Chemia profesjonalna PLAY

Chemia profesjonalna PLAY to zestaw produktów, które nie tylko ułatwiają sprzątanie na wysokim poziomie, ale jednocześnie
umożliwiają optymalizację kosztów zakupu środków czystości i obniżenie kosztów realizacji usług profesjonalnych ﬁrm sprzątających
oraz ﬁrm samodzielnie dbających o czystość obiektu.

GREEN PLAY

1 kg

CITRO PLAY

1 kg

Skuteczne czyszczenie i długotrwała świeżość
- KONCENTRAT

5 kg

Czystość bez smug i świeży zapach
KONCENTRAT

5 kg

pH 8-9

pH 8-9

Do mycia powierzchni wodoodpornych.
Skutecznie czyści meble, ściany, glazurę,
ramy okienne, podłogi gresowe, linoleum,
lastryko, panele drewniane oraz olejowane.
Pozostawia przyjemny zapach. Szybko
wysycha, nie pozostawia smug. Produkt
do mycia ręcznego.

Do mycia powierzchni wodoodpornych.
Skutecznie czyści meble, ściany, glazurę,
okna, podłogi typu gres, linoleum, lastryko,
panele drewniane oraz olejowane. Pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Szybko
wysycha, nie pozostawia smug. Produkt
do mycia ręcznego.

FLORES PLAY

1l

UNIVERSAL PLAY

1 kg

Mycie ręczne i maszynowe powierzchni
wodoodpornych - KONCENTRAT

5l

Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni
wodoodpornych - KONCENTRAT

5 kg

pH 7

pH 8-9,5

Neutralny produkt do mycia wszelkich
powierzchni odpornych na działanie wody
i alkoholi. Odtłuszcza, konserwuje i nabłyszcza. Szybko wysycha i pozostawia przyjemny
i długotrwały kwiatowy zapach.

Płyn do mycia powierzchni wodoodpornych.
Skutecznie zmywa glazurę, ściany, okna,
podłogi gresowe, z linoleum, PVC, betonu,
panele drewniane oraz olejowane. Pozostawia przyjemny zapach. Produkt do mycia
ręcznego i maszynowego.

ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Chemia profesjonalna PLAY

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PLACÓWKI OŚWIATOWE

TOALETY

OBIEKTY HANDLOWE

HALE I MAGAZYNY

OSIEDLA MIESZKANIOWE

GLASS PLAY

750 g

Czyste szyby
i powierzchnie laminowane

5 kg

750 g

SANI PLAY
Czysta kuchnia i łazienka - KONCENTRAT

1 kg
5 kg

pH 7-8

pH 1-2

Gotowy do użycia płyn do mycia szyb,
przeszkleń, luster, powierzchni laminowanych, itp. Łatwo usuwa typowe zabrudzenia takie, jak kurz, sadza, tłuszcz. Nie pozostawia smug i zacieków.

Skoncentrowany preparat do mycia ręcznego powierzchni odpornych na działanie
kwasów, szczególnie do pomieszczeń
sanitarnych. Doskonale zmywa brud,
resztki mydła, osady kamienia. Do mycia
basenów, kabin prysznicowych, tworzyw
sztucznych oraz stali nierdzewnej i chromowanej. Do doczyszczania stosować bez
rozcieńczania.

CHLORAT PLAY

1 kg

WC PLAY

1 kg

Zagęszczony preparat
myjąco - dezynfekujący - KONCENTRAT

5 kg

Usuwa kamień i rdzę

5 kg

pH 11-12

pH 0,5-1

Płyn o działaniu bakterio i grzybobójczym.
Dezynfekcja i mycie powierzchni, urządzeń
sanitarnych, ścian i podłóg. Działanie
bakteriobójcze: rozcieńczony 1:2 - 5 minut.
Działanie grzybobójcze: rozcieńczony 1:2 15 minut.

Do wewnętrznego czyszczenia muszli klozetowych i pisuarów oraz wszelkich powierzchni ceramicznych. Rozpuszcza rdzę, kamień
oraz naloty wapnia i cementu. Nie stosować
na powierzchniach emaliowanych, aluminiowych i armaturach sanitarnych.

ŚRODKI DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Chemia profesjonalna PLAY
GRUNT PLAY

1 kg

STRONG PLAY

1l

Do gruntownego czyszczenia
powierzchni wodoodpornych - KONCENTRAT

5 kg

Do gruntownego czyszczenia powierzchni
odpornych na alkalia - KONCENTRAT

5l

pH 13

pH 14

Środek do czyszczenia silnie zabrudzonych
powierzchni odpornych na działanie zasad.
Nadaje się do mycia gresu, PVC, lastryka, hal
fabrycznych, maszyn oraz silników. Dokładnie zmywa oleje i smary. Produkt do mycia
ręcznego i maszynowego.

Konserwuje posadzki betonowe i zabezpiecza przed ich pyleniem. Usuwa brud
uliczny, zanieczyszczenia tłuszczowe i olejowe. Szczególnie przydatny przy doczyszczaniu i zabezpieczaniu posadzek gresowych. Krystalizując się nie dopuszcza do
przedostawania się brudu w głąb czyszczonej
powierzchni.

ACID PLAY
Mycie i doczyszczanie powierzchni
odpornych na kwasy - KONCENTRAT

1l

IMPREGNAT PLAY

1l

5l

Siloksanowy preparat
do impregnacji kamienia

5l

pH 1

pH 2

Do mycia i doczyszczania wszelkich powierzchni gresowych, szlifowanego i nieszlifowanego klinkieru oraz innych powierzchni
odpornych na działanie kwasów. Nadaje się
do doczyszczania pobudowlanego. Usuwa
kamień, rdzę i resztki cementu.

Środek do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni kamiennych. Zalecany do
impregnacji kostki brukowej, betonu, gresu,
granitu, piaskowca, lastryko. Zabezpiecza
posadzkę, głęboko wnikając w strukturę
powierzchni, nie zmieniając jej koloru.
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Chemia profesjonalna PLAY
SAFE PLAY

1l

PROTECT PLAY

1l

Płyn do dezynfekcji
rąk i powierzchni

4l

Płyn do biologicznego
zabezpieczania powierzchni

4l

Zawiera alkohol 75%

pH 6,5

Gotowy do użycia płyn do bakteriobójczej,
wirusobójczej i grzybobójczej dezynfekcji rąk
i powierzchni. Do powszechnego stosowania. Produkt został opracowany zgodnie
z wytycznymi WHO.

Unikalny, gotowy do użycia płyn wyprodukowany na bazie niejonowego koloidu
srebra. Działa jako powierzchniowy stabilizator biologiczny. Nie pozostawia śladów na
powierzchni. Zapewnia sterylną powierzchnię nawet do kilku tygodni już po pierwszym zastosowaniu. Działa dopóki nie zostanie mechanicznie usunięty z powierzchni.

PROTECT PLAY PLUS

1l

MIST PLAY

1l

Płyn do mycia i dezynfekcji
powierzchni

4l

Mycie i dezynfekcja powierzchni ręczne i metodą zamgławiania - KONCENTRAT

5l

pH 4

pH 4

Gotowy do użycia płyn przeznaczony do
dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w pomieszczeniach użyteczności publicznej, do profesjonalnego stosowania w urządzeniach
do zamgławiania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni (ręczne i metodą zamgławiania)
o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych. Po dezynfekcji,
powierzchnie mające kontakt z żywnością
należy spłukać wodą zdatną do picia.
Do użytku profesjonalnego.

pomieszczenia
GREEN PLAY
CITRO PLAY
FLORES PLAY
UNIVERSAL PLAY
GLASS PLAY
ACID PLAY
GRUNT PLAY
STRONG PLAY
SANI PLAY
WC PLAY
CHLORAT PLAY
SAFE PLAY
PROTECT PLAY
PROTECT PLAY PLUS
MIST PLAY

biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
łazienki, kuchnie, baseny
sklepy, hale
sklepy, hale
toalety, kuchnie
toalety
toalety
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
biura, sklepy, szkoły, dom
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powierzchnia

C

M

G

x
podłogi, meble
x
podłogi, meble
x
x
podłogi, meble
x
x
podłogi
x
x
powierzchnie szklane i laminowane
x
x
x
podłogi
x
x
x
podłogi, maszyny
x
x
x
podłogi, maszyny
x
x
tworzywa sztuczne, ceramika, stal nierdzewna
x
klozety, pisuary - nie stosować do armatury!
x
klozety, pisuary, odpływy
x
dłonie, powierzchnie
x
x
różne powierzchnie
x
x
różne powierzchnie
x
x
różne powierzchnie
C - codzienne M - maszynowe G - gruntowne

