CHEMICKÉ
PŘÍPRAVKY
EKOLOGICKÉ
PŘÍPRAVKY
ENZYMATICKÉ
PŘÍPRAVKY
POTRAVINÁŘSTVÍ
KUCHYNĚ
DEZINFEKCE

PODLAHY
AUTA
STROJÍRENSTVÍ
TOALETY

ČIŠTĚNÍ

Ekologické
a enzymatické přípravky
Potravinářství
Kuchyně

Dezinfekce

přípravky se značkou Ecolabel a na bázi enzymů
ruční mytí nádobí
strojové mytí nádobí
odpady, sifony
podlahy, stěny, pracovní plochy, technologická zařízení
vodní kámen, rez, třísloviny
pečicí zařízení, grily, fritézy
kávovary
dezinfekce a mytí podlah, ploch, zařízení
rychlá dezinfekce ploch a předmětů
mytí, dezinfekce rukou, ošetření rukou

Podlahy

mytí podlah, stěn
parfémy

Auta, strojírenství

mytí dopravní techniky a zařízení ve strojírenství
mytí a ošetření rukou ve strojírenství apod.

Toalety

podlahy, stěny, sanita, odpady
parfém, pohlcovač pachu

Čištění

sklo, nerez
vodní kámen
textil

NOVÁ ŘADA EKOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ,
KTERÉ JSOU PLNĚ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ
Vyrobeno z povrchově aktivních látek
rostlinného původu a z obnovitelných zdrojů.
Bez fosfátů, niklu a těžkých kovů.

TECHNICKÝ
EKOLOGICKÉ LIST
PŘÍPRAVKY

Parfémy a potravinářská barviva neobsahují žádné alergeny.

APPLE ZERO
Bez výstražných symbolů nebezpečnosti.

Dermatologicky testované výrobky. Netestováno na zvířatech.

Plně biologicky rozložitelný výrobek
rostlinného
původu. Zero
Descaler
Plus Ecolabel
Přípravek na čištění WC mís.
Přípravek pro odstraňování vápenatých zbytků z
Odstraňuje pachy a čistí usazeniny. Vůně jablek.
leštěných povrchů, vodovodních baterií, kameniny,
•
kyselina citronová a kyselina mléčná POPIS:
keramiky, praček a myček nádobí.
Univerzální mycí prostředek pro každodenní
podlah
a povrchů,
vhodný
K přímému použití.
• kyselinačištění
citronová
a kyselina
mléčná
také do mycích strojů.
Balení: 750 ml
Ředění: 3 %, i k přímému použití.
Jemná a dlouhotrvající vůně zeleného
Balení:jablka,
1 l bez alergenů (Reg. 648/2004).
0121014

Pom WC Zero

0121013

POUŽITÍ:
Flash Zero
nařeďtě
dle znečištění,
naneste
naod
povrch
a umyjte mope
Čistící
přípravek
na odstranění
skvrn
inkoustu,
Víceúčelový přírodní dezinfekční prostředekna ruční i strojové čištění. Výrobek
působit
a
opláchněte
vodou.
permanentních fix a per z tvrdých povrchů.
vhodný na povrchy, nábytek, WC, koupelny,

Lactic Zero

T
0121016

Vhodný na podlahy, povrchy, nábytek.
kuchyně a kuchyňské linky.
Květinová vůně.
•
na bázi kyseliny mléčné
ŘEDĚNÍ:
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
Biocidní účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní.
1% - 100 ml do 10l vody
K přímému použití.
K přímému použití.
Balení: 500 ml
Balení: 750 ml
0121012
SKLADOVÁNÍ:
V původních uzavřených obalechPine
chráněných
Zero před vlhkem a přímým slunečním zářením při te
Apple Zero
5°C
až
25°C.
Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění

podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně borovice s esenciálními
Jemná a dlouhotrvající vůně zeleného jablka.
OBALY VÝROBKŮ:
z eukalyptu. plastu (Second life plastic), využívaná barvi
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
(lahve a kanystry) jsou vyrobenyoleji
z recyklovaného
hodný
• testovány
bez alergenů,
plně biologicky
rozložitelný
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
neobsahují alergeny, výrobky jsou
dle referenčních
výrobků
v nezávislé laboratoři.
Ředění:
1%
(100
ml
do
10
l
vody)
Balení:
1
l,
5
l
04).
Balení: 1 l, 5 l
0121002-1 l
0121001
0121006
0121009-1 l
OBSAHUJE:
ovrch a umyjte mopem, nechte chvíli
Suroviny rostlinného původu (například povrchově aktivní látky, rozpouštědla) pocházející ze
Flower Zero
Diamond Zero
DIAMOND
kukuřice, brambor, cukrové řepy a kokosového oleje. Bez fosfátu a niklu (méně než 0,01 ppm
Hydroalkoholický mycí přípravek
Víceúčelový přípravek vhodný na čištění skel,
Dermatologicky testovaný produkt (netestováno na zvířatech).
Plně biologicky
rozložitelný výrobek
rostlinného
pro každodenní
čištění
podlahpůvodu.
a povrchů.
zrcadel, nábytku a všech typů omyvatelných ploch.
Vhodný k ručnímu mytí i do mycích strojů.
Bez alergenů, k ručnímu mytí.
POPIS: Jemná a dlouhotrvající vůně květin.
•
vynikající ochrana povrchů, plně biologicky
Víceúčelový čistící prostředek pro každodenní čištění veškerého nábytku.
rozložitelný
nečním zářením při teplotách
•
bez
alergenů
Vhodný na čištění skla, zrcadel, omyvatelných ploch apod. ModráBALENÍ:
barva, bez 1 l, 5 l
Neředí se.
100 ml
/ 10 l dle
tvrdosti
vody
alergenů Ředění:
(Reg. 648/2004).
Každodenní
používání
tohoto
výrobku díky formuly s antiredepresivními
Balení: 500 ml, 5 l
Balení: 5 l látkami umožňuje vynikající ochranu povrchů a jejich
snadnou údržbu.
0121007
0121004-500 ml
0121003
astic), využívaná barviva a parfemace

TECHNICKÝ LIST

T

nezávislé laboratoři.

DODAVATEL:
POUŽITÍ:
Neředí se.Wash
K ručnímu
mytí.Zero
Aplikujte z rozstřikovací lahve. Nastříkejte
2 dávky
na čištěný
povrch
a vyleštěte
ZeroHradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 311,
Plus
Anglo
česká
s.r.o.,
Pražská
104/II,Amber
Jindřichův
papírovouOdmašťovací
utěrkou do sucha.
Odmašťovací přípravek pro každodenní čištění
přípravek k ručnímu mytí nádobí.

info@angloceska.cz
štědla) pocházející ze zpracováné
mastných nečistot ze všech povrchů.
Neparfémovaný.
VÝROBCE: Sutter Industries S.p.A.
(méně než 0,01 ppm).
ŘEDĚNÍ: •
Lze použít také jako odstraňovač skvrn na oděvech
vysoce efektivní, plně biologicky rozložitelný
K přímému použití.
před praním v pračce.
Ředění: 7 - 13 ml / 5 l dle tvrdosti vody
mu mytí
•
silná účinnost
Balení: 5 l
mulaci je
SKLADOVÁNÍ:
K
přímému
použití.
tí.
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách
Balení: 500 ml, 5 l
5°C až 25°C.
(obsažené
0121010-500 ml
0121005
0121011

648/2004 / ES) pocházející ze zpraniklu (méně než 0,01 ppm).OBALY VÝROBKŮ:
(lahve a kanystry) jsou vyrobeny z recyklovaného plastu (Second life plastic), využívaná barviva a parfemace
4 372 311, www.angloceska.cz,
neobsahují alergeny, výrobky jsou testovány dle referenčních výrobků v nezávislé laboratoři.

www.ang

ECOLABEL ENZYMY

nový recept na čistotu v kuchyních a toaletách
Multizym Ecocert

0198005

Saniday Green Ecocert

Víceúčelový enzymatický a ekologický přípravek
pro každodenní čištění podlah a povrchů.
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňuje biofilm, čistí do hloubky,
nepoškozuje citlivé materiály
Ředění: 0,5 %, 1 : 200
Balení: 5 l

0198025

WC Green Ecocert

Dishwashing tablety
DISHWASHING TABLETY
enzymatické tablety k mytí nádobí v automatických myčkách

DISHWASHING TABLETY odstraňují organické nečistoty, bílkoviny,
tuky, škroby a cukry. Neobsahují fosfáty a chlór, nezpůsobují korozi,
udržují dlouhou životnost myčky. Působí v měkké a v tvrdé vodě
i při krátkém cyklu mytí. Díky enzymům udržují odpadní trubky čisté.
NÁVOD K POUŽITÍ: Vložte tablety do košíku, postupujte podle návodu
mycího stroje. Pro dokonalý účinek zachovejte teplotu vody 45 - 65°C.
Dávkování podle tvrdosti vody: Měkká voda - 1 tableta / 20 l, tvrdá voda 2
tablety / 20 l. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech chráněných
před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C.
SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec,
377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 200 ks

0198007

Myje nádobí v automatických myčkách
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňují bílkoviny, tuky, škroby a cukry,
nezpůsobují korozi, čistí vnitřky myček
i praček
Dávkování: 1 - 2 tablety/20 l
Spotřeba: podle kapacity stroje
my
enzy
Balení: 200 tablet

0198012

enzymatický přípravek k čištění odpadních trubek
ENZYFOOD je tekutý přípravek k preventivní údržbě a uvolnění ucpaných
odpadních trubek v potravinářství a kuchyních. Odstraňuje biofilm,
organické nečistoty přeměňuje na vodou rozpustitelné zbytky. Při aplikaci
jednou týdně snížíte náklady na údržbu odpadového systému.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Údržba odpadů 25 ml/1 týden, při
pomalém odtoku 400 ml. Nařeďte dávku v 1 l teplé vody 35 - 40 °C
a nalijte do odpadu. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech
chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až
25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů. OBSAHUJE: méně než 5% polykarboxyláty a
aniontové povrchově aktivní látky; enzymy. Obsahuje beta-glukanázu a lipázu.
Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 1l

Čistí sifony, odpadní potrubí a nádrže,
pohlcuje pachy
Kuchyně, potravinářství
•
dokonale rozloží živočišné a rostlinné tuky
Dávkování: 25 ml/1 l teplé vody 35 - 40 oC
Balení: 1 l v dávkovací lahvi
my
enzy

SUPODOR

SUPODOR

přípravek odstraňování pachů
a nečistot z odpadních trubek

enzymatický přípravek k čištění odpadů, odstraňuje zápach
SUPODOR je tekutý přípravek k odstraňování zápachu a organických
nečistot v odpadním potrubí, lapačích tuků, nádobách na odpad v potravinářství, kuchyních,

SUPODOR
je Organické
tekutý nečistoty,
přípravek
odstraňování
a organických
na toaletách.
kterékjsou
zdrojem zápachu,zápachu
přemění enzymy
na vodou
nečistot
v odpadním
potrubí,
lapačích
na odpad
rozpustitelné
zbytky. Nepatogenní
bakterie
přítomné tuků,
v odpadunádobách
působí preventivně
proti
tvorbě nového povlaku.
v potravinářství,
kuchyních, na toaletách. Organické nečistoty, které jsou
zdrojem
na vodou
rozpustitelné
zbytky.
Obsahuje
NÁVODzápachu,
K POUŽITÍ: přemění
Do odpaduenzymy
25 ml/1 týden,
na povrchy
10 - 50%, Údržba
trubek:
Trubky
neškodné
bakterie,
které35odpady
tvorbou
nového
povlaku.
propláchněte
teplou vodou
- 60 °C a chrání
vlijte 25 před
ml přípravku.
Povrchy:
100 - 500
ml/1 l vody
podle síly zápachu, nastříkejte na povrch.

NÁVOD
K POUŽITÍ:
Údržbatěsně
potrubí:
propláchněte
teplou
vodou
35 - 40 °C
SKLADOVÁNÍ:
Nádoby skladujte
uzavřené
na suchém a chladném
místě
při teplotách
4°C až25
25°C,
uzavřené i Opakujte
během používání.
a vlijte
mlmějte
přípravku.
jednou týdně. Povrchy: ředění 100 - 500
SPOTŘEBUJTE:
Do data
obale, 6 měsíců
po otevření.
ml/1
l vody podle
sílynazápachu,
nastříkejte
na povrch. OBSAHUJE: méně než
5% fosfonáty, neiontové povrchově aktivní látky; enzymy, parfém, Limonene.
Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Na SLOŽENÍ:
vyžádání
je k dispozici
< 1 Sodium
polyacrylate bezpečnostní list. SKLADOVÁNÍ: V původních
uzavřených
obalech
chráněných
OBAL: Produkt
je vhodný
ke skládkování.před vlhkem a přímým slunečním zářením
při BALENÍ:
teplotách
1 l 4°C až 25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah
odložte na místo určení obcí k odkládání odpadů. DODAVATEL: Anglo česká
y
s.r.o.,
Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 311,
VÝROBCE:
enzym
Realco S.A., Belgie
www.angloceska.cz,
info@angloceska.cz
DODAVATEL:
Anglo česká s.r.o.
VÝROBCE:
Realco
Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 312, www.angloceska.cz
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 1l

0198014

0198015

Ecocert

Odstraňuje pachy a organické nečistoty
v odpadním potrubí a nádržích
Odpady, vodní nádrže
•
organické nečistoty zcela rozloží
Neředí se
Dávkování: 25 ml/týden
Balení: 1 l v dávkovací lahvi

Bioblock

Tyto certifikované výrobky obsahují suroviny z kontrolovaného
ekologického zemědělství. Splňují podmínky týkající se jejich výroby,
která začíná u získávání a pěstování surovin. Je kontrolován i způsob
jejich skladování, hygienické podmínky při zpracování, ekologická
šetrnost výrobních postupů i recyklovatelnost obalů a srozumitelnost
etiket pro spotřebitele. Na 99 až 100% biologicky rozložitelný, 100%
přírodní vůně z éterických olejů pro dlouhodobou svěžest, žádná umělá
barviva. Suroviny biologického původu & obnovitelný zdrojů.

0198013

EU Ecolabel
Certifikace EU Ecolabel garantuje velmi
ohleduplné výrobky k životnímu prostředí.

Enzymy

my

enzy

Enzymy proměňují tuky na vodou rozpustitelné zbytky organických
látek. Čištění do hloubky zabezpečuje lepší čisticí a hygienický účinek.
Odstraňují biofilm, který zůstává na povrchu i po umytí běžnými
chemickými přípravky. Díky neutrálnímu pH je životnost strojního
zařízení delší. Pracují již při teplotě 45 oC, jejich používání uspoří náklady
na energii. Šetří životní prostředí, jsou 100 % odbouratelné.

tuk

Ekologický odvápňovací gel k čištění toalet
a pisoárů s vysokým účinkem.
Odstraňuje vodní kámen a rez z povrchů WC mís
a pisoárů.
•
gel přilne ke stěně, výborně čistí
a renovuje povrch i pod hladinou vody
Neředí se
Balení: 1 l

Supodor

Enzyfood
ENZYFOOD

Ekologicky šetrný odvápňovací přípravek
ke každodennímu mytí sanitárního zařízení,
dlažby, stěn, kohoutků v koupelnách, umývárnách
a toaletách.
K přímému použití (neředí se)
•
obsahuje kyselinu mléčnou
Balení: 5 l

enzymy

zbytky organických látek
rozpustitelných ve vodě

2

my

enzy

Tablety do pisoáru odstraní zápach, čiští
a uvolňují odtok
Toalety
•
rozpouští organické nečistoty, působí proti
ucpávání odpadů
Dávkování: 1 tableta/15 dní
my
enzy
Balení: 40 tablet

POTRAVINÁŘSTVÍ
KUCHYNĚ

ruční mytí nádobí
Gastro Prim N neparfémovaný
GASTRO PRIM
EXTRA
GASTRO
PRIM
N
neparfémovaný

tekutý přípravek
k mytí nádobí,
a pracovních
přípravek
k mytí nádobí,
podlah podlah
a pracovních
plochploch

Prostředek
barvy
s perletí určený
k ručnímu
nádobí
a podlah.
Gastro
Prim N je bílé
určený
pro každodenní
mytí nádobí,
podlah,mytí
obkladů,
nábytku
a všech
vodou
ploch. K profesionálnímu
a průmyslovému
Máomyvatelných
vynikající odmašťovací
a mycí účinek.
Obsahujepoužití!
směs zvláčňujících
a hydratačních složek k ošetření pokožky, jemně voní.

NÁVOD K POUŽITÍ: K ručnímu mytí. Přípravek nařeďte teplou vodou. Do 5 l vody přidejte 1
polévkovou
přípravku. SKLADOVÁNÍ:
původních
uzavřených
obalech lžíce
chráněných
před
NÁVODlžíci
K POUŽITÍ:
Koncentrát. KV ručnímu
mytí.
1-3 polévkové
přípravku
vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na
rozpusťte v 5l horké vody. Nádobí a povrchy myjte běžným způsobem, plochy
obalu. Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.
přicházející do styku s potravinami opláchněte čistou vodou. SKLADOVÁNÍ:
OBSAHUJE: 5% nebo více, avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky; méně
chráněných
před vlhkem a přímým slunečním
než V
5%:původních
neiontovéuzavřených
povrchově obalech
aktivní látky,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
SIGNÁLNÍ
zářením
při teplotách
5°C až 30°C.
SPOTŘEBUJTE:
Do data Způsobuje
na obalu. vážné podráždění
SLOVO:
VAROVÁNÍ.
STANDARDNÍ
VĚTY
O NEBEZPEČNOSTI:
očí. POKYNY
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte
ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Obsahuje PRO
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Několik
vyplachujte
vodou. Vyjměte
Může minut
vyvolatopatrně
alergickou
reakci. Nebezpečné
látky: Laureth
kontaktní
nasazeny asodný.
pokudSLOŽENÍ:
je lze vyjmout
sulfát čočky,
sodný, jsou-li
Alkylbenzensulfonát
5% nebo více,
avšak méně
než 15%: ve
Aniontové
povrchově aktivní
látky. Konzervace:
snadno.
Pokračujte
vyplachování.
Přetrvává-li
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Méně než 5%:
podráždění
očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Neiontové povrchově aktivní látky, parfém. SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí.
VÝROBCE:
Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte ochranné rukavice,
Hradec,
377 01,
384 372štít.
311,
ochranné
brýletel/fax.:
nebo obličejový
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
www.angloceska.cz,
opatrně vyplachujteinfo@angloceska.cz
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Výrobce: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,

tel/fax.:
BALENÍ:
5l 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
BALENÍ: 5l

Gastro Prim Extra

Myje nádobí, podlahy, pracovní plochy, obklady,
nábytek a všechny vodou omyvatelné plochy.
Kuchyně, potravinářství
•
bez parfému, jemný
Ředění: 1 polévková lžíce/5 l vody
Balení: 5 l

GASTRO PRIM EXTRA
tekutý přípravek k mytí nádobí, podlah a pracovních ploch

Prostředek bílé barvy s perletí určený k ručnímu mytí nádobí a podlah.
Má vynikající odmašťovací a mycí účinek. Obsahuje směs zvláčňujících
a hydratačních složek k ošetření pokožky, jemně voní.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. K ručnímu mytí. 1-3 polévkové lžíce přípravku
rozpusťte v 5l horké vody. Nádobí a povrchy myjte běžným způsobem, plochy
přicházející do styku s potravinami opláchněte čistou vodou. SKLADOVÁNÍ:
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním
zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu.
Obsahuje
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: Laureth
sulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný. SLOŽENÍ: 5% nebo více,
avšak méně než 15%: Aniontové povrchově aktivní látky. Konzervace:
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Méně než 5%:
Neiontové povrchově aktivní látky, parfém. SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ.
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte ochranné rukavice,
ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Výrobce: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
BALENÍ: 5l

0101245

Myje a odmašťuje nádobí, povrchy, zařízení a podlahy
Kuchyně, potravinářství, univerzální úklid
•
vysoce účinný, jemně voní
Ředění: 1 - 3 polévkové lžíce/5 l vody
Balení: 5 l

0123025

Gastro Wash Pro

Myje a odmašťuje nádobí, povrchy, zařízení, podlahy
a lesklé plochy - vysoká odmašťovcí schopnost
Kuchyně, potravinářství, univerzální úklid
•
s příjemnou svěží vůní
Ředění: 2 lžíce/5 l vody, na nádobí 0,5 lžíce/ 5 l vody
Balení: 1 kg, 5 kg

Gastro Prim
GASTRO PRIM+

GASTRO PRIM
GASTRO
PRIM

přípravek k mytí nádobí, podlah a pracovních ploch
tekutý přípravek
tekutý
přípravek kk mytí
mytí nádobí,
nádobí,podlah
podlahaapracovních
pracovníchploch
ploch

Gastro Prim + je středně pěnivý přípravek s příjemnou vůní citrusů. Používá se
k ručnímu
mytí
nádobí,
pracovních
ploch
a podlah.
GASTRO
PRIM
je
přípravek
žluté
barvy
GASTRO
PRIM
je tekutý
tekutý
přípravek
žluté
barvy s spříjemnou
příjemnouvůní
vůnícitrusů.
citrusů.

se kKručnímu
mytí
nádobí,
pracovních
podlah,
oken
Používá
ručnímu
mytí
nádobí,nařeďte
pracovních
ploch,plochy
podlah,
okenapod.
apod.
NÁVOD
K POUŽITÍ:
ručnímu mytí
. Přípravek
teplou ploch,
vodou,
přicházející
do styku
s potravinami opláchněte čistou vodou. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech chráněných
NÁVOD K POUŽITÍ:
POUŽITÍ: Koncentrát.
Koncentrát.KKručnímu
ručnímumytí.
mytí.Jednu
Jednupolévkovou
polévkovoulžíci
lžícipřípravku
přípravku
před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 30oC. SPOTŘEBUJTE: Do data na
rozpusťte v 5l horké
horké vody.
vody. Nádobí
Nádobí aa povrchy
povrchymyjte
myjteběžným
běžnýmzpůsobem.
způsobem.Plochy
Plochy
obalu.
přicházející do styku
styku ss potravinami
potravinamiopláchněte
opláchnětečistou
čistouvodou.
vodou.

OBSAHUJE: Methylchoroisothiazolinone, Methyllisothiazolinone DIPENTENE, Terpinolene; 1,8-CineObsahuje
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
DIPENTENE,
Obsahuje
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone,
DIPENTENE,
ol; Pine
Oil; Citronellal;
3,7-dimethyl-okta-2,6-dienal; 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
Terpinolene;
1,8-Cineol;
Pine povrchově
Oil;
Citronellal;
3,7-dimethylokta-2,6-dienal;
Terpinolene;
1,8-Cineol;
Pine
Oil;
Citronellal;
Citronelol.
SLOŽENÍ: Méně
než 5%: Aniontové
aktivní látky, 3,7-dimethylokta-2,6-dienal;
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
Citronellol. Může
Může vyvolat
vyvolat alergickou
alergickou
2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
Citronellol.
neiontové
povrchově aktivní látky, parfém (citron-Limonene),
Coreakci.
SLOŽENÍ: Konzervace:
Konzervace: Methylchloroisothiazolinone,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Methylisothiazolinone.
reakci.
SLOŽENÍ:
camide
DEA (and)
Glycerin.
SIGNÁNÍ
SLOVO:
VAROVÁNÍ.
Méně
5%:
Aniontové
povrchově
aktivní
látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfém
Méně než
než
5%:
povrchově
aktivní
látky,
neiontové
povrchově aktivní látky, parfém
STANDARDNÍ
VĚTY
OAniontové
NEBEZPEČNOSTI:
Způsobuje
vážné
podráždění
(Limonene).
SKLADOVÁNÍ:
V původních
uzavřených
obalech chráněných před vlhkem
(Limonene).
SKLADOVÁNÍ:
V původních
uzavřených
obalech
před vlhkem
očí. POKYNY
PRO
BEZPEČNÉ
ZACHÁZENÍ:
Je-li nutná
lékařská
po- chráněných
a přímým
slunečním
zářením
při teplotách
5°C až
30°C. SPOTŘEBUJTE:
Do data na obalu.
přímým
slunečním
zářením
při výrobku.
teplotách Uchovávejte
5°C až 30°C. mimo
SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu.
moc, amějte
po ruce
obal nebo
štítek
dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Výrobce: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
Vyjměte
kontaktní
čočky,
jsou-li
nasazeny,
a pokud
lze vyjmout
Výrobce:
Anglo
česká
s.r.o.,
Pražská
104/II,jeJindřichův
Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
snadno.
Pokračujte
ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění
očí:
tel/fax.:
384 372
311, www.angloceska.cz,
info@angloceska.cz
Vyhledejte lékařskou pomoc.

BALENÍ: 5l, 10 l
DODAVATEL:
10 l 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel: 384 372 311
AngloBALENÍ:
česká s.r.o.,5l,
Pražská
www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
BALENÍ: 5l 10l

Myje a odmašťuje nádobí, povrchy
Kuchyně, potravinářství, univerzální úklid
•
cenově výhodný
Ředění: 1 lžíce/5 l vody
Balení: 1 l, 5 l

0123021

0199003-5 kg, 0199003-1 kg

Wash Plus Zero

Odmašťovací přípravek k ručnímu mytí nádobí.
Neparfémovaný.
•
vysoce efektivní, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 7 - 13 ml / 5 l dle tvrdosti vody
Balení: 5 l
0121005

strojové mytí nádobí
Gastro Rinse

Gastro MD

Oplachuje umyté nádobí v automatických myčkách
Kuchyně
•
nádobí zůstává čisté, suché a lesklé
cenově výhodný
Ředění: 0,066 %, 1 : 1500
Balení: 5 l, 10 l, 25 l

Myje nádobí v automatických myčkách
Kuchyně, potravinářství
•
dokonale umyje nádobí a ošetří vnitřek
myčky, cenově výhodný
Ředění: 0,05 %, 1 : 2000
Balení: 5 l, 10 l, 25 l
0101019

0101018

odpady, sifony

Dishwashing tablety
Enzyfood

ENZYFOOD
enzymatický přípravek k čištění odpadních trubek
ENZYFOOD je tekutý přípravek k preventivní údržbě a uvolnění ucpaných
odpadních trubek v potravinářství a kuchyních. Odstraňuje biofilm,
organické nečistoty přeměňuje na vodou rozpustitelné zbytky. Při aplikaci
jednou týdně snížíte náklady na údržbu odpadového systému.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Údržba odpadů 25 ml/1 týden, při
pomalém odtoku 400 ml. Nařeďte dávku v 1 l teplé vody 35 - 40 °C
a nalijte do odpadu. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech
chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až
25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů. OBSAHUJE: méně než 5% polykarboxyláty a
aniontové povrchově aktivní látky; enzymy. Obsahuje beta-glukanázu a lipázu.
Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 1l

0198014

Čistí sifony, odpadní potrubí a nádrže,
pohlcuje pachy. Kuchyně, potravinářství
•
dokonale rozloží živočišné a rostlinné tuky
Dávkování: 25 ml/1 l teplé vody 35 - 40 0C
Balení: 1 l v dávkovací lahvi

DISHWASHING TABLETY
enzymatické tablety k mytí nádobí v automatických myčkách

DISHWASHING TABLETY odstraňují organické nečistoty, bílkoviny,
tuky, škroby a cukry. Neobsahují fosfáty a chlór, nezpůsobují korozi,
udržují dlouhou životnost myčky. Působí v měkké a v tvrdé vodě
i při krátkém cyklu mytí. Díky enzymům udržují odpadní trubky čisté.
NÁVOD K POUŽITÍ: Vložte tablety do košíku, postupujte podle návodu
mycího stroje. Pro dokonalý účinek zachovejte teplotu vody 45 - 65°C.
Dávkování podle tvrdosti vody: Měkká voda - 1 tableta / 20 l, tvrdá voda 2
tablety / 20 l. SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech chráněných
před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C.
SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah odložte na místo určené
obcí k odkládání odpadů.
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec,
377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
VÝROBCE: Realco
Pouze pro profesionální použití!
BALENÍ: 200 ks

0198007

my

enzy
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Myje nádobí v automatických myčkách
Kuchyně, laboratoře
•
odstraňují bílkoviny, tuky, škroby a cukry,
nezpůsobují korozi, čistí vnitřky myček
i praček
Spotřeba: podle kapacity stroje
Dávkování: 1 - 3 tablety/podle objemu nádoby
Balení: 200 tablet
y
m

enzy

POTRAVINÁŘSTVÍ
KUCHYNĚ

podlahy, stěny, pracovní plochy, technologická zařízení

Gastro DAC

Multizym Ecocert

0198005

Víceúčelový enzymatický a ekologický přípravek pro
každodenní čištění podlah a povrchů.
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňuje biofilm, čistí do hloubky, nepoškozuje
citlivé materiály
Ředění: 0,5 %, 1 : 200
Balení: 5 l

Myje a odmašťuje podlahy, stěny, technologická
zařízení. Kuchyně, potravinářství
•
silný odmašťovací účinek,
ruční i strojové mytí
Ředění: 1 %, 1 : 100
Balení: 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi
0101006

Profi Blitz

Sanitase, Sanitase parfemovaný

Odstraňuje silnou špínu. Myje všechny druhy
povrchů, podlahy, zařízení, nábytek.
•
vysoce účinný
Ředění: 2,5 %, 1 : 40
Balení: 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

Myje a dezinfikuje podlahy, pracovní plochy, nábytek,
zařízení, sklo, předměty. Zdravotnictví, potravinářství,
kuchyně, úklid. Účinná látka: KAS, AV
•
nepoškozuje citlivý materiál, bez výparů
Ředění: 1 - 2 %, 1 : 100
Balení: 1 l, 5 l, 10, l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi
0101001

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

0101042

Amber Zero

0121011

Profi Klorin, Profi Klorin parfemovaný

Odmašťovací přípravek pro každodenní čištění
mastných nečistot ze všech povrchů.
Lze použít také jako odstraňovač skvrn na oděvech
před praním v pračce.
•
silná účinnost
K přímému použití.
Balení: 500 ml, 5 l
0121010-500 ml

Myje a čistí podlahy, stěny, plochy, sanitární zařízení,
předměty ve zdravotnictví, sociálních službách,
školách, bazénech, v potravinářství, kuchyních.
Do kartáčových strojů a k ručnímu mytí.
•
s bělicím účinkem
Ředění: 30 - 300 ml/ 10 l
Balení: 1 l, 5 l

0101248
0101250 - parfemovaný

grily, pečicí zařízení
Green Oven

Gastro Oven

Odstraňuje napáleniny a mastnotu z grilů
a pečicích zařízení
Kuchyně, potravinářství
•
použití za horka, neodpařuje se
Neředí se
Balení: 750 ml

GASTRO OVEN
přípravek k čištění grilů, pečicích trub a udíren

GASTRO OVEN je mimořádně silný přípravek k odstraňování
připálenin vznikajících při pečení a uzení. Čistí pečicí zařízení,
fritézy, grily, konvektory, kotle a udírenská zařízení.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Ředění 1 : 1. K ručnímu mytí. Přípravek
nařeďte na požadovaný roztok, 500 ml /na 1 l vody. Naneste na čištěný
povrch, nejlépe rozstřikovací pistolí, nechte chvíli působit, po té umyjte
hadrem nebo kartáčem a opláchněte důkladně čistou vodou. SKLADOVÁNÍ:
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým
slunečním zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na
obalu. VÝROBCE: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec,
377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz

BALENÍ: 5l 10l 25l

0198024

Odstraňuje připáleniny, čistí trouby, grily,
kotle, udírny
Potravinářství, kuchyně
•
silný účinek
Ředění: 1 : 1
Balení: 5 l, 10 l, 25 l

0101016

nerez
Reanox

0198020

Renovuje a leští nerezové povrchy
Kuchyně, potravinářství
•
ve spreji, snadné použití
Neředí se
Balení: 500 ml

vodní kámen, rez, třísloviny
Gastro Scal

Profi Flush

Odstraňuje vodní kámen, rez, třísloviny
Čistí povrchy, zařízení, nádoby na čaj a kávu
Kuchyně, potravinářství
•
neobsahuje HCL
Ředění: 20 - 10 %, 1 : 5 - 10 k ručnímu mytí
Balení: 5 l, 1 l v dávkovací lahvi

Odstraňuje vodní kámen, rez
Čistí podlahy, stěny, povrchy, zařízení
Kuchyně, potravinářství
•
vysoce účinný
Ředění: 33 - 14 %, 1 : 3 - 7
Balení: 5 l, 10 l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

0101045

0101012
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DEZINFEKCE

dezinfekce a mytí podlah, ploch, zařízení
Sanitase, Sanitase parfemovaný

0101001

Sanitase Forte

Myje a dezinfikuje podlahy, pracovní plochy,
nábytek, zařízení, sklo, předměty. Zdravotnictví,
veterinářství, potravinářství, kuchyně, úklid.
Účinná látka: KAS, AV
•
nepoškozuje citlivý materiál, bez výparů
Ředění: 1 - 2 %, 1 : 100 - 50
Balení: 1 l, 5 l, 10, l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

0101234

Suma Tab D4 Tab

0196030

Myje a dezinfikuje podlahy, stěny, hladké plochy,
předměty. Zdravotnictví, veterinární ordinace,
potravinářství, kuchyně.
Účinná látka: KAS, ABVMT (MRSA)
•
nepoškozuje citlivý materiál, bez výparů
Ředění: 0,5 - 1 %, 1 : 100 - 200
Balení: 1 l, 5 l, 10, l, 1 l v dávkovací lahvi

Lactic Zero

Tablety pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů
zařízení. Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně,
toalety, úklid.
Učinná látka: Chlor, ABCMV
•
snadné dávkování, rychlá dezinfekce
Dávkování: 1 - 2 tablety/ 10 l vody
Balení: 300 tablet

0121016

Víceúčelový přírodní dezinfekční prostředek vhodný
na povrchy, nábytek, WC, koupelny, kuchyně
a kuchyňské linky.
•
na bázi kyseliny mléčné
Biocidní účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní.
K přímému použití.
Balení: 750 ml

rychlá dezinfekce ploch a předmětů
Oxivir Plus

0196027

Oxivir Excel

Dezinfikuje a čistí povrchy a předměty
Zdravotnictví, potravinářství, kosmetika,
veterinární ordinace.
Účinná látka: akcelerovaný H2O2, ABTMV (MRSA)
•
unikátní technologie AHP,
rychlá a velmi účinná dezinfekce
Ředění: 35 ml/ 1 l vody
Balení: 5 l, 750 ml v lahvi s rozstřikovačem
0196026-5 l

0196039

Cleamen 540 dezi AP

0171084

Dezinfikuje a čistí povrchy a předměty. Zdravotnictví,
potravinářství, kosmetika, veterinární ordinace.
Účinná látka: akcelerovaný H2O2,
ABTMCV (MRSA)
•
unikátní technologie AHP,
rychlá a velmi účinná dezinfekce
Ředění: 20 ml/ 1 l vody
Balení: 5 l, 750 ml v lahvi s rozstřikovačem
0196040-5 l
0196041- Wipe jednorázové vlhčené ubrousky 100 ks

Alcosan

Dezinfikuje operační stoly, nástroje, laboratorní
přístroje apod. Zdravotnictví, potravinářství.
Účinná látka: alkohol, AVMT
•
rychlá a účinná dezinfekce
Neředí se
Balení: 1 l v lahvi s rozstřikovačem

0196031

Dezinfikuje plochy, předměty.
Kuchyně, potravinářství
Účinná látka: alkohol, A
•
rychle se odpařuje
Neředí se
Balení: 5 l

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
PŘÍPRAVEK

ŘEDĚNÍ

EXPOZICE

ÚČINNÁ LÁTKA

Ú Č I NN O S T

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI

RUCE A POKOŽKA - dezinfekce
Soft Care Des E
Deb Instant Foam Complete
Deb InstantGel Complete
Deb OxyBac Foam Wash
Dezinfekční prostředek tekutý Alkohol Tork
Dezinfekční prostředek gelový Alkohol Tork
Mýdlo pěnové antibakteriální Tork

3 ml
3 ml
2 x 3 ml
3-5 x 3 ml
3 ml
3 ml
3 ml
3 ml
Dezinfekční prostředek pěnový Alkohol Tork
MENŠÍ PLOCHY A POVRCHY - stolky, madla, nástroje, pracovní plochy
Oxivir CE Plus Spray
roztok
Oxivir Excel Foam Spray
roztok
Cleamen 540 dezi AP
konc.
Alcosan 5L
konc.
PLOŠNÁ DEZINFEKCE- podlahy, stěny, s čisticím účinkem
Sanitase (parfémovaný)
1 - 2%

30 s.
15 s.
30 s.
15 s.
30 s.
30 s.
30 s.
30 s.

ethanol
ethanol
ethanol
peroxid
ethanol
ethanol
ethanol
ethanol

ABTMV (MRSA)
ABV
ABVT
AV (MRSA)
ABVM
ABVM
ABV
ABVMT

H225
H225, H318
H225, H319
H319
H225, H319
H225, H319
H226
H225, H318

30 s.
30 s.
15 s.
5-15 min.

peroxid
peroxid
ethanol
alkohol + kas

ABTMV (MRSA)
ABTMCV (MRSA)
ATMV
A

viz. tabulka str. 11
viz. tabulka str. 11

30 min.

kas

AV

viz. tabulka str. 11

Sanitase Forte

0,5 - 1%

10 min.

kas

ABTMV (MRSA)

viz. tabulka str. 11

Suma Tab D4.Tab
Oxivir Plus
Oxivir Excel

1 tab. /10 l
3,5%
konc.
20 ml/1l vody
15 ml/1l vody
40 ml/1l vody
20 ml/1l vody
70 ml/1l vody
250 ml/1l vody

15 min
15 min

chlor
peroxid
peroxid
peroxid
peroxid
peroxid
peroxid
peroxid
peroxid

ABCMV
ABTMV (MRSA)
ABTMCV (MRSA)

viz. tabulka str. 11
viz. tabulka str. 11
viz. tabulka str. 11

30 s.
5 min.
5 min.
5 min.
30 min.
30 min.

baktericidní
proti kvasinkám
virucidní
fungicidní
sporicidní

V y s v ě tl i v k y :
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B - virucidní účinek na široké spektrum virů
(B) - omezená virucidní účinnost / účinnost na HBV/H1V
C - inaktivace bakteriálních spór
V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby
M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
T - usmrcení mykobakterií kompl. M.Tuberculosis - TBC
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DEZINFEKCE

mytí, dezinfekce rukou

0211065 Dávkovač mýdla a dezinfekce Tork S1, 1 l
0211066 Dávkovač mýdla a dezinfekce Tork S1 s loketní pákou, 1 l
0211067 Dávkovač mýdla Tork S2, 450 ml
0211080 Dávkovač mýdla a dezinfekce Tork, S4, 1 l

0211065

0211066

0211067

0211080

Mýdlo extra hygienické HD Tork

Myje a dezinfikuje pokožku rukou
Potravinářství, kuchyně, běžné použití
•
nevysouší pokožku, neobsahuje parfém a barvivo
Účinná látka: A
Balení: 1 l do dávkovače S1
0111028

Dezinfekční prostředek tekutý Alkohol Tork
Bezoplachová dezinfekce rukou
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
vhodný pro časté použití
Účinná látka: alkohol, ABVM
Balení: 1 l do dávkovače S1, S4
500 ml s pumpičkou

0111059-S1
0111066-S4

Soft Care Des E

0196028

Bezoplachová dezinfekce rukou
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
dobře se roztírá, neoplachuje se
Účinná látka: alkohol ABTMV
Balení: 500 ml s pumpičkou

Dezinfekční prostředek gelový Alkohol Tork
Bezoplachová dezinfekce rukou
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
vhodný pro časté použití
Účinná látka: alkohol, ABVM
Balení: 1 l do dávkovače S1, S4
500 ml s pumpičkou

0111068-S1
0111065-S4

0588008

Dávkovač mýdla Proline, 1 l

Pěnové mýdlo antibakteriální Tork
Čistí a dezinfikuje
Potravinářství, kuchyně
•
nevysouší pokožku rukou
Účinná látka: alkohol AV
Balení: 1 l do dávkovače S4
0111044

0111063

0188041

Pěnové mýdlo Tork, biologicky rozložitelné

Myje a čistí
Potravinářství, kuchyně, běžné použití
99% složek přírodního původu
•
vhodné pro časté použití, nepředstavuje žádné
nebezpečí pro životní prostředí,
1 l vydá 2500 dávek, čiré
Balení: 1 l do dávkovače S4

0188063

Tekuté mýdlo Tork, neutralizující zápach

0111064

Myje, čistí a neutralizuje zápach
Potravinářství, kuchyně
bez parfemace, barviv a lepku, odstraňuje pachy
z potravin a potravinářské tuky, čiré
•
šetrné k pokožce, 1 l vydá 1000 dávek
Balení: 1 l do dávkovače S4

0188068

Deb Instant Foam Complete
Myje a dezinfikuje ruce
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně,
veterinární ordinace
•
bez parfému, neoplachuje se
Účinná látka: alkohol, ABV
Balení: 1 l do dávkovače
Deb OxyBac Foam Wash
Myje, dezinfikuje a ošetřuje pokožku rukou
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
3 funkce v jednom
Účinná látka: H2O2, AV
Balení: 1 l do dávkovače
Deb Instant GEL Complete
Dezinfikuje pokožku rukou, neparfemovaný
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
na bázi alkoholu
Účinná látka: ABVT
Balení: 1 l do dávkovače

ošetření rukou
Krém na ruce a tělo Tork

Krém na ruce Stokolan Light Pure

Chrání a zvlhčuje pokožku rukou
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně
•
bez barviv a parfému
Balení: 475 ml do dávkovače S2
0111022

0188039

Používejte biocidní přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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Regenerační krém
Potravinářství, dílny, autoservisy
•
chrání pokožku před vysycháním
a udržuje ji proužnou
Balení: 1 l

PODLAHY

podlahy, stěny
Multizym Ecocert

T
0198005

Formule TFR

Víceúčelový enzymatický a ekologický přípravek
pro každodenní čištění podlah a povrchů.
Kuchyně, potravinářství
•
odstraňuje biofilm, čistí do hloubky,
nepoškozuje citlivé materiály
Ředění: 0,5 %, 1 : 200
Balení: 5 l

Myje a odmašťuje podlahy, stěny, odstraňuje
špínu s minerálními oleji
Strojírenství, čerpací stanice, profesionální úklid
•
vynikající mycí účinek
Balení: 5 kg, 10 kg
0199002

Apple Zero

Flower Zero

Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně zeleného jablka.
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
Balení: 1 l, 5 l

hodný

04).

0121001

ovrch a umyjte mopem, nechte chvíli

nečním zářením při teplotách

0121006

stic), využívaná barviva a parfemace
nezávislé laboratoři.

tědla) pocházející ze zpracováné
(méně než 0,01 ppm).

0121007

Pine Zero

Univerzální mycí přípravek pro každodenní čištění
podlah a povrchů. Vhodný do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně borovice s esenciálními
oleji z eukalyptu.
•
bez alergenů, plně biologicky rozložitelný
Ředění: 1% (100 ml do 10 l vody)
Balení: 1 l, 5 l

Profi Klorin, Profi Klorin parfemovaný

Myje a čistí podlahy, stěny, plochy, sanitární zařízení,
předměty ve zdravotnictví, sociálních službách,
školách, bazénech, v potravinářství, kuchyních.
Do kartáčových strojů a k ručnímu mytí.
•
s bělicím účinkem
Ředění: 30 - 300 ml/ 10 l
Balení: 1 l, 5 l

0101248
0101250 - parfemovaný

Profi MAX

Profi Blitz

Myje podlahy, odstraňuje silnou špínu
Profesionální úklid
•
myje všechny typy povrchů: dlažbu, PVC, dřevo
Ředění: 2,5 %, 1 : 40
Balení: 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

0101042

0101203

Gastro Prim Extra
GASTRO PRIM EXTRA
tekutý přípravek k mytí nádobí, podlah a pracovních ploch

Prostředek bílé barvy s perletí určený k ručnímu mytí nádobí a podlah.
Má vynikající odmašťovací a mycí účinek. Obsahuje směs zvláčňujících
a hydratačních složek k ošetření pokožky, jemně voní.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. K ručnímu mytí. 1-3 polévkové lžíce přípravku
rozpusťte v 5l horké vody. Nádobí a povrchy myjte běžným způsobem, plochy
přicházející do styku s potravinami opláchněte čistou vodou. SKLADOVÁNÍ:
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním
zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu.

4 372 311, www.angloceska.cz,
Obsahuje
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: Laureth
sulfát sodný, Alkylbenzensulfonát sodný. SLOŽENÍ: 5% nebo více,
avšak méně než 15%: Aniontové povrchově aktivní látky. Konzervace:
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Méně než 5%:
Neiontové povrchově aktivní látky, parfém. SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ.
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte ochranné rukavice,
ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Výrobce: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,
tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
BALENÍ: 5l

Myje a odmašťuje nádobí, povrchy, zařízení, podlahy
a lesklé plochy - vysoká odmašťovcí schopnost
Kuchyně, potravinářství, univerzální úklid
•
s příjemnou svěží vůní
Ředění: 2 lžíce/5 l vody, na nádobí 0,5 lžíce/ 5 l vody
Balení: 1 kg, 5 kg
0199003-5 kg, 0199003-1 kg

Gastro DAC
Gastro DAC se sníženou pěnivostí

Gastro Prim N neparfémovaný
neparfémovaný

tekutý přípravek
k mytí nádobí,
a pracovních
přípravek
k mytí nádobí,
podlah podlah
a pracovních
plochploch

Prostředek
barvy
s perletí určený
k ručnímu
nádobí
a podlah.
Gastro
Prim N je bílé
určený
pro každodenní
mytí nádobí,
podlah,mytí
obkladů,
nábytku
a všech
vodou
ploch. K profesionálnímu
a průmyslovému
Máomyvatelných
vynikající odmašťovací
a mycí účinek.
Obsahujepoužití!
směs zvláčňujících
a hydratačních složek k ošetření pokožky, jemně voní.

NÁVOD K POUŽITÍ: K ručnímu mytí. Přípravek nařeďte teplou vodou. Do 5 l vody přidejte 1
polévkovou
přípravku. SKLADOVÁNÍ:
původních
uzavřených
obalech lžíce
chráněných
před
NÁVODlžíci
K POUŽITÍ:
Koncentrát. KV ručnímu
mytí.
1-3 polévkové
přípravku
vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na
rozpusťte v 5l horké vody. Nádobí a povrchy myjte běžným způsobem, plochy
obalu. Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.
přicházející do styku s potravinami opláchněte čistou vodou. SKLADOVÁNÍ:
OBSAHUJE: 5% nebo více, avšak méně než 15%: aniontové povrchově aktivní látky; méně
chráněných
před vlhkem a přímým slunečním
než V
5%:původních
neiontovéuzavřených
povrchově obalech
aktivní látky,
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.
SIGNÁLNÍ
zářením
při teplotách
5°C až 30°C.
SPOTŘEBUJTE:
Do data Způsobuje
na obalu. vážné podráždění
SLOVO:
VAROVÁNÍ.
STANDARDNÍ
VĚTY
O NEBEZPEČNOSTI:
očí. POKYNY
BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte
ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Obsahuje PRO
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Několik
vyplachujte
vodou. Vyjměte
Může minut
vyvolatopatrně
alergickou
reakci. Nebezpečné
látky: Laureth
kontaktní
nasazeny asodný.
pokudSLOŽENÍ:
je lze vyjmout
sulfát čočky,
sodný, jsou-li
Alkylbenzensulfonát
5% nebo více,
avšak méně
než 15%: ve
Aniontové
povrchově aktivní
látky. Konzervace:
snadno.
Pokračujte
vyplachování.
Přetrvává-li
Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone.
Méně než 5%:
podráždění
očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Neiontové povrchově aktivní látky, parfém. SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí.
VÝROBCE:
Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Používejte ochranné rukavice,
Hradec,
377 01,
384 372štít.
311,
ochranné
brýletel/fax.:
nebo obličejový
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
www.angloceska.cz,
opatrně vyplachujteinfo@angloceska.cz
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny

a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Výrobce: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01,

tel/fax.:
BALENÍ:
5l 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
BALENÍ: 5l

Odmašťuje a odstraňuje vodní kámen
a rez z podlah a stěn
Strojírenství, čerpací stanice
profesionální úklid, myje interiéry myček
•
vynikající mycí účinek
Ředění: 20 - 10 %, 1 : 5 - 10
Balení: 5 l, 10 l, 25 l

Gastro Wash Pro

Myje a odmašťuje podlahy
Kuchyně, potravinářství, univerzální úklid
•
vysoce účinný, jemně voní
Ředění: 1 - 3 lžíce/ 5 l vody
Balení: 5 l

0123025

GASTRO PRIM
EXTRA
GASTRO
PRIM
N

Hydroalkoholický mycí přípravek
pro každodenní čištění podlah a povrchů.
Vhodný k ručnímu mytí i do mycích strojů.
Jemná a dlouhotrvající vůně květin.
•
bez alergenů
Ředění: 100 ml / 10 l dle tvrdosti vody
Balení: 5 l

Myje nádobí, podlahy, pracovní plochy, obklady,
nábytek a všechny vodou omyvatelné plochy.
Kuchyně, potravinářství
•
bez parfému, jemný
Ředění: 1 polévková lžíce/5 l vody
Balení: 5 l

0101245

0101006
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Myje a odmašťuje podlahy, stěny,
technologická zařízení
Kuchyně, potravinářství
•
silný odmašťovací účinek, ruční i strojové mytí
Ředění: 1 %, 1 : 100
Balení: 1 l, 5 l, 10 l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

AUTA
STROJÍRENSTVÍ

mytí dopravní techniky a zařízení ve strojírenství
Formule Truck
FORMULE TRUCK
přípravek k mytí aut, podlah a silně znečištěných povrchů

FORMULE TRUCK je vysoce účinný přípravek k odstraňování
silných nečistot obsahující minerální oleje. Myje nelakované části
dopravní techniky: podvozky, motory, plachty, nákladní plošiny.
Používá se k mytí strojního zařízení, silně znečištěných podlah
i venkovních ploch.
NÁVOD K POUŽITÍ: Koncentrát. Ředění 1 : 50 – 200. Do myček aut,
tlakových a podlahových strojů i k ručnímu mytí. K mytí motorů
a odstranění mimořádně silné špíny: 200 ml/na 10 l vody, k běžnému mytí
50 – 100 ml/ na 10 l vody. Naneste na povrch, umyjte a poté opláchněte
čistou vodou. Tlakové stroje nastavte na nižší tlak. SKLADOVÁNÍ:
V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým
slunečním zářením při teplotách 5°C až 30°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na
obalu. DODAVATEL: Anglo česká s.r.o., Pražská 104/II, Jindřichův Hradec,
377 01, tel/fax.: 384 372 311, www.angloceska.cz, info@angloceska.cz

BALENÍ:

5l 10l 25l

0101047

Formule TFR

Myje a odmašťuje nelakované části
dopravní techniky, motory, ráfky, plachty,
interiéry čerpacích stanic
Strojírenství, čerpací stanice, profesionální úklid
•
vynikající mycí účinek
Ředění. 1 : 100 - 200
Balení: 1 l, 10 l, 25 l

Myje a odmašťuje karoserie a ostatní části
dopravní techniky, podlahy, interiéry
čerpacích stanic
Strojírenství, čerpací stanice, profesionální úklid
•
vynikající mycí účinek
Balení: 5 kg, 10 kg
0199002

ruce, průmysl
Držák nerezový

Dávkovač mýdla Proline, 1 l

na stěnu
na 5 l kanystry

0588008
0203002

Gel Lavamani

Krém na ruce Stokolan Light Pure
Regenerační krém
Potravinářství, dílny, autoservisy
•
chrání pokožku před vysycháním
a udržuje ji proužnou
Balení: 1 l
0188039

0103003

Krém na ruce Stokoderm Protect Pure

0188043

Koncentrovaný gel na ruce
Ruce zanechává jemné příjemně vonící, pH – 8,5,
vůně máty
•
obsahuje minerální čistící složku - uhličitan
vápenatý
•
na intenzivní nečistoty
Balení: 5 l s pumpičkou

Pasta Fluidal

Ochranný a regenerační krém na ruce,
neparfémovaný
Potravinářství, dílny, autoservisy
•
chrání pokožku před tuky, rozpouštědly,
práškovými přípravky
Balení: 1 l
0103006 - 5 l

Utěrky čisticí vlhčené Tork

Jemné čistící abrazivum na ruce
Zanechává ruce měkké a jemné,pH – 8,5
vůně citrusů
•
obsahuje rostlinnou čistící složku - skořápky
z ořechů
•
rostlinné výtažky - sojový olej
•
na silné nečistoty
Balení: 5 l s pumpičkou

Pasta Fluidal

Odstraňují silnou špínu
Potravinářství, dílny, autoservisy
•
jsou připraveny k okamžitému použití
obsahují látky ošetřující pokožku
Balení: 58 utěrek

Balení: 500 ml s pumpičkou

0311199

0103004 - 500 ml
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TOALETY

podlahy, stěny, sanita, odpady
Saniday Green Ecocert

0198025

Sanitase
Sanitase parfemovaný

Ekologicky šetrný odvápňovací přípravek
ke každodennímu mytí sanitárního zařízeí, dlažby,
stěn, kohoutků v koupelnách, umývárnách
a toaletách.
K přímému použití (neředí se)
•
obsahuje kyselinu mléčnou
Balení: 5 l

0101001

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

WC Green Ecocert

0198012

Myje a dezinfikuje podlahy, stěny, sanitu
Zdravotnictví, potravinářství, kuchyně, toalety
Účinná látka: KAS, AV
•
nepoškozuje citlivý materiál
Ředění: 1 - 2 %, 1 : 100
Balení: 1 l, 5 l, 10, l, 25 l, 1 l v dávkovací lahvi

Ekologický odvápňovací gel k čištění toalet
a pisoárů s vysokým účinkem.
Odstraňuje vodní kámen a rez z povrchů WC mís
a pisoárů.
•
gel přilne ke stěně, výborně čistí
a renovuje povrch i pod hladinou vody
Neředí se
Balení: 1 l

Profi WC Gel

Čistí WC mísy, pisoáry, toalety
•
gel přilne ke stěně, výborně čistí a odmašťuje
Neředí se
Balení: 750 ml

0199005

Supodor

SUPODOR

SUPODOR

přípravek odstraňování pachů

enzymatický přípravek k čištění
odpadů,
odstraňujetrubek
zápach
a nečistot
z odpadních

SUPODOR je tekutý přípravek k odstraňování zápachu a organických
SUPODOR je tekutý přípravek k odstraňování zápachu a organických
nečistot
v odpadním
potrubí,
lapačích
tuků,v potravinářství,
nádobáchkuchyních,
na odpad
nečistot v odpadním
potrubí, lapačích
tuků, nádobách
na odpad
vna potravinářství,
na jsou
toaletách.
Organické
nečistoty,
toaletách. Organickékuchyních,
nečistoty, které
zdrojem zápachu,
přemění
enzymy nakteré
vodou jsou
rozpustitelné
zbytky. Nepatogenní
bakterie přítomné
v odpadu
působí preventivně
proti
zdrojem
zápachu,
přemění enzymy
na vodou
rozpustitelné
zbytky. Obsahuje
tvorbě nového
povlaku. které odpady chrání před tvorbou nového povlaku.
neškodné
bakterie,
NÁVOD K POUŽITÍ: Do odpadu 25 ml/1 týden, na povrchy 10 - 50%, Údržba trubek: Trubky

NÁVOD
K POUŽITÍ:
teplou
- 40 °C
propláchněte
teplou vodouÚdržba
35 - 60 °Cpotrubí:
a vlijte 25 propláchněte
ml přípravku. Povrchy:
100 - vodou
500 ml/135
l vody
apodle
vlijte
ml přípravku.
jednou týdně. Povrchy: ředění 100 - 500
síly 25
zápachu,
nastříkejte na Opakujte
povrch.
SKLADOVÁNÍ:
těsně uzavřené
na suchém
při teplotách
ml/1
l vodyNádoby
podleskladujte
síly zápachu,
nastříkejte
naa chladném
povrch. místě
OBSAHUJE:
méně než
4°C až
25°C, mějte neiontové
uzavřené i během
používání.aktivní látky; enzymy, parfém, Limonene.
5%
fosfonáty,
povrchově
SPOTŘEBUJTE:
dataknadispozici
obale, 6 měsíců
po otevření. list. SKLADOVÁNÍ: V původních
Na
vyžádáníDo je
bezpečnostní
uzavřených
chráněných
Na vyžádání je kobalech
dispozici bezpečnostní
list. před vlhkem a přímým slunečním zářením
při
teplotách
4°C
až 25°C. SPOTŘEBUJTE: Do data na obalu. Obal/obsah
SLOŽENÍ:
< 1 Sodium
polyacrylate
odložte
na místo
určení
obcí k odkládání odpadů. DODAVATEL: Anglo česká
OBAL: Produkt
je vhodný
ke skládkování.
BALENÍ:Pražská
1l
s.r.o.,
104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 311,
www.angloceska.cz, info@angloceska.cz
y
VÝROBCE:
VÝROBCE: Realco
enzym
Realco S.A.,
Pouze
proBelgie
profesionální použití!
DODAVATEL: Anglo česká s.r.o.
BALENÍ:
Pražská 104/II,1lJindřichův Hradec, 377 01, tel/fax.: 384 372 312, www.angloceska.cz

0198015

Odstraňuje pachy a organické nečistoty
v odpadním potrubí a nádržích
Odpady, vodní nádrže
•
organické nečistoty zcela rozloží
Neředí se
Dávkování: 25 ml/ týden
Balení: 1 l v dávkovací lahvi

Profi Klorin, Profi Klorin parfemovaný

Myje a čistí podlahy, stěny, plochy, sanitární zařízení,
předměty ve zdravotnictví, sociálních službách,
školách, bazénech, v potravinářství, kuchyních.
Do kartáčových strojů a k ručnímu mytí.
•
s bělicím účinkem
Ředění: 30 - 300 ml/ 10 l
Balení: 1 l, 5 l

my

enzy

0101248
0101250 - parfemovaný

kostky, sítka do pisoárů, vonné závěsy, parfémy
Bioblock

0198013

Odstraní zápach, čiští a uvolňují odtok
Toalety, pisoáry
•
rozpouští organické nečistoty,
působí proti ucpávání odpadů
Dávkování: 1 tableta/15 dní
Balení: 40 tablet

Pohlcovač pachů

Odstraňuje nepříjemný zápach
Obsažené látky ničí bakterie,
které způsobují zápach.
•
lze použít na textil
Balení: 5 l, 500 ml s rozstřikovačem

my

enzy

0159060

Kostky do pisoáru

0170001

Čistí pisoár, potlačuje zápach, vůně květin
Toalety, pisoáry
•
pozvolna se rozpouští
Balení: 40 ks
H315, H318, H412

Prodiflore, Parfém Luxor

Parfém provoní místnost příjemnou vůní
•
snadné a úsporné dávkování po kapkách
na podlahu, WC, do odpadkového koše
Balení: 1 l v lahvi s dávkováním

Sítko do pisoáru Wave

Čistí pisoáry, zabraňují ucpání odpadu,
příjemně voní
•
vůně: manga, jablka, zimolezu, bavlny,
citrusu, melounu
Balení: 1 ks
01700xx

0159074

Vonné závěsy na toalety

Provoní vzduch místnosti
•
lze zavěsit na stěnu nebo na WC mísu
Balení: 1 ks
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T
ČIŠTĚNÍ

sklo a povrchy
Diamond Zero

bytku.
va, bez
formua jejich

Profi Clean

Víceúčelový přípravek vhodný na čištění
skel, zrcadel, nábytku a všech typů
omyvatelných ploch. Bez alergenů,
k ručnímu mytí.
•
vynikající ochrana povrchů,
plně biologicky rozložitelný
Neředí se
Balení: 500 ml, 5 l
0121004-500 ml

0121003

0199004

Čistí a leští skla, okna, zrcadla, obrazovky a lesklé
povrchy. Po použití je povrch jemně hydrofobizován,
což zvyšuje lesk a chrání před ulpíváním dalších
nečistot.
Úklid
•
nezanechává šmouhy
Neředí se
Balení: 750 ml, 5 kg

dávky na čištěný povrch a vyleštěte

nerez

Profi Blitz

Reanox

unečním zářením při teplotách

0198020
astic), využívaná barviva
a parfemace
v nezávislé laboratoři.

vodní
kámen
obsažené povrchově
aktivní
látky jsou
ící ze zpracováné kukuřice, brambor,
m).

Odstraňuje silnou špínu, myje všechny druhy
povrchů, podlahy, zařízení, nábytek
•
vysoce účinný
Ředění: 2,5 %, 1 : 40
Balení: 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
1 l v dávkovací lahvi

Čistí, renovuje a leští nerezové, kovové,
smaltované, chromované a hliníkové povrchy
Potravinářství, kuchyně, úklid
•
odstraňuje prach, otisky prstů
Neředí se
Balení: 500 ml
0101042

Profi Flush

Gastro Scal

Odstraňuje vodní kámen, rez
Čistí podlahy, stěny, povrchy, zařízení
profesionální úklid
•
vysoce účinný
Ředění: 30 - 14 %, 1 : 3 - 7
Balení: 5 l, 10 l, 25 l

84 372 311, www.angloceska.cz,

0101045

0101012

Odstraňuje vodní kámen, rez, třísloviny
Čistí povrchy, zařízení, nádoby na čaj a kávu
Kuchyně, potravinářství
•
neobsahuje HCL
Ředění: 20 - 10 %, 1 : 5 - 10
k ručnímu mytí
Balení: 5 l

povrchy
Amber Zero

Lactic Zero

0121016

Víceúčelový přírodní dezinfekční prostředek
vhodný na povrchy, nábytek, WC, koupelny,
kuchyně a kuchyňské linky.
•
na bázi kyseliny mléčné
Biocidní účinnost: baktericidní, fungicidní,
virucidní.
K přímému použití.
Balení: 750 ml

0121011

Odmašťovací přípravek pro každodenní čištění
mastných nečistot ze všech povrchů.
Lze použít také jako odstraňovač skvrn na oděvech
před praním v pračce.
•
silná účinnost
K přímému použití.
Balení: 500 ml, 5 l
0121010-500 ml

Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H351

Podezření na vyvolání rakoviny.

H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H373

H272

Může zesílit požár; oxidant.

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo
opakované expozici.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H412

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H315

Dráždí kůži.

H317

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

EUH 208

Obsahuje (název senzibilizující látky).
Může vyvolat alergickou reakci.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

EUH 210

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH 031

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

H222
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Multizym Ecocert
Gastro DAC
Gastro Scal
Green Oven
Gastro Oven
Gastro Prim
Gastro Wash Pro
Gastro Prim N neparfémovaný
Pom WC Zero
Flash Zero
Wash Plus Zero
Descaler Plus Ecolabel Zero
Gastro Prim Extra
Gastro MD
Gastro Rinse
Dishwashing tablety
Enzyfood
Sanitase
Sanitase Forte
Profi Klorin
Profi Klorin parfémovaný
Suma Tab D4 Tab
Oxivir Plus
Oxivir Excel
Alcosan
Cleamen 540 Dezi AP
Profi Max
Profi Blitz
Profi Glanc
Formule TFR
Formule Truck
Profi Flush
Profi Clean
Reanox
Saniday Green Ecocert
WC Green Ecocert
Profi WC Gel
Bioblock
Supodor
Prodiflore
Pohlcovač pachů

Anglo česká s. r. o.

dopravní technika

interiéry myček aut

odstraňovač pachů

koberce

prádlo

odpad

nerez

sklo, plast

WC mísy, pisoáry

umyvadla, sprchy

kávovary

grily, trouby, fritézy

nádobí

malé plochy, předměty

pracovní plochy, nábytek

stěny

standardní věty
o nebezpečnosti
podlahy

přípravek

technologická zařízení

POUŽITÍ CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

H319
H314
H314
EUH210
H314
x
x
H319
H319
H319
H315, H319
H314
H318
H314, H373
H318
H319
EUH208, EUH210
H315, H318, H411
H302, H314, H317,
H351, H373, H400,
H411
H290, H315, H318,
H400, H411
EUH031, H302,
H319, H410
H314
H314, H412, H290
H226, H319, H336
H225, H318, H336
H315, H318, H335,
H290
H314
H315, H318
H314, H318, H412
H314
H290, H315, H319,
H335, H412
x
H222, H229, H319,
H336
H318
H319
H314
H315, H318, H412
EUH210
EUH208, H318, H412
x

Pražská 104/II, Jindřichův Hradec, 377 01, telefonická asistence: 384 372 311, 316, 318, 319, 320, 322, 324, 326, 328, 336, 338
objednavky@angloceska.cz www.hygee.cz
Při nákupu nad 1500 Kč bez DPH doprava zdarma.
Výrobky jsou určené pouze pro profesionální nebo průmyslové použití.

