CHEMIA KUCHENNA FIRMY FORLUX
FORLUX PG 14 przeznaczony jest do gruntownego mycia powierzchni
odpornych na środki zasadowe, zarówno maszyną
szorującą i przy myciu ręcznym za pomocą mopa.
Skutecznie usuwa z powierzchni zestarzały brud, smary,
oleje oraz gumowe ślady po wózkach i butach w
marketach oraz zakładach przemysłowych. Preparat
bardzo dobrze nadaje się do usuwania wszelkich
zniszczonych powłok ochronnych. Może być stosowany
w placówkach służby zdrowia oraz zakładach przemysłu
spożywczego i gastronomii. Atest HŻ/01260/02/2012
sprawdź inne produkty firmy Forlux

01.08.2019.

cena za op.250 ml
netto
brutto
7,21 zł
8,87 zł
cena za op.1 L
netto
brutto
18,77 zł
23,09 zł
cena za op.2 L
netto
brutto
36,48 zł
44,87 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
87,65 zł
107,81 zł

FORLUX KGO 14 Silnie skoncentrowany, gotowy do użycia odtłuszczacz,
przeznaczony do gruntownego mycia odpornych na
cena za op.0,5 L spr
środki zasadowe powierzchni kuchennych narażonych
netto
brutto
na zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego. Skutecznie
11,92 zł
14,66 zł
rozpuszcza i usuwa lepki brud, osady z pary, tłuszcz i
inne zanieczyszczenia pochodzenia organicznego.
Dzięki swoim właściwościom wysoko-pieniącym
cena za op.5 L
nie spływa z powierzchni pionowych, co znacznie
netto
brutto
poprawia efektywność mycia dzięki dłuższej ekspozycji
57,80 zł
71,09 zł
preparatu na mytej powierzchni
sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX ZC 07 przeznaczony jest do mycia wszystkich zmywalnych
powierzchni np.: szkło, meble, marmur, powierzchnie z
tworzyw sztucznych. Czyści dokładnie i nie pozostawia .
smug. Nadaje powierzchni idealny połysk i pozostawia
przyjemny zapach Stosowany w placówkach służby
zdrowia oraz zakładach przemysłu spożywczego i 2.
gastronomii, również do powierzchni mających kontakt z
żywnością. Atest HŻ/01260/01/201

sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za op.250 ml
netto
brutto
6,62 zł
8,14 zł
cena za op.1 L
netto
brutto
15,07 zł
18,54 zł
cena za op.2 L
netto
brutto
28,96 zł
35,62 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
65,52 zł
80,59 zł

FORLUX PD 13 - Płynny preparat na bazie aminy czwartorzędowej
przeznaczony do mycia i dezynfekcji narządzi i urządzeń
stosowanych w miejscach publicznych (np. szpitale), .
cena za op.2 L
przemyśle spożywczym, mięsnym, rybnym, gastronomii,
netto
brutto
mleczarskim. Stosowany do dezynfekcji wyposażenia,
44,67 zł
48,24 zł
pojemników, naczyń, sprzętów kuchennych, i innych
powierzchni. Dozwolony do mycia i dezynfekcji
urządzeń. i powierzchni mających kontakt z żywnością.
cena za op.5 L
Zakres działania: bakteriobójczy, grzybobójczy,
netto
brutto
wirusobójczy
101,52 zł
109,64 zł
sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX RDS - Preparat przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji
rąk pracowników zatrudnionych w przemyśle
spożywczym, w punktach sprzedaży produktów
spożywczych, gastronomii,restauracjach i kuchniach.
Zakres stosowania: powszechny.Posiada działanie
bakteriobójcze i grzybobójcze.
dostępne opakowania:
RDS 0,35K - 0,5 L
RDS 4K - 5 L

cena za op.0,5 L
netto
brutto
14,33 zł
17,63 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
77,80 zł
95,69 zł

sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX RA Antibacterial

-Mydło przeznaczone do codziennego
mycia rąk i ciała. Może być stosowane do wszystkich
rodzajów skóry. Ponadto zawiera wysokopieniące
środki powierzchniowo czynne oraz środki nawilżające
i natłuszczające. Skóra jest delikatna i miła w dotyku.
dostępne opakowania:
0,5L z pompką i 5 L

cena za op.0,5 L
netto
brutto
8,75 zł
10,76 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
33,40 zł
41,08 zł

sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NC 08 - Preparat przeznaczony jest do codziennego ręcznego
mycia wszelkich naczyń kuchennych oraz sztućców.
Doskonale sprawdza się również do mycia różnego
rodzaju pojemników, przyrządów oraz urządzeń w
masarniach, cukierniach oraz piekarniach.
Dokładnie myje i nabłyszcza nie pozostawiając
zacieków.
sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za op.0,5 L push
netto
brutto
6,99 zł
8,60 zł
cena za op.1 L
netto
brutto
8,98 zł
11,05 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
28,70 zł
35,30 zł

FORLUX NMS 14 - Preparat do maszynowego mycia naczyń i szkła w
zmywarkachprofesjonalnych, doskonale myje szklanki,
kieliszki oraz inne naczynia wykonane ze szkła
bezbarwnego. Można stosować do każdej zmywarki .
zaopatrzonej w urządzenie dozujące. Najlepszy efekt
mycia uzyskuje się w połączeniu z płynem do
zmywarek Forlux NNS 02

cena za op.5 L
netto
brutto
82,27 zł
101,19 zł
cena za op.10 L
netto
brutto
159,00 zł
195,57 zł

sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NNS 02 - Preparat do nabłyszczania naczyń i szkła w
zmywarkach profesjonalnych. Przeznaczony jest do
nabłyszczania naczyń wykonanych ze szkła
bezbarwnego, Nadaje się do każdego rodzaju twardości
wody. Preparat zapobiega powstawaniu osadów
kamienia wodnego w strefie płuczącej maszyn .
Umytym naczyniom nadaje idealny połysk.Najlepszy
efekt mycia uzyskuje się w połączeniu z płynem do go
zmywarek Forlux NMS 14.

cena za op.5 L
netto
brutto
90,43 zł
111,23 zł

sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NG 01 STONE REMOVER - skoncentrowany płyn do

cena za op.1 L
usuwania wszelkiego rodzaju osadów mineralnych
netto
brutto
(wapiennych) w zmywarkach mechanicznych, bemarach,
19,72 zł
24,26 zł
bemarach i kotłach i ekspresach do kawy. Bezpieczny
dla powierzchni ze stali kwasoodpornej, gla ceramiki,
cena za op.5 L
szkła oraz tworzyw sztucznych. Zawiera substancje
netto
brutto
chroniące powierzchnie przed korozją. Nie należy
69,97 zł
86,06 zł
stosować doemalii, aluminium, ocynkować i metali
kolorowych.
sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NG 14 Grill Remover - Preparat przeznaczony jest do
czyszczenia silnie zatłuszczonych i przypalonych
garnków,patelni, grilli, szyb kominkowych, pieców
konwekcyjno-parowych iinnych urządzeń kuchennych.
Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji.. Po
użyciu powierzchnia pozostaje czysta i błyszcząca.
Produkt należy stosować bez rozcieńczenia.

cena za op.0,5 L spr
netto
brutto
11,80 zł
14,51 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
59,90 zł
73,68 zł

sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NK 14 - przeznaczony jest do czyszczenia silnie zatłuszczonych
i przypalonych szyb kominkowych, piekarników,
pieców konwekcyjno-parowych i innych urządzeń.
kuchennych odpornych na preparaty silnie zasadowe
Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji.
Produkt należy stosować bez rozcieńczenia
sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za op.0,5 L spr
netto
brutto
14,56 zł
17,91 zł

FORLUX NKP 14 -przeznaczony jest do czyszczenia piekarników,
pieców konwekcyjno-parowych, blach piekarniczych,
rożen, patelni i innych urządzeń kuchennych odpornych
na preparaty silnie zasadowe. Zawiera inhibitory korozji,
ulega biodegradacji. Produkt stosować bez rozcieńczenia.

cena za op.5 L
netto
brutto
78,54 zł
96,60 zł

Piec konwekcyjno-parowy – RĘCZNE MYCIE ODTŁUSZCZAJĄCE
Urządzenie należy ogrzać lub schłodzić do temperatury 40-50 C, nanieść rozcieńczony
preparat Forlux NKP 013 na zabrudzoną powierzchnię, włączyć urządzenie w programie
para przez 10 minut przy temperaturze nie większej niż 50°C , skraplająca się para na
ściankach spowoduje spłynięcie brudu. Następnie należy spłukać strumieniem wody
chemię i resztki brudu
Piec konwekcyjny – RĘCZNE MYCIE ODTŁUSZCZAJĄCE
Włączyć urządzenie w programie temperatura nie większa niż 50°C, spryskać
równomiernie czyszczoną powierzchnię rozcieńczonym preparatem FORLUX NKP 14.
Pozostawić na około 15 minut do rozpuszczenia zabrudzeń. Następnie czyszczone
powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. POWIERZCHNIE KTÓRYCH PODGRZANIE
NIE JEST MOŻLIWE, należy potraktować preparatem FORLUX NKP013 na zimno,
przedłużając czas kontaktu do 60 minut
Jeśli po czyszczeniu pozostają białe osady wapienne, świadczy to o twardości wody,
należy wtedy zastosować środek myjąco-odkamieniający koncentrat Forlux NG 001,
proces mycia odkamieniającego przeprowadzić w taki sam sposób jak proces mycia
odtłuszczającego. W przypadku mycia przedmiotów aluminiowych nie należy dopuszczać
do długotrwałego kontaktu preparatu z czystą powierzchnią.

FORLUX PCH 10 -Płyn do mycia i czyszczenia chłodni, lodówek oraz
witryn chłodniczych.Działa skutecznie bez potrzeby
rozmrażania powierzchni mytych do – 25 °C.Może być
stosowany do ręcznego i maszynowego mycia
posadzek w chłodniach.

sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za op.0,5 L spr
netto
brutto
11,72 zł
14,42 zł
cena za op.5 L
netto
brutto
69,80 zł
85,85 zł

FORLUX ZPS - preparat do mycia i konserwacji powierzchni wykonanych
ze stali nierdzewnej lub innych metali. Specjalny olej o
właściwościach konserwujących tworzy na powierzchni cena za op.0,5 L spr
metalu warstwę ochronną, która nabłyszcza
netto
brutto
powierzchnię metalu i zabezpiecza ją przed ponownym
18,75 zł
23,06 zł
zabrudzeniem. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia .
smug ani jakichkolwiek innych nalotów. Preparat można
stosować do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników,
stołów , oraz wszelkiego rodzaju innych powierzchni
wykonanych ze stali nierdzewnej
sprawdź inne produkty firmy Forlux

FORLUX NG 10 BRUSH -Delikatne mleczko czyszczące
.

przeznaczone jest do czyszczenia kuchenek, blatów
zlewozmywaków, umywalek, muszli toaletowych,
glazury, terakoty, kabin prysznicowych oraz garnków
i zastawy stołowej. Nadaje się do czyszczenia
powierzchni emaliowanych i innych powierzchni w
kuchni oraz łazience. Skutecznie i szybko usuwa
tłuszcz i różnego rodzaju inny oporny brud,
pozostawiając czyste i lśniące powierzchnie bez
zarysowań i o przyjemnym, cytrynowym zapachu
sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za op.0,5 L
netto
brutto
7,55 zł
9,29 zł

FORLUX NS 2507 -Sól w tabletkach do zmiękczania wody
Wysokiej jakosci sól do ochrony zmywarek i naczyń
przed działaniem twardej wody.
Zapobiega tworzeniu się zacieków i osadzaniu
kamienia.

sprawdź inne produkty firmy Forlux

cena za worek 25 kg
netto
brutto
40,26 zł
49,52 zł

CHEMIA KUCHENNA FIRMY COLAB
Absorbit - Proszek o silnym działaniu myjąco-odtłszczającym , zasadowy
odczyn bez wysiłku usuwa wszelki tłuszcz,
charakteryzuje się wysoką wydajnością przeznaczony
do czyszczenia wyposażenia kuchni, podłóg i ścian łatwy w użyciu doskonałe działanie odtłuszczające czyści gruntownie frytownice wydłużając przydatność
oleju, pozwalając na lepsze wykorzystanie sprzętu
zawiera substancje chroniące metale - silne działanie
czyszczące bez zagrożenia dla kosztownego
wyposażenia kuchni

cena za op.2,2 kg
netto
brutto
63,48 zł
78,08 zł

Dip-it-Plus - Silnie skoncentrowany proszek do usuwania osadów po
kawie i herbacie, skoncetrowany wybielacz tlenowy
przeznaczony do usuwania z powierzchni naczyń
odbarwień po kawie i herbacie, zapobiega żółknięciu

naczyń z tworzyw sztucznych, nie niszczy materiałów

cena za op.2,4 kg
netto
brutto
99,43 zł
122,30 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

Chromol - Środek do mycia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej

.

np. zmywarek do naczyń, szaf chłodniczych, lad,
półek, kontuarów, specjalny olejek o właściwościach
konserwujących tworzy na powierzchni metalu
równomierną warstwę ochronną przy użyciu preparatu
brud i zacieki usuwa sie bez rysowania materiału

cena za op.0,5 L
netto
brutto
47,83 zł
58,83 zł

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

Greasecutter Plus - Przeznaczony do czyszczenia silnie
zatłuszczonych i przypalonych garnków, patelni, opiekaczy,
piecy konwekcyjno-parowych i innych urządzeń kuchennych.

Charakteryzuje się wysoką zdolnością czyszczenia, .
usuwa zaskorupienia i przypalenia

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

cena za op.5 L
netto
brutto
157,41 zł
193,61 zł

Strip-A-Way - Silnie skoncetrowany płyn do usuwania osadów
mineralnych, usuwa osady mineralne ze zmywarek,
bemarów, kotłów i ekspresów do kawy działa szybko i
skutecznie zawiera substancje chroniące czyszczone

cena za op.5 L
netto
brutto
140,78 zł
173,16 zł

powierzchnie przed korozją

sprawdź inne produkty firmy Ecolab

Mikro-Quat Extra - Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu
i urządzeń kuchennych, nie niszczy materiałów, chroni
skórę, nie wpływa szkodliwie na żywność

cena za op.5 L
netto
brutto
215,29 zł
264,81 zł

Renolit - Środek czyszczący do powierzchni kuchennych, przeznaczony
do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni,
roboczych, szafek kuchennych, maszyn i urządzeń
kuchennych przeznaczony również do delikatnych
materiałów

cena za op.10 L
netto
brutto
267,39 zł
328,89 zł

dostępne opakowania:
10 L
cena netto 259,60 zł cena brutto 319,31 zł

J0LA -Krem do rąk dostępny w tubce o pojemności
100 ml oraz w butelce z dozownikiem o pojemności
500 ml.
Krem bardzo dobrze nawilża i natłuszcza skórę.
Zawiera w swoim składzie glicerynę - środek doskonale
nawilżający i wiążący wodę w warstwie rogowej naskórka
oraz ekstrakty z 8 ziół (rumianek, skrzyp polny, szałwia,
rozmaryn,pokrzywa,melisa, chmiel,aloes), oliwę z oliwek
i silikon, dzięki czemu krem doskonale łagodzi
podrażnienia skóry spowodowane przez detergenty i
zapobiega pierzchnięciu rąk. Bardzo dobrze wchłanialny,
w wyraźny sposób poprawia elastyczność i
miękkośćnaskórka, pozostawia efekt silky touch.
O zapachu świeżej cytryny. Przebadany dermatologicznie

cena za op 100 ml
netto
brutto
1,58 zł
1,94 zł
promocja
1,32 zł
1,62 zł
cena za op 0,5 L
netto
brutto
5,76 zł
7,08 zł
promocja
4,80 zł
5,90 zł

