
Środki higieny kuchennej



ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

Greasecutter Plus

• płyn do czyszczenia silnie
zatłuszczonych i przypalo-
nych powierzchni garn-
ków, patelni, opiekaczy,
piecy konwekcyjno-paro-
wych i innych urządzeń
kuchennych

• charakteryzuje się wysoką
zdolnością czyszczenia,
usuwa zaskorupienia 
i przypalenia

• do stosowania na ciepłą
powierzchnię

• środek do usuwania osa-
dów wapniowych do na-
czyń i maszyn pralniczych

• pozwala utrzymać urzą-
dzenie w higienicznym
stanie

• działa skutecznie i nie po-
woduje korozji materiału
urządzenia

• nie zawiera kwasu solne-
go

• nie pieni się
• małe części można oczy-

ścić przez zanurzenie
• oszczędny i łatwy w uży-

ciu

• biologiczny produkt udraż -
niający i odtłuszczający
rury kanalizacyjne

• gwarantuje poprawne
działanie odstojnika tłusz-
czów

• pozostawia przyjemny 
i długotrwały zapach

• nadaje się do udrażniania
przyblokowanych odpły-
wów wanien i pryszniców

• silnie skoncentrowany
płyn o działaniu czyszczą-
co-rozpuszczającym

• przeznaczony do usuwa-
nia osadów mineralnych
ze zmywarek, bemarów,
kotłów i ekspresów do
kawy

• działa szybko i skutecznie;
zawiera substancje chro-
niące czyszczone po-
wierzchnie przed korozją

• nieszkodliwy dla środowi-
ska

Symbol: 9042690
Opakowanie 
handlowe: 4 x 5 l

• środek do czyszczenia
chłodni nie wymagający
rozmrażania

• doskonały efekt czyszcze-
nia w temperaturze do -
30°C

• środek skuteczny w przy-
padku zabrudzeń typo-
wych dla chłodni

• ma przyjemny zapach

• proszek o silnym działa-
niu myjąco- odtłuszczają-
cym, posiada działanie
ochronne dla metali kolo-
rowych i lekkich

• silnie działający, zasado-
wy odczyn usuwa wszelki
tłuszcz

• wysoka wydajność pro-
duktu

• przeznaczony do czysz-
czenia wyposażenia kuch-
ni, podłóg i ścian - łatwy
w użyciu

• doskonałe działanie od-
tłuszczające

• zawiera substancje chro-
niące metale - silne dzia-
łanie czyszczące bez za-
grożenia dla kosztowne-
go wyposażenia kuchni

Strip-A-Way
Powder

FreedrainStrip-A-Way

Symbol: 9031480
Opakowanie
handlowe: 12kg

Symbol: 9013550
Opakowanie 
handlowe: 10 l

Symbol: 9021290
Opakowanie 
handlowe: 4 x 5 l

Freezer Cleaner

Absorbit

Symbol: 9009590
Opakowanie 
handlowe: 2 x 5 l

Symbol: 9024210
Opakowanie 
handlowe: 6 x 2,2 kg

SPECJALISTYCZNE ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

• silnie skoncentrowany
proszek do usuwania osa-
dów po kawie i herbacie

• zapobiega żółknięciu na-
czyń z tworzyw sztucz-
nych, nie niszczy materia-
łów

• nieszkodliwy dla środowi-
ska dzięki wyważonej for-
mule chemicznej

Dip it Plus

Symbol: 9036740
Opakowanie
handlowe: 6 x 2,4 kg 

Greasestrip Plus

• żel do czyszczenia silnie
zatłuszczonych i przypalo-
nych powierzchni, garn-
ków, patelni, opiekaczy,
piecy konwekcyjno-paro-
wych i innych urządzeń
kuchennych

•charakteryzuje się wysoką
zdolnością czyszczenia
także na pionowych po-
wierzchniach

•chroni stal nierdzewną
przed czernieniem

•do stosowania na ciepłą
powierzchnię 

Symbol: 9004300
Opakowanie 
handlowe: 4 x 5 l

• środek do usuwania osa-
dów mineralnych z po-
wierzchni mających kon-
takt z żywnością

• jest bezpieczny dla pro-
duktów spożywczych, nie
zawiera substancji zapa-
chowych i barwników

• usuwa osad z czajników
oraz ekspresów do kawy i
herbaty

• usuwa plamy po wodzie
ze wszystkich powierzch-
ni

Lime-A-Way
Special

Symbol: 9037600
Opakowanie
handlowe: 4 x 1 l

• skoncentrowany środek
do usuwania osadów mi-
neralnych z przemysło-
wych maszyn do mycia
naczyń

• regularne używany za-
pewnia utrzymanie mak-
symalnej wydajności ma-
szyn do mycia naczyń w
długim okresie czasu

• usuwa nawet najtrwalsze
osady mineralne

• bezwonny środek przy-
jemny w użyciu

Lime-A-Way Extra

Symbol: 9021330
Opakowanie
handlowe: 4 x 5 l

• do użycia bez konieczno-
ści zastosowania środków
ochrony osobistej

• przeznaczony do czysz-
czenia piekarników, grilli,
pochłaniaczy i przewo-
dów wentylacyjnych

• doskonały do gruntowne-
go i codziennego czysz-
czenia 

• bezpieczny dla aluminium

• nie wydziela trujących
oparów

Greaselift RTU

Symbol: 9080580
Opakowanie
handlowe: 6 x 750 ml 

Greasecutter Fast
Foam
• gruntownie czyszczący i

odtłuszczający środek do
grilla o wysokiej skutecz-
ności

•nie wydziela niebezpiecz-
nych oparów, zmniejsza-
jąc ryzyko powstania pło-
mienia

•zakres zastosowania: gril-
le, piekarniki, okapy,
wentylatory, ruszty, fryt-
kownice oraz wszystkie
powierzchnie kuchenne i
sztućce, które wymagają
skutecznego czyszczenia
odtłuszczającego

Symbol: 9052810
Opakowanie 
handlowe: 4 x 750 ml



ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

• środek do szorowania w
płynie czyści dokładnie
mocno zabrudzone po-
wierzchnie, nie powodu-
jąc ich zniszczenia

• szczególna zdolność roz-
puszczania brudu i tłusz-
czu

• nadaje się szczególnie do
wrażliwych powierzchni
jak emalia, stal szlachet-
na, ceramika, szkło

• usuwa pozostałości ka-
mienia wapiennego

• nadaje zapach świeżości 
i blask czystości

• oszczędny w użytkowaniu

• środek czyszczący do po-
wierzchni kuchennych

• przeznaczony do czysz-
czenia wszystkich wodo-
odpornych powierzchni,
takich jak: podłogi, ścia-
ny, sufity, blaty robocze,
szafki kuchenne, maszy-
ny, urządzenia kuchenne

• usuwa szybko i łatwo
wszystkie specyficzne za-
brudzenia kuchenne

• usuwa silne osady olejo-
we i pochodzenia tłusz-
czowego

• szerokie spektrum zasto-
sowania

• przeznaczony również do
delikatnych materiałów

• przyjemny świeży zapach
• duża zdolność biodegra-

dacji

• środek do czyszczenia sil-
nie zabrudzonych podłóg

• oczyszcza powierzchnię z
pozostałości organicz-
nych, takich jak: olej,
tłuszcz i białka

• znajduje zastosowanie w
usu waniu tłuszczu i upo-
rczywych zabrudzeń w
kuchniach, stołówkach i
innych miejscach przezna-
czonych do przygotowy-
wania żywności

• alkaliczny środek do
czyszczenia podłóg

• intensywnie czyszczący,
przeznaczony do wszyst-
kich wodoodpornych po-
wierzchni głównie do
podłóg kuchni zbioro-
wych oraz do podłóg
przemysłowych

• doskonały efekt czyszcze-
nia w przypadku płytek
ochronnych oraz płytek z
kamionki szlachetnej

• środek do wszystkich ty-
pów maszyn, np.. Do au-
tomatów czyszczących,
maszyn jednotarczowych

• neutralny zapach

Rilan®

Symbol: 3031970
Opakowanie
handlowe: 6 x 0,75 l

Renolit® Regain Regain Floor

Symbol: 
9032960 / 9014520
Opakowanie
handlowe:
6 x 1 l / 10 l

Symbol: 9007250
Opakowanie
handlowe: 4 x 5 l

Symbol: 9031090
Opakowanie
handlowe: 10 l

• uniwersalny, kwaśny śro-
dek czyszczący

• środek do usuwania osa-
du wapiennego przy
czyszczeniu konserwują-
cym oraz gruntownym w
kuchni;

• przeznaczony również do
urządzeń sanitarnych

• przyjemny świeży zapach

• specjalistyczny środek hi-
gieny kuchennej

Renolit® Surf

Symbol: 9029380
Opakowanie
handlowe: 10 l

• środek biologiczny o wła-
ściwościach wiążących i
niszczących zapachy

• działa u samego źródła
przykrego zapachu

• pozostawia neutralny,
świeży zapach

• wspomaga działanie urzą-
dzeń odtłuszczających

Ne-O-dor

Symbol:
9030820 / 9006790
Opakowanie
handlowe:
6 x 0,75 l / 2 x 5 l

• proszek do mycia silnie
zabrudzonych powierzch-
ni i przedmiotów z kamie-
nia, drewna i metalu ta-
kich jak np.: podłogi, płyt-
ki ceramiczne, garnki

• duża siła czyszczenia
dzięki dodatkowi aktyw-
nego tlenu

• czyści samoczynnie i do-
kładnie

• wybiela i pozbawia przy-
krego zapachu

• duża zdolność rozpusz-
czania tłuszczu

• przyjemny cytrynowy za-
pach

Perr® aktiv

Symbol: 9038570
Opakowanie
handlowe: 10,00 kg 

• środek do mycia i konserwa-
cji powierz chni ze stali szla-
chetnej np. zmywarek do
naczyń, szaf chłodniczych,
lad, półek, kontuarów, a
także wszelkiego rodzaju
naczyń służących do goto-
wania, pieczenia, smażenia

• specjalny olejek o właści-
wościach konserwujących
tworzy na powierzchni
metalu równomierną war-
stwę ochronną

• poddane działaniu środka
powierzchnie dają się bez
trudu oczyścić

• nie rysuje powierzchni
• oszczędne zużycie dzięki

załączonemu spryskiwa-
czowi

• łatwo usuwa brud i zacieki

Chromol®

Symbol: 9029390
Opakowanie 
handlowe: 6 x 0,5 l

• środek myjący do cera-
micznych płyt grzewczych
oraz do powierzchni ze
stali szlachetnej

• łatwo usuwa zabrudzenia
oraz pozostałości tłuszczu
i wapnia

• działa delikatnie na po-
wierzchnie dzięki łagod-
nym substancjom poleru-
jącym

• pozostawia błyszczący
film ochronny

• posiada przyjemny za-
pach

Helios® Brillant

Symbol: 9012640
Opakowanie
handlowe: 6 x 0,5 l

• uniwersalny środek czysz-
czący do okien, po-
wierzchni z tworzyw
sztucznych, płytek cera-
micznych, zlewozmywa-
ków i armatury

• usuwa najbardziej upor -
czywe zabrudzenia

• przywraca połysk nie po-
zostawiając smug

• gotowy do użycia

Symbol: 9005200
Opakowanie
handlowe: 12 x 500 ml

Spray Cleaner
• gotowy do użycia prepa-

rat do polerowania wyro-
bów metalowych, przy-
wracający połysk po-
wierzchniom ze stali nie-
rdzewnej

• szybko i delikatnie usuwa
nawet uporczywy brud 
i tłuszcz, a także osady
wapienne, zacieki, rdzę,
zanieczyszczenia stałe czy
produkty utleniania

Symbol: 9006770
Opakowanie
handlowe: 12 x 500 ml

Polish Cleaner
• przeznaczony do wszyst-

kich drewnianych po-
wierzchni (jak drzewo te-
kowe, dąb i machoń) oraz
do wszystkich powierzch-
ni lakierowanych i malo-
wanych

• pozostawia warstwę och-
ronną, tworzącą płaszcz
ochronny, zabezpieczają-
cy powierzchnię przed
śladami palców, wodą 
i kurzem

Pro shine special

Symbol: 3029990
Opakowanie
handlowe: 6 x 500 ml



ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

ŚRODKI MYJĄCO - DEZYNFEKCYJNE

ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

ŚRODKI HIGIENY KUCHENNEJ

• środek biobójczy do dezynfekującego
mycia powierzchni, sprzętu oraz urzą-
dzeń kuchennych

• nie niszczy materiałów
• chroni skórę
• nie wpływa szkodliwie na żywność
• bezpieczne i dostosowane do potrzeb

dozowanie gwarantuje oferowane
przez Ecolab urządzenie dozujące Mikro
Spray

• szybko działający, gotowy do użycia
preparat dezynfekcyjny

• dla zakładów/działów zajmujących się
przetwórstwem/obróbką żywności

• aktywny w stosunku do bakterii i grzy-
bów

• nie zawiera substancji zapachowych
• charakteryzuje się krótkim czasem dzia-

łania

Mikro - Quat Extra

Symbol: 9047240
Opakowanie 
handlowe: 2 x 5 l

Sirafan® Speed

Symbol: 9034370
Opakowanie 
handlowe: 6 x 0,75 l

• alkaliczny środek czyszczący w koncen-
tracie do usuwania zabrudzeń tłuszczo-
wych z pie ców konwekcyjno-parowych 
z systemem automatycznego mycia

• nadaje się do codziennego użytku 
• specjalna formuła czyści piece zarówno

w wysokich (maks. 50 oC) jak i niskich
temperaturach  

• usuwa najtrwalszy osad  
• bezpieczny w użyciu 

• środek nabłyszczający przeznaczony do
automatycznych systemów czyszczenia
lub robotów czyszczących w piecach
konwekcyjno-parowych

• nadaje się do codziennego użytku 
• specjalna formuła neutralizuje alkalicz-

ność w komorze pieca i usuwa osady
wapienne, które nawarstwiają się pod-
czas procesu pieczenia oraz pozostawia
suchą, higieniczną i błyszczącą po-
wierzchnię  

• odpowiedni do wszystkich typów wody 
• łatwy i bezpieczny w użyciu 

Oven Cleaner Power Oven Rinse Power

Symbol: 9019640
Opakowanie 
handlowe: 4 x 5 l

Symbol: 9021430
Opakowanie 
handlowe: 2 x 5 l

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków

tel. 12 26-16-100, fax: 12 26-16-101
www.ecolab.pl

•środek do czyszczenia gorących
urządzeń grillowych

• przeznaczony do czyszczenia
gorących urządzeń grillowych,
jest innowacyjnym szybko
działającym środkiem czyszczą-
cym, który nie jest żrący

• łatwy w użyciu
• produkt ten jest przeznaczony

do użycia jako środek czysz-
czący oraz odtłuszczający 
w czasie działanie grilla, 
w wysokich temperaturach

• jest rozwiązaniem, które umożl -
iwia utrzymanie odpowiedniej,
wysokiej jakości żywności

• dodatkowo dla jeszcze lepsze-
go rezultatu czyszczenia istnie-
ją w zakupie ściągaczka 
i szczotka Grease Express

Grease Express

Symbol: 9027160
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

• środek do czyszczenia sztuć-
ców i sreber

• w formie bloku

• silnie skoncentrowany 

• do mycia nakryć i naczyń ze
stali uszlachetnionej oraz do
kąpieli elektrolitycznych służą-
cych usuwaniu osadów ze sre-
bra

• charakteryzuje się wysoką
zdolnością czyszczenia

• nie powoduje żadnych ubyt-
ków w srebrze

• nieszkodliwy dla środowiska

• środek do czyszczenia sztuć-
ców i sreber

• silnie skoncentrowany 

• do mycia nakryć i naczyń ze
stali uszlachetnionej oraz do
kąpieli elektrolitycznych służą-
cych usuwaniu osadów ze sre-
bra

• nie powoduje żadnych ubyt-
ków w srebrze

•prosty w użyciu dzięki poręcz-
nemu opakowaniu 

• nieszkodliwy dla środowiska

Solid Assure Plus Assure Powder

Symbol: 9033370
Opakowanie 
handlowe: 2 x 4,5 kg

• superskoncentrowany

• doskonale nadaje się do czysz-
czenia powierzchni emaliowa-
nych, ze stali nierdzewnej, ka-
mienia oraz materiałów synte-
tycznych

• czyści oraz usuwa zabrudzenia
w toaletach

• wybiela powierzchnie urzą-
dzeń sanitarnych oraz usuwa
nieprzyjemny zapach

Mould-Ex 

Symbol: 9050970
Opakowanie 
handlowe: 4 x 1 l

Symbol: 9035200
Opakowanie 
handlowe: 6 x 2,40 kg

• środek do czyszczenia podłóg
nie wymagający spłukiwania

• całkowicie usuwa zabrudzenia
pochodzenia tłuszczowego ze
śliskich podłóg

• oparty na chronionej patentem
technologii wash`n walk roz-
kłada zabrudzenia tłuszczowe
sprawiając, że podłoga staje się
czysta i bezpieczna

• zaawansowana formuła pro-
duktu stanowi połączenie
składników biologicznych 
z tradycyjnymi środkami czysz-
czącymi w celu usunięcia na-
gromadzonych tłustych osa-
dów typowych dla restauracji 
i gastronomii

• oszczędność czasu sprzątania,
gdyż produkt nie wymaga
spłukiwania

Wash`n Walk

Symbol: 9038910
Opakowanie 
handlowe: 2 x 5 l


