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PREPARATY DLA PROFESJONALISTÓW
ORAZ FIRM WDRA¯AJ¥CYCH SYSTEM HACCP

Profesjonalne Œrodki Czystoœci
Produkujemy od 1956 roku

TM



� jest polskim oddzia³em - lidera w dziedzinie produkcji chemicznych œrodków czystoœci
na rynku kanadyjskim oraz amerykañskim, firmy istniej¹cej od 1956 roku.

W Polsce jesteœmy obecni od 2001 roku i nale¿ymy do organizacji ISSA i PSC, które skupiaj¹ producentów
oraz dostawców z bran¿y utrzymania czystoœci.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo œrodki czystoœci o wysokiej skutecznoœci przeznaczonych do wykonywania
ró¿nego rodzaju us³ug zwi¹zanych z profesjonalnym utrzymaniem czystoœci w hotelach, restauracjach,
supermarketach, obiektach biurowych, warsztatach, klubach sportowych, basenach, szpitalach i zak³adach
przemys³owych (w tym tak¿e zak³adach przemys³u spo¿ywczego).

W powszechnej opinii naszych odbiorców preparaty firmy Swish pod wzglêdem skutecznoœci nale¿¹ aktualnie
do œcis³ej czo³ówki na rynku.

Posiadamy nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, które zlokalizowane jest w bezpoœrednim s¹siedztwie
naszych fabryk. Wszystkie surowce niezbêdne do produkcji s¹ kontrolowane i musz¹ spe³niaæ œciœle okreœlone
normy, aby zapewniæ najwy¿sz¹ jakoœæ gotowych wyrobów.

Dziêki ci¹g³ym wdro¿eniom nowych technologii do produkcji preparatów przeznaczonych do czyszczenia
powierzchni, nasi klienci s¹ w stanie wykonywaæ swoje us³ugi tak, aby sprosta³y one najbardziej rygorystycznym
testom kontrolnym.

WYMAGANE NA POLSKIM RYNKU CERTYFIKATY
Wszystkie nasze preparaty posiadaj¹ certyfikaty PZH, a preparaty biobójcze certyfikaty Ministerstwa Zdrowia.
Dyrektywy UE, które w Polsce obowi¹zuj¹ od 1.IX.2006 dopuszczaj¹ stosowanie tylko takich chemicznych œrodków
czyszcz¹cych, które nie zawieraj¹ sk³adników niebezpiecznych dla œrodowiska naturalnego, dlatego wszystkie
surowce wchodz¹ce w sk³ad naszych preparatów zosta³y zarejestrowane w systemie REACH.

GWARANCJA SZYBKIEJ REALIZACJI ZAMÓWIEÑ
Swish Polska posiada centralny magazyn w Warszawie, w którym stale utrzymywane s¹ zapasy materia³owe
gwarantuj¹ce dostawê do dowolnego klienta w Polsce w ci¹gu 24 godzin od otrzymania zamówienia.

BEZP£ATNE SZKOLENIA I DORADZTWO TECHNICZNE
Swish Polska na ¿yczenie swoich klientów organizuje bezp³atne szkolenia w zakresie w³aœciwego doboru
preparatów oraz technologii wykonywania us³ug sprz¹tania. Pomagamy wdra¿aæ system HACCP i zapewniamy
zaopatrzenie w kompletny zestaw œrodków koniecznych do mycia i dezynfekcji.

Swish Polska Swish Canada
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JESTEŒMY PRZEKONANI, ¯E WSPÓ£PRACA Z NASZ¥ FIRM¥ PRZYNIESIE PAÑSTWU
100% SATYSFAKCJI



GRUPA PRODUKTY STRONA

POWIERZCHNIE TWARDE

SANITARIATY

USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW

PREPARATY SPECJALNE

PRANIE WYK£ADZIN I DYWANÓW

Czyszczenie gruntowne Extreme, Liberty, Swish Strip, SP-350 1

Uszczelniacze do posadzek Dynasty, Stone&Tile 2

Zabezpieczanie posadzek-polimery Duralock, Duration, Eternity, Poly Lock Ultra, 3-4
Tried n True

Odnawianie pow³ok polimerowych Sun Up, Zenith, Tried n True 5

Bie¿¹ca pielêgnacja posadzek zabezpieczonych SP-100, SP-100 Citro, Sunbeam, Wash n Shine, Winterinse 6

Preparaty zasadowe do mycia posadzek Jet, Duke, SP-120 7

Mycie powierzchni gresowych SP-150, SP-350 8

Codzienna pielêgnacja SP-300, Tuby, Sani Clean, 8-9

Doczyszczanie gruntowne Scale Remover, SP-350, Kling 9

Eliminatory odoru Aromx 60, Aromx 35, OdorSorb 10

Odœwie¿acz powietrza Fresh 10

Mycie szyb i luster Sparkle Glass Clean, Glass Clean 11

Pielêgnacja mebli Powershine, Office Clean 11

Pielêgnacja stali nierdzewnej Stainless Steel Polish, Stainless Steel Cleaner, 11
Powerhouse

Czyszczenie nawierzchni Citro Gleam, Powerhouse, Super Clean, 12
Aromx 76

Aromx 81, Stain Remover, 12-13
Aromx 80, Plush

Air

PREPARTY DO DEZYNFEKCJI

PRZEMYS£ SPO¯YWCZY ( SYSTEM HACCP )

Food Service, Food Service 750ml, Miracle, Quato 44, 13-14
Quato 78 Plus, Quato 78 Plus 750ml

Mycie naczyñ Dish Detergent, Hardwater Detergent, Hardwater Rinse 14
Agent, Descaler

Dezynfekcja powierzchni Food Service, Food Service 750ml, Quato 78 Plus, 15
Quato 78 Plus 750ml

Czyszczenie grili, piekarników itp. Food Service 5000, Food Service 5000 - 750ml 16

Usuwanie nalotów kamiennych Scale Remover, Facto PM 20 16

Usuwanie t³ustych zabrudzeñ Super Clean, Jet 16

SPIS TREŒCI



GRUPA PRODUKTY STRONA

Glass Clean, Office Clean, Sani Clean, 17
Fresh Air, Stain Remover

Facto HD40, Facto HD43, Facto PM20, 18-19
Cirto Gleam, Powerhouse.

Facto AT30, Facto AT31, Vehicle Wash 19

Dozowniki manualne Pompki, Portion Aid, Butelka ze spryskiwaczem 20

Dozowniki automatyczne Mieszalniki Promix, Seco 20

Specjalistyczny system padów diamentowych 21

PREPARATY DLA BIUR I HOTELI

PREPRATY PRZEMYS£OWE

ŒRODKI TRANSPORTU

SYSTEMY DOZOWANIA

REGENERACJA POSADZEK KAMIENNYCH

SPIS TREŒCI

Certyfikat potwierdzaj¹cy wymogi
ochrony œrodowiska
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POWIERZCHNIE TWARDE

Badania wskazuj¹, ¿e koszt robocizny stanowi oko³o 90% ogólnych kosztów wykonywania us³ug zwi¹zanych
z utrzymaniem czystoœci. Wykonywanie stripowania posadzki jest najbardziej pracoch³onnym zabiegiem jakie w ci¹gu ca³ego
roku wykonuj¹ ekipy sprz¹taj¹ce. Dlatego kluczow¹ spraw¹ jest zarówno dobór odpowiedniego preparatu jak
i przestrzeganie wszystkich zaleceñ producenta w czasie wykonywanie tego zabiegu. Zawsze rozcieñczaj preparaty
dok³adnie w proporcjach wskazanych w instrukcji. Stosowanie wiêkszych stê¿eñ ni¿ okreœlono w instrukcji, nie gwarantuje
³atwiejszego wykonania zadania. Wprost przeciwnie. Nie tylko powoduje to wiêksze zu¿ycie preparatów czyszcz¹cych, ale
tak¿e prawdopodobnie spowoduje powstawanie na posadzce osadu, do usuniêcia którego konieczne bêdzie dwukrotne
sp³ukiwanie wod¹ lub innym preparatem neutralizuj¹cym. Stosowanie zimnej wody gwarantuje wyd³u¿enie czasu
odparowywania roztworu i opóŸnienie formowania siê twardego osadu na posadzce.

Super silny, bezzapachowy, szybko dzia³aj¹cy stripper do usuwania pow³ok nab³yszczaj¹cych
Extreme doskonale penetruje i emulguje najtwardsze pow³oki poliuretanowe UHS, dziêki czemu pozwala na ca³kowite
ich usuniêcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Mo¿e byæ stosowany na praktycznie wszystkie istniej¹ce typy
posadzek. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linleum,
tarket, i innych.
Wartoœæ pH = 13,00
Zalecane rozcieñczenia od 1:4 do 1:12
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9l l

l l l

l l l

l l.

Silny striper
Silny preparat do usuwania wszelkich zniszczonych pow³ok ochronnych. Liberty to wysoce aktywny preparat, ³atwo
penetruj¹cy, usuwaj¹cy warstwy nab³yszczaj¹ce, nawet do szeœciu pow³ok za jednym podejœciem. Odparowuje bez
pozostawiania osadów. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych,
linoleum, tarket i innych.
Wartoœæ pH =11,5 - 12,5. Zalecane rozcieñczenia od 1:1 do 1:6.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Zawiera wysoce aktywny sk³adnik, szybko penetruj¹cy warstwy polimerowe. Za jednym podejœciem
jest wstanie usun¹æ trzy pow³oki. Przeznaczony do ró¿nego rodzaju pod³óg np.: PCV, kamiennych, betonowych,
ceramicznych, linoleum, tarket i innych.
Wartoœæ pH = 11,5 -13,5. Zalecane rozcieñczenia od 1:10 do 1:40.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Preparat o odczynie kwaœnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych
powierzchni oraz posadzek (odpornych na dzia³anie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego (wapñ, rdza, osady
cementowe, kamieñ wodny itp.). Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: silnie porowatych gres, p³ytki
z kamionki p³ytki antypoœlizgowe, mo¿e byæ stosowany na posadzki betonowe, baseny w zak³adach przemys³u spo¿ywczego
sanitariatach oraz do doczyszczania pobudowanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia rêcznego zaleca siê
stosowanie mopów z mikrofazy.
Wartoœæ pH= 0,5 -1
Rozcieñczenie od 1-5 do 1-200
Pojemnoœæ opakowania 1 lub 5

Preparat do skutecznego usuwania warstw nab³yszczaj¹cych z posadzek.

Specjalistyczny, kwasowy preparat do czyszczenia posadzek oraz powierzchni

Extreme UHS Striper

Liberty

Swish-Strip

SP 350 - Acid Cleaner

PCV Linoleum,
tarket

Ceramika,
kamionka

Granit,
marmur

Gres Iloœæ
pow³ok

Silnie
dzia³aj¹cy

Œrednio
dzia³aj¹cy

Czas
reakcji

Wartoœæ
pH

EXTREME

LIBERTY

SWISH STRIP

SP-350

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

11,5 -12,5

13

12,5 -13,2

0,5 -1,0



Najczêœciej zadawane pytanie przez naszych klientów brzmi „czy muszê stosowaæ uszczelniacz przed ponownym
nak³adaniem pow³ok nab³yszczaj¹cych ?”
Po pierwsze , nie musisz stosowaæ uszczelniacza. Zabezpieczenie posadzki bêdzie wygl¹daæ poprawnie bez uszczelniacza.
Druga wersja odpowiedzi, jeœli zale¿y ci na doskona³ym wygl¹dzie i obni¿ce kosztu utrzymania posadzki, wtedy
powinieneœ zastosowaæ uszczelniacz. Uszczelniacz lepiej penetruje pory i dok³adniej wype³nia mikro zarysowania posadzki,
dziêki czemu jest w stanie stworzyæ doskona³y fundament dla warstw nab³yszczaj¹cych i zapewnia im lepsz¹ przyczepnoœæ
do pod³o¿a. Jedna warstwa uszczelniacza wystarcza dla zapewnienia wysokiego po³ysku kolejnych warstw nab³yszczaj¹cych
jednoczeœnie zapobiegaj¹c wsi¹kaniu w posadzkê wiêkszoœci typowych plam z p³ynów do picia, rozlania innych p³ynów i
zanieczyszczeñ przenoszonych na obuwiu. Nasze uszczelniacze, które s¹ produkowane wed³ug najnowszej technologii,
zawieraj¹ kryszta³owo czyste, nie¿ó³kn¹ce polimery i zapewniaj¹ wyd³u¿enie czasu eksploatacji warstw nab³yszczaj¹cych.
Zastosowanie uszczelniacza powoduje, ¿e dla renowacji zarysowañ zabezpieczonej posadzki, wystarczy j¹ dok³adnie oczyœciæ
i zetrzeæ ostatni¹ warstwê a nastêpnie na³o¿yæ now¹, aby odzyskaæ jej pe³ny po³ysk. Bez koniecznoœci wykonywania
czasoch³onnego zabiegu stripowania przez wiele kolejnych lat. Zastosowanie uszczelniacza w po³¹czeniu z preparatem
nab³yszczaj¹cym daje lepszy rezultat ni¿ zastosowanie samych warstw nab³yszczaj¹cych.Testy potwierdzi³y, ¿e posadzka
zabezpieczona 2 warstwami preparatu uszczelniaj¹cego i 2 warstwami pow³ok nab³yszczaj¹cych ma oko³o 25% wiêksz¹
trwa³oœæ ni¿ zabezpieczenie posadzki 4 warstwami pow³ok nab³yszczaj¹cych.

NIE
TAK,

STOSOWANIE USZCZELNIACZA ZWIÊKSZA TRWA£OŒÆ POW£OK
ZABEZPIECZAJ¥CYCH O 25%.

Dynasty

Stone & Tile Sealer

P

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

reparat impregnuj¹co-zabezpieczjacy do pod³óg
Preparat zalecany szczególnie do uszczelniania posadzek w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu. Dynasty stosowany jest
do zabezpieczenia porowatych, twardych, wodoodpornych pod³óg, np: z kamienia naturalnego, marmuru, lastryko, p³ytek
kamiennych, ¿ywicznych, PCV, tarket itp. Mo¿e byæ tak¿e stosowany na posadzki lekko sprê¿yste. Preparat jest antypoœlizgowy
oraz odporny na œrodki dezynfekuj¹ce.
Wartoœæ pH = 8,0.

Preparat uszczelniaj¹cy do posadzek
Bezbarwna mieszanka polimerów akrylowych, przeznaczona do uszczelniania pod³óg pod wszelkie warstwy nab³yszczaj¹ce.
Wytrzyma³y na zaplamienia i zarysowania, odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Przeznaczony do zabezpieczenia
porowatych,wodoodpornychpod³óg,np:p³ytki kamienne,kamieñ sztuczny,PCV,¿ywiczne,betonowe itp.
Wartoœæ pH = 8,0.

POWIERZCHNIE TWARDE
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Sztuczny
kamieñ

Naturalny
kamieñ

Lastryko P³ytki
kamienne

Marmur
porowaty

Posadzki
betonowe

Granit
porowaty

PCV

DYNASTY

STONE & TILE

USZCZELNIACZE DO POSADZEK

ES 99 Impregnator Sealer
Preparat uszczelniaj¹cy dla powierzchni z kamienia, p³ytek ceramicznych i betonu.
Preparat na bazie wody, zabezpieczaj¹cy przed wnikniêciem wody i oleju oraz plam w posadzkê wykonanej z betonu, p³ytek
ceramicznych, kamionkowych, gresowych, pod³óg mineralnych na zewn¹trz i wewn¹trz obiektów oraz posadzek i œcian
wykonanych z ch³onnego kamienia naturalnego i sztucznego. Nie pozwala na penetracjê posadzki wod¹. Zabezpieczona tym
preparatem posadzka nie zmienia oryginalnego koloru i jest bardzo ³atwa do doczyszczenia. Preparat posiada neutralny zapach.

Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

Wartoœæ pH = 8,4

IMPREGNAT DO POSADZEK TWARDYCH
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Duralock
Pow³oka zabezpieczaj¹ca do posadzek o wysokiej zawartoœci cia³ sta³ych

Wartoœæ pH = 8,0-9,0
Pojemnoœæ opakowania: 18,9 l

Preparat nab³yszczaj¹cy o wysokiej zawartoœci cia³ sta³ych do posadzek, zapewniaj¹cy wysok¹ trwa³oœæ i po³ysk. Posiada
wspania³e w³aœciwoœci wyrównuj¹ce, nale¿y stosowaæ szczególnie tam, gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Preparat
charakteryzuje siê wyj¹tkowo du¿¹ zawartoœci¹ wysokiej jakoœci substancji sta³ych, dziêki czemu po wyschniêciu tworzy
pow³okê zabezpieczaj¹c¹ o zwiêkszonej gruboœci. Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Duralock mo¿na stosowaæ
na ka¿dego rodzaju pod³ogi twarde: winyl (PCV), p³ytki, lastriko, linoleum, beton oraz wszelkiego rodzaju
pokrycia pod³ogowe. Doskonale sprawdza siê w miejscach natê¿onego ruchu. Szczególnie polecany do zabezpieczania
posadzek w supermarketach, magazynach, szko³ach, szpitalach oraz budynkach u¿ytecznoœci publicznej itp.
Zapewnia trwa³¹ pow³okê ochronn¹ o wysokim po³ysku.

Doskona³y œrodek nab³yszczaj¹cy do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniaj¹cy wysok¹ trwa³oœæ
i po³ysk. Mo¿na stosowaæ na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, p³ytki, lastriko, beton, pokrycia
pod³ogowe i inne. Doskonale sprawdza siê w miejscach natê¿onego ruchu. Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy.
Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.

Preparat umo¿liwiaj¹cy wysokie nab³yszczenie posadzki po na³o¿eniu mniejszej iloœci pow³ok ochronnych ni¿ w przypadku
zastosowania innych produktów podobnego typu. Eternity charakteryzuje siê wysok¹ trwa³oœci¹ i odpornoœci¹
na zarysowania. Stanowi doskona³e zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek- linoleum, asfaltowych, gumowych,
winylowych, terazzo, betonowych. Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy.

Duration UHS Floor Finish

Eternity

Wzmocniona uretanem pow³oka zabezpieczaj¹ca do posadzek d³ugotrwa³y po³ysk

Wartoœæ pH = 8,6-9,6
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Wartoœæ pH = 9,00
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

Uniwersalna, o zwiêkszonej gruboœci pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg

Czyste, o du¿ym po³ysku posadzki zapewniaj¹ mi³¹ atmosferê i pozytywne nastawienie wszystkim, którzy przybywaj¹ w takich
pomieszczeniach. Pow³oki nab³yszczaj¹ce stanowi¹ zabezpieczenie materia³ów, z których wykonane s¹ pod³ogi, chroni¹c
je przed wsi¹kaniem ró¿nych zaplamieñ. Preparaty s¹ równie¿ antypoœlizgowe, co zwiêksza bezpieczeñstwo u¿ytkowników
poprzez zapobieganie upadkom.
Wszystkie preparaty nab³yszczaj¹ce firmy posiadaj¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce
ich antypoœlizgowoœæ. Przedstawiamy poni¿ej nasze produkty do zabezpieczania posadzek dobrane do ró¿nych typów pod³óg
i czêstotliwoœci sprz¹tania, gwarantuj¹ce uzyskanie pe³nego sukcesu.

UL (Underwriters Laboratory)Swish

ZABEZPIECZANIE POSADZEK - POLIMERY

POWIERZCHNIE TWARDE
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Poly Lock Ultra Floor Finish
Wysoko po³yskowa pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg

twardych pod³óg np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamieñ itp.
Po polerowaniu z u¿yciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.
Wartoœæ pH = 8,6-8,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l l

l l

Tworzy bardzo trwa³¹ pow³okê o wysokim po³ysku odporn¹ na uszkodzenia. £atwo i równomiernie rozk³ada siê
na powierzchni posadzki, odporny na dezynfekcjê i antypoœlizgowy. Znakomity do froterowania. Preparat przeznaczony
do zabezpieczania ró¿nych typów

Warstwa ochronna: gotowy
Pielêgnacja: od 100 ml do 2 litrów na 10 litrów wody

Uniwersalna o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca do pod³óg. Nie proszkuje siê, odporna na dezynfekcjê
oraz antypoœlizgowa. Polecana do powierzchni z linoleum (PCV), tarket, gumy, powierzchni betonowych
i terakoty. Produkt ten tworzy na pod³odze trwa³¹, odporn¹ na wszelkiego rodzaju œlady zwi¹zane z eksploatacj¹.
W przypadku braku polerki w celu odnowienia powierzchni przemyæ pod³ogê preparatem w rozcieñczeniu.
Pielêgnacja: od 100 ml do 2litrów na 10 litrów wody
Wartoœæ pH = 7,5-9,0
Warstwa ochronna: gotowy

Uniwersalna, o œrednim po³ysku pow³oka zabezpieczaj¹ca
Tried 'n' True Floor Finish

PCV
linoleum

tarket

Porowaty
marmur
i granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne Betonowe High speed

Anty-
poœlizgowoœæ

Zwiêkszona
gruboœæ
pow³oki

Odporne
na

dezynfekcjê

Wysoki
po³ysk

Maksymalny
po³ysk

Tak¿e
do mycia

codziennego

DURALOCK

DURATION

ETERNITY

TRIED’N’TRUE

POLY LOCK
ULTRA

ZABEZPIECZANIE POSADZEK - POLIMERY

POWIERZCHNIE TWARDE
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Program wyd³u¿enia ¿ywotnoœci zabezpieczenia posadzki jest spraw¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu.W naszej ofercie istnieje
szereg preparatów, które pomog¹ Pañstwu wyd³u¿yæ czas eksploatacji pow³ok zabezpieczaj¹cych, z równoczesnym
ograniczeniem kosztów ich renowacji.

Sun Up

Zenith

Tried 'n' True

Œrodek odnawiaj¹cy polimery z zapachem cytrynowym
Preparat do usuwania miejscowych uszkodzeñ pow³ok ochronnych. Posiada bardzo silny naturalny detergent
„D-Limonene”, który neutralizuje tak¿e przykre zapachy, pozostawiaj¹c delikatny aromat cytrusowy. Przywraca po³ysk i
usuwa zabrudzenia oraz uszkodzenia pow³ok w miejscach o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Wartoœæ pH = 8,3.

Wartoœæ pH = 7,5-9,0

Krem do polerowania posadzek
Preparat w kremie przeznaczony do likwidowania ubytków, przywracania po³ysku posadzki, nadaj¹cy posadzce w³aœciwoœci
antypoœlizgowe a zarazem zwiêkszaj¹cy odpornoœæ posadzki na jej ponowne zabrudzenie. Preparat przeznaczony jest
do stosowania dla wszystkich rodzajów posadzek np. PCV, wykonanych z p³ytek ceramicznych, tarketowych, kamiennych,
linoleum i innych.
Wartoœæ pH =7,00
Pojemnoœæ 490g

Produkt przeznaczony do usuwania miejscowych uszkodzeñ pow³ok ochronnych. Preparat ten tworzy na pod³odze trwa³¹
pow³okê, odporn¹ na wszelkiego rodzaju œlady zwi¹zane z eksploatacj¹. W przypadku braku polerki w celu odnowienia
powierzchni przemyæ pod³ogê preparatem Tried n True w proporcji od 100 ml do 2litrów na 10 litrów wody.

Preparat na bazie polimerów s³u¿¹cy do regeneracji pow³ok ochronnych

Pojemnoœæ opakowania 1

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

l

l l

SUN UP SPRAY

ZENITH

TRIED ‘N’ TRUE

Mycie
+

Naprawa
Polerowanie

Polerowanie
+

Naprawa

ODNAWIANIE POW£OK POLIMEROWYCH
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SP 100 Citro

Wash'n'Shine

SP 100

Sunbeam

Winterinse

Zapachowy preparat z alkoholem do codziennej pielêgnacji powierzchni

Preparat do mycia i nab³yszczania posadzek na bazie silikonu

Nisko pieni¹cy preparat z alkoholem o przyjemnym zapachu cytrynowym, przeznaczony do mycia ró¿nego rodzaju posadzek
zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, posiadaj¹cy w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz w³aœciwoœci myj¹co nab³yszczaj¹ce,
do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na dzia³ania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych
powierzchni, posiada w³aœciwoœci antystatyczne. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego i maszynowego.
Nie uszkadza i nie matowi istniej¹cego po³ysku pod³ogi, pozostawia przyjemny zapach.
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Wartoœæ pH od 6,0 do 8,0
Pojemnoœæ opakowania 1 5

Pojemnoœæ opakowania 1

Wash'n'Shine jest preparatem umo¿liwiaj¹cym umycie i nab³yszczenie posadzek podczas jednego zabiegu. Dziêki uszczelnieniu
porów posadzki preparat ten zapobiega szybkiemu ponownemu jej zabrudzeniu. Zawarte w nim substancje pielêgnacyjne
pozostaj¹ce na powierzchni tworz¹ trwa³y, samonab³yszczaj¹cy, antypoœlizgowy film pielêgnacyjny. Film ten mo¿na utwardziæ
poprzez polerowanie. Stosowany do wszystkich pod³óg wodoodpornych o szczelnej, b³yszcz¹cej lub pokrytej pow³ok¹
polimerow¹ powierzchni.
Wartoœæ pH = 6,0 - 7,0
Rozcieñczenie od 1-40 do 1-100.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

silne
1 , 5 , 20

l, l, 200 l

l

l l l

l l l

Zapachowy preparat do codziennej pielêgnacji powierzchni

Neutralny preparat czyszcz¹cy do codziennej pielêgnacji pod³óg

Preparat do mycia bie¿¹cego posadzek usuwaj¹cy osady z soli

Nisko pieni¹cy preparat o przyjemnym zapachu, przeznaczony do mycia ró¿nego rodzaju posadzek zabezpieczonych oraz
niezabezpieczonych, posiadaj¹cy w³aœciwoœci anty poœlizgowe oraz w³aœciwoœci myj¹co nab³yszczaj¹ce, do mycia wszelkiego
rodzaju powierzchni odpornych na dzia³ania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, posiada
w³aœciwoœci antystatyczne. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno do mycia rêcznego i maszynowego. Nie uszkadza i nie matowi
istniej¹cego po³ysku pod³ogi, pozostawia przyjemny zapach.
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Wartoœæ pH od 6,0 do 8,0
Pojemnoœæ opakowania 1 5

Nie zawiera sk³adników alkalicznych i dlatego nie powoduje matowienia posadzki. Do wszelkiego rodzaju powierzchni
zabezpieczonych oraz nie zabezpieczonych, do codziennej pielêgnacji pod³óg wodoodpornych. Mo¿e byæ u¿ywany zarówno
do mycia rêcznego jak i maszynowego.
Wartoœæ pH = 6,5 - 7,5
Zalecane rozcieñczenia od 1:50 do 1:150

, 5 , 20

Winterinse jest preparatem czyszcz¹cym do posadzek, który nie tylko zmywa zwyk³e, typowe zabrudzenia nie uszkadzaj¹c
przy tym pow³ok ochronnych, ale tak¿e usuwa bia³y osad jaki na posadzce pozostawiaj¹ chemikalia u¿ywane w okresie
zimowym do topienia lodu i œniegu. Preparat jest antypoœlizgowy dziêki czemu redukuje niebezpieczeñstwo poœlizgniêcia
i upadku. Jest preparatem czyszcz¹cym do wszelkiego rodzaju twardych posadzek zabezpieczonych
i niezabezpieczonych. Mo¿e byæ u¿ywany do mycia rêcznego i maszynowego.
Wartoœæ pH = 11,5 - 12,5
Rozcieñczenie: zab. : 1:40, zab. œrednie: 1:80, zab. lekkie: 1:120
Pojemnoœæ opakowania

l, l, 200 l

l l

Pod³oga
sportowa

Linoleum,
tarket, PCV

Porowaty
marmur i

granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne

Posadzki
zabezpieczone

Posadzki
drewniane

Ceramika, Zastosowanie

SP - 100

SP - 100 Citro

SUNBEAM

Uniwersalny preparat
o przyjemnym zapachu

Uniwersalny preparat
o przyjemnym zapachu

Bezzapachowy preparat
do codziennej pielêgnacji

posadzek

WASH ‘n’ SHINE Preparat myj¹co
nab³yszczaj¹cy

WINTERINSE Do mycia posadzek,
usuwa bia³y osad po œniegu

POWIERZCHNIE TWARDE

BIE¯¥CA PIELÊGNACJA POSADZEK ZABEZPIECZONYCH
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Jet

Duke

SP 120

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeñ t³uszczowych z pozytywn¹ emulsj¹

Nisko pieni¹cy preparat zasadowy o przyjemnym zapachu, nadaj¹cy delikatny po³ysk

Wszechstronny preparat bêd¹cy mieszank¹ zasadowych rozpuszczalników dzia³a skutecznie myj¹c plamy z t³uszczu
po rozcieñczeniu go w zimnej wodzie. Jest œrodkiem wszechstronnym. Mo¿e byæ stosowany do mycia rêcznego,
maszynowego i przy u¿yciu maszyn wysokociœnieniowych. Dziêki specjalnej kompozycji zwi¹zków alkalicznych i zwi¹zków
powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazuj¹c
szczególnie silne w³aœciwoœci emulguj¹ce w stosunku do zanieczyszczeñ o charakterze t³uszczowym i olejowym.
Wartoœæ pH = 12,0 - 13,0.
Rozcieñczenie od 1:60 do 1:150.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Duke jest preparatem czyszcz¹cym ogólnego przeznaczenia, który czyœci dok³adnie usuwaj¹c ca³kowicie tak trudno usuwalne
materia³y jak wosk, osady mydlane i inne chemiczne pozosta³oœci. Mo¿e byæ stosowany zarówno do czyszczenia rêcznego
jak i maszynowego. Doskona³y preparat do usuwania plam z powierzchni posadzki oraz œcian. Bezpieczny dla wiêkszoœci
powierzchni zmywalnych.
Wartoœæ pH = 12,5 - 13,5

od 1:40 do 1:100

Nisko pieni¹cy preparat myj¹cy o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia wszelkich zanieczyszczonych posadzek
przemys³owych odpornych na dzia³anie preparatów alkalicznych. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze zmywanych
powierzchni. Po umyciu pozostawia po³ysk oraz przyjemny zapach. Preparat szybkoschn¹cy i antypoœlizgowy.
Wartoœæ pH = od 10,5 do 11,5

Pojemnoœæ opakowania

l l l

Niskopieni¹cy preparat zasadowy ogólnego przeznaczenia

Rozcieñczenie
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
1 , 5 , 200

l l l

l l l

Wartoœæ
pH

Linoleum,
tarket

Porowaty
marmur i granit

Kauczukowe
i ¿ywiczne

Betonowe
i gresowe

Posadzki
w supermarketach

Przemys³
spo¿ywczy

Zastosowanie

7

JET

DUKE

SP - 120

11,8-12,80

12,5-13,50

10,50-11,50

Wysokie zdolnoœci
rozpuszczania brudu

Pielêgnacja, usuwanie
nalotów mydlanych

i woskowych

Pielêgnacja
o przyjemny zapachu

POWIERZCHNIE TWARDE

PREPARATY ZASADOWE DO MYCIA POSADZEK
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SP 150 - Gres Cleaner

SP 350 - Acid Cleaner

SP 300

Tuby

Specjalistyczny preparat zasadowy do czyszczenia posadzek z kamionki (gres)

Kwasowy antybakteryjny preparat czyszcz¹cy do ³azienek z zapachem

Preparat czyszcz¹cy do ³azienek z formu³¹ ochronn¹ o du¿ej lepkoœci usuwaj¹cy osady z kamienia i myd³a

Silnie zasadowy preparat do pielêgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz mikro-porowatych
p³ytek kamionkowych (np. gres). Dziêki szybkiemu wnikaniu w pory oraz du¿ej skutecznoœci oddzielania brudu od pod³o¿a,
preparat efektywnie usuwa zanieczyszczenia, nagromadzone w porach posadzki podczas codziennej eksploatacji. Preparat
nie pozostawia smug, jest niskopieni¹cy, posiada bardzo dobre w³aœciwoœci mieszania siê z tward¹ wod¹ oraz doskonale
rozpuszcza zabrudzenia t³uszczowe. Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na dzia³anie zasad np:
silnie porowaty gres, p³ytki z kamionki, p³ytki antypoœlizgowe, posadzki betonowe, posadzki w hipermarketach. Do mycia
rêcznego zaleca siê stosowanie mopów z mikrofazy. Jako uzupe³nienie prawid³owego systemu pielêgnacji zaleca siê
stosowania minimum raz w tygodniu preparatu SP-350
Wartoœæ pH= 12,5 - 13,5
Rozcieñczenie: 1-40/ 1-200/ 1-400
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 200

1 , 5 , 200

Kwasowy, antybakteryjny preparat do mycia sanitariatów. Usuwa kamieñ wodny, osady z myd³a, rdzê, brud i inne
zanieczyszczenia z powierzchni wanny, kabin prysznicowych, umywalek, armatury, pisuarów, sedesów, p³ytek itp.
Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych), pozostawia przyjemny zapach. Do stosowania w
codziennej pielêgnacji pomieszczeñ sanitarnych, basenów k¹pielowych, kabin prysznicowych itp.
Wartoœæ pH od 1,00 do 2,00
Rozcieñczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5

Bardzo skuteczny, przylegaj¹cy do zmywanej powierzchni, œrodek do czyszczenia w sprayu. Przeznaczony jest
do usuwania osadów mydlanych, nacieków z rdzy i plam z t³uszczu z powierzchni umywalek, kabin prysznicowych i armatury.
Ma przyjemny zapach. Nie jest ¿r¹cy i nie uszkadza zmywanej powierzchni. Nie powoduje uszkodzeñ armatury ³azienkowej.
Preparat przeznaczony do czyszczenia ³azienek we wszystkich obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Rozcieñczenie od 1:1 do 1:10
Wartoœæ pH = 3,5
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l lub 946 ml

l l l

l l l

l l

Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia
Preparat o odczynie kwaœnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych
powierzchni oraz posadzek (odpornych na dzia³anie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego (wapñ, rdza, osady
cementowe, kamieñ wodny itp.). Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: silnie porowatych gres, p³ytki
z kamionki p³ytki antypoœlizgowe, mo¿e byæ stosowany na posadzki betonowe, baseny w zak³adach przemys³u spo¿ywczego
sanitariatach oraz do doczyszczania po budowlanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia rêcznego zaleca siê
stosowanie mopów z mikrofazy.
Wartoœæ pH= 0,5 -1,0
Rozcieñczenie 1-5 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania

www.swishclean.pl

POWIERZCHNIE TWARDE

CODZIENNA PIELÊGNACJA
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Odkamieniacz

Doskona³y preparat do mycia sanitariatów zawieraj¹cy drobiny œcierne

Preparat do codziennej pielêgnacji sanitariatów

Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia.

Preparat gotowy do u¿ytku do codziennej pielêgnacji ³azienek oraz urz¹dzeñ sanitarnych.
Znakomity w usuwaniu osadów mydlanych, nacieków z rdzy, plam t³uszczu. Posiada przyjemny
œwie¿y aromat, a po umyciu pozostawia film ochronny, dziêki czemu w znacznym stopniu
ogranicza osadzanie siê brudu na nawierzchni. Nie zawiera substancji ¿r¹cych, dziêki czemu nie
uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Do mycia umywalek,
wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju p³ytek. Do stosowania
w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
Wartoœæ pH = 3,50
Pojemnoœæ opakowania 1

Wartoœæ pH = 0,5 - 1,0
Rozcieñczenie 1-1 / 1-8

Pojemnoœæ opakowania 946 mll

l

l l

l l

1 , 5

1 , 5

Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat za pomoc¹ którego mo¿na skutecznie
usuwaæ nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym sk³adzie m.in. mieszankê kwasów organicznych
dziêki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi (armatura ³azienkowa) mog¹ odzyskaæ swój
naturalny po³ysk. Nale¿y pamiêtaæ jednak, aby zabieg czyszczenia by³ wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeñ armatury
³azienkowej.

Pojemnoœæ opakowania

Lepki krem czyszcz¹cy, wzbogacony ¿ywic¹ sosnow¹, zawieraj¹cy ³agodne drobiny œcierne, przy pomocy którego mo¿na usun¹æ
najbardziej uporczywe plamy z t³uszczu, smaru, osadów mydlanych, osadów z soli, w¿erów, œladów gumy itp. Przeznaczony do mycia
umywalek, pisuarów, sedesów i powierzchni toalet. Nie powoduje uszkodzeñ armatury ³azienkowej. Skutecznie usuwa wszelkie
nagromadzone osady z pionowych powierzchni ³azienek.
Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 9,8

SANI CLEAN

SP 350 - Acid Cleaner

DOCZYSZCZANIE GRUNTOWNE

Preparat o odczynie kwaœnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych
powierzchni oraz posadzek (odpornych na dzia³anie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego ( wapñ, rdza, osady cementowe,
kamieñ wodny itp.). Preparatprzeznaczonydo stosowania wsanitariatach,p³ywalniach, zak³adachspo¿ywczych, itp.
Wartoœæ pH= 0,5 - 1,0
Dozowanie: od 1-5 / 1-100 / 1-200
Pojemnoœæ opakowania

Scale Remover

Kling

Codzienna
pielêgnacja

Czyszczenie
gruntowne

Du¿a
lepkoœæ

Dzia³anie
antybakteryjne

Przyjemny
zapach

SP - 300
TUBY
SANI CLEAN
SCALE
REMOVER
SP-350

KLING
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Aromx 60
Super silny eliminator przykrych zapachów

Preparat do neutralizacji przykrych zapachów w granulkach

Odœwie¿acz powietrza

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t, œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu
cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Aromx 60 stosowany jest wszêdzie gdzie pojawia siê problem z usuniêciem przykrego zapachu.
Preparat mo¿na u¿ywaæ w koncentracie lub jako rozcieñczony w spryskiwaczu (1-5) oraz mo¿na dolewaæ do wszelkiego rodzaju
p³ynów myj¹cych.

Rozcieñczaæ w proporcji od 1-1 do 1-150.
Wartoœæ pH = 7,3
Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 3,78

Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 3,78

Preparat niezwykle skutecznie zwalczaj¹cy przykre zapachy. Przeznaczony do stosowania w ³azienkach, pojemnikach na œmieci,
szpitalach, hotelach, miejscach sk³adowania odpadków, spalarniach œmieci i samochodach do transportu œmieci, przepompowniach
œcieków i miejscach zanieczyszczonych fekaliami.
Pojemnoœæ 450g

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t, œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu
cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Rozpyliæ preparat na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie. Stosowaæ wszêdzie tam gdzie
mamy problem z usuniêciem przykrego zapachu.

Wartoœæ pH = 7,50
Pojemnoœæ opakowania 1

l

l

l

Preparat stosowaæ bezpoœrednio na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy,
umywalki, pojemniki na odpadki, kratki œciekowe, pokoje hotelowe itp

Preparat stanowi¹cy szczepy niepatogennych, aktywnych kultur bakterii zdolne do poch³aniania substancji organicznych, które
wydzielaj¹ przykre zapachy. Preparat g³êboko penetruje drobne szczeliny i pêkniêcia w posadzce reaguj¹c z odpadkami pochodzenia
organicznego w tych trudnych do czyszczenia miejscach. Preparat eliminuje ze œrodowiska nieprzyjemne zapachy i wype³nia
pomieszczenie œwie¿oœci¹. Szerokie spektrum dzia³ania, nie jest szkodliwy dla œrodowiska. Preparat przeznaczony jest do zwalczania
wszelkiego rodzaju przykrych zapachów w toaletach, ³azienkach, pojemnikach na odpadki, kuchniach, pomieszczeniach,
wyk³adzinach dywanowych, odchodów zwierz¹t, œcieków itp.- wszêdzie gdzie pojawia siê problem z usuniêciem przykrego
zapachu. Preparat mo¿na u¿ywaæ w koncentracie lub jako rozcieñczony.
Rozcieñczaæ w proporcji od 1-1 do 1-10
Wartoœæ pH= 7-8

Preparat gotowy do u¿ytku

Bio-enzymatyczny preparat do neutralizacji przykrych zapachów
Aromx 35

Odor Sorb

Fresh Air

Nowoczesne preparaty do likwidacji przykrych zapachów dzia³aj¹ skuteczniej dziêki doprowadzaniu do chemicznej reakcji
moleku³ o przykrym zapachu z moleku³ami je neutralizuj¹cymi. Powsta³y nowy zwi¹zek chemiczny jest odbierany przez
receptory nosowe jako substancje o przyjemnym zapachu i taki sygna³ jest wysy³any do mózgu.
Preparaty do zwalczania przykrych zapachów, które obecnie s¹ produkowane przez firmê Swish dzia³aj¹ na takiej w³aœnie
zasadzie i s¹ nieporównywalnie bardziej skuteczne od preparatów, które tylko maskuj¹ przykre zapachy nowym silnym
zapachem.

ELIMINATORY ODORU

ODŒWIE¯ACZ POWIETRZA
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Sparkle Glass Cleaner

Glass Clean

Powershine

Office Clean

Œrodek czyszcz¹cy do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, usuwa t³uszcze i oleje
Skoncentrowany œrodek do mycia ró¿nych powierzchni. Szybko wysycha, a po umyciu nie pozostawia smug. Skutecznie usuwa
t³uszcze, zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny, itp. Do mycia okien, luster, blatów, kafelków, pod³ogi pokrytej œwiec¹cym
szkliwem, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Mo¿e byæ stosowany do wszelkiego rodzaju powierzchni
zmywalnych. Rozcieñczenie w zale¿noœci od stopnia zabrudzenia od 1-25 / 1-100 / 1-200.
Wartoœæ pH = 7,3 - 8,3
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5l l

Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych

Preparat nab³yszczaj¹cy oraz konserwuj¹cy powierzchnie ze stali nierdzewnej na bazie olejku

Skutecznie usuwa t³uszcz i zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny.
Przeznaczony do mycia okien, luster, monitorów LCD, blatów, kafelków, powierzchni
z tworzyw sztucznych i chromowanych. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.

Wartoœæ pH = 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat do czyszczenia ró¿nego typu mebli, powierzchni blatów, sto³ów, drzwi, szafek z drewna naturalnego. Preparat mo¿e byæ
stosowany równie¿ do czyszczenia skóry. Zawiera silikon naturalny. Czyœci i nab³yszcza w czasie jednego zabiegu. Ma przyjemny
migda³owy zapach. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 7,9 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Gotowy do u¿ycia preparat o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczony do mycia mebli
drewnianych, o strukturze laminowanej, lakierowanej i powierzchni z tworzyw sztucznych.
Dziêki zawartoœci alkoholu oraz silikonu, szybko wysycha pozostawiaj¹c lœni¹c¹ powierzchniê,
jednoczeœnie zabezpiecza przed osadzaniem siê kurzu. Po umyciu pozostawia przyjemny zapach
oraz posiada w³aœciwoœci antystatyczne.
Wartoœæ pH = 7,0-8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Produkt bezzapachowy przeznaczony do czyszczenia, polerowania i zabezpieczania powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium
i powierzchni chromowanych. Produkt gotowy do u¿ycia, zabezpiecza powierzchniê przed szybkim ponownym zabrudzeniem.
Przy u¿yciu tego preparatu brud i zacieki usuwa siê bez rysowania materia³u.
Preparat mo¿na u¿ywaæ do mycia wind, porêczy, drzwi, dozowników, sto³ów, wind, zlewów,
zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat przeznaczony do konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Szybko wysycha.
Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni.
Posiada zawartoœæ silikonu, dziêki czemu powierzchnia po umyciu jest lœni¹ca, a jednoczeœnie nie jest t³usta. Rozpyliæ preparat
na ca³ej czyszczonej powierzchni. Wytrzeæ do sucha œciereczk¹ lub rêcznikiem papierowym.
Dozowanie 1-1
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Preparat przeznaczony do usuwania t³ustych zabrudzeñ z powierzchni stali nierdzewnej. Szybko odparowywuje i nie pozostawia
smug. Mo¿na u¿ywaæ do mycia wind, porêczy, drzwi, dozowników, sto³ów, wind, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju
powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Preparat gotowy do u¿ytku
Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8

l

l

l

l

Preparat do czyszczenia i pielêgnacji mebli oraz skóry

Preparat do codziennej pielêgnacji mebli

Preparat do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie silikonu naturalnego

Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny do odt³uszczania stali nierdzewnej

Preparat gotowy do u¿ytku

STAINLESS STEEL POLISH

Stainless Steel Cleaner

Powerhouse

MYCIE SZYB I LUSTER

PIELÊGNACJA MEBLI

PIELÊGNACJA STALI NIERDZEWNEJ
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Citro Gleam

Powerhouse

Aromx 76

Stain Remover

Aromx 81

Œrodek czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia usuwa t³uszcz, olej oraz sadzê

Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa t³uszcz i olej

Koncentrat myj¹cy wszechstronnego zastosowania, usuwaj¹cy przykre zapachy

Odplamiacz do wyk³adzin i tapicerki

Preparat do usuwania plam z wyk³adzin dywanowych (Pre spray)

Koncentrat myj¹cy na bazie owoców cytrusowych. Mo¿e byæ stosowany bez rozcieñczenia do usuwania najsilniejszych zabrudzeñ
z wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa t³uszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne uporczywe zaplamienia.
Doskona³y do domu, szko³y, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.
Wartoœæ pH = 13,0
Rozcieñczanie od 1:1 do 1:20
Pojemnoœæ opakowania 946 ml

Gotowy do u¿ycia wyj¹tkowo silny preparat czyszcz¹cy w do mycia wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa t³uszcze,
oleje, plamy z ¿ywnoœci, atramentu, kredek, do odt³uszczania stali nierdzewnej. Skutecznie zmywa wiêkszoœæ uporczywych
zabrudzeñ. Doskona³y do szkó³, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek s³u¿by zdrowia. Preparat gotowy do u¿ytku.

Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5

Doskona³y na zabrudzenia t³uszczem i olejem. Do czyszczenia œcian, kabin prysznicowych, armatury, wyrobów z drewna,
powierzchni szklanych, metalowych, wyrobów ze skóry i posadzek. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych
powierzchni, jednoczeœnie eliminuj¹c nieprzyjemne zapachy.
Wartoœæ pH = 11,4.
Zalecane rozcieñczenia: 1:60; 1:120; 1:250
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

Preparat gotowy do u¿ytku. Usuwa plamy i przykre zapachy z zabrudzonych wyk³adzin tekstylnych odpornych na dzia³anie wody.
Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szmince, paœcie do butów itp. Preparat oprócz detergentów
zawiera sk³adniki zmiêkczaj¹ce wodê, rozpuszczalniki, sk³adniki usuwaj¹ce przykre zapachy oraz rozjaœniacze optyczne powoduj¹ce
przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Mo¿na stosowaæ na wyk³adziny dywanowe, meble tapicerowane, maty, wycieraczki
tekstylne itp.
Wartoœæ pH = 10,6.
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat na bazie wodnej, przeznaczony do usuwania plam i przykrych zapachów z mocno zabrudzonych wyk³adzin
dywanowych. Powinien byæ stosowany przed wykonywaniem zabiegu czyszczenia wyk³adziny. Preparat oprócz detergentów
zawiera sk³adniki zmiêkczaj¹ce wodê, rozpuszczalniki, sk³adniki usuwaj¹ce przykre zapachy oraz rozjaœniacze optyczne
powoduj¹ce przywracanie naturalnych kolorów tkaniny.
Rozcieñczanie od 1-1 do 1-4. Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 946ml

l l

l

l

Preparat gotowy do u¿ytku

Preparat gotowy do u¿ytku.

PRANIE WYK£ADZIN I DYWANÓW

PREPARATY SPECJALNE



Aromx 80 Extraction Carpet Cleaner

Plush Carpet Shampoo

Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów

Wysoko pieni¹cy œrodek do prania dywanów metoda pianow¹

Niskopie

Preparat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin dywanowych. Skutecznie oddziela brud od
tkaniny. Po wyschniêciu stanowi proszek, który bardzo ³atwo usuwa siê za pomoc¹
odkurzacza. Zawiera rozjaœniacze optyczne, sprawiaj¹ce, ¿e czyszczona tkanina odzyskuje
swe naturalne ¿ywe barwy. Skutecznie eliminuje kurz i roztocza mog¹ce byæ przyczyn¹ alergii.
Przeznaczony do prania du¿ych powierzchni wyk³adzin i dywanów w obiektach
instytucjonalnych, przemys³owych oraz wszelkiego rodzaju placówkach.
Wartoœæ pH = 9,9. Rozcieñczanie 1:8, 1:10, 1:16.
Pojemnoœæ opakowania 3,78

ni¹cy koncentrat do czyszczenia dywanów i wyk³adzin dywanowych, zawiera sk³adnik neutralizuj¹cy przykre zapachy.
Nadaje siê do wszystkich typów urz¹dzeñ czyszcz¹cych metod¹ ekstrakcyjn¹ lub parow¹. Produkt ten jest specjalnie
opracowan¹ mieszanin¹ zwi¹zków chemicznych, które poprzez ekstrakcjê natryskow¹
szybko i skutecznie usuwaj¹ zanieczyszczenia.
Wartoœæ pH = 12,0. Zalecane rozcieñczenie od 1:40 do 1:62
Pojemnoœæ opakowania 3,78 l

l

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI
Zabijaj¹ 100% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem ¿e dezynfekowana powierzchnie jest nawil¿ona
tym preparatem (rozcieñczonym we wskazanej proporcji !) przez okres 5-10 minut .

Zabijaj¹ 99,9% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem ¿e sanityzowana powierzchnia jest nawil¿ona tym
preparatem (rozcieñczonym we wskazanej proporcji !) przez okres minimum 60 sekund.

Skoncentrowany œrodek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie wystêpuj¹ce podczas procesu przygotowywania posi³ków na masow¹
skalê, jednoczeœnie usuwaj¹c t³uszcze oraz oleje. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych. Stosowany
w przemyœle spo¿ywczym, tam gdzie wystêpuje proces produkcji spo¿ywczej, w³¹cznie z ch³odniami miêsnymi, magazynami
¿ywnoœci, w przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach s³u¿by zdrowia itp. Preparat przeznaczony do mycia
rêcznego, maszynowego oraz pianowego
Wartoœæ pH = 13,2. Zalecane rozcieñczenia: od 1:25 do 1:80.
Pojemnoœæ opakowania 3,78
Decyzja Ministra Zdrowia

Bezalkoholowy preparat myj¹cy o w³aœciwoœciach bakteriobójczych, wirusobójczych (TBC), zwalczaj¹cy pleœñ, grzyby, ptasi¹ grypê,
nosówkê, HIV, SARS, dodatkowo wzbogacony sk³adnikiem usuwaj¹cym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych,
nieporowatych powierzchni, zarówno do codziennego mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych, jak i do stosowania w
placówkach s³u¿by zdrowia, placówkach weterynaryjnych, domach opieki, oœrodkach sportowych, hotelach, biurach, solariach.
Wszêdzie tam, gdzie utrzymanie czystoœci stanowi powa¿ny problem. Preparat gotowy do u¿ytku.Wartoœæ pH = 11,5.
Pojemnoœæ opakowania 946 ml
Decyzja Ministra Zdrowia

PREPARATY DO SANITYZACJI

Bezzapachowy preparat myj¹co-dezynfekcyjny usuwaj¹cy t³uszcze

Preparat myj¹co-dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy

l

ZPŒ-484 pb-3513/08/ZTP/2010

ZPŒ-484 pb-3513/08/ZTP/2010

Food Service Disinfectant

Miracle Disinfectant

Food Service gotowy do u¿ytku - 1l

www.swishclean.pl
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PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

Wymagania Zabrudzenia Rozcieñczenie
dezynfekcja

Rozcieñczenie
sanityzacja

Typowe
zastosowania

Food
Service

preparat odt³uszczaj¹cy
bezzapachowy, bezbarwny
dezynfekcja- sanityzacja

silne 1:25
czas 10 minut

1:80
czas 60 s

zak³ady spo¿ywcze,
produkcja ¿ywnoœci,
magazyny ¿ywnoœci
gastronomia (HACCP)

gotowy do u¿ytku
szerokie spektrum biobójcze

pozostawia przyjemny zapach

œrednie
gotowy do

u¿ytku
czas 10 minut

Gotowy do
u¿ytku

czas 60 s

zak³ady weterynaryjne,
domy opieki, szpitale,
solaria, obiekty
sportowe, itp

MIRACLE

STAIN REMOVER

AROMX 81

AROMX 80

PLUSH

Odplamiacz Pre spray
Pranie

pianowe
Pranie

ekstrakcyjne
Wstêpny
natrysk

Usuwanie
przykrego zapachu

CZYM RÓ¯NI SIÊ DEZYNFEKCJA OD SANITYZACJI



Quato 44 Disinfectant Cleaner

Quato 78 PLUS

Quato 78 PLUS - gotowy do u¿ytku - 1

HARDWATER DETERGENT

l

Koncentrat myj¹co-dezynfekuj¹cy, likwiduj¹cy przykre zapachy

Koncentrat myj¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym usuwaj¹cy przykre zapachy

Koncentrat czyszcz¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym oraz usuwaj¹cy przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb
instytucji. Skuteczny przeciwko wiêkszoœci gram dodatnich i gram ujemnych, mikroorganizmów, zwalcza wirusa ptasiej grypy,
nosówkê, HIV, SARS. Zapewnia utrzymanie wymagaj¹cych norm czystoœci biologicznych i bakteriologicznych. Produkt na
bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych. W porównaniu do Quato 78 plus produkt jest silniejszym preparatem
myj¹cym. Idealny do domów opieki, placówek s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u
farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 11,0.
Zalecane rozcieñczenia od 1:62 do 1:225.
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9
Decyzja Ministra Zdrowia

Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb ró¿nych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub
ska¿onych krwi¹ i substancj¹ organiczn¹, wskazuj¹ca obecnoœæ HIV, SARS. Preparat przeznaczony równie¿ do codziennej
pielêgnacji powierzchni, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ infekcji. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych.
W porównaniu do Quato 44 preparat posiada silniejsze w³aœciwoœci dezynfekcyjne. Idealny do domów opieki, placówek
s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego
oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 7,2-8,2.
Zalecane rozcieñczenie 1:128

Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004

l l

ZPŒ-484 pb-3515/08/ZTP/2010

Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9

P³ynny preparat w koncentracie przeznaczony do mechanicznego mycia naczyñ w zmywarkach gastronomicznych,
stanowi¹cy mieszankê czynników aktywnych powierzchniowo i sk³adników zmiêkczaj¹cych wodê. Bardzo skutecznie usuwa
zabrudzenia. Mo¿e byæ stosowany zarówno w twardej jak i miêkkiej wodzie. Bardzo efektywny w usuwaniu t³ustych
zabrudzeñ. Pozwala skutecznie usun¹æ z powierzchni naczyñ t³uste zabrudzenia zarówno w procesie zmywania wod¹ gor¹c¹
jak i zimn¹. U¿ywaæ do mycia naczyñ, sztuæców i szk³a, odpornych na dzia³anie zwi¹zków alkalicznych. Nie nale¿y u¿ywaæ
do mycia naczyñ i sztuæców wykonanych z srebra lub aluminium.
Dozowanie od 0,1% do 0,5%
Wartoœæ pH =13,5
Pojemnoœæ opakowania 10

l l

l

P³yn do mycia naczyñ w zmywarkach gastronomicznych

Dish Detergent
Preparat do rêcznego mycia naczyñ
Doskona³y œrodek do codziennego stosowania w kuchni lub restauracji. Skutecznie usuwa t³uszcz, olej i inne zabrudzenia.
Ekonomiczny w u¿yciu. Posiada neutralny odczyn pH. £atwy do sp³ukiwania. Mo¿e byæ tak¿e stosowany jako doskona³y
preparat do mycia pojazdów oraz powierzchni z tworzyw sztucznych.
Dozowanie: od 1:30 do 1:100
Wartoœæ pH = 7,7
Pojemnoœæ opakowania 740 ml

Wymagania Zabrudzenia Rozcieñczenie
dezynfekcja

Rozcieñczenie
sanityzacja

Typowe
zastosowania

QUATO
44

szerokie spektrum biobójcze
sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg

produkt ogólno czyszcz¹cy
usuwanie przykrych zapachów

silne 1:62
czas 10 minut

1:225
czas 60 s

domy opieki, szko³y,
oœrodki zdrowia, solaria,

szpitale, baseny,
zak³ady weterynryjne, itp

QUATO
78 Plus

neutralne pH – nie matowi polimerów
szerokie spektrum biobójcze

sanityzacja/dezynfekcja jeden zabieg
produkt ogólno czyszcz¹cy

usuwanie przykrych zapachów

lekkie 1:128
czas 10 minut

1:128
czas 60 s

szpitale,
zak³ady farmaceutyczne,

szko³y,
obiekty sportowe, itp

www.swishclean.pl
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MYCIE NACZYÑ



HARDWATER RINSE AGENT

INN-SYNC- DESCALER

Food Service - gotowy do u¿ytku - 1

Quato 78 PLUS

Quato 78 PLUS - gotowy do u¿ytku - 1

Food Service Disinfectant

l

l

P³yn do p³ukania i nab³yszczania naczyñ w zmywarkach gastronomicznych o odczynie kwasowym

Odkamieniacz

Koncentrat myj¹cy o dzia³aniu dezynfekuj¹cym usuwaj¹cy przykre zapachy

Zapobiega tworzeniu siê osadów wapiennych. Nie pozostawia zacieków oraz smug, nadaj¹c idealny po³ysk.
Odpowiedni do wszystkich stopni twardoœci wody, bezpieczny dla œrodowiska naturalnego. Mo¿na stosowaæ we wszystkich
rodzajach zmywarek do naczyñ, wyposa¿onych we wszystkie rodzaje urz¹dzeñ dozuj¹cych. U¿ywaæ do p³ukania naczyñ,
sztuæców i szk³a.
Dozowanie od 0,1 ml do 0,3 ml na 1 litr wody
Wartoœæ pH =1,0 - 2,0
Pojemnoœæ opakowania 10

Koncentrat stanowi¹cy mieszaninê kwasów organicznych i nieorganicznych specjalnie opracowan¹ w celu skutecznego
i szybkiego usuwania osadów mineralnych, rdzy i tlenków z powierzchni maj¹cych kontakt z ¿ywnoœci¹. Preparat zalecany jest
szczególnie do czyszczenia powierzchni z osadów kamienia wodnego. Preparat mo¿na stosowaæ we wszystkich rodzajach
zmywarek do naczyñ, jako odkamieniacz, do usuwania kamienia z czajników, grza³ek elektrycznych,ekspertów do kawy itp.
Dozowanie: 10% roztwór (1L p³ynu na 10L wody), 20% roztwór (1L p³ynu na 5L wody).
Wartoœæ pH = 1,9
Pojemnoœæ opakowania 10

Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb ró¿nych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub
ska¿onych krwi¹ i substancj¹ organiczn¹, wskazuj¹ca obecnoœæ HIV. Preparat przeznaczony równie¿ do codziennej pielêgnacji
powierzchni, gdzie wystêpuje mo¿liwoœæ infekcji. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych.
Idealny do domów opieki, placówek s³u¿by zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkó³, basenów, przemys³u
farmaceutycznego, kosmetycznego, spo¿ywczego oraz innych instytucji.
Wartoœæ pH = 7,2 - 8,2.
Zalecane rozcieñczenie 1:128
Pojemnoœæ opakowania 3,78 lub 18,9
Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004

l

l

l l

Bezzapachowy preparat myj¹co-dezynfekcyjny usuwaj¹cy t³uszcze
Skoncentrowany œrodek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie wystêpuj¹ce podczas procesu przygotowywania posi³ków
na masow¹ skalê, jednoczeœnie usuwaj¹c t³uszcze oraz oleje. Produkt na bazie czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych.
Stosowany w przemyœle spo¿ywczym, tam gdzie wystêpuje proces produkcji spo¿ywczej, w³¹cznie z ch³odniami miêsnymi,
magazynami ¿ywnoœci, w przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach s³u¿by zdrowia itp. Preparat
przeznaczony do mycia rêcznego, maszynowego oraz pianowego
Wartoœæ pH = 13,2.
Zalecane rozcieñczenia: od 1:25 do 1:80.
Pojemnoœæ butelki 3,78 l
Decyzja Ministra Zdrowia ZPŒ-484 pb-3514/2008
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CZYSZCZENIE GRILI, PIEKARNIKÓW

Food Service 5000

Food Service 5000 - gotowy do u¿ytku - 1

Scale Remover

Facto PM20

JET

l

Koncentrat do mycia piekarników i grilla
Doskona³y skoncentrowany alkaliczny œrodek myj¹cy, skutecznie usuwa przypalenia, plamy z oleju i t³uszczu. Bezpieczny
dla powierzchni z ¿elaza, stali nierdzewnej, niklu i szk³a. U³atwia czyszczenie przypalonych powierzchni, grilla, p³yt
kuchennych, piekarników, okapów, wentylatorów, patelni i innego wyposa¿enia kuchennego.
Czyszczone powierzchnie podgrzewaæ max do temp 60°C.

Wartoœæ pH = 13,9
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5

Rozcieñczanie: 1:1, 1:3, 1:4, 1:30

Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat, za pomoc¹ którego mo¿na
skutecznie usuwaæ nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym sk³adzie m.in. mieszankê
kwasów organicznych dziêki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi mog¹ odzyskaæ
swój naturalny po³ysk. Nale¿y pamiêtaæ jednak aby zabieg czyszczenia by³ wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeñ
powierzchni ze stali nierdzewnej.
Wartoœæ pH = 0,5 - 1,0
Rozcieñczanie 1-1 / 1-8
Pojemnoœæ butelki 1 , 5

Kwasowy koncentrat czyszcz¹cy. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odt³uszcza zarówno po rozcieñczeniu gor¹c¹
jak i zimn¹ wod¹. Doskona³y œrodek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, miêsnego, mleczami, browarów, itd. Doskona³y
w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 1,0
Zalecane rozcieñczenia od 1:5 do 1:100
Pojemnoœæ opakowania 5 , 20

Preparat gotowy do u¿ytku przeznaczony do wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje powierzchnie porowate i
usuwa olej, t³uszcz, plamy z ¿ywnoœci, atrament, plamy z kredek i wiêkszoœci innych uporczywych plam. Do czyszczenia
blatów sto³ów, p³ytek ceramicznych, drzwi, powierzchni filtrów wentylacyjnych, œladów czarnych obcasów, sprzêtu
komputerowego itp. Doskona³y preparat do utrzymywania czystoœci w biurach, hotelach, szko³ach, salach gimnastycznych,
oraz w wszelkiego rodzaju obiektach publicznych.
Wartoœæ pH= 11
Pojemnoœæ opakowania 1

Wszechstronny preparat bêd¹cy mieszank¹ zasadowych rozpuszczalników dzia³a skutecznie myj¹c plamy z t³uszczu
po rozcieñczeniu go w zimnej wodzie. Jest œrodkiem wszechstronnym. Mo¿e byæ stosowany do mycia rêcznego,
maszynowego i przy u¿yciu maszyn wysokociœnieniowych. Dziêki specjalnej kompozycji zwi¹zków alkalicznych i zwi¹zków
powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazuj¹c
szczególnie silne w³aœciwoœci emulguj¹ce w stosunku do zanieczyszczeñ o charakterze t³uszczowym i olejowym.
Wartoœæ pH = 12,0 -13,0.
Rozcieñczanie od 1:60 do 1:150.
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5 , 20

l l

Preparat kwasowy przeznaczony do usuwania osadów

Kwasowy preparat czyszcz¹cy dla obiektów przemys³owych

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeñ t³uszczowych i olejowych

l l

l l

l

l l l

SUPER CLEAN
Preparat do usuwania t³ustych zabrudzeñ

Preparat gotowy do u¿ytku.

USUWANIE NALOTÓW WAPIENNYCH
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GLASS CLEAN

OFFICE CLEAN

SANI CLEAN

FRESH AIR

STAIN REMOVER

Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych

Preparat do codziennej pielêgnacji mebli

Preparat do codziennej pielêgnacji sanitariatów

Odœwie¿acz powietrza

Skutecznie usuwa t³uszcz i zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny. Przeznaczony do mycia okien, luster, monitorów LCD,
blatów, kafelków, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.

Wartoœæ pH = 8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Gotowy do u¿ycia preparat o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczony do mycia
mebli drewnianych, o strukturze laminowanej, lakierowanej i powierzchni z tworzyw
sztucznych. Dziêki zawartoœci alkoholu oraz silikonu, szybko wysycha pozostawiaj¹c
lœni¹c¹ powierzchniê, jednoczeœnie zabezpiecza przed osadzaniem siê kurzu. Po umyciu
pozostawia przyjemny zapach oraz posiada w³aœciwoœci antystatyczne.
Wartoœæ pH = 7,0-8,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat gotowy do u¿ytku do codziennej pielêgnacji ³azienek oraz urz¹dzeñ sanitarnych. Znakomity w usuwaniu osadów
mydlanych, nacieków z rdzy, plam t³uszczu. Posiada przyjemny œwie¿y aromat, a po umyciu pozostawia film ochronny, dziêki
czemu w znacznym stopniu ogranicza osadzanie siê brudu na nawierzchni. Nie zawiera substancji ¿r¹cych, dziêki czemu nie
uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Doskonale usuwa pozosta³oœci osadów mydlanych,
nacieków z rdzy plam t³uszczu z powierzchni umywalek, wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju
p³ytek. Do stosowania w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach u¿ytecznoœci publicznej.

Wartoœæ pH = 3,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t,
œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp.
Rozpyliæ preparat na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie.
Stosowaæ wszêdzie tam gdzie mamy problem z usuniêciem przykrego zapachu.

Wartoœæ pH = 7,5
Pojemnoœæ opakowania 1

Preparat gotowy do u¿ytku do usuwania plam i przykrych zapachów z zabrudzonych wyk³adzin tekstylnych odpornych
na dzia³anie wody. Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szminki, pasty do butów itp. Preparat
oprócz detergentów zawiera sk³adniki zmiêkczaj¹ce wodê, rozpuszczalniki, sk³adniki usuwaj¹ce przykre zapachy oraz
rozjaœniacze optyczne powoduj¹ce przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Mo¿na stosowaæ na wyk³adziny dywanowe,
meble tapicerowane, maty, wycieraczki tekstylne itp.

Wartoœæ pH = 10,6
Pojemnoœæ opakowania 1

l

l

l

l

l

Odplamiacz do wyk³adzin i tapicerki

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

Preparat gotowy do u¿ytku.

www.swishclean.pl
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Facto HD40

Citro Gleam

Powerhouse

Facto HD43

Facto PM20

Silny przemys³owy preparat odt³uszczaj¹cy

Œrodek czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia usuwa t³uszcz, olej oraz sadzê

Preparat czyszcz¹cy ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa t³uszcz i olej

Skoncentrowany preparat przemys³owy, na bazie delaminy, który wspomaga penetracjê, rozpuszczania oleju, smaru oraz
brudu. Preparat rozcieñczaæ w zimnej lub ciep³ej wodzie. Produkt ulega biodegradacji, mo¿e byæ stosowany do mycia:
rêcznego oraz maszynowego. Doskona³y w usuwaniu oleju, t³uszczu, smo³y, zabrudzeñ przemys³owych. Mo¿na
go bezpiecznie u¿ywaæ na wszystkie powierzchnie odporne na wodê, równie¿ kafelki, beton, posadzki przemys³owe, kostkê
brukow¹, malowane powierzchnie, maszyny, œrodki transportu itp.
Rozcieñczenie: Zabrudzenie silne 1: 50, Zabrudzenie œrednie 1: 100, Zabrudzenie lekkie: 1: 150
Wartoœæ pH = 13. Pojemnoœæ opak. 5 , 20

Wartoœæ pH = 8,5-9,5. Pojemnoœæ opak. 5 litrów lub 18,9 l

Wartoœæ pH = 1,0. Pojemnoœæ opak. 5 , 20

Koncentrat myj¹cy na bazie owoców cytrusowych. Mo¿e byæ stosowany bez rozcieñczenia do usuwania najsilniejszych
zabrudzeñ z wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa t³uszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne
uporczywe zaplamienia. Doskona³y do domu, szko³y, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.
Wartoœæ pH = 13,0
Rozcieñczanie od 1:1 do 1:20
Pojemnoœæ butelki 946 ml

Gotowy do u¿ycia wyj¹tkowo silny preparat czyszcz¹cy w do mycia wiêkszoœci powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa
t³uszcze, oleje, plamy z ¿ywnoœci, atramentu, kredek. Skutecznie zmywa wiêkszoœæ uporczywych zabrudzeñ. Doskona³y do
szkó³, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek s³u¿by zdrowia. Preparat gotowy do u¿ytku.
Wartoœæ pH = 10,8 - 11,8
Pojemnoœæ opakowania 1 , 5

l l

l l

l l

Nisko alkaliczny przemys³owy preparat czyszcz¹cy usuwaj¹cy oleje, smary, oraz œlady z gumy

Kwasowy preparat czyszcz¹cy

Doskona³y preparat odt³uszczaj¹cy wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych do usuwania
zabrudzeñ z t³uszczu, smaru i oleju z wszelkiego rodzaju posadzek. Mo¿e byæ stosowany na wszelkiego rodzaju pod³ogi
wodoodporne, przemys³owe, nawet zabezpieczone, wszêdzie tam, gdzie wymagany jest œrodek czyszcz¹cy usuwaj¹cy œlady
z gumy. Zawiera sk³adnik rozpuszczaj¹cy gumê, dziêki czemu usuwa z powierzchni posadzek œlady z opon samochodowych,
wózków wid³owych, butów itp. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Rozcieñczanie:
Usuwanie œladów z gumy 1:50, Zabrudzenie silne 1:100, Zabrudzenie œrednie 1:200, Zabrudzenie lekkie: 1: 300
Maksymalne rozcieñczenie: 1:500

Kwasowy koncentrat czyszcz¹cy. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odt³uszcza zarówno po rozcieñczeniu gor¹c¹
jak i zimn¹ wod¹. Doskona³y œrodek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, miêsnego, mleczami, browarów, itd.
Doskona³y w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega ³atwej biodegradacji. Znakomity do doczyszczenia posadzek
z zabrudzeñ pobudowlanych oraz doczyszczania fug.
Zalecane rozcieñczenia od 1:5 do 1:100

www.swishclean.pl
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Facto AT30

Facto AT31

Vehicle Wash

Preparat do czyszczenia œrodków transportu ( )

Preparat do mycia œrodków transportu

Preparat do mycia rêcznego samochodów

NIE USZKADZA ALUMINIUM
Preparat czyszcz¹cy do samolotów, ciê¿arówek i samochodów osobowych. rodek do mycia zewnêtrznych czêœci pojazdów
w tym tak¿e samolotów, mo¿e byæ stosowane do mycia aluminiowych fasad budynków.
Usuwa smary i oleje zarówno po rozcieñczeniu ciep³¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Rozcieñczanie : od 1:1 do 1:20
Wartoœæ pH = 12,9
Pojemnoœæ opakowania 18,9

Koncentrat do mycia pojazdów. Usuwa nalot z sadzy i plamy z owadów pozostawiaj¹c czyst¹ lœni¹c¹ powierzchniê.
Usuwa zabrudzenia smarem i olejem po rozcieñczeniu zarówno gor¹c¹ jak i zimn¹ wod¹. Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 13,0
Zalecane rozcieñczenia od 1:25 do 1:100

Koncentrat do mycia pojazdów zapewniaj¹cy dok³adne umycie samochodu bez potrzeby u¿ycia wody pod ciœnieniem.
Usuwa wszelkie zabrudzenia pozostawiaj¹c po umyciu czyst¹ i lœni¹c¹ powierzchniê.
Preparat ulega ³atwej biodegradacji.
Wartoœæ pH = 11,3
Zalecane rozcieñczenia od 1:40 do 1:100
Pojemnoœæ butelki 3,78 l

Œ

l

Pojemnoœæ opak. 20 , 200l l

www.swishclean.pl

FACTO
HD 40

FACTO
HD 43

FACTO
PM 20

Usuwanie osadów
wapiennych

Posadzki
przemys³owe

Silne zabrudzenia
olejowe i t³uszczowe

Usuwanie
œladów z opon

Przemys³
spo¿ywczy

Myjki
ciœnieniowe Zastosowanie

Posadzki
przemys³owe, silnie

zabrudzone

Posadzki ¿ywiczne
i epoksydowe

Czyszczenie
gruntowne, odczyn

kwaœny

Powierzchnie
delikatne

PREPARATY PRZEMYS£OWE
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SYSTEMY DOZOWANIA

Pompka dozuj¹ca
do 3,78, 5, 18,9

i 20 litrowych kanistrów.

Nasadka dozuj¹ca 100 ml produktu,
stosowana w butelkach 3,78 litra.

Butelka 0,5L ze spryskiwaczem wyposa¿ona
w podzia³kê, która u³atwia dozowanie

Urz¹dzenie dozuj¹ce pozwalaj¹ce
na szybkie i precyzyjne

rozcieñczenie czterech œrodków
chemicznych.

Prêdkoœæ tankowania 4 l/min lub 16 l/min

Urz¹dzenie dozuj¹ce pozwalaj¹ce
na szybkie i precyzyjne rozcieñczenie

jednego produktu.
Prêdkoœæ tankowania 4 l/min lub 16 l/min
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SUPERSHINE & SPONGELUX

Nowe dyski diamentowe do odnawiania i konserwacji pod³óg kamiennych oraz betonowych. Dyski
SuperShine i SpongeLux pozwalaj¹ usun¹æ zarysowania i przywracaj¹ po³ysk.

SP - 100 / SP - 100 Citro
SP-100Regularne u¿ywanie œrodka w po³¹czeniu z padami diamentowymi SuperShine &

SpongeLux zamiast tradycyjnych padów do pod³óg pozwala na odzyskanie i utrzymanie lœni¹cej
powierzchni kamiennej, na d³ugi czas bez zmiany dotychczasowych zwyczajów i procedur
czystoœciowych.

CZYŒCI JAK G¥BKA POLERUJE JAK DIAMENT

SZYBKO, £ATWO I EFEKTYWNIE DYSKI MOG¥ BYÆ U¯YWANE WE
WSZELKIEGO RODZAJU SZOROWARKACH, POLERKACH I ZMYWARKACH

Zastosowanie dysków, doradztwo tel. 608 673 303

21
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Profesjonalne Œrodki Czystoœci
(ZNAK FIRMOWY ZASTRZE¯ONY)

DYSTRYBUTOR

Jesteœmy dumni z jakoœci naszych produktów.

Wyznaczamy sobie wysokie standardy wytwarzania naszych wyrobów:

Wysoka jakoœæ naszych produktów, które s¹ wytwarzane i butelkowane w Swish Kanada gwarantuje
ka¿dorazowo uzyskanie oczekiwanych rezultatów po pierwszym zabiegu czyszczenia. Komputerowe
sterowanie wszystkimi procesami produkcji zapewnia identyczn¹ jakoœæ ka¿dej dostawy.

Kanada jest niekwestionowanym œwiatowym liderem w dziedzinie ochrony œrodowiska naturalnego.
Osi¹gniête to zosta³o w efekcie wypracowania i wdro¿enia przez rz¹d kanadyjski niezwykle wysokich
standardów jakie musz¹ spe³niaæ wszystkie wyroby dopuszczone do obrotu na terenie tego kraju.
W tym oczywiœcie tak¿e chemiczne œrodki czystoœci. Dlatego kupuj¹c nasze produkty mo¿esz byæ
pewien, ¿e ich skutecznoœæ nie zosta³a uzyskana kosztem zwiêkszonej ich szkodliwoœci dla zdrowia
u¿ytkowników b¹dŸ œrodowiska naturalnego.

GWARANCJA SKUTECZNOŒCI

EKOLOGIA I BEZPIECZEÑSTWO

Bezpoœrednio od Producenta

TM

SWISH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Pañska 73

00-834 Warszawa

tel.: 22 31 47 102

tel.: 22 31 47 103

fax: 22 31 47 104

kom. 692-42-45-40

606-28-90-62
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