tzn. aż 16,5 L z jednej
jednolitrowej butelki koncentratu
s Wysycha bez smug

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Kiehl & ŻEGARSKI Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
Tel: 22-823-98-65
Fax: 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl

1000 L

200 L

5L

10 L

1L

0,75 L

0,5 L

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

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

AUST RIA
MANAGEMENTSYSTEM

Pranie dywanów
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

s Łagodny dla włosa
dywanu, odświeża jego
kolor
s Świeży zapach

Carp-Acryl
Szampon do dywanów
s Piana łagodna dla włosa dywanu
s Efekt Anti-Soil
s Wysoka skuteczność
czyszczenia dzięki
zawartości związków
dyspersyjnych

Carp-Extracta

Carp-Deta

Płyn do ekstrakcyjnego prania
dywanów

Płyn do usuwania plam z
dywanów

s Usuwa roztocza kurzu domowego oraz
likwiduje nieprzyjemne zapachy
s Nadaje się także do prania metodą
padu tekstylnego
s Efekt Anti-Soil
s Wysoka skuteczność czyszczenia
dzięki zawartości związków
dyspersyjnych

s Usuwa plamy rozpuszczalne wodą lub
rozpuszczalnikami
s Do wszystkich tekstylnych wykładzin
podłogowych i tapicerki odpornych na
działanie wody i o trwałych kolorach.

Pozostałe wysokojakościowe produkty
myjąco- pielęgnacyjne do profesjonalnego
czyszczenia dywanów:

Carpasol
Płyn do ekstrakcyjnego prania dywanów
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Entschäumer
Płyn do usuwania piany w zbiorniku na brudną
wodę

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Kiehl & ŻEGARSKI Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
Tel: 22-823-98-65
Fax: 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl

1000 L

200 L

5L

10 L

1L

0,75 L

0,5 L

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

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,
pielęgnacji i higieny

Frigosan
Środek myjący do zamrażarek
▲ Usuwa oleiste i przesiąknięte tłuszczem
zabrudzenia
▲ Nie wymaga wyjmowania żywności,
rozmrożenia pomieszczenia czy też
przerywania procesu chłodzenia
▲ Stosowany jest do temp. – 30 º C
▲ Niskopieniący

Jet

Spül-Blitz

Płynne mleczko do szorowania

Nabłyszczający płyn do mycia
naczyń
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▲ Do gładkich powierzchni
▲ Delikatnie czyści i poleruje

Mycie kuchni
Higiena obszaru spożywczego
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▲ Delikatny dla mytego materiału
▲ Oszczędny w użyciu

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Vinox-Dés

Vinoxin

Kwaśny płyn myjącodezynfekcyjny dla kuchni
przemysłowych i zakładów
przemysłu spożywczego

Płyn myjący do stali szlachetnej
i powierzchni kwasoodpornych

▲ Szybkodziałający już
przy niskim stężeniu
▲ Szerokie, skuteczne
działanie wobec
drożdży i bakterii
włącznie z bakteriami
salmonelli i listerii
▲ Z ochroną
antykorozyjną
Testowany zgodnie z normami
europejskimi: EN 1276, EN 1650
i EN 13697.

Kiehl-RapiDés
Płyn myjący do szybkiej
dezynfekcji
▲ Czas działania tylko 1 minuta
▲ Skuteczny również przy temp. 4 °C
▲ Szerokie, skuteczne działanie wobec:
bakterii, włącznie z bakteriami
salmonelli i listerii, drożdży, wirusów
osłoniętych oraz norowirusów
▲ Wolny od aldehydów, substancji
zapachowych i barwników
▲ Nie wymaga spłukiwania wodą
Testowany zgodnie z wytycznymi DVV/RKI oraz
normami europejskimi: EN 1276, EN 1650 i EN 13697.

▲ Roztwór gotowy
do użycia
▲ Wolny od
substancji
zapachowych
i barwników

Vinox
Płyn do usuwania wapnia i
tłuszczu
▲ Wysoce aktywny środek czyszczący na
bazie kwasu
▲ Wolny od substancji
zapachowych i barwników
▲ Do powierzchni kwaso- i
wodoodpornych

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

▲ Nadaje się do
pracy w ramach
systemu HACCP
▲ Wszystkie produkty są
dopuszczone dla obszaru
spożywczego
▲ Optymalna higiena w
kuchni
Torvan-Konzentrat FD
Płyn aktywnie myjący dla
obszaru spożywczego
▲ Działa mocno i szybko na wszystkich
wodoodpornych powierzchniach
▲ Dobre właściwości rozdzielcze w
ściekach
▲ Znakomicie nadaje się do mycia
intensywnego

Produkty myjąco-dezynfekcyjne stosować zgodnie
z przeznaczeniem. Przed użyciem zawsze zapoznać
się z oznakowaniem i ulotką produktu.

Disoman
Wysokowydajny super
koncentrat do ręcznego
mycia naczyń
▲ Delikatnie czyści, usuwa
zabrudzenia wszelkiego
rodzaju
▲ Posiada znakomite
właściwości
rozpuszczania tłuszczu
▲ Doskonała wydajność,
niskie zużycie
▲ Wolny od substancji
zapachowych i barwników
▲ Oznakowany Wspólnotowym
Oznakowaniem Ekologicznym
„Eco-Label”

Xon-forte
Pianowy produkt
myjący dla obszaru
spożywczego
▲ Zawiera specjalne
substancje
rozpuszczające tłuszcze
▲ Przeznaczony także
do: konwektomatów,
pieców konwekcyjno- parowych,
frytkownic, płyt i okapów
kuchennych itp
▲ Oznakowany Wspólnotowym
Oznakowaniem Ekologicznym
„Eco-Label”

Fumex

Płyn do mycia i dezynfekcji dla
obszaru spożywczego
Umieszczony w wykazie DVG
Stosowany w całym obszarze spożywczym
Pewna higiena
Szerokie, skuteczne działanie wobec: bakterii,
włącznie z bakteriami salmonelli i listerii oraz
drożdży
▲ Metoda spray-mycie pianą
▲
▲
▲
▲

Testowany zgodnie z wytycznymi DVG oraz normami
europejskimi: 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650 i EN 13697.

Grasset
Płyn rozpuszczający tłuszcze
▲ Zasadowy płyn do mycia kuchni o
szybkim działaniu
▲ Usuwa oleje i tłuszcze pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego
▲ Zawiera związki antykorozyjne
▲ Do zastosowania także w
urządzeniach do mycia pianą

▲ Do usuwania żywicy dymnej, tłuszczy,
olejów i zapieczonych
zabrudzeń
▲ Specjalistyczny produkt
przeznaczony do komór
wędzarniczych, patelni i
kotłów warzelniczych
▲ Do dozowania ręcznego
i maszynowego

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

