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PŁYN DO MYCIA SZYB, POWIERZCHNI SZKLANYCH, PŁYTEK, LAMINATÓW.

MYCIE SZYB BEZ SMUG.
Zastosowanie: Płyn do mycia szyb i powierzchni szklanych, luster, płytek ceramicznych, laminatów meblowych, szklanych
lad chłodniczych.
•
•
•
•
•

Skutecznie usuwa brud i tłuste plamy
Sprawia, że czyszczona powierzchnia pozostaje błyszcząca bez konieczności polerowania
Nie pozostawia smug i zacieków
Posiada świeży, przyjemny zapach
pH ~ 8

Sposób użycia i zalecane dozowanie: Stosować bez rozcieńczania. Spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć
czystą, suchą i niepylącą szmatką. W przypadku dużych zaschniętych zabrudzeń czynność powtórzyć.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041065) / 5L (EAN 5904013041102)
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PROFESJONALNY PŁYN Z FUNKCJĄ ANTY-PARY DO MYCIA SZYB, POWIERZCHNI SZKLANYCH.

FUNKCJA ANTY-PARY.
Zastosowanie: Płyn z funkcją anty - pary do mycia szyb i powierzchni szklanych, luster, płytek ceramicznych, laminatów
meblowych, szklanych lad chłodniczych.
•
•
•
•
•
•
•

Skutecznie usuwa brud i tłuste zabrudzenia, nie pozostawia smug oraz zacieków
Zapobiega zaparowaniu szklanych powierzchni, szybko wysycha
Zastosowanie specjalnego polimeru zmniejsza osadzanie pary wodnej
Czyszczona powierzchnia posiada krystaliczny połysk
Jest idealny do czyszczenia luster łazienkowych, szyb okiennych i samochodowych
Posiada przyjemny, cytrusowy zapach
pH ~ 8

Sposób użycia i zalecane dozowanie: Spryskać czyszczoną powierzchnię a następnie wytrzeć czystą, suchą, niepylącą
szmatką. W przypadku dużych, zaschniętych zabrudzeń czynność powtórzyć
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041027) / 5L (EAN 5904013041119)
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PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ.

PERFEKCYJNE MYCIE.
Zastosowanie: Wydajny płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń w hotelach, restauracjach, barach, instytucjach
gastronomicznych, zakładach zbiorowego żywienia oraz gospodarstwach domowych.
• Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, tłuszcz, ślady po kawie i herbacie
• Nadaje się do mycia różnego rodzaju naczyń szklanych, ceramicznych, emaliowanych, aluminiowych i ze stali nierdzewnej
• Może być stosowany do sporządzania kąpieli myjącej i namaczania naczyń oraz w postaci nierozcieńczonej jako koncentrat.
Dobrze się spłukuje i nie pozostawia zacieków, naczynia po umyciu są czyste i lśniące
• Posiada przyjemny zapach
• Zawiera glicerynę chroniącą skórę dłoni przed utratą wody i wysuszeniem
• pH ~ 8
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Rozpuścić 15 ml - 30 ml płynu w 3 l wody. Dla lepszego usunięcia zanieczyszczeń zaleca się by
temperatura wody miała około 30 - 40 0 C. Po umyciu, naczynia opłukać czystą wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia
lub wytrzeć czystą ściereczką. Ilość płynu dostosować do ilości mytych naczyń oraz rodzaju i stopnia zabrudzenia.
Zalecane stężenie robocze: Od 0,5% - 1,0% (dodać 25 ml - 50 ml płynu do 5 L wody). W przypadku bardzo silnych zabrudzeń
stosować mocniejszy roztwór myjący lub koncentrat płynu naniesiony na gąbkę lub myjkę.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041041) / 5L (EAN 5904013041140)
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MLECZKO DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI MEBLI.

SUPER WYDAJNOŚĆ.
Zastosowanie: Profesjonalne, super wydajne mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych, laminowanych,
drewnopodobnych oraz innych powierzchni drewnianych, lakierowanych, laminowanych.
• Dzięki właściwościom antystatycznym zapobiega osiadaniu brudu i kurzu, przez co na dłużej chroni czyszczone
powierzchnie przed kurzem, brudem, codziennymi zabrudzeniami
• Czyści, pielęgnuje i nabłyszcza
• Nadaje połysk i przywraca naturalny kolor
• Nie pozostawia smug
• Odświeża i pozostawia przyjemny zapach
• pH ~ 7
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Przed użyciem wstrząsnąć! Rozpylić preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię,
bądź nanieść na miękką, czystą, niepylącą szmatkę, np. z mikrofibry, a następnie przetrzeć nią powierzchnię.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041072) / 5L (EAN 5904013041171)

WWW.FENIKSCHEMIA.PL

PROFESJONALNY PŁYN
DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH.

WYDAJNE
MYCIE NACZYŃ.
Zastosowanie: Profesjonalny płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych w hotelach, restauracjach,
barach, instytucjach gastronomicznych, zakładach zbiorowego żywienia.
•
•
•
•
•
•

Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące, usuwa tłuste zabrudzenia
Usuwa wszelkie zabrudzenia, zaschnięte resztki żywności, osady z kawy i herbaty
Może być stosowany do mycia naczyń ze stali nierdzewnej, porcelany, szkła oraz sztućców
Skuteczny w wodzie twardej, wykazuje dużą zdolność wiązania jonów wapnia
Nie zawiera FOSFORANÓW, EDTA, NTA I CHLORU
pH ~ 13

Sposób użycia i zalecane dozowanie: Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego oraz
producenta naczyń kuchennych.
Zalecane stężenie robocze: od 1 ml do 5 ml na 11 wody. Dozowanie środka należy dostosować do twardości wody
i stopnia zabrudzenia mytych naczyń. Uwaga! Nie stosować produktu do mycia naczyń miedzianych, mosiężnych,
aluminiowych, ręcznie malowanych i zdobionych. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego z zastosowaniem
systemów dozujących. Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041188) / 5L (EAN 5904013041195)
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PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY DO ZMYWAREK
GASTRONOMICZNYCH.

EFEKTYWNE
NABŁYSZCZANIE.
Zastosowanie: Profesjonalny płyn do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych.
Preparat przeznaczony dla hoteli, restauracji, barów, instytucji gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia.
•
•
•
•

Wysoce skoncentrowany preparat zapewniający szybkie, długotrwałe wybłyszczenie naczyń
Nie pozostawia na mytych naczyniach plam i zacieków
Zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego w zmywarkach
pH ~ 2.5

Sposób użycia i zalecane dozowanie: Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia myjącego
oraz producenta naczyń kuchennych.
Zalecane stężenie robocze: Od 0,1 ml do 0,5 ml na 11 wody. Dozowanie środka należy dostosować do twardości wody.
Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041201) / 5L (EAN 5904013041218)
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PROFESJONALNY PŁYN
DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA.

SKUTECZNE
USUWANIE TŁUSZCZU.
Zastosowanie: Profesjonalny, alkaliczny płyn do odtłuszczania przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów.
Zalecany do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni kuchennych, urządzeń domowych: płyt grzewczych, kuchenek gazowych,
okapów oraz urządzeń w warsztatach, garażach. Nadaje się również do usuwania tłustych plam z powierzchni tekstylnych
oraz do mycia zatłuszczonych posadzek, fug. Nie pozostawia białych smug, a czyszczona powierzchnia posiada delikatny
połysk.
• Produkt uniwersalny do szerokiego stosowania, dobrze myjący, usuwa tłuste zabrudzenia
• Może być stosowany do czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na alkalia
• pH ~ 11
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię.
Pozostawić na 2 - 3 minuty do rozpuszczenia zabrudzeń i wyczyścić powierzchnię gąbką lub szmatką. Umytą powierzchnię
spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć do sucha. Stosować zawsze na zimnych powierzchniach, odpornych
na działanie alkaliów. Powierzchnie kuchenne po czyszczeniu dokładnie spłukać czystą wodą. NIE stosować do czyszczenia
tkanin i tworzyw o nietrwałych barwach, miękkiego plastiku, oraz powierzchni drewnianych. W przypadku usuwania zabrudzeń
z tkanin, zaleca się wykonać próbę na tkaninie w niewidocznym miejscu.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041034) / 5L (EAN 5904013041164)
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PŁYN Z DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW, PIECÓW ORAZ GRILLI.

SZYBKO I SKUTECZNIE.
Zastosowanie: Bardzo skuteczny, alkaliczny, profesjonalny płyn do czyszczenia piekarników, pieców oraz grilli. Znakomicie czyści
grube warstwy tłuszczu oraz uciążliwe przypalenia. Dzięki specjalnie dobranym aktywnym składnikom umożliwia ich szybkie
i skuteczne usunięcie.
• Preparat o bardzo mocnym działaniu przeznaczony do usuwania zadymień, przypaleń, sadzy, tłustych, spieczonych zabrudzeń
z powierzchni odpornych na działania alkaliów
• Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór
wędzarniczych, szyb kominowych itp.
• Skutecznie rozpuszcza i usuwa najbardziej zapieczne resztki potraw, posiada wysokie właściwości emulgujące tłuszcze
• Może być stosowany w technologii „AKTYWNEJ PIANY"
• pH ~ 14
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Stosować zawsze na zimnych piekarnikach i rusztach. Nie stosować na powierzchniach
aluminiowych, miedzianych, malowanych i lakierowanych. Stosować wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie alkaliów.
Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię. Pozostawić na 2-3 minuty do rozpuszczenia zabrudzeń lub dłużej w przypadku
uciążliwych zabrudzeń, a następnie wyczyścić powierzchnię za pomocą gąbki lub szmatki. Umytą powierzchnię spłukać wodą
i wytrzeć do sucha. W razie potrzeby, zaleca się po czyszczeniu włączyć i nagrzać urządzenie. W przypadku trudnych do usunięcia
zabrudzeń proces czyszczenia powtórzyć.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041058) / 5L (EAN 5904013041126)
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PROFESJONALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA Ł AZIENEK.

ZAWSZE
CZYSTA ŁAZIENKA.
Zastosowanie: Profesjonalny płyn do codziennego czyszczenia i ochrony sanitariatów. Przeznaczony do mycia kabin
prysznicowych (szklanych, plastikowych), wanien, brodzików, muszli, pisuarów, umywalek oraz armatury łazienkowej
i elementów ze stali nierdzewnej, glazury, płytek ceramicznych itp.
• Skutecznie usuwa zabrudzenia z kabin prysznicowych i sanitariatów, np.:nacieki z kamienia i rdzy, osady z mydła
• Zawarte w produkcie specjalistyczne polimery tworzą na mytych powierzchniach niewidoczny film ochronny, który
zabezpiecza przed ponownym odkładaniem się brudu i osadów, co znacznie ułatwia i skraca proces kolejnego mycia
• Nadaje delikatny połysk, pozostawia świeży, przyjemny zapach w łazience
• pH ~ 2.5
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Spryskać zabrudzoną powierzchnię preparatem a następnie usunąć brud, osady oraz
nacieki za pomocą gąbki. Po umyciu spłukać bieżącą wodą. W celu zabezpieczenia i ochrony powierzchni przed ponownym
osadzaniem się zanieczyszczeń, należy ponownie spryskać umytą powierzchnię, odczekać około 30 sekund a następnie
spłukać bieżącą wodą. Nie wycierać do sucha. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia. *Uwaga! Przed użyciem
wstrząsnąć. Przed pierwszym użyciem produktu, zaleca się sprawdzenie jego działania w mało widocznym miejscu.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041089) / 5L (EAN 5904013041157)
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PROFESJONALNY ŻEL DO CZYSZCZENIA SANITARIATÓW.

WYDAJNY I SKUTECZNY.
Zastosowanie: Profesjonalny, skoncentrowany żel do czyszczenia sanitariatów. Przeznaczony do czyszczenia
muszli, pisuarów, wanien, brodzików, umywalek oraz posadzek i glazury podłogowej odpornej na działanie kwasów.
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
• Przeznaczony do codziennego czyszczenia sanitariatów
• Wydajny i skuteczny
• Skutecznie usuwa zabrudzenia z sanitariatów, np.: nacieki z kamienia i rdzy, kamień urynowy, osady z mydła,
nadaje się do czyszczenia fug
• Posiada delikatny, przyjemny zapach. Nie zawiera chloru
• pH ~ 1
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Nanieść równomiernie nierozcieńczony preparat na zabrudzoną powierzchnię,
pozostawić na około 1 minutę, a następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku silnie zanieczyszczonych muszli
i pisuarów czyścić z użyciem szczotki. Do mycia powierzchni zmywalnych stosować rozcieńczenie produktu z wodą
w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.
Zalecane stężenie robocze: Powierzchnie zmywalne: od 50-300 ml/10 I wody. Średnie zabrudzenia: od 300-600 ml/1I
wody. W przypadku silnych zabrudzeń stosować nierozcieńczony preparat. Uwaga! Przed pierwszym użyciem produktu,
zaleca się sprawdzenie jego działania w mało widocznym miejscu.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041096) / 5L (EAN 5904013041133)
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PROFESJONALNY SZAMPON DO PRANIA DY WANÓW I TAPICERKI.

CZYSTY I ŚWIEŻO
PACHNĄCY DYWAN.
Zastosowanie: Szampon do prania powierzchni tekstylnych: dywanów, wykładzin, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej.
Może być stosowany do prania ręcznego za pomocą szczotki lub gąbki oraz prania mechanicznego za pomocą urządzeń
posiadających funkcję odsysania piany. Produkt do zastosowania profesjonalnego.
•
•
•
•

Skoncentrowany szampon przeznaczony do prania powierzchni tekstylnych
Rozpuszcza brud wnikając głęboko we włókna tkaniny
Likwiduje nieprzyjemne zapachy, wysoko pieniący
Powstająca aktywna piana oddziela cząsteczki zabrudzeń od powierzchni, dzięki czemu łatwiej je usunąć za pomocą
odkurzacza
• Bezpieczny dla kolorów, nie zawiera wybielaczy optycznych, posiada świeży, przyjemny zapach
• pH ~ 8
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Dokładnie odkurzyć czyszczoną powierzchnię. Sporządzić roztwór płynu w stężeniu
od 100 ml do 250 ml płynu na 5 I wody w zależności od zabrudzenia. Czyścić do momentu usunięcia zabrudzeń. Po zakończeniu
czyszczenia, dokładnie odessać pozostały roztwór wraz z rozpuszczonym brudem, a następnie przepłukać, np. odkurzaczem
piorącym i odessać wodę z płukania. *Uwaga! Przed pierwszym użyciem produktu, zaleca się sprawdzenie jego działania
w mało widocznym miejscu. Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu.
Zalecane stężenie robocze: Od 100 ml do 250 ml płynu na 51 wody w zależności od zabrudzenia.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041300) / 5L (EAN 5904013041317)
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PŁYN DO EKSTRAKCYJNEGO PRANIA DY WANÓW I TAPICERKI.

SKUTECZNY
I BEZPIECZNY DLA KOLORÓW.
Zastosowanie: Profesjonalny środek do czyszczenia i prania powierzchni tekstylnych o trwałych barwach i odpornych na działanie
wody: dywanów, wykładzin, mebli tapicerowanych, tapicerki samochodowej. Produkt do zastosowania profesjonalnego.
• Skoncentrowany środek przeznaczony do gruntownego czyszczenia i prania powierzchni tekstylnych metodą ekstrakcyjną
za pomocą odkurzaczy lub maszyn piorących
• Rozpuszcza brud wnikając głęboko we włókna tkaniny oraz neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• Niskopieniący, bezpieczny dla kolorów, nie zawiera wybielaczy optycznych
• Posiada przyjemny zapach
• pH ~ 8.5
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Dokładnie odkurzyć czyszczoną powierzchnię. Sporządzić roztwór płynu w stężeniu
od 11 do 3 I płynu na 10 I wody w zależności od zabrudzenia. Do sporządzenia roztworu używać tylko zimnej lub letniej wody.
Napełnić pojemnik urządzenia piorącego roztworem środka a następnie rozprowadzić go na czyszczonej powierzchni prowadząc
je równolegle zachodzącymi na siebie torami. Pozostawić na około 5-10 min. Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie odessać
pozostały roztwór wraz z rozpuszczonym brudem. Wyczyszczony, wilgotny włos dywanu wyprostować. W przypadku silnych
zabrudzeń zwiększyć stężenie produktu, sprawdzając wcześniej jego działanie w mało widocznym miejscu.
Zalecane stężenie robocze: Od 11 do 31 płynu na 10 I wody.
Dostępne pojemności: 1L (EAN 590413041324) / 5L (EAN 5904013041331)
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PROFESJONALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA STALI NIERDZEWNEJ.

EFEKTYWNE CZYSZCZENIE
STALI NIERDZEWNEJ.
Zastosowanie: Profesjonalny środek do czyszczenia elementów ze stali nierdzewnej. Może być również stosowany
do czyszczenia płytek ceramicznych. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie kwasów.
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
•
•
•
•

Przeznaczony do bieżącego czyszczenia powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej
Wysoce skuteczny w usuwaniu nalotów i osadów z kamienia oraz rdzy
Skutecznie usuwa nawet zaschnięte zabrudzenia
pH ~ 1

Sposób użycia i zalecane dozowanie: Nanieść nierozcięczony środek na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na 3-5
minuty, oczyścić powierzchnię za pomocą gąbki a następnie dokładnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt
z żywnością należy spłukać wodą jakości wody pitnej. *Uwaga! Przed pierwszym użyciem produktu, zaleca się sprawdzenie
jego działania w mało widocznym miejscu. Nie stosować na powierzchniach z kamienia, marmuru, wapienia, aluminium,
drewna, szkła akrylowego i powierzchniach lakierowanych. Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią etykiety
i karty charakterystyki produktu.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041348) / 5L (EAN 5904013041355)
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PROFESJONALNY PŁYN DO PIELĘGNACJI
I NABŁYSZCZANIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ.

EFEKT ANTI - FINGER
Zastosowanie: Profesjonalny środek do pielęgnacji i nabłyszczania powierzchni i różnych urządzeń ze stali nierdzewnej.
Produkt do zastosowania profesjonalnego.
• Przeznaczony do pielęgnacji i nabłyszczania powierzchni i różnych urządzeń ze stali nierdzewnej, np.: zabudowy wind,
balustrad, lad chłodniczych, szafek, sprzętów gastronomicznych - zmywarek, lodówek oraz innych urządzeń ze stali
nierdzewnej
• Usuwa odciski palców i zapobiega ich powstawaniu, efekt ANTI-FINGER
• Łatwo się rozprowadza, szybko odparowuje, nie pozostawia smug
• Ujednolica koloryt czyszczonej powierzchni i nadaje jej połysk
• Posiada delikatny, przyjemny zapach
Sposób użycia i zalecane dozowanie: Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść za pomocą rozpylacza niewielką
ilość nierozcieńczonego środka na czystą i suchą powierzchnię. Rozprowadzić równomiernie na powierzchni
za pomocą niepylącej szmatki i wytrzeć do sucha. Nie stosować na powierzchniach mających kontakt z żywnością.
Przed pierwszym użyciem produktu, zaleca się sprawdzenie jego działania w mało widocznym miejscu.
Przed zastosowaniem produktu zapoznać się z treścią etykiety i karty charakterystyki produktu.
Zalecane stężenie robocze: Produkt gotowy do użycia
Dostępne pojemności: 1L (EAN 5904013041362) / 5L (EAN 5904013041379)
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