Prací a èistící prostøedky
professional
detergents

Katalog

division PRO
prostøedky pro
profesionály

o o

Generální oblast

(kanceláøe, chodby, haly, recepce, jednací místnosti

vèetnì veškerého zaøízení a vybavení)

General area (offices, corridors, halls, receptions, rooms for dealing incl. all facilities and amenities)

Kuchyòská oblast

(kuchynì, jídelny, servírovací a prodejní prostory

vèetnì veškerého zaøízení a vybavení)

Kitchen area (kitchens, eating rooms, serving and sales premises incl. all facilities and amenities)

Sanitární oblast

(toalety, pisoáry, kojící místnosti, kojenecké místnosti,
pøebalovací místnosti vèetnì veškerého zaøízení a vybavení)

Sanitary area (toilets, pissoires, nursing, baby and diaper rooms incl. all facilities and amenities)

Umývárenská oblast

(umývárny, koupelny, sprchy, umývadla,

bazény, sauny vèetnì veškerého zaøízení a vybavení)

Washing area (washrooms,bathrooms,shower enclosures,basins, swimming pools, saunas incl.all facilities and amenities)

Dezinfekèní oblast/ Desinfectant area
Prací prostøedky a prací pøísady/
Washing powders and washing additives

Kosmetika/ Cosmetics

POUŽITÉ ZKRATKY/ ABBREVIATIONS:
BL

- bezpeènostní list/ safety data sheet

TL

- technický list/ technical sheet

ZB

- zhodnocení bezpeènosti/ safety evalution

Antimikrobiální mytí rukou/ Antimicrobial wash hands

MILLI ALS tekuté mýdlo s antimikrobiální složkou/ antimicrobial soap
CZ Tekuté mýdlo s antimikrobiální pøísadou urèené k pravidelnému mytí rukou v
prostøedí vyžadující zvýšenou hygienu.
GB Liquid soap with antimicrobial aditive, intended for frequent washing hand every
day in an environment requiring increased hygiene.
Doporuèené dávkování: Na jedno umytí je 2 – 3 ml tekutého mýdla
Recommended application: 2 – 3 ml of liquid soap per wash
K výrobku pøísluší / Product comes with: ZB
Záruèní doba / Expiry date: 912,5 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l, 50 l, kontejner 1000 l/
5 l, 50 l canister, 1000 l container

Abrazivní mytí rukou / abrasive wash hands

MILLI WLS tekuté mýdlo s abrazivem/ liquid abrasive soap
CZ Tekuté mýdlo se zvýšenou odmašovací schopností, které obsahuje jemné abrazivní
èástice, které mechanicky podpoøí odstraòování špíny ze silnì zneèištìných rukou ve všech
odvìtvích prùmyslu.
GB Liquid soap with inreased degreasing properties containg fine abrasive particles that
mechanically support the removal of dirt from heavily soiled hands in all branches of industry.

Doporuèené dávkování: 1 – 3 ml na zneèištìnou pokožku
Recommended application: 1 – 3 ml liquid per wash on your hands
K výrobku pøísluší / Product comes with: ZB
Záruèní doba / Expiry date: 912,5 dní/ day
Balení / Packaging: láhev s push - pullem 1 l, kanystr 5 l,1 l push - pull bottle, 5 l.

Ruèní mytí nádobí / Hand dish washing
Novimatik HDA

prostøedek na ruèní mytí nádobí - hygienická èistota/ an agent for hand
washing of dishes – hygienic cleanliness.
CZ Novimatik HDA je koncentrovaný prostøedek urèený k mytí nádobí. Vhodnì použitá koncentrace úèinných látek
zaruèuje vysokou odmašovací úèinnost pøi souèasném nedráždivém pùsobením na pokožku. Souèasnì je do
pøípravku pøidána smìs zvláèòujících a hydrataèních složek k ošetøení pokožky.
GB Novimatik HDA is the concentrated agent intended for washing of dishes.Properly used concentration of active
substances assures the high degreasing effect as well as bland influence on epidermis. Simultaneously there is a
blend of emollient and moisturising components added to care for epidermis.

Doporuèené dávkování:1- 3 lžíce na 5 l mycí láznì, dle stupnì zneèištìní
Recommended application:1-3 tablespoons per 5 l washing bath based on level of soiling.
K výrobku pøísluší / Product comes with: BL, TL
NEBEZPEÈÍ.
DANGER.
Záruèní doba / Expiry date: 24 mìsícù / months
Balení / Packaging: kanystr 5 l, 50 l, kontejner 1000 l/
Eye Dam. 1; H318
Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318
Causes serious eye
damage.

5 l, 50 l canister, 1000 l container

Ruèní mytí nádobí / Hand dish washing
Novimatik HDC

prostøedek na ruèní mytí nádobí - koncentrát/

CZ Novimatik HDC je koncentrovaný prostøedek k mytí nádobí. Má vynikající
odmašovací schopnosti, dobrou pìnivost a pøíjemnou parfémaci.
Novimatik HDC is a concentrated agent for washing of dishes. It shows excellent
degreasing abilities, good foam and nice scent.

Doporuèené dávkování:1-1,5 lžíce na 5 l mycí láznì, dle stupnì zneèištìní.
Recommended application:1-1,5 tablespoons per 5 l washing bath based on level of soiling.
K výrobku pøísluší / Product comes with: BL, TL
Záruèní doba / Expiry date: 24 mìsícù / months
Balení / Packaging: kanystr 5 l, 50 l, kontejner 1000 l/
5 l, 50 l canister, 1000 l container
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NEBEZPEÈÍ.DANGER.
Eye Dam. 1; H318
Zpùsobuje vážné poškození
oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Skin Irrit. 2; H315 Dráždí
kùži. H315 Causes skin
irritation.

Strojní mytí nádobí / Machine dish wash
Novimatik ADP

aktivní prášek se zvýšenou úèiností pro automatické myèky/ plus an active
washing powder with higher efficiency for dishwasher-machines.
CZ Novimatik ADP je vysoce úèinný mycí prostøedek pro automatické myèky nádobí. Výrobek nové generace,
zaruèuje dokonalé a pøitom šetrné umytí nádobí. Výsledkem je lesklé a záøivì èisté nádobí.
GB Novimatik is high effective washing detergent for automatic dishwashers. New generation product ensures an
excellent and simultaneously gentle washing-up. The result is shiny and brightly clean dishes.
Doporuèené dávkování:Zásobník na mycí prostøedek naplòte podle návodu k

myèce,

po mytí musí následovat oplach èistou vodou.

Recommended application:

Reservoir for washing detergent fill according to the manual
instructions. After washing-up is finished
NEBEZPEÈÍ. DANGER.
rinse with clean water.

K výrobku pøísluší / Product comes with:TL

a BL

Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: folie 6kg/ foil 6kg

Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné poškození
oèí. H318 Causes serious eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké poleptání
kùže a poškození oèí. H314 Causes severe skin
burns and eye damage.
STOT SE 3; H335 Mùže zpùsobit podráždìní
dýchacích cest. H335 May cause respiratory
irritation.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro kovy.
H290 May be corrosive to metals.

Strojní mytí nádobí / Machine dish wash
Novimatik ADL univerzální mycí prostøedek do myèek/ an universal washing detergent for
dishwashers
CZ Novimatik ADL je mycí prostøedek urèený na strojní mytí nádobí. Vysoká odmašovací schopnost zaruèuje
dokonalé odstranìní neèistot i pøi silném zneèištìní. Výrobek se používá spoleènì s oplachovacím prostøedkem
Novimatik ATR.
GB Novimatik ADL is a detergent intended for industrial washing-up.High degreasing ability assures a perfect
elimination of contamination even when strongly contamined. This product is recommended to be used together with
rinse aid Novimatik ATR.
Doporuèené dávkování: Prostøedkem v neøedìném stavu naplòte dávkovací zaøízení myèky.
Dávkujte 1 - 3 g/l v závislosti od tvrdosti vody a míøe zneèištìní.

the batcher of dishwasher with raw detergent.
Recommended application: Fill
Batch 1-3g/l in accordance with water hardness and impurity level.
NEBEZPEÈÍ. DANGER.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l,/5 l canister.

Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Acute Tox. 4;H302 Zdraví škodlivý pøi požití
.H302 Harmful if swallowed.

Strojní mytí nádobí / Machine dish wash
Novimatik ADW prostøedek do myèky na sklo/ a detergent to wash glass in dishwasher
CZ Novimatik ADW je mycí prostøedek urèený na strojní mytí sklenìného nádobí. Oproti univerzálním prostøedkùm
má snížený obsah alkálií tak, aby nedocházelo k naleptávání a matnìní skla. Obsahuje speciální nízkopìnivý
tenzid, který zaruèí perfektní lesk a ochranu umývaného skla.
GB Novimatik ADW is a detergent intended for industrial washing-up of glass dishes. Compared with universal
detergents shows decreased content of alkali to prevent from glass dullness and corrosion. It contains a special
low-foamy tenzide which assures a perfect shine and protection of washing-up glass.

Doporuèené dávkování:

Prostøedkem v neøedìném stavu naplòte dávkovací zaøízení myèky.
Dávkujte 1 – 3 g/l v závislosti od tvrdosti vody a míøe zneèištìní.
Fill the batcher of dishwasher with raw detergent. Batch 1-3g/l in

Recommended application: accordance with water hardness and impurity level.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date:730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l,/5 l canister.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.

Strojní mytí nádobí / Machine dish wash
Novimatik ATR leštící a oplachovací pøípravek do myèky/ polishing and rinsing detergent
for dishwasher
CZ Novimatik ATR je oplachovací a leštící prostøedek urèený do strojních myèek nádobí k oplachu nádobí pøed jeho
sušením. Neutralizací usazených látek zabraòuje vzniku závojù a skvrn od tvrdé vody.
GB Novimatik ATR represents polishing and rinsing detergent intended to be used in the professional dishwashers to
rinse the dish before drying.Using neutralization of sediments it prevents origination of veils and hard water stains.

Doporuèené dávkování:

Oplachovaèem v neøedìném stavu naplòte dávkovací zaøízení myèky.
Doporuèené dávkování 0,3 – 1 ml/l mycí láznì.

the batcher of dishwasher with raw agent
Recommended application: Fill
Recommended dosage 0,3 – 1ml/l of washing bath

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l,/5 l canister.
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VAROVÁNÍ. WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit WP èistiè skla, nerezu a chromu/ a glass, stainless and chrome cleaner
CZ Èistí nerez, chrom, okna, sklenìné výplnì nábytku, okna aut a ostatní sklenìné plochy.
GB Milit cleans stainless things, chrome, furniture glass panes, windows, car windows and all other
glass surfaces.

Doporuèené dávkování:

Nastøíkejte na èištìnou plochu, rozetøete a vyleštìte suchým hadøíkem.
Po vyleštìní zanechává ochranný film a vysoký lesk.

Recommended application: Spray on surface to be cleaned, apply and polish using a dry clout. After
polishing the protection film and high shine will remain.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: láhev s rozprašovaèem 500 ml, kanystr 5 l,/ 500 ml bottle with
sprayer, 5 l, canister.

VAROVÁNÍ.
WARNING.
Flam Lig. 3; H226
Hoølavá kapalina a
páry. H226
Flammable liquid and
vapour.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit èistící krém/ cleaning cream
CZ Èistí povrchy s razancí prášku, ale s jemností krému. Odstraòuje ty nejodolnìjší mastné i suché neèistoty z
hladkých omyvatelných povrchù v kuchyni i koupelnì. Obsahuje abrazivní èástice-nepoužívat na lakované a
akrylátové povrchy.
GB Milit AC cleans surfaces with powder fierceness but gently as a cream. It removes from smooth washable kitchen
and bathroom surfaces the hardiest fatty and dry impurities. Contains abrasive particles – do not use on lacquered and
acrylic surfaces.

Doporuèené dávkování: Naneste neøedìný pøímo na zneèištìný povrch, nechejte chvíli pùsobit
a vlhkým hadøíkem pøetírejte do vyèištìní.

undiluted directly on the surgace, leave for a while and wipe
Recommended application: Aply
clean with a damp cloth.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev s push - pullem 700g,push - pull bottle,

VAROVÁNÍ.
WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye

irritation.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit BC èistiè koupelen/ bathroom cleaner
CZ Rychle a bez námahy odstraòuje všechny neèistoty, skvrny od mýdla a vodní kámen. Používá
se na všechny omyvatelné povrchy v koupelnì a na WC.
GB Quickly and effortlessly removes all impurities, stains of soap and scale. Can be used on all
washable surfaces in bathroom and toilets.

Doporuèené dávkování:

Nastøíkejte na zneèištìnou plochu, vlhkým hadøíkem rozetøete
a opláchnìte èistou vodou.

Recommended application: Spray on impure surface, spread using wet mop
and rinse with clean water

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev s rozprašovaèem 500 ml,láhev s uzávìrem (náhradní náplò)/ Bottle with atomizer 500ml,
bottle with cap (refill), kanystr 5 l / 500 ml bottle with, sprayer, 5 l canister.

VAROVÁNÍ.
WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye

irritation.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit KC na kuchyòský nábytek, regály, dveøe, rámy, lednice/ for kitchen
furniture, bookshelves, doors, casings, refrigerators.
CZ Odstraòuje všechny mastné skvrny a neèistoty velmi rychle a bez námahy. Používá se na všechny
omyvatelné povrchy v kuchyni.
GB Removes quickly and effortless all fat stains and impurities. Use for all washable surfaces in kitchen.

Doporuèené dávkování:Nastøíkejte na zneèištìnou plochu, vlhkým hadøíkem rozetøete a
opláchnìte èistou vodou.

Spray on impure area, spread using a wet mop and

Recommended application: rinse with clean water.
K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev s rozprašovaèem 500 ml, kanystr 5 l / canister 5l.
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VAROVÁNÍ.
WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye

irritation.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit TC WC

èistiè sanitárního zaøízení, aktivní gel s dlouhotrvající vùní/ sanitary conveniences
cleaner, an active gel with long lasting scent.
CZ Nový èistiè WC a sanitárního vybavení. Výbornì si poradí s organickými neèistotami i usazeninami z vody.
Nepoškozuje povrch keramiky ani kovových a plastových souèástí hygienického vybavení.
GB New WC and sanitary conveniences cleaner. It copes very well with organic impurities and water sediments.Milit
does not damage the surface of ceramics even the metal and plastic parts of sanitary equipment.

Doporuèené dávkování: Odjistìte bezpeènostní uzávìr, pøípravek naneste na èištìnou plochu,
nechte pùsobit.

Recommended application:

Release the safety cap, apply cleaner on surface to be
cleaned, keep react.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL

Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev 750ml, kanystr 5l,barek 50l / 750ml bottle, 5l canister, barrel 50l.

VAROVÁNÍ. WARNING.
Eye Irrit. 2; H319 Zpùsobuje
vážné podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.
Skin Irrit. 2; H315 Dráždí
kùži.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit GC èistiè grilù, peèících trub a sporákù/ the grills, baking ovens and kitchenrangers cleanser
CZ Milit GC obsahuje speciální složky rozpouštìjící tuk. Odstraòuje zapeèené zbytky potravin z grilù, smažících a
peèících trub, fritéz, plotýnek apod. Lze použít k èištìní za mokra na kameninu a dlažbu v kuchyních. Lze používat
jen na plochy odolné alkalickým prostøedkùm.
GB Milit GC containes special components which dissolve fat. Removes singed oddments of food from grills, ovens,
fryers, hotplates etc. It can be used wet cleaning way for stoneware and pavage in the kitchen. Suitable only for
surfaces resistant to alkaline detergents.

Doporuèené dávkování:

Pomocí mechanického rozprašovaèe naneste rovnomìrnou vrstvu pìny,
nechte pùsobit 15-30 min. a potom opláchnìte vodou.

mechanical atomizer spray the uniform layer of
Recommended application: Using
foam, keep to have effect 15-30 min.
and later rinse with water.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev s uzávìrem 1l, kanystr 5 l,/ bottle with cap 1l, canister 5l

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit professional koncentrovaný èistiè/ concentrated cleaner
CZ Koncentrovaný èisticí prostøedek na veškeré omyvatelné povrchy v domácnosti i kanceláøi s výrazným
odmašovacím úèinkem.
GB Concentrated cleansing detergent used for all washable surfaces in households and offices as well
showing a strong degreasing effect.

Doporuèené dávkování:

Naneste na zneèištìnou plochu, vlhkým hadøíkem rozetøete a opláchnìte
èistou vodou. Pøi mytí nábytku nutno øedit vodou 1:10.

Recommended application:

Apply on impure surface, spread using a wet mop and rinse with clean
water. When cleaning furniture pls adulterate 1:10.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l,barel 50l / 5 l canister, barrel 50l.

VAROVÁNÍ.
WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.

Mytí povrchù / Floor washing
Milit professional èistiè oken/ window cleaner
CZ Èistí okna, zrcadla, sklenìné výplnì nábytku, okna, aut a ostatní sklenìné plochy.
GB Milit cleans windows, car windows, mirrors, furniture glass panes and another glass surfaces.

na èištìnou plochu, rozetøete a vyleštìte suchým hadøíkem.
Doporuèené dávkování: Nastøíkejte
Dokonalého lesku dosáhnete pøi použití papírového ruèníku nebo utìrky.

Recommended application:

Spray on surface to be cleaned, apply and polish using a dry clout.
An excellent shine will appear when using paper towel or clout.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date:730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l, barel 50l / canister 5l, barel 50l.
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VAROVÁNÍ.
WARNING.
Flam Lig. 3; H226
Hoølavá kapalina a
páry. H226
Flammable liquid and
vapour.

Mytí povrchù / Surface washing
Rasin èistiè odpadù/ a drain cleaner
CZ Je urèen k èištìní odpadù zanesených pøedevším mastnými neèistotami. Nepoužívat na
hliníkové potrubí!
GB Rasin is intended for cleaning the drains fouled above all by fat impurities. Do not use for
aluminous tubes!
výlevky nasypte 30g - 90g a zalijte 0,2l - 0,4l vody, nejlépe horké a nechte
Doporuèené dávkování: Do
pùsobit nejménì 30 minut nebo lépe pøes noc. Poté propláchnìte vodou.
Put 30-90gr of Rasin into sewer and water 0,2 – 0,4l, preferably using a hot water

Recommended application: and keep to react at least 30 minutes or better over night.
After rinse out with water.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev 750g;1kg / 750g;1kg bottle, 25kg

NEBEZPEÈÍ.
DANGER.
Skin Corr. 1A; H314
Zpùsobuje tìžké poleptání
kùže a poškození oèí.
H314 Causes severe skin
burns and eye damage.

Mytí podlah / Floor washing
Milit CFU univerzální èistiè podlah/ an universal floor cleaner
CZ Univerzální èistiè podlah, který je urèen ke každodennímu úklidu. Je použitelný pro všechny vodostálé plochy a
podlahové krytiny, napø. PVC, linoleum, dlaždice. Pøi použití souèasnì pøíjemnì voní.
GB Milit CFU represents the universal floor cleaner intended for daily use. It is suitable for all water resistant
surfaces and floor coverings such as PVC, linoleum, tiles.
When used effuses a nice fragrance.

Doporuèené dávkování: Pro bìžné zneèištìní rozpuste 15 – 40 ml prostøedku v 5 l horké vody.
Recommended application: For ordinary contamination melt 15-40ml of detergent
in 5L of hot water.

VAROVÁNÍ.
WARNING.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.

Balení / Packaging: láhev s push - pullem 1 l, kanystr 5 l, 50 l, kontejner 1000 l/ 1 l push - pull bottle,
5 l, 50 l canister, 1000 l container

Mytí podlah / Floor washing
Milit CCM èistiè kobercù nepìnivý/ a foamless carpet cleaner
CZ Nepìnivý èistiè kobercù, vhodný pro strojní, tlakové, extrakèní, šetrné a úèinné èistìní, má zjasòující a antistatický
úèinek, zanechává svìží vùni.
GB The foamless carpet cleaner suitable for machine, pressurized and extractive cleaning which is effective and
delicate with brighten and antistatic effect, leaves the fresh scent.

Doporuèené dávkování: Pro bìžné zneèištìní naøeïte v pomìru 1:10, pøi silném zneèištìní 1:6.
ordinary contamination water down using scale 1:10, when strongly
Recommended application: For
contamined use concentrate 1:6.
K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL

Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev 1l, kanystr 5 l,/ 1l bottle, 5l canister.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje
vážné poškození oèí. H318
Causes serious eye damage.
Flam Lig. 3; H226 Hoølavá
kapalina a páry. H226
Flammable liquid and vapour.

Mytí podlah / Floor washing
Milit MFC strojový èistiè podlah nepìnivý/ a machine foamless floor cleaner
CZ Odstraòuje bìžná i mastná zneèištìní ze strojnì mytých tvrdých ploch (dlažby, umìlý i pøírodní kámen, plastbetony,
povrchovì upravené betony atd.). Netvoøí stabilní pìnu, takže je možno jej použít ve všech bìžných mycích strojích.
GB Milit MFC removes ordinary and fat staining from machine washed hard floors (tiles, artificial and nature stones,
plastconcrete,surface modified concrete etc.) Milit do not create stable foam and thus can be used in all current washing
machines.

Doporuèené dávkování: Pøi bìžném zneèištìní 1 – 2% roztok, pøi silném zneèištìní až 5% roztok.
Recommended application: When currently contamined use 1-2% solution, when strongly
contamined use even 5% solution.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: kanystr 5 l, barel 50l, kontejner 1000l / canister 5l, barel 50l, 1000 l container .
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VAROVÁNÍ. WARNING.
Eye Irrit. 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.
Skin Irrit. 2; H315 Dráždí
kùži. H315 Causes skin
irritation.

Èistiè strojù a vozidel/ machine and car cleaner

Milit MC èistiè strojù a vozidel/ machine and car cleaner
CZ Odstraòuje neèistoty z motorù a strojního zaøízení, nalepený hmyz ze skel a karoserií
automobilù.
GB It removes impurities from engines and machine enginery, glued-on insects from car
windows and body.

Doporuèené dávkování: Milit nastøíkejte na zneèištìnou plochu a nechte krátce pùsobit.
Pak opláchnìte èistou vodou.

Spray Milit on surface to be cleaned and keep to react shortly.

Recommended application: Later rinse with clean water.

VAROVÁNI. WARNING.
Eye Irrit 2; H319
Zpùsobuje vážné
podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev 1l, kanystr 5 l,/ 1l bottle, 5l canister.

Èistiè strojù a vozidel/ machine and car cleaner

Milit MCE pro mytí motorových a kolejových vozidel/ for washing of motor and
track vehicles
CZ Je urèen pro èištìní kolejových a motorových vozidel, zejména k èištìní vnìjšího pláštì a støech. Èistí dobøe
zaschlou a pøipeèenou špínu z grafitu, mazadel a prachu, která zanechá u odtokových žlábkù støech vozidel èerné pásy.
GB Milit MCE is intended for motor and track vehicles cleaning, especially to be used for outer mantles and roofs. It
cleans well dry and burned-on dirt of graphite, grease and dust which leaves the black stripes by the roof drains.

neèistoty 1:100, vnìjší pláš 1:10 – 1:20, støechy 1:5 – 1:10,
Doporuèené dávkování: mírné
úporné neèistoty – neøedìný.
Dilution : Slight impurities 1:100, outer mantles 1:10 – 1:20, roofs 1:5 – 1:10,

Recommended application: the hard removable impurities – unwatered
K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l, barel 50l, kontejner 1000l /
canister 5l, barel 50l, 1000 l container .

NEBEZPEÈÍ, DANGER
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké poleptání
kùže a poškození oèí. H314 Causes severe skin
burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné poškození
oèí. H318 Causes serious eye damage.
Repr. 2; H361 Podezøení na poškození
reprodukèní schopnosti nebo plodu v tìle matky.
H361 Suspected of damaging fertility or the
unborn child.

Èistiè strojù a vozidel/ machine and car cleaner

Milit servošampon mytí prùmyslových provozù, motorù, karoserií/ Milit servo
shampoo for industrial operations, engines and bodies washing
CZ Milit Servošampon je saponátový pøípravek pro ruèní i strojové mytí motorù, podvozkù,
plachet, karoserií, podlah apod.
GB Milit servo shampoo is a detergent for hand and machine washing of engines, chassis,
tarpaulins, bodies, floors etc.

Doporuèené dávkování: V 10l vody rozpuste 70 g-0,7 kg Militu pøípravku

dle míry zneèištìní.

Po umytí opláchnìte povrch vodou.

In 10L of water 0,070 – 0,70kg Milit
Recommended application: Melt
detergent according to the impurity
level. After washing rinse surface by water

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging:papírový pytel 10kg, paper bag 10kg.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné poškození
oèí. H318 Causes serious eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314 Causes
severe skin burns and eye damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
Aquatic Chronic 3; H412 Škodlivý pro vodní
organismy, s dlouhodobými úèinky. H412
Harmful to aquatic life with long lasting
effects.

Mytí povrchù / Surface washing
Milit WC PRO cleaner/ pro cleaner
- s hygienickou èistotou/ with hygienic cleanliness
CZ Koncentrovaný èistící prostøedek urèený k pravidelnému udržování WC. Je úèinný i proti rezu a
vodnímu kameni.
GB A concentrated cleaning detergent intended for regular use in toilets. Milit is active
against rust and scale.
na èištìnou plochu
Doporuèené dávkování: nastøíkejte
nechte pùsobit 10 minut.

a pro dokonalou dezinfekci

Apply Milit on surface to be cleaned

Recommended application: and for ideal desinfection
keep to react 10 minutes

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Guarantee period: 730 dní/ day
Balení / Packaging: láhev 750ml, kanystr 5 l, / bottle 750ml, canister 5l.
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NEBEZPEÈÍ, DANGER
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Aquatic Acute 1; H400 Vysoce toxický pro
vodní organismy. H400 Very toxic to aquatic
life.
Aquatic Chronic 1; H410 Vysoce toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými úèinky.
H410 Very toxic to aquatic life with long
lasting effects.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Salbet PDG prací pøísada na odmaštìní/ washing additive for degreasing
CZ Práškový prostøedek s vysokou odmašovací schopností urèený k zesílení pracích lázní zejména na
mastné neèistoty.
GB A powder detegent with high degreasing efficiency intended for boosting the washing bath against strong
grease.

Doporuèené dávkování: 15-25 g/ 1 kg suchého prádla dle síly zneèištìní.

Recommended application: Apply 15-25g/1L of dry laundry

NEBEZPEÈÍ. DANGER

according to the level of pollution

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 6kg folie/ 6kg foil.

Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
STOT SE 3; H335 Mùže zpùsobit
podráždìní dýchacích cest. H335 May
cause respiratory irritation.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Salbet W prací pøísada

pro bìlení prádla/ a washing additive for laundry whitening

CZ Pøidáním do prací láznì se dosáhne bìlícího úèinku za nízkých teplot. Úèinkuje pøi všech pracích teplotách a zabraòuje šednutí a
žloutnutí prádla. Zvláštì úèinný je na skvrny od ovoce, zeleniny, èerveného vína, kávy, keèupu a jiných potravin, taky na skvrny od krve
a potu. Šetøí barvy a tkaniny, nebo neobsahuje chlór. Bezfosfátový, urèen pro všechny druhy bílého stálobarevného prádla.
GB Adding to washing bath you will reach the whitening effect even at low temperatures. Salbet has effect at all washing temperatures
and prevents from getting laundry grey and yellow. Salbet W is high effective when removing fruits,vegetables,red wine, coffee,
ketchup, blood, sweat and other foods´ stains. Delicate to colours and fabrics because of chlorine absence.Phosphate free intended for
all types of white laundry.

Doporuèené dávkování:

pøidává se k pracímu prášku pro hlavní praní (ne pro pøedpírku), doporuèené
dávkování je 15 g/kg suchého prádla pøi teplotì 40 – 60°C.

Add Salbet W to main washing (not to pre-washing)

Recommended application:Recommended dosage 15g/1kg

of dry laundry at temperature 40-60 °C

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: 6kg folie/ 6kg foil.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314 Causes
severe skin burns and eye damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
Ox. Sol. 2; H272 Mùže zesílit požár; oxidant.
H272 May intensify fire; oxidiser.
Acute Tox. 4; H302 Zdraví škodlivý pøi požití.
H302 Harmful if swallowed.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Salbet B

prací pøísada na skvrny od krve/ a washing additive for blood stain removing

CZ Zesilovaè prací úèinnosti, který se používá pøi nadmìrném zneèištìní prádla bílkovinnými neèistotami. Pøidává se do hlavního praní ( ne do pøedpírky).
Zabraòuje šednutí a žloutnutí prádla. Používá se na obzvláš zakrvácené nemocnièní prádlo a na prádlo zneèištìné tìlesnými výmìšky, kde obvykle prací
postupy nejsou dostateènì úèinné a kde èasto opakované razantní postupy (chlór, peroxid vodíku) poškozují prádlo. Zabraòuje šednutí a žloutnutí prádla.
Úèinnì pùsobí na skvrny od krve, potu, keèupu, omáèek a jiných potravin, ovoce, zeleniny, èerveného vína a kávy. Šetøí barvy a tkaniny, nebo neobsahuje chlór.
GB Washing efficiency intensifier used when the laundry is extremely polluted by proteinic impurities. Add to the main washing (not to pre-washing). Prevents
from getting laundry grey and yellow. Used for laundry strongly polluted by blood in hospitals and for laundry polluted by body´s excretes when the standard
washing procedures are ineffective and when frequently repeated fierce procedures (using chlorine, hydrogen peroxide) damage the laundry. Salbet B is high
effective when removing fruit, vegetable, red wine, coffee, ketchup, blood, sweat and other foods´ stains. Delicate to colours and fabrics because of chlorine
absence.
pøidává se k pracímu prášku pro hlavní praní, 10 -13 g/kg suchého prádla. Pro správnou
50-60°C po dobu alespoò 20 minut.

Doporuèené dávkování: úèinnost dodržet teplotu

Salbet B to main washing, dosing 10-13g / 1kg of dry laundry.
Recommended application: Add
To effect correctly please
keep temperature at level 50-60°C at least for 20 minutes.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 6kg folie/ 6kg foil.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.

Prací prášky a pøísady/ Washing powders and additives

Obzor PRO prací prášek s vysokým obsahem aktivních látek/ washing powder with high active
substances content
CZ Profesionální prací prostøedek s dobrou bioaktivní schopností urèený pro namáèení, pøedpírku, hlavní praní a vyváøku bílého
a stálobarevného prádla. Je urèen pøedevším pro praní v prùmyslových prádelnách. Doporuèeno používat v kombinaci s
pracími pøísadami Salbet.
GB Obzor Pro is a professional washing detergent with high bioactive efficiency intended for watering, pre-washing, main
washing and boiling of white and colorfast laundry.
Above all to be applied in industrial laundry rooms. Recommended to be used in combination with washing additives Salbet.

Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 38g na 1kg suchého prádla
In the middle water hardness dissolve

Recommended application: 38g per 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 9kg folie/ 9kg foil.
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NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
Ox. Sol. 1; H271 Mùže zesílit požár; oxidant.
H271 May intensify fire; oxidizer.
Acute Tox. 4; H302 Zdraví škodlivý pøi požití.
H302 Harmful if swallowed.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Biobeta PRO enzymatický prací prostøedek/ an enzymatic washing detergent
CZ Vysoce úèinný enzymatický prací prostøedek se sníženou pìnivostí urèený pro praní, namáèení a pøedpírku bavlnìných,
lnìných a smìsných tkanin. Urèený pro profesionální použití. Dokonale odstraòuje neèistoty bílkovinného charakteru,
pøedevším krve, potu, ale i zbytky jídel a nápojù.
GB High effective enzymatic washing detergent with decreased foaming intended for washing, watering and pre-washing of
cotton,linen and composite fabrics. For professional use. Removes perfectly impurities of proteinic origin above all blood, sweat
and oddments of foods and drinks

Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 42g na 1kg suchého prádla
Recommended application: In the middle water hardness dissolve
42g / 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 14kg papírový pytel/ 14kg paper bag.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní
pro kovy. H290 May be corrosive to
metals.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Bioobzor

PRO bio-aktivní prací prostøedek se zvýšeným bìlícím úèinkem/ a bioactive washing
detergent with higher whitening effect
CZ Univerzální prací prášek s vysokou odmašovací schopností urèený k profesionálnímu použití. Je urèený pro
namáèení, pøedpírku, hlavní praní a vyváøku bílého a stálobarevného prádla pro praní v prùmyslových prádelnách.
GB An universal washing powder showing a high degreasing efficiency intended for professional use. To be used in
watering, pre-washing, main washing and boiling of white and colourfast laundry in manufacturing laundries.

Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 42g na 1kg suchého prádla
Recommended application: In the middle water hardness dissolve
42g / 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 14kg papírový pytel/ 14kg paper bag.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
Ox. Sol. 2; H272 Mùže zesílit požár, oxidant.
H272 May intensify fire; oxidiser.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Zico PRO univerzální prací prostøedek/ an universal washing powder
CZ Prací prostøedek vhodný k praní bílého i stálobarevného prádla mimo vlnu a hedvábí pøi teplotách od 55 °C výše.
Vysoký obsah enzymù zaruèuje nejvyšší úèinnost prášku pøi teplotách kolem 60°C, kdy dochází k rozkladu neèistot
bílkovinného charakteru.
GB Washing detergent suitable for white and colourfast laundry except of wool and silk at the temperatures from 55°C
and higher.High enzymatic content assures the highest effect of washing powder at temperatures around 60°C when
decomposition of impurities of proteinic origin starts.

Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 41g na 1kg suchého prádla
Recommended application: In the middle water hardness dissolve
41g / 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 14kg papírový pytel/ 14kg paper bag.

VAROVÁNÍ. WARNING.
Eye Irrit. 2; H319 Zpùsobuje
vážné podráždìní oèí. H319
Causes serious eye
irritation.
Skin Irrit. 2; H315 Dráždí
kùži. H315 Causes skin
irritation.

Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Obzor aviváž - bílá/ fabric softener 5L - white
CZ Zmìkèuje omak tkanin a usnadòuje žehlení.
GB Obzor softens touch of fabrics and improves ironing.

Doporuèené dávkování: na 4-5kg prádla 30ml-60ml aviváže podle intenzity zmìkèení.
30-60ml of fabric softener per 4-5kg laundry according
Recommended application: Apply
to required level of softening

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5l/ canister 5l.
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Prací prášky a pøísady/washing powder and additive

Obzor škrob/ starch
CZ prostøedek ke škrobení prádla. Pøed použitím dùkladnì protøepat.
GB Obzor 5L a starch detergent. Shake well before use.
.

Doporuèené dávkování: 100 – 150 g škrobu dokonale rozmícháme ve stejném množství vody,
vzniklý roztok vlijeme do 5 l vody a zamícháme.

of starch mix in the same quantity of water,
Recommended application: 100-150g
arisen solution pour in 5L of water and stir

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5l/ canister 5l.

ZAKÁZKOVÝ CENÍK/ TAILOR-MADE PRICE LIST
Univerzální prací prostøedky/ Universal detergent

Gabriel PRO luxusní prací prostøedek/ luxury washing powder
CZ je urèen pro všechny druhy praèek a všechny druhy prádla mimo vlny a pøírodního hedvábí. Díky optimálnì
volenému složení nevyžaduje namáèení ani pøedpírku. Moderní oxidaèní systém zaruèuje kvalitní vyprání prádla pøi
všech teplotách.
GB Gabriel PRO is intended for all types of washing machines and all types of laundry except of wool and natural silk.
Due to the optimally chosen composition watering and pre-washing is not needed. A modern oxydation system
assures quality laundry washing at all temperatures.

Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 29g na 1kg suchého prádla.
the middle water hardness dissolve
Recommended application: In
29g / 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL

Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: 6kg folie/ 6kg foil.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní
pro kovy. H290 May be corrosive to
metals.
Ox. Sol. 2; H272 Mùže zesílit požár;
oxidant. H272 May intensify fire;
oxidiser.

Univerzální prací prostøedky/ Universal detergent

Obzor PRO Whitening s bìlící složkou/

with bleach component

CZ Univerzální prací prostøedek s bio-aktivním bìlícím úèinkem je urèen pro všechny druhy praèek a všechny druhy
prádla s výjimkou vlny a pøírodního hedvábí. Urèený pro profesionální použití. Díky optimálnì volenému složení
nevyžaduje použití prášku žádné namáèení ani pøedpírku.
GB An universal washing powder with bioactive bleach effect is intended for all types of washing machines and all types
of laundry except of wool and natural silk. For professional use. Due to the optimally chosen composition watering and
pre-washing is not needed.
Doporuèené dávkování: pøi støední tvrdosti vody 42g na 1kg suchého prádla.
NEBEZPEÈÍ. DANGER.

Recommended application: In the middle water hardness dissolve
42g / 1kg of dry laundry

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL

Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: 14kg papírový pytel/ 14kg paper bag.

Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní
pro kovy. H290 May be corrosive to
metals.
Ox. Sol. 2; H272 Mùže zesílit požár;
oxidant. H272 May intensify fire;
oxidiser.

Speciální prací prostøedky/ Special detergent

Robeta RECORD pro praní pracovních odìvù / for working clothes washing
CZ Urèena zejména na praní pracovních odìvù v hornictví, hutnictví, a ve všech prašných provozech. Oproti jiným
pracím práškùm má vyšší obsah tripolyfosfátu sodného a dalších látek, které v kombinaci s vysokým podílem tenzidù
uvolòují prachové èástice z tkaniny.
GB Intended especially for washing of working clothes in the mining, metallurgy industry and in all dusty operation
areas.Compared with another washing powders Robeta Record shows a higher content of sodium tripolyphosphate
and another substances which combined with high tenzide proportion release the dust particles from fabrics.

Doporuèené dávkování:pøi støední tvrdosti vody 43g na 1kg suchého prádla
Recommended application:In the middle water hardness

dissolve 43g / 1kg of dry laundry
K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 14kg papírový pytel/ 14kg paper bag.
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NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje
vážné poškození oèí. H318
Causes serious eye damage.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje
tìžké poleptání kùže a poškození
oèí. H314 Causes severe skin
burns and eye damage.

ZAKÁZKOVÝ CENÍK/ TAILOR-MADE PRICE LIST
Speciální prací prostøedky/ Special detergent

Robeta DEO

prostøedek pro desaktivaci v jaderných elektrárnách/ detergent for deactivation in
the nuclear power stations
CZ Prací prostøedek na bavlnìné a syntetické tkaniny urèený pro speciální úèely jaderného prùmyslu. Pro
dosažení požadovaných úèinkù je tøeba použít DEMINERALIZOVANOU VODU!
GB A washing detergent for cotton and synthetic fabrics intended for special function in nuclear industry. To
achieve required functions use DEMINERALIZED WATER.

Doporuèené dávkování: pøi teplotách 30°C-90°C, je dávkování 2-5g/kg prádla.
Recommended application: At temperatures 30°C-90°C dosage 2-5g/1kg of laundry
K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

NEBEZPEÈÍ.
DANGER.
Eye Dam. 1; H318
Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318
Causes serious eye
damage.

Balení / Packaging: 6kg folie/ 6kg foil.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan P Práškový dezinfekèní a èistící prostøedek/ alkaline degreaser and desinfectant
CZ Práškový dezinfekèní a èistící prostøedek pro profesionální použití, který dokonale odstraòuje mastnou špínu minerálního a
živoèišného charakteru vèetnì dehtových zplodin, pìnovým zpùsobem èištìní nebo bìžným ruèním mytím. Zákaz mytí a
èištìní hliníkových pøedmìtù v tìsných prostorách. Používejte biocidní pøípravky bezpeènì. Pøed použitím si vždy pøeètìte
údaje na obalu a pøipojené informace o pøípravku.
GB Powder desinfectant and cleaning detergent for professional use which removes perfectly the fat dirt of mineral and animal
origin including tar foulings in a foamy way of cleaning or by ordinary hand washing. Washing and cleaning of aluminium things
in tight spaces forbidden. Use biocide preparations safely. Read carefully all information of producer stated before application.
Dezinfekèní úèinnost je zaruèena pøi nanesení roztoku pøípravku o teplotì 60°C

Doporuèené dávkování: a koncentraci 110g/1 l vody na dezinfikovaný povrch pøi dobì pùsobení 30 min.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje
tìžké poleptání kùže a poškození
oèí. H314 Causes severe skin burns
and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být
korozivní pro kovy. H290 May be
corrosive to metals.

effect is granted when solution 110g/1L of water at
Recommended application: Desinfectant
temperature 60°C is applied
on desinfected surface keeping react for 30 minutes

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 9kg kbelík/ 9kg pail.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan A tekutý alkalický èistící prostøedek/ a liquid alkaline cleaning detergent
CZ Tekutý koncentrovaný èisticí a odmašovací prostøedek, urèený pro profesionální použití s emulgaèní schopností, který je urèen pro
pìnové èištìní, tlakové mytí, ale i bìžné ruèní mytí. Vytvoøená pìna má vysoký èistící a odmašovací úèinek pøi úklidu zneèištìných ploch a
pøedmìtù pøedevším v potravináøském prùmyslu, kafilériích, ale i ve strojírenství a dalších odvìtvích prùmyslu. Je vhodný jak pro pøedmìty z
ušlechtilé oceli, tak umìlých hmot, nedoporuèuje se aplikace na hliníkové pøedmìty.
GB A liquid concentrated cleaner and degreaser for professional use with emulsifying effect intended for foam cleaning, pressure washing
and also for common hand washing. Created foam shows the high cleaning and degreasing effect when cleanup all polluted surfaces and
things above all in the food industry, rendering plants and also mechanical engineering and other industrial branches. Torsan A is suitable for
noble steel products and plastic products as well. It is not recommended to be applied on aluminium things.
Do pìnotvorného pøístroje pøipravte 10% roztok, pøipraveného ve vodì teplé 20 - 70°C.
Doporuèené dávkování:Nechte
pùsobit 15 - 30 min. a potom opláchnìte vodou. Pro silné zneèištìní - 20% roztok.
foam-making apparatus prepare 10% solution of Torsan LD alkaline at temperature
Recommended application: In
20-70°C. Keep to react 15-30 minutes and later rinse with water.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging:kanystr 5 l, barel 50l, kontejner 1000l /
canister 5l, barel 50l, 1000 l container .

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje
tìžké poleptání kùže a poškození
oèí. H314 Causes severe skin burns
and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být
korozivní pro kovy. H290 May be
corrosive to metals.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan LAD alcalic alkalický èistící prostøedek/ alkaline cleaning detergent
CZ Tekutý vysoce koncentrovaný èisticí a odmašovací prostøedek pro profesionální použití, s vynikající emulgaèní schopností, který rozpouští i
dehtové zplodiny. Je urèen pro èištìní a odmašovaní silnì zneèištìných ploch pøedmìtù pøedevším v potravináøském prùmyslu, kafilériích, ale i
ve strojírenství a dalších odvìtvích prùmyslu. Je vhodný jak pro pøedmìt z ušlechtilé oceli, tak umìlých hmot, nedoporuèuje se aplikace na
hliníkové pøedmìty.
GB A high concentrated liquid cleaning and degreasing detergent for professional use with excellent emulsifying effect which dissolves even tarry
foulings. Torsan LAD is intended for cleaning and degreasing strongly polluted surfaces especially in the food industry, rendering plants and also
mechanical engineering and other industrial branches.Torsan A is suitable for noble steel products and plastic products as well. It is not
recommended to be applied on aluminium things.

Doporuèené dávkování:

Na bìžnou údržbu se doporuèuje dávkování od 1-5% roztoku v pìnotvorném pøístroji ,
pro extrémnì zneèištìné plochy se doporuèuje dávkování zvýšit až na 10%-ní roztok.

In foam-making apparatus prepare 1-5% solution of Torsan LAD alkaline, when
Recommended application: extremely
polluted increase dosage up to 10% solution.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
kanystr 5 l, barel 50l, kontejner 1000l /
Balení / Packaging: canister
5l, barel 50l, 1000 l container .
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NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
Aquatic Acute 1; H400 Vysoce toxický pro
vodní organismy, s dlouhodobými úèinky.
H400 Very toxic to aquatic life with long
lasting effects.

ZAKÁZKOVÝ CENÍK/ TAILOR-MADE PRICE LIST
Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan LAD acid kyselý èistící prostøedek/ acid cleaning detergent
CZ Torsan LAD acid je kyselý èistící a mycí prostøedek s vysokou pìnivostí pro odstraòování minerálních
usazenin. Vysoká koncentrace kyseliny fosforeèné a tím nízké pH zaruèuje pøípravku vysokou úèinnost.
GB Torsan LAD acid is acidic cleaning and washing detergent with high foamability for removing mineral sediments.
High concentration of phosphoric acid results in low pH and thus assures high effect of the detergent.

Doporuèené dávkování:

Pro bìžnì zneèištìné povrchy 30g/kg roztok, v pøípadì silnìjšího
zneèištìní až 50g/kg roztok.

usually polluted surfaces apply solution 30g/1kg,
Recommended application: For
when strongly polluted
apply solution to 50g/1kg

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l/ canister 5l.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1A; H314 Zpùsobuje
tìžké poleptání kùže a poškození
oèí. H314 Causes severe skin burns
and eye damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious
eye damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být
korozivní pro kovy. H290 May be
corrosive to metals.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan ALU tekutý odmašovací prostøedek/ a liquid degreaser

NEBEZPEÈÍ. DANGER.Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké poleptání kùže a
poškození oèí. H314 Causes severe skin burns and eye damage. Eye Dam. 1;
H318 Zpùsobuje vážné poškození oèí. H318 Causes serious eye damage.Met.
Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro kovy. H290 May be corrosive to
metals.STOT SE 3; H335 Mùže zpùsobit podráždìní dýchacích cest. H335 May
cause respiratory irritation. Flam Lig. 3; H226 Hoølavá kapalina a páry. H226
Flammable liquid and vapour.

CZ Tekutý prostøedek pro profesionální použití, který je urèen pro èištìní a odmašovaní silnì zneèištìných ploch a
pøedmìtù v masokombinátech, udírnách, pøi zpracování ryb a drùbeže, v mlékárnách, v mrazírenském prùmyslu,
apod. Je urèen pøedevším k èištìní hliníkových pøedmìtù.
GB A liquid degreaser for professional use intended for cleaning and degreasing strongly polluted surfaces and things
in meat processing plants, smoke houses, at fish and poultry processing, in dairies and cooling plants etc. It is proposed
to be used to clean especially aluminium objects.
pøístroje pøipravte 10% (100 ml/l vody) roztok ve vodì
Doporuèené dávkování: Do
teplé 50°C. Nechte pùsobit 15-30 min. a potom opláchnìte vodou.
10% solution (100ml/1L of water) in water warm 50°C.
Recommended application: Prepare
Keep to react 15-30min., later rinse with water.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: kanystr 5 l/ canister 5l.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.
Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
STOT SE 3; H335 Mùže zpùsobit
podráždìní dýchacích cest. H335 May
cause respiratory irritation.
Flam Lig. 3; H226 Hoølavá kapalina a páry.
H226 Flammable liquid and vapour.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan PD

pro mytí plastových pøepravek/ washing of plastic crates

CZ Práškový prostøedek pro automatické mytí pøepravek z plastických hmot. Prostøedek má dobrou odmašovací
schopnost.
GB Torsan PD for automatic washing of plastic crates. Torsan PD represents a good degreaser.

Dle doporuèení výrobce myèky a tvrdosti vody, po umytí musí
Doporuèené dávkování:následovat
oplach èistou vodou.
Apply in accordance with dishwasher producer

Recommended application: instructions, after washing

it is necessary to rinse with clean water

PET

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day
Balení / Packaging: 6kg kbelík/ 6kg pail.

NEBEZPEÈÍ. DANGER.

Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje tìžké
poleptání kùže a poškození oèí. H314
Causes severe skin burns and eye
damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje vážné
poškození oèí. H318 Causes serious eye
damage.
Met. Corr. 1; H290 Mùže být korozivní pro
kovy. H290 May be corrosive to metals.
STOT SE 3; H335 Mùže zpùsobit
podráždìní dýchacích cest. H335 May
cause respiratory irritation.

Potravináøský prùmysl/ Food´s industry
Torsan K tekutý kyselý èistící prostøedek/ a liquid acidic cleaning detergent
CZ Èisticí prostøedek pro profesionální použití s vysokou odmašovací schopností a silným úèinkem pro
odstraòování minerálních usazenin. Používá se pro odstranìní usazenin z vody.
GB A cleaning detergent for professional use with high degreasing ability and strong effect when removing the mineral
sediments.Used for water sediments removing.
Používá se ve formì roztoku. Pro bìžnì zneèištìné povrchy se používá koncentrace 30g/kg vodného
Pøipraveným roztokem se omyje povrch, nechá se pùsobit 15 min. a poté se opláchne vodou.

Doporuèené dávkování:roztoku,

Recommended application:

Apply in solution form. For normally polluted surfaces use concentration 30g/1kg
of water solution. Apply solution on surface to be cleaned, keep react for 15minutes
and afterwards rinse with clean water.
NEBEZPEÈÍ. DANGER.

K výrobku pøísluší / Product comes with: TL a BL
Záruèní doba / Expiry date: 730 dní/ day

Balení / Packaging: kanystr 5 l/ canister 5l.
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Skin Corr. 1B; H314 Zpùsobuje
tìžké poleptání kùže a
poškození oèí. H314 Causes
severe skin burns and eye
damage.
Eye Dam. 1; H318 Zpùsobuje
vážné poškození oèí. H318
Causes serious eye damage.

SOLIRA Company s.r.o.
Sídlo spoleènosti/ Residence of the company:
Pramenná è. ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4,
Czech Republic, tel.:+420 518 366001

Provozovna/ Correspondence address:
Hájová 1172/11, 691 41 Bøeclav - Poštorná,
CZECH REPUBLIC, tel.:+420 518 366001.

www.soliracompany.com

