Bo czystość, to prestiż.

KATALOG PRODUKTÓW

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH
ENGINE BLACK

3

ENGINE PRO

4

GEARS ACTIVE

5

GEARS TURBO

6

GRILL MASTER

7

FILTER MASTER

8

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG
CITRUS SPACE

11

GARAGE FLOOR

12

FLOOR ULTRA

13

DRIFT REMOVER

14

STONE FLOOR

15

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH
PERFECT CAR

18

PERFECT LORRY

19

PERFECT TRAIN

20

ŚRODKI DO POWIERZCHNI SANITARNYCH
PERFECT VIEW

23

AQUA GRAY

24

AQUA WHITE

25

AQUA FLOOR

26

TAPE REMOVER

27

PRZEMYSŁ

V

P
1

3

4

5

6

7

8

2

ENGINE BLACK
Koncentrat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

ENGINE PRO
Koncentrat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

GEARS ACTIVE
Preparat do zabrudzeń ze smarów, olejów i wosków

GEARS TURBO
Koncentrat do mycia tłustych powierzchni

GRILL MASTER
Preparat do usuwania silnych zanieczyszczeń

FILTER MASTER
Żel do usuwania kamienia i rdzy

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

ENGINE BLACK
Koncentrat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

> 14

OPIS:
Skoncentrowany preparat do usuwania silnych zabrudzeń z silników i
części mechanicznych maszyn produkcyjnych. Skutecznie usuwa tłuste
plamy i doskonale nadaje się do gruntownego mycia. Polecamy go do
mycia ręcznego i mechanicznego silników, podłóg, ścian i 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

•

Powierzchnie przemysłowe

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa smary i oleje z części mechanicznych maszyn
produkcyjnych

•

Szerokie zastosowanie w pomieszczeniach przemysłowych

•

Dzięki zastosowaniu spryskiwacza może dotrzeć w miejscach, gdzie
nie można intensywnie lać wodą

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:1 - 1:20

1:10 - 1:30

KONCENTRAT

PODZESPOŁY

PODŁOGI

3

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

ENGINE PRO

11

Koncentrat do tłustych zabrudzeń przemysłowych

OPIS:
Skoncentrowany preparat do mycia silnych zabrudzeń takich jak oleje i
smary. Dzięki dokładnie opracowanej formule nadaje się do czyszczenia
silników z elementami aluminium, a także podłóg i powierzchni
przemysłowych.

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

4

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

GEARS ACTIVE
Preparat do zabrudzeń ze smarów, olejów i wosków

-

OPIS:
Preparat służy do czyszczenia miejsc i powierzchni, które nie nadają się
do mycia produktami na bazie wody. Formuła została oparta na
nietoksycznych rozpuszczalnikach o zmniejszonej palności, dzięki czemu
nie niszczy aluminium, miedzi i mosiądzu. Preparat można wykorzystać
do mycia ręcznego oraz 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 które nie można stosować wody

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L
PREPARAT

OBIEG ZAMKNIĘTY

5

ŚRODKI DO MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

pH

GEARS TURBO
Koncentrat do mycia tłustych powierzchni

13

OPIS:
Koncentrat przeznaczony do czyszczenia powierzchni przemysłowych z
tłustych zabrudzeń. Doskonale nadaje się do mycia podłóg.
Rozcieńczony preparat delikatnie się pieni i może być użyty do mycia
ręcznego, za pomocą myjek ciśnieniowych lub szorowarek
podłogowych.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Powierzchnie przemysłowe

•

Podłogi (posadzki kamienne, terakota, polerowany beton)

•

Tłuste zabrudzenia

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

6

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI

GRILL MASTER
Preparat do usuwania silnych zanieczyszczeń

pH
14

OPIS:
Gotowy produkt do czyszczenia silnych zabrudzeń, na przykład tych
powstałych w wyniku przypalenia (grille, piekarniki). Preparat może być
stosowanych na powierzchnię stalowe, szklane, kamienne, emaliowane i
lakierowane.

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

7

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

8

PODŁOGI

V

9

11

12

13

14

15

10

CITRUS SPACE
Uniwersalny koncentrat myjący

GARAGE FLOOR
Preparat do plam po oleju silnikowym

FLOOR ULTRA
Koncentrat do mycia posadzek

DRIFT REMOVER
Preparat do czyszczenia śladów kół i kleju

STONE FLOOR
Koncentrat do zabrudzonych posadzek kamiennych

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

pH

CITRUS SPACE

6-8

Uniwersalny koncentrat myjący

OPIS:
Skoncentrowany preparat do mycia różnorodnych powierzchni. Posiada
cytrusowy zapach wynikający z użycia olejków eterycznych, które
dodatkowo zwiększają jego właściwości myjące. Dzięki uniwersalnej
formule doskonale nada się do użycia w domu, biurze i przemyśle.
Koncentrat jest niezwykle wydajny i nie uszkadza 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

ZABRUDZENIA
MIEJSCOWE

PODŁOGI

11

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

GARAGE FLOOR

pH

Preparat do plam po oleju silnikowym

-

OPIS:
Gotowy preparat do czyszczenia porowatych podłoży i kostek
brukowych z olejowych zabrudzeń. Formuła rozpuszcza głębokie
zabrudzenia, które są następnie usuwane za pomocą wysokiego
ciśnienia wody. W przypadku starych lub intensywnych plam może
wystąpić konieczność ponownego użycia. Polecamy do ręcznego mycia.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Plamy po oleju na porowatych powierzchniach

•

Kostka brukowa

•

Beton

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

12

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

pH

FLOOR ULTRA

>14

Koncentrat do mycia posadzek

OPIS:
Koncentrat do mycia powierzchni podłogowych wykonanych z
kamienia, terakoty i polerowanego betonu. Rozcieńczony koncentrat
nadaje się do mycia maszynowego i ręcznego - w zależności od
preferencji. Produkt nie pieni się i skutecznie usuwa zabrudzenia.

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

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
KONCENTRAT

1:400 - 1:33
0,75 L

PODŁOGI

13

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

DRIFT REMOVER
Preparat do czyszczenia śladów kół i kleju

pH
7-8

OPIS:
Silny preparat do usuwania z powierzchni podłogowych śladów kół i
kleistych zabrudzeń. Produkt może być również stosowany do
czyszczenia części mechanicznych maszyn przemysłowych. Nie należy
używać preparatu na plastikowych powierzchniach.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Ślady kół

•

Pozostałości klejów z różnorodnych posadzek i podłóg

•

Zabrudzenia kleiste z części mechanicznych maszyn przemysłowych

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa ślady po oponach

•

Doskonały do szerokiego zastosowania przy zabrudzeniach
konstrukcji przemysłowych

•

Doskonały do mycia ręcznego

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

14

ŚRODKI DO MYCIA PODŁÓG

pH

STONE FLOOR
Koncentrat do zabrudzonych posadzek kamiennych

> 13

OPIS:
Profesjonalny koncentrat przeznaczony do mycia posadzek kamiennych,
terakotowych, a także z polerowanego betonu. Koncentrat delikatnie się
pieni i skutecznie usuwa zabrudzenia. Doskonały do szorowarek
podłogowych i mycia ręcznego

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

ZASTOSOWANIE:
•

Posadzki kamienne

•

Terakota

•

Polerowany beton

ZALETY:
•

Wysoce wydajny koncentrat

•

Delikatnie się pieni

•

Idealny do ręcznego oraz maszynowego czyszczenia posadzek

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L

1:20 - 1:50

KONCENTRAT

PODŁOGI

15

MOTORYZACJA

V

16

18

19

20

17

PERFECT CAR
Koncentrat do mycia samochodów osobowych

PERFECT LORRY
Koncentrat do mycia samochodów ciężarowych

PERFECT TRAIN
Preparat do zabrudzeń w transporcie kolejowym

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

pH

PERFECT CAR
Koncentrat do mycia samochodów osobowych

10 - 11

OPIS:
Skoncentrowany preparat do czyszczenia samochodów osobowych.
Doskonały do mycia karoserii za pomocą myjek ciśnieniowych. Mimo
silnych właściwości myjących jest bezpieczny dla lakieru i plastikowych
elementów. Nie należy jednak stosować nierozcieńczonego koncentratu
bezpośrednio na karoserię.

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

18

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

pH

PERFECT LORRY
Koncentrat do mycia samochodów ciężarowych

> 14

OPIS:
Koncentrat do czyszczenia samochodów ciężarowych, maszyn
budowlanych i rolniczych. Preparat działa na zasadzie „aktywnej piany”,
którą najlepiej nałożyć przy użyciu myjki ciśnieniowej. Posiada silną
formułę, która doskonale usuwa silne zabrudzenia.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Samochody ciężarowe

•

Maszyny budowlane

•

Maszyny rolnicze

ZALETY:
•

Forma aktywnej piany

•

Doskonały do myjek ciśnieniowych

•

Skutecznie usuwa silne zabrudzenia

WARIANTY:

DOZOWANIE:

10 L
KONCENTRAT

1:20 - 1:30

1:3 - 1:5

SPRYSKIWACZ

PIANOWNICA

19

ŚRODKI DO MYCIA POJAZDÓW MOTORYZACYJNYCH

pH

PERFECT TRAIN
Preparat do zabrudzeń w transporcie kolejowym

ok. 3

OPIS:
Preparat do mycia zabrudzeń powstających podczas transportu
kolejowego. Z łatwością usuwa rdzawy i kamienny osad z wagonów
kolejowych. Ma również zastosowanie przy rdzawych zaciekach
przemysłowych. Do produktu dołączony jest aktywator, który zwiększa
jego skuteczność.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Rdzawe zabrudzenia

•

Wagony kolejowe

•

Lokomotywy

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa rdzawe zacieki

•

Mocny i bezpieczny dla czyszczonej powierzchni

•

Preparat można stosować również w przemyśle

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

1:2 - 1:4
0,75 L

PREPARAT

20

ŁAZIENKI

V

21

23

24

25

26

27

22

PERFECT VIEW
Preparat do mycia powierzchni szklanych

AQUA GRAY
Preparat do usuwania osadów kamiennych

AQUA WHITE
Żel do czyszczenia powierzchni ceramicznych

AQUA FLOOR
Koncentrat do usuwania silnych rdzawych

TAPE REMOVER
Preparat do usuwania zabrudzeń po taśmie klejącej

ŚRODKI DO POWIERZCHNI SANITARNYCH

PERFECT VIEW
Preparat do mycia powierzchni szklanych

pH
10.5 - 11

OPIS:
Preparat do mycia powierzchni szklanych, ceramicznych i plastikowych.
Nie pozostawia smug i zacieków oraz skutecznie usuwa tłuste
zabrudzenia. Polecamy aplikowanie przy pomocy butelki z dyfuzorem.

SKŁAD:
Anionowe środki powierzchniowo-czynne: <1%

ZASTOSOWANIE:
•

Okna i ceramika

•

Kabiny prysznicowe

•

Lustra

ZALETY:
•

Skuteczny na tłuste zabrudzenia

•

Doskonały do mycia ręcznego przy pomocy butelki z dyfuzorem

•

Nie pozostawia smug i zacieków

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

5L
PREPARAT

SPRYSKIWACZ

23

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

AQUA GRAY
Preparat do usuwania osadów kamiennych

~1

OPIS:
Preparat do czyszczenia kamiennych zabrudzeń powstałych w
łazienkach i kuchniach. Polecany do mycia armatury i kabin
prysznicowych. Dzięki skutecznej formule doskonale usuwa brud,
pozostając delikatnym dla czyszczonej powierzchni.

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:
Produkt do mycia powierzchni ceramicznych w łazienkach i toaletach.
Żelowa formuła skutecznie pozbywa się osadów wapiennych, rdzawych i
urynowych. Ze względu na silne działanie, produktu nie należy stosować
na armaturę.

SKŁAD:
Amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne <5%

ZASTOSOWANIE:
•

Fugi i płytki

•

Wanny

•

Toalety

ZALETY:
•

Łatwy i szybki w użyciu

•

Skutecznie czyści fugi z osadu wapiennego

•

Doskonały do czyszczenia rdzawych zacieków

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

0,75 L

PREPARAT

25

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

pH

AQUA FLOOR
Koncentrat do usuwania silnych rdzawych

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 w przemyśle

DOZOWANIE:

WARIANTY:

10 L
PREPARAT

1:2 - 1:4
0,75 L

PREPARAT

26

ŚRODKI DO MYCIA POWIERZCHNI SANITARNYCH

TAPE REMOVER

pH

Preparat do usuwania zabrudzeń po taśmie klejącej

-

OPIS:
Żelowy preparat do usuwania kleistych i gumowych zabrudzeń.
Skutecznie usuwa taśmę klejąca bez konieczności drapania powierzchni
ostrymi narzędziami. Dzięki żelowej konsystencji dłużej utrzymuje się na
czyszczonej powierzchni okien. Posiada przyjemny, sosnowy zapach.

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

ZASTOSOWANIE:
•

Ślady po kleju na szybach

•

Ślady opon samochodowych i wózków widłowych

•

Zabrudzenia pochodzenia gumowego

ZALETY:
•

Skutecznie usuwa klej bez konieczności drapania powierzchni

•

Długo 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
E-MAIL: biuro@prestiga.eu
NIP: 7543116199

MAPA:

V

Źródło: Google Maps
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