Bo czystość, to prestiż.
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PRZEMYSŁ

V

P
1

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

ENGINE BLACK
Preparat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

> 14

OPIS:
Alkaliczny koncentrat myjący, przeznaczonym do gruntownego mycia
silników i podzespołów mechanicznych. Preparat można stosować
zarówno do ręcznego, jak i mechanicznego mycia podłóg, ścian,
kontenerów oraz innych silnie zanieczyszczonych powierzchni
przemysłowych.

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, niejonowe środki
powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:
•

Silniki ze stali czarnej/żeliwa

•

Silnie zabrudzone podłogi

•

Silnie zabrudzone powierzchnie przemysłowe

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa smary i oleje z części mechanicznych maszyn
produkcyjnych

•

Szerokie zastosowanie w pomieszczeniach przemysłowych

•

Do zastosowania przy pomocy spryskiwacza w miejscach, gdzie nie
można intensywnie lać wodą

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:1 - 1:20

1:10 - 1:30

KONCENTRAT

PODZESPOŁY

PODŁOGI

2

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

ENGINE PRO

11

Preparat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

OPIS:
Profesjonalny koncentrat myjący przeznaczony do usuwania silnych
zanieczyszczeń przemysłowych. Sprawdza się też przy czyszczeniu
aluminiowych elementów silników i maszyn. Zmywa zabrudzenia, takie
jak: smary, oleje i inne produkty pochodzenia petrochemicznego.

SKŁAD:
Trójpolifosforan sodu: 5% - 15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne:
5% - 15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe
środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Silniki ze stali czarnej/żeliwa z elementami aluminium

•

Silnie zabrudzone podłogi i powierzchnie przemysłowe

•

Tłuste zabrudzenia typu smary, oleje

ZALETY:
•

Skuteczny i jednocześnie bezpieczny dla elementów z aluminium

•

Możliwy do zastosowanie bez rozcieńczania w miejscach, gdzie nie
można stosować wody

•

Nadaje się do mycia maszyn produkcyjnych z zewnątrz

WARIANTY:

DOZOWANIE:
SILNE ZABRUDZENIA

10 L

LEKKIE ZABRUDZENIA

1:10 - 1:30

1:50

PODŁOGI

PODŁOGI

1:1

KONCENTRAT

SILNIKI

3

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

GEARS ACTIVE
Preparat do zabrudzeń ze smarów, olejów i wosków

-

OPIS:
Profesjonalny preparat myjący oparty na rozpuszczalnikach
nietoksycznych oraz palnych. Usuwa smary i oleje wszędzie tam, gdzie
nie można użyć preparatów na bazie wody. Doskonale czyści wosk i
asfalt z karoserii. Nie niszczy aluminium, mosiądzu i miedzi.
Polecany do myjek w obiegu zamkniętym.

SKŁAD:
Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, węglowodory
alifatyczne: >30%

ZASTOSOWANIE:
•

Elementy z aluminium, mosiądzem lub miedzią

•

Karoseria

•

Zębatki, elementy pomp, elementy silników

ZALETY:
•

Idealnie sprawdza się w myjkach w obiegu zamkniętym

•

Nie niszczy aluminium, mosiądzu i miedzi

•

Do czyszczenia miejsc, na których nie można stosować wody

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:1

PREPARAT

OBIEG ZAMKNIĘTY

4

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

GEARS TURBO
Preparat do mycia tłustych powierzchni

13

OPIS:
Koncentrat do mycia zabrudzeń przemysłowych. Przeznaczony również
do ręcznego oraz maszynowego mycia posadzek kamiennych,
terakotowych, a także z polerowanego betonu. Delikatnie się pieni i
charakteryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:
Trójpolifosforan sodu: 5% - 15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne:
5% - 15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe
środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Mycie ręczne

•

Mycie za pomocą myjek ciśnieniowych

•

Mycie za pomocą szorowarek podłogowych

ZALETY:
•

Idealnie sprawdza się w myciu przy pomocy myjki ciśnieniowej

•

Delikatnie się pieni

•

Szerokie zastosowanie zarówno na produkcji jak i w pomieszczeniach
biurowych

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:400 - 1:33

KONCENTRAT

PODZESPOŁY

5

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI

GRILL MASTER

pH

Preparat do usuwania silnych zanieczyszczeń

14

OPIS:
Skuteczny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju
silnych zanieczyszczeń, w tym przypalenizny z powierzchni szklanych,
stalowych, emaliowanych, lakierowanych i kamiennych. Idealnie
sprawdza się w czyszczeniu grilla, piekarnika, płyt kuchennych, garnków,
lastriko, gresu i nagrobków.

SKŁAD:
Anionowe środki powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Piekarniki

•

Grille

•

Gresy

ZALETY:
•

Szybko usuwa przypalone zabrudzenia bez konieczności szorowania

•

Skuteczny zarówno w przemyśle jak i w domu

•

Łatwy w użyciu

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

ŻEL

6

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI

FILTER MASTER
Żel do usuwania kamienia i rdzy

pH
>1

OPIS:
Żel posiadający szerokie zastosowanie przy usuwaniu osadów
kamiennych i rdzawych. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu pomp
wodnych lub sit oraz innych elementów przemysłowych pokrytych
osadem kamiennym.

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Pompy wodne

•

Sita

•

Elementy przemysłowe

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa kamienne i rdzawe zabrudzenia

•

Doskonały do zastosowania przemysłowego

•

Łatwy w użyciu

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

ŻEL

7

PODŁOGI

V

8

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

pH

CITRUS SPACE

6-8

Uniwersalny preparat myjący

OPIS:
Profesjonalny, wysoce wydajny koncentrat myjący, przeznaczony do
usuwania tłustych zabrudzeń. Zawiera naturalne rozpuszczalniki oparte
na olejkach cytrusowych, które nadają mu przyjemny zapach i
zwiększają jego skuteczność. Zmywa uciążliwe zanieczyszczenia, będąc
jednocześnie delikatnym dla mytych powierzchni.

SKŁAD:
Anionowe środki powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, niejonowe środki
powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA i jego sole <5%, limonene: 5% - 15%,
DMDM Hydantoin, kompozycja zapachowa

ZASTOSOWANIE:
•

Gospodarstwa domowe

•

Pomieszczenia biurowe

•

Firmy przemysłowe

ZALETY:
•

Wysoce wydajny koncentrat o przyjemnym cytrusowym zapachu

•

Szerokie zastosowanie w przemyśle

•

Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach biurowych

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:10 - 1:30
1:5

KONCENTRAT

PODŁOGI

9

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

GARAGE FLOOR
Preparat do plam po oleju silnikowym

pH
-

OPIS:
Działanie preparatu polega na wniknięciu w kostkę brukową lub inne
podłoże o porowatej strukturze i rozpuszczeniu znajdującego się tam
oleju. Zawarte w preparacie środki powierzchniowo-czynne ułatwiają
usunięcie rozpuszczonych zanieczyszczeń strumieniem wody.

SKŁAD:
Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, węglowodory alifatyczne:
>60%

ZASTOSOWANIE:
•

Plamy po oleju na porowatych powierzchniach

•

Kostka brukowa, beton

•

Doskonały do mycia ręcznego

ZALETY:
•

Głęboko penetruje czyszczoną powierzchnię

•

Łatwy w użyciu

•

Szybko i skutecznie usuwa plamy oleju silnikowego z porowatych
powierzchni

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

10

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

FLOOR ULTRA
Koncentrat do mycia posadzek

pH
>14

OPIS:
Profesjonalny koncentrat przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego
czyszczenia posadzek kamiennych, terakotowych, epoksydowych, a
także polerowanego betonu. Koncentrat nie pieni się i posiada wysoką
skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: 5%-15%, niejonowe środki
powierzchniowo-czynne: 5%-15%, EDTA: 5%-15%

ZASTOSOWANIE:
•

Posadzki kamienne

•

Posadzki terakotowe

•

Polerowany beton

ZALETY:
•

Wydajny koncentrat

•

Łatwy w użyciu

•

Doskonały do mycia ręcznego i maszynowego

WARIANTY:

10 L

0,75 L

KONCENTRAT

11

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

DRIFT REMOVER
Preparat do usuwania kleju i śladów po gumie

pH
7-8

OPIS:
Wysoko skoncentrowany preparat do usuwania śladów kół
i pozostałości klejów z wszelkiego rodzaju posadzek i podłóg.
UWAGA: nie stosować na powierzchniach plastikowych, nie rozcieńczać,
przechowywać w temperaturze powyżej 0℃.

SKŁAD:
Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, węglowodory alifatyczne:
>60%

ZASTOSOWANIE:
•

Ślady kół i pozostałości klejów z różnorodnych posadzek i podłóg

•

Zabrudzenia kleiste z części mechanicznych maszyn przemysłowych

•

Doskonały do mycia ręcznego

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa ślady po oponach

•

Doskonały do szerokiego zastosowania przy zabrudzeniach
konstrukcji przemysłowych

•

Usuwa kleiste zabrudzenia z części maszyn produkcyjnych

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

12

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

pH

STONE FLOOR
Preparat do zabrudzonych posadzek kamiennych

> 13

OPIS:
Profesjonalny koncentrat przeznaczony do ręcznego oraz maszynowego
czyszczenia posadzek kamiennych, terakotowych, a także z
polerowanego betonu. Koncentrat delikatnie się pieni i charakteryzuje
wysoką skutecznością w usuwaniu zabrudzeń.

SKŁAD:
Trójpolifosforan sodu: 5%-15%, anionowe środki powierzchniowo-czynne:
5% -15%, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe
środki powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Posadzki kamienne, terakotowe, polerowany beton

•

Doskonały do mycia ręcznego

•

Idealny do szorowarek podłogowych

ZALETY:
•

Wysoce wydajny koncentrat

•

Delikatnie się pieni

•

Idealny do ręcznego oraz maszynowego czyszczenia posadzek

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:20 - 1:50

KONCENTRAT

PODŁOGI

13

MOTORYZACJA

V

14

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

pH

PERFECT CAR
Koncentrat do mycia samochodów osobowych

10 - 11

OPIS:
Profesjonalny koncentrat przeznaczony do bezdotykowego mycia silnie
zabrudzonych karoserii samochodów osobowych, dostawczych i
ciężarowych. Jest bezpieczny dla lakieru i nie niszczy plastików.
UWAGA: nierozcieńczony preparat może uszkodzić lakier.

SKŁAD:
Pirofosforan potasu: <5%, wersenian sodu: 5% - 15%, anionowe środki
powierzchniowo-czynne: 5% - 10%, niejonowe środki powierzchniowoczynne: 5% - 10%

ZASTOSOWANIE:
•

Samochody osobowe

•

Elementy z plastiku

•

Doskonały do myjek ciśnieniowych

ZALETY:
•

Skuteczna płynna formuła

•

Bezpieczny dla lakieru

•

Mocny i jednocześnie delikatny dla plastikowych elementów

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:2 - 1:5

KONCENTRAT

KAROSERIA

15

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

pH

PERFECT LORRY
Koncentrat do mycia samochodów ciężarowych

> 14

OPIS:
Alkaliczny koncentrat myjący typu „aktywna piana”, nanoszony za
pomocą myjki wysokociśnieniowej. Przeznaczony jest do mycia silnie
zabrudzonych zabudów samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych,
maszyn budowlanych itp.

SKŁAD:
Kationowe środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki
powierzchniowo-czynne: 5% - 15%, EDTA: <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Samochody ciężarowe

•

Maszyny budowlane i rolnicze

•

Doskonały do myjek ciśnieniowych

ZALETY:
•

Skuteczna forma aktywnej piany

•

Idealny do mycia samochodów ciężarowych

•

Skuteczny przy zabrudzeniach maszyn budowlanych i rolniczych

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L
KONCENTRAT

1:20 - 1:30

1:3 - 1:5

SPRYSKIWACZ

PIANOWNICA

16

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

PERFECT TRAIN
Preparat do zabrudzeń w transporcie kolejowym

pH
ok. 3

OPIS:
Preparat usuwa zabrudzenia powstające podczas transportu
kolejowego. z łatwością usuwa rdzawy i kamienny osad z wagonów
kolejowych. Ma również zastosowanie przy rdzawych zaciekach
przemysłowych.

SKŁAD:
Kwas szczawiowy: 5% - 15%, kwas cytrynowy: 10% - 25%, etanoloamina:
5% - 15%

ZASTOSOWANIE:
•

Rdzawe zabrudzenia

•

Wagony kolejowe

•

Odpowiedni do mycia ręcznego i maszynowego

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa rdzawe zacieki powstające na wagonach
kolejowych

•

Mocny i bezpieczny dla czyszczonej powierzchni wagonu

•

Preparat można stosować również przemyśle

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

17

SANITACJA

V

18

ŚRODKI SANITACYJNE

pH

FRESH AIR

8-9

Preparat do czyszczenia klimatyzacji

OPIS:
Profesjonalny preparat o właściwościach bakterio-, wiruso- oraz
grzybobójczych, przeznaczony do czyszczenia klimatyzacji. Wykonany na
bazie chlorku benzalkoniowego, nie zawiera alkoholi, aldehydów oraz
innych szkodliwych dla środowiska ingrediencji, nie powoduje korozji
czyszczonych elementów, ma przyjemny zapach.

SKŁAD:
Niejonowe środki powierzchniowo-czynne: 15% - 30%, EDTA: <5%, chlorek
benzalkoniowy: <5%, D-Limonen: 5% - 15%

ZASTOSOWANIE:
•

Klimatyzacje każdego rodzaju

•

Miejsca o podwyższonym poziomie higieny: przemysł spożywczy,
ośrodki zdrowia

ZALETY:
•

Ma przyjemny zapach

•

Nie powoduje korozji

•

Posiada właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:1

KONCENTRAT

KLIMATYZACJE

19

ŚRODKI SANITACYJNE

pH

ULTRA CLEAN

2-4

Koncentrat do sanitacji dużych powierzchni

OPIS:
Wysoce wydajny koncentrat, który należy rozcieńczać w stosunku 1:65.
Posiada właściwości sanitacyjne, co pozwala na utrzymanie powierzchni
w czystości. Idealny do mycia podłóg.

SKŁAD:
Nadtlenek wodoru: <30%

ZASTOSOWANIE:
•

Hale produkcyjne, magazyny, korytarze biur

•

Odpowiedni do mycia ręcznego przy pomocy mopa

•

Idealny do urządzeń zamgławiających i myjek podłogowych

ZALETY:
•

Bardzo wydajny koncentrat

•

Posiada właściwości sanitacyjne

•

Łatwy w zastosowaniu

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:30
1:30

KONCENTRAT

PODŁOGI

20

ŚRODKI SANITACYJNE

pH

ULTRA FOCUS

2-4

Preparat do sanitacji powierzchni

OPIS:
Preparat gotowy do użytku. idealnie sprawdza się przy czyszczeniu
klamek, blatów biurek, okien, drzwi. Oprócz właściwości czyszczących,
posiada również właściwości sanitacyjne, co pozwala na dłuższe
utrzymanie powierzchni w czystości.

SKŁAD:
Metoksypropanol: 2.5% - 10%,, butoksypropanol: 2.5% - 10%, nadtlenek
wodoru: <2.5%

ZASTOSOWANIE:
•

Klamki

•

Biurka

•

Drzwi i okna

ZALETY:
•

Preparat gotowy do użycia

•

Posiada właściwości sanitacyjne

•

Czyści powierzchnie nie zostawiając smug i zacieków

WARIANTY:

10
L
5L

DOZOWANIE:

1:1

PREPARAT
KONCENTRAT

21

ŁAZIENKI

V

22

ŚRODKI DO POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

PERFECT VIEW
Preparat do mycia powierzchni szklanych

10.5 - 11

OPIS:
Środek myjący przeznaczony jest do mycia powierzchni twardych, takich
jak plastik, szkło, chrom, ceramika, okleina itp. Preparat odznacza się
wysoką skutecznością w usuwaniu tłustych zanieczyszczeń, jednocześnie
nie pozostawiając smug czy zacieków na czyszczonej powierzchni.

SKŁAD:
Anionowe środki powierzchniowo-czynne: <1%

ZASTOSOWANIE:
•

Okna i ceramika

•

Kabiny prysznicowe

•

Doskonały do mycia ręcznego przy pomocy butelki z dyfuzorem

ZALETY:
•

Skuteczny na tłuste zabrudzenia

•

Idealnie nadaje się do mycia twardych powierzchni tj. okien, ceramiki,
armatury

•

Nie pozostawia smug i zacieków

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

5L
PREPARAT

1:1

SPRYSKIWACZ

23

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

AQUA GRAY
Preparat do usuwania osadów kamiennych

~1

OPIS:
Skuteczny preparat, pomocnym w utrzymaniu czystości w łazienkach i
kuchniach. Usuwa uciążliwe zabrudzenia, nie niszcząc przy tym mytej
powierzchni. Doskonale radzi sobie z osadami kamienia wodnego
powstałymi na armaturze, terakocie, kabinie prysznicowej itp.

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne: <5%, niejonowe środki
powierzchniowo-czynne: <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Armatura

•

Terakota

•

Kabiny prysznicowe

ZALETY:
•

Szybko usuwa kamień wodny

•

Nie niszczy armatury

•

Preparat gotowy do użycia

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

24

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

AQUA WHITE
Żel do czyszczenia powierzchni ceramicznych

>1

OPIS:
Żel posiadający szerokie zastosowanie przy usuwaniu osadów
pochodzenia wapiennego oraz urynowego. Doskonale sprawdza się w
czyszczeniu fug i usuwaniu rdzawych zacieków z wszelkich powierzchni
ceramicznych w łazienkach i toaletach.
UWAGA: nie stosować na armaturę

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Fugi

•

Osady wapienne

•

Osady rdzawe

ZALETY:
•

Łatwy i szybki w użyciu

•

Skutecznie czyści fugi z osadu wapiennego

•

Doskonały do czyszczenia rdzawych zacieków przemysłowych

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT
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ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

AQUA FLOOR
Preparat do usuwania silnych rdzawych zabrudzeń

ok. 3

OPIS:
Preparat usuwa rdzawy i kamienny osad powstające podczas ciągłej
styczności powierzchni z chlapiącą wodą. Idealnie sprawdza się przy
czyszczeniu rdzawych zacieków powstających na basenach, parkach
wodnych.

SKŁAD:
Kwas szczawiowy: 5% - 15%, kwas cytrynowy: 10% - 25%, etanoloamina:
5% - 15%

ZASTOSOWANIE:
•

Rdzawe zabrudzenia

•

Baseny i parki wodne

•

Odpowiedni do mycia ręcznego i maszynowego

ZALETY:
•

Szybko i skutecznie usuwa rdzawe zacieki

•

Mocny preparat, jednocześnie nie uszkadza czyszczonej powierzchni

•

Preparat można stosować również przemyśle

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT
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ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

TAPE REMOVER

pH

Preparat do usuwania zabrudzeń po taśmie klejącej

-

OPIS:
Żel przeznaczony przede wszystkim do zmywania śladów po kleju,
śladów z opon samochodowych i wózków widłowych. Doskonale
rozpuszcza zabrudzenia pochodzenia gumowego. Słabo rozpuszczalny
w wodzie. Dlatego ewentualne jej dodanie należy wykonać chwilę przed
użyciem preparatu i dobrze wymieszać. Preparat gotowy do użycia.

SKŁAD:
Dipenten: <50%, glutaran dwumetylu: <50%

ZASTOSOWANIE:
•

Ślady po kleju na szybach

•

Ślady opon samochodowych i wózków widłowych

•

Zabrudzenia pochodzenia gumowego

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa taśmę klejąca bez konieczności drapania
powierzchni ostrymi narzędziami

•

Dzięki żelowej konsystencji dłużej utrzymuje się na czyszczonej
powierzchni okien

•

Ma przyjemny zapach sosny

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L
PREPARAT
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DANE KONTAKTOWE

DANE KONTAKTOWE
ADRES:
ul. Wrocławska 64,
45-701 Opole

TELEFON: +48 535 737 937, +48 609 728 321
E-MAIL: biuro@prestiga.eu
NIP: 7543116199

MAPA:

V

Źródło: Google Maps
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