Járműtisztítás

ÁPOLÁS ÉS KONZERVÁLÁS

FŐMOSÁS

ELŐMOSÁS

TERMÉK

TECHNOLÓGIA

MÉRET

CIKKSZÁM

10 l
25 l

80935
81215

Személy- és teherautók, buszok,
targoncák, stb. elő- és főmosása

10 l
25 l
220 kg

81237
81209
81238

•

Autótisztítás, különösen kefés
mosókban, de magasnyomású és
önkiszolgáló autómosókban, stb. is

25 l
220 kg

81216
80874

Super Plus
Habtisztító - lúgos
Hígítás: 0,1-0,5%; pH: 10,5
(1%-os oldat)

•
■

Autók, teherautók, autóbuszok és
haszonjárművek tisztítása
önkiszolgáló autómosókban vagy
magasnyomású mosóval

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81170
81220
81083
81093

prowash p
Habtisztító - lúgos/por
Hígítás: 0,05-0,2%; pH:
10,7 (1%-os oldat)

•
■

Autók, teherautók, autóbuszok és
haszonjárművek tisztítása
önkiszolgáló autómosókban vagy
magasnyomású mosóval

25 kg

80825

autoactive
Sampon
Hígítás: 0,1-0,5%; pH: 9,5
(1%-os oldat)

•
■

Autók, teherautók, autóbuszok és
haszonjárművek tisztítása
önkiszolgáló autómosókban vagy
magasnyomású mosóval

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81136
81218
80748
80833

active foam
Sampon viaszhatással semleges
Hígítás: 0,1-0,5%; pH: 7
(1%-os oldat)

•

Autók tisztítása kefés mosókban,
ahol gyenge, vagy túl rövid a
szárítási szakasz

10 l
25 l
220 kg

81296
81217
80873

saphire
Sampon viaszhatással - lúgos
Hígítás: 0,1-0,5%; pH: 10
(1%-os oldat)

•
■

Autók, teherautók, autóbuszok és
haszonjárművek tisztítása
önkiszolgáló autómosókban vagy
magasnyomású mosóval

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81180
81219
81182
81183

acido
Különleges tisztítószer
Hígítás: 1-3%; pH: 2
(1%-os oldat)

▼
•
★

Teherautók, haszonjárművek,
ponyvák, mosóboxok, stb.
különleges tisztítása

10 l
25 l

81204
81205

insect remover al
Lúgos rovareltávolító szer.
Hígítás: 1-5%; pH: 9,7 (1%)

■
•

Rovarok eltávolítása a szélvédőről,
karosszéria-ápolás

10 l
25 l
220 kg

308000150
308000151
308000152

truck cleaner al
Lúgos tisztítószer.
Hígítás: 0,3-0,5%;
pH: 9,8 (1%)

■
•

Zsírok, olajok, ásványi szennyeződés
eltávolítása. Teherautók és buszok
tisztítása

25 l

308000153

quick dry
Szárító adalék koncentrátum
Hígítás: 0,05-0,2%; pH: 5
(1%-os oldat)

◆

Járművek ápolása és gyors szárítása
az önkiszolgáló- és kefés mosókban

25 l
200 l

81221
81080

Active Wax
Konzerváló adalék
viasszal
Hígítás: 0,1-0,2%; pH: 5
(1%-os oldat)

◆

Járművek ápolása és gyors szárítása
az önkiszolgáló- és kefés mosókban

10 l
25 l
200 l

81177
81222
81081

AutoDry
Ásványi anyag-mentesítő adalék
Hígítás: 0,05%; pH: 5,5
(1%-os oldat)

◆

Járművek foltmentes szárítása
ozmózis-víz hiányában

10 l

81175

▼
•

Acél- és könnyűfém felnik tisztítása

Allosil
Erős szennyeződéseket
eltávolító szer
Hígítás: 1-5%; pH: 10
(1%-os oldat)

•
■

active shampoo
Habtisztító - semleges
Hígítás: 0,1-0,5%; pH: 7
(1%-os oldat)

Jelmagyarázat:
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rim top
Felni alaptisztító
Hígítás: 5-10%; pH: 2,5
(1%-os oldat)

olajok, korom,
Homok, piszok,
■ Zsírok,
• enyhe olaj és zsír
fehérjék, vér

▼

Vízkő, rozsda,
cement

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

*

*
*

★ Baktérium,
vírus, gomba

konzerválás, fényezés,
◆ Ápolás,
berendezés védelme

Ipar, épületek
IPARI PADOZATOK ÉS MUNKATERÜLETEK

TERMÉK

SZENNYEZŐDÉS HASZNÁLAT HELYE

MÉRET

CIKKSZÁM

10 l
25 l

81204
81205

▼
•
★
•

Sokféle, különösen finom felület
tisztítása a kereskedelemben és az
iparban

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

80930
81225
80932
80944

J 25 Multi
Sokoldalú tisztítószer - lúgos.
Hígítás: 1-10%;
pH: 9,5 (1%-os oldat)

•
■

Ipari- és kereskedelmi padozatok,
gépjárművek, acél alkatrészek,
motorok/gépek, falak, homlokzatok,
munkaterületek, stb. tisztítása.

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

80923
81228
8418
81171

Combi Active
Sokoldalú tisztítószer erősen lúgos.
Hígítás: 1-10%;
pH: 13 (1%-os oldat)

■

Kemény ipari padozatok, acél
alkatrészek, motorok/gépek,
munkaterületek, stb. tisztítása.

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81172
81229
8316
81053

Shampoo P
Sokoldalú tisztítószer - por.
Hígítás: 0,3-1%;
pH: 10,7 (1%-os oldat)

■

Ipari- és és kereskedelmi padozatok,
gépjárművek, acél alkatrészek,
motorok/gépek, falak, homlokzatok,
munkaterületek, stb. tisztítása.

25 kg

8385

DES 3000
Fertőtlenítő-tisztítószer.
Hígítás: 1-5%;
pH: 9,5 (1%-os oldat)

•
■
★
•
★

Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben,
hentesüzletekben, sajtgyárakban,
kisüzletekben, mezőgazdaságban,
gyógyszergyárakban, stb.

10 l
25 l

80933
81241

Mosható felületek fertőtlenítése,
talaj, falak, istállók,
járványszőnyegek, lábfertőtlenítő
medencék és állatszállító járművek.

25 l

308 000 005

Alkafoam
Habtisztító.
Hígítás: 1-5%;
pH: 12 (1%-os oldat)

•
■

Gépek, falak, munkaterületek,
kerámiafelületek, stb. tisztítása,
különösen vágóhidakon és
hentesüzletekben.

10 l
25 l
220 kg

81239
81231
81240

Phosphat
Foszfátozó adalék.
Hígítás: 0,5-1%;
pH: 5,5 (1%-os oldat)

•
■

Vasból készült alkatrészek ideiglenes
korrózióvédelme fémfeldolgozó
üzemekben.

25 l
220 kg
1000 kg

81232
8439
80886

Phosphat P
Foszfátozó adalék - por.
Hígítás: 0,25-0,8%;
pH: 5 (1%-os oldat)

•
■

Vasból készült alkatrészek ideiglenes
korrózióvédelme fémfeldolgozó
üzemekben.

25 kg

81233

Bacteria Stop
Fertőtlenítő adalék.
Hígítás: 0,0005%;
pH: 7 (1%-os oldat)

★

Baktériumok elleni küzdelem a
foszfátozó medencékben.

1l

8414

Unikal Plus
Oldószer alapú hidegen tisztító szer.
Hígítás: hígítatlan formában
alkalmazandó; pH: nem értelmezhető

■

Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek.

10 l
25 l

81173
81234

Consex Forte
Gépjármű konzerváló
adalék-eltávolító szer.
Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető

■

Viasz- és konzerváló anyag
eltávolítás gépjárművekről,
fémfeldolgozó üzemek.

25 l
200 l

81223
8322

Super Blast P
Homokszóró adalék magasnyomású
berendezésekhez. Hígítás: hígítatlan
formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető

▼

Rozsda- és festékeltávolítás,
valamint kemény ipari- és
kereskedelmi felületek simítása.

25 kg

8379

ARMEX
Dörzsanyag “finom szóráshoz”,
sütőszóda, kissé lúgos;
pH: 8,2 (1%-os oldat)

■

Autók, buszok, teherautók és
furgonok, valamint keménypadozat,
fémipar és különleges alkalmazások.

25 kg

5218617

Universal
Sokoldalú tisztítószer
- semleges.
Hígítás: 0,5-10%;
pH: 7 (1%-os oldat)

DES 4000
Savas fertőtlenítő
folyadék.
pH érték: 4,8
(1%-os oldat)

KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK

TECHNOLÓGIA

Rozsdaátalakító/rozsdaoldó, vízkő/
cementréteg-eltávolító kereskedelmi- és ipari berendezésekhez;
fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari
szektorban.

acido
Sokoldalú tisztítószer
- savas.
Hígítás: 1-10%;
pH: 2 (1%-os oldat)

Foszfátozó
berendezések

Automata
padlótisztítók

Egytárcsás
súrológépek

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

*
*

Kézi takarítás

Hobby magasnyomású
mosóberendezések
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Padlóápolás

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

ÁPOLÁS

TEXTIL PADOZATOK

KEMÉNY PADOZATOK

TERMÉK

MÉRET

CIKKSZÁM

•

Napi padlótisztítás szállodákban,
éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.

10 l
25 l

81074
81226

wax clean
Karbantartó tisztítószer
fényesítő hatással
Hígítás: 1-3%;
pH: 7 (1%-os oldat)

•

Napi padlótisztítás szállodákban,
éttermekben, autószalonokban, irodaépületekben, bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítótermekben, hobbyboltokban, stb.

10 l

81212

Intensive
Sokoldalú tisztítószer.
Hígítás: 3-10%;
pH: 9,3 (1%-os oldat)

•
■

Sokféle alkalmazáshoz és
sokféle felülethez az iparban és
a kereskedelemben.

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

81137
81227
80804
80840

Tornado
Alaptisztítószer.
Hígítás: 3-10%;
pH: 11 (1%-os oldat)

■

Alaptisztítás a kemény kereskedelmi- és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly
szennyeződés eltávolításával.

10 l
25 l
220 kg
1000 kg

80940
81230
80491
308000055

active acid
Rozsda- és
cementréteg-eltávolító.
Hígítás: 1-5%;
pH: 1,5 (1%-os oldat)

■
▼

Kemény kereskedelmi- és ipari
padlófelületek különleges tisztítása.

10 l
25 l

81174
81224

spot-ex
Guminyom-eltávolító.
Hígítás: hígítatlanul
alkalmazandó;
pH: 6 (1%-os oldat)

■

Padlótisztítás raktárakban,
műhelyekben, hobbyboltokban,
bevásárlóközpontokban, ipari
épületekben, ahol gumi- és egyéb
nyomok vannak.

6x1l
10 l

81316
81207

top wash
Kárpittisztító szer.
Hígítás: 1-5%;
pH: 8 (1%-os oldat)

•

Textil- és keménypadló tisztítás
irodaépületekben, iskolákban,
szállodákban, éttermekben,
bankokban, kiállítótermekben, stb.

6x1l
10 l
220 kg

8467
80937
308000090

top wash p
Kárpittisztító szer.
Hígítás: 1-5%;
pH: 10 (1%-os oldat)

•

Textil- és keménypadló tisztítás
irodaépületekben, iskolákban,
szállodákban, éttermekben,
bankokban, kiállítótermekben, stb.

6 x 1 kg
8 kg

81100
81033

pro Gloss
Padlófény-emulzió.
Hígítás: hígítatlanul
alkalmazandó;
pH: 7 (1%-os oldat)

◆

Fényhatással járó padlóápolás
iskolákban, szállodákban, autószalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi
létesítményekben, stb.

10 l

81078

Protector
Padló polimer diszperzió
Hígítás: hígítatlanul
alkalmazandó;
pH: 7 (1%-os oldat)

◆

Padlóápolás tartós védelemmel
iskolákban, szállodákban, autószalonokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi
létesítményekben, stb.

10 l

81077

Foam Stop
Habzásgátló adalék.
Hígítás (piszkosvíztartály): 0,05%;
pH: 7 (1%-os oldat)

◆

Habzásgátlás olyan tisztítási
feladatoknál, ahol rendkívül sok hab
képződik a piszkosvíz-tartályban.

6x1l
10 l

8469
80938

Odour Stop
Szagtalanító adalék.
Hígítás: 2-10%;
pH: 7 (1%-os oldat)

★

Felületek és berendezések
szagtalanítása a kereskedelemben
és az iparban.

1l

81176

Jelmagyarázat:
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quick Fresh
Karbantartó tisztítószer
frissítő hatással.
Hígítás: 1-5%;
pH: 7 (1%-os oldat)

olajok, korom,
Homok, piszok,
■ Zsírok,
• enyhe olaj és zsír
fehérjék, vér

▼

TECHNOLÓGIA

Vízkő, rozsda,
cement

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

★ Baktérium,
vírus, gomba

konzerválás, fényezés,
◆ Ápolás,
berendezés védelme

HÁZI HASZNÁLATÚ

HÁZI HASZNÁLATÚ TERMÉKEK

TERMÉK

SZENNYEZŐDÉS HASZNÁLAT HELYE

TECHNOLÓGIA

MÉRET

CIKKSZÁM

Stone & Wood Cleaner
Fa- és kövezet tisztító,
mohaeltávolító.
Hígítás: 3%; pH: 8
(1%-os oldat)

•
★

Falak, járdák, tetők, fa felületek,
garázsok, kerítések, stb.

4 x 2.5 l

308000098

Metal Cleaner
Fémtisztító.
Hígítás: 1-3%; pH: 9
(1%-os oldat)

•
■

Kerti felszerelés, motorok, gépek,
fém kerítések, szerszámok, stb.

4 x 2.5 l

308000096

Plastic Cleaner
Műanyagtisztító.
Hígítás: 1-3%; pH: 9
(1%-os oldat)

•
■

Műanyag kerti bútor, falak, padlók,
szekrények, stb.

4 x 2.5 l

308000097

Car Combi Cleaner
Autósampon viaszhatással.
Hígítás: 1-3%; pH: 8
(1%-os oldat)

•

Gépjárművek, kerékpárok, motorkerékpárok, minibuszok, stb.

4 x 2.5 l

308000095

Garden Set
Tisztítószer-készlet

•
■

Lásd: “Stone & Wood Cleaner”,
“Metal Cleaner” és “Plastic Cleaner”

4 x 2.5 l

6411042

WOOD CLEANER
Fatisztító.
Hígítás: 25%;
pH: kb. 11,5

•
■

Elsődlegesen keményfa (kerti bútor),
de más fafélékre is használható

4 x 2.5 l

308000099

Gépek és berendezések ápolása, karban-

MOSÓRENDSZEREK

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

TERMÉK

MÉRET

CIKKSZÁM

◆

Mobil- és telepített magasnyomású
mosóberendezések és hasonló
rendszerek

6x1l
10 l
25 l

8466
80919
81235

stone ex
Vízkőoldó adalék. Hígítás: hígítatlanul
kell a víztartályba tölteni;
pH: 2,7 (1%-os oldat)

▼

Mobil- és telepített magasnyomású
mosóberendezések és hasonló
rendszerek

10 l
25 l

81191
81236

Broxo P
Regenerációs só ozmózis-berendezésekhez. Hígítás: hígítatlanul
kell a sótartályokba tölteni;
pH: nem értelmezhető

◆

Mosó- és foszfátozó berendezések
vízlágyítóval / ozmózissal

25 kg

8338

anti stone
Adalék vízkő elleni védelemre.
Hígítás: hígítatlanul kell a
vízlágyító tartályokba tölteni;
pH: 7,5 (1%-os oldat)

Foszfátozó
berendezések

SZENNYEZŐDÉS HASZNÁLAT HELYE

Automata
padlótisztítók

Egytárcsás
súrológépek

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

TECHNOLÓGIA

Kézi takarítás

Hobby magasnyomású
mosóberendezések
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Önkiszolgáló rendszerek
Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy
lehetőségekkel kecsegtet a jövőben.
A Nilfisk-Alto CarWash már több mint 25 éve
úttörője és szakértője a területnek. E piaci szegmens
sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló,
illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó
állomásokra való fokozott odafigyelés. A gazdasági
siker minden tevékenységben központi kérdés.
Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerről
van szó, a Nilfisk-Alto CarWash részleg bármilyen
környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az
egyedi autómosótól az autómosó központig. Minden
tekintetben fejlett. Korszerű, vonzó, rugalmas. Az
autómosó berendezések gazdaságosak és hasznosak
a befektetők, tökéletesen tervezettek a felhasználók
számára.
Európában több mint 1000 helyen vagyunk jelen, így
sikerünkhöz és szakértelmünkhöz nem fér kétség.
Ha további információra van szüksége, keresse fel a
www.nilfisk-alto-carwash.com weboldalt.

ÖNKISZOLGÁLÓ
RENDSZEREK:
a nyereséges üzlet.

