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Od 1999 roku produkujemy i dystrybujemy środki myjące, czyszczące i dezynfekujące, 
przeznaczone przede wszystkim do profesjonalnego zastosowania. W 2005 roku nasza 
macierzysta firma weszła w skład spółki ATOTECH – wiodącego na światowym rynku 
dystrybutora galwanotechniki (General Metal Finishing) i elektroniki (Printed Circuit 
Boards Manufacturing).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji środków chemicznych, 
umożliwiające nowoczesne i innowacyjne rozwiązania nie tylko dla gastronomii. 
Podczas opracowywania nowych technologii kładziemy nacisk na ich funkcjonalność, 
biodegradację oraz ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami. 

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę zarówno w zakresie wyboru 
środków chemicznych jak i w zakresie sposobu ich aplikacji.

Nasze produkty oraz oferowane przez nas usługi otrzymały certyfikat jakości ISO 9001:
2000. 

PRODUKTY:
ŚRODKI CZYSTOŚCI DO ZMYWAREK, HIGIENA KUCHENNA, HIGIENA OSOBISTA, 
ŚRODKI CZYSTOŚCI DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, ŚRODKI CZYSTOŚCI DO 
MASZYN CZYSZCZĄCYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI ATOTECH

USŁUGI:
• Profesjonalne systemy dozujące do zmywarek przemysłowych zapewniające kontrolę 

jakości zmywania wraz z gwarancją serwisu
• Wyliczenia wydajności dla danych typów zmywarek
• Monitoring jakości wody wraz z propozycjami podniesienia jej klasy
• Tworzenie ofert dozowników mydła w płynie i środków do rozcieńczania koncentratów 

przeznaczonych do higieny kuchennej
• Przygotowywanie oferty spryskiwaczy piankowych i naściennych urządzeń 

mieszających do niskociśnieniowego czyszczenia powierzchni i urządzeń 
w gastronomii

• Szkolenia personelu lokali gastronomicznych w zakresie aplikacji środków 
czyszczących, przepisów sanitarnych, zasad mycia, czyszczenia i dezynfekcji oraz 
wdrażania planów higieny w lokalach zgodnymi z systemem HACCP.

• Opracowanie propozycji kompletnej metodyki dbania o systemy sanitarne 

Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie firmy.

KONTAKT:

PRODUCENT:
Atotech CZ, a.s.
dywizja środki do mycia 
Belgická 5119
466 05 Jablonec nad Nisou
Informacje:
E-mail:  info@orkan-profi.com
Internet:  www.orkan-profi.com



DETERGENTY W PŁYNIE
DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH PRZEMYSŁOWYCH

DETERGENTY PROSZKOWE
DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH PRZEMYSŁOWYCH

Orkán® PROFI ekol-plus

Uniwersalny, wysoce skoncentrowa-
ny detergent do zmywarek przemy-
słowych. Dzięki składnikom zapo-
biegającym korozji metali, zapewnia 
wydajne i bezpieczne zmywanie na-
czyń i sztućców z metali kolorowych 
i aluminium. Chroni przed korodowa-
niem również mechanizm zmywarki. 

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 2 - 4 g/l wo-
dy o temp. 45 - 70 °C

Orkán® PROFI TABLETKI 2 w 1

Innowacyjne tabletki do mycia pr-
zeznaczone do zmywarek przemy-
słowych. Poprzez łatwość dozowania 
i unikalny skład chemiczny środka są 
one wyjątkowo skuteczne w usuwaniu 
również mocno zaschniętych i trud-
nych zanieczyszczeń. Są przeznac-
zone do zmywania każdego rodzaju 
naczyń i szkła Z WYJĄTKIEM PRZED-
MIOTÓW WYKONANYCH Z METALI 
KOLOROWYCH I ALUMINIUM.

Sposób użycia: 
Wstępnie: 1 tabletka na 15 litrów wody 
o temp. 45 - 70 °C. Po każdym 5 myciu 
dodajemy kolejną tabletkę 2w1. 

Orkán® PROFI sanit

Wysoce skoncentrowany, specjalistycz-
ny proszek zawierający środek dezynfe-
kujący przeznaczony do mycia naczyń w 
zmywarkach przemysłowych. Aktywny 
chlor zawarty w preparacie zapewnia 
wysoką jakość mycia oraz skuteczną 
dezynfekcję. Jest przeznaczony do zmy-
wania każdego rodzaju naczyń Z WYJĄT-
KIEM PRZEDMIOTÓW WYKONANYCH 
Z METALI KOLOROWYCH I ALUMINIUM.

Sposób użycia: 
Mycie: 2 - 4 g/l wody o temp. 45 -70 °C.
Dezynfekcja: 4 g/l wody o temp. 60 °C.
Czas mycia i dezynfekcji: min. 2 minuty. 
Spektrum aktywności biobójczej: A B 
(EN 1040.1276.13727)

Orkán® PROFI połysk
Preparat płuczący o lekko kwasowym 
odczynie przeznaczony do zmywa-
rek przemysłowych. Niezbędny do 
końcowego spłukiwania osadów 
mineralnych z naczyń, sztućców 
i szkła podczas zmywania. Obniżając 
naprężenie powierzchniowe mytych 
powierzchni zapewnia ich szybkie 
schnięcie i wysoki połysk. JEST 
NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PROGRA-
MU ZMYWAJĄCEGO ORKÁN® i może 
być łączony z całą gamą środków 
myjących Orkán® PROFI. 

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 0,2 - 0,6 ml/l 
wody o temp. 80 - 85 °C.

Orkán® PROFI uniwersalny

Płyn do mycia przeznaczony do ws-
zystkich rodzajów zmywarek przemy-
słowych. Dzięki unikalnemu składowi 
chemicznemu zapobiega tworzeniu 
się na mytych naczyniach osadów mi-
neralnych. Detergent może być stoso-
wany do zmywania wszystkich typów 
naczyń i szkła Z WYJĄTKIEM PRZED-
MIOTÓW WYKONANYCH Z METALI 
KOLOROWYCH I ALUMINIUM.

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 2 - 4 g/l 
wody o temp. 55 - 70 °C.

Orkán® PROFI alu

Profesjonalny, wyjątkowo wydajny 
uniwersalny środek myjący prze-
znaczony do wszystkich rodzajów 
zmywarek przemysłowych. Dzięki 
unikalnemu składowi chroni zmyw-
arkę przed korozja. Odpowiedni do 
zmywania każdego rodzaju naczyń 
i szkła, w tym również przedmiotów 
wykonanych z metali kolorowych. 

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 1 - 4 g/l 
wody o temp. 55 - 70 °C.

Orkán® PROFI UNI-Plus

Uniwersalny środek myjący, zawie-
rający cząsteczki aktywnego chloru, 
przeznaczony do wszystkich typów 
zmywarek. Skutecznie usuwa resztki 
jedzenia oraz osady z kawy i herbaty 
ze zmywanych naczyń. Detergent 
może być stosowany do zmywania 
wszystkich typów naczyń i szkła 
Z WYJĄTKIEM PRZEDMIOTÓW WY-
KONANYCH Z METALI KOLOROWYCH 
I ALUMINIUM.

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 1 - 4 g/l 
wody o temp. 55 - 70 °C.

Orkán® PROFI do szkła

Specjalistyczny preparat przezna-
czony do mycia szkła. Nie zawiera 
fosforanów dzięki czemu łączy w so-
bie wysoką skuteczność zmywania 
z delikatną pielęgnacją powierzchni 
szklanych, glazury i dekoracji. 

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 1 - 3 g/l 
wody o temp. 45 - 70  °C.

Orkán® PROFI EXTRA

Specjalistyczny, silnie skoncentrowa-
ny detergent przeznaczony do zmy-
warek przemysłowych o dużej sile 
przerobowej, przeznaczony wyłącznie 
do aplikacji ZMYWANIE WSTĘP-
NE EXTRA ATOTECH. Aplikowanie 
detergentu poprzez spryskiwanie 
zapobiega powstawaniu smug i za-
cieków na umytych powierzchniach, 
zapewniając tym samym ZACHOWA-
NIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW 
HIGIENY podczas zmywania.

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 15 - 20 g/l 
wody o temp. 70 °C.

DETERGENT
DO PŁUKANIA



SYSTEMY DOZUJĄCE
DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH PRZEMYSŁOWYCH

KONSERWACJA FILTRÓW DO WODY

Orkán® sól konserwująca GRANULOWANA

Sól chemicznie oczyszczona prze-
znaczona do konserwacji filtrów do 
wody w zmywarkach domowych i pr-
zemysłowych, piecach konwekcyjno 
- parowych i ekspresach do kawy. 
Krystaliczna struktura preparatu 
zapewnia w każdej temperaturze 
optymalne rozpuszczanie środka 
konserwującego. 

Orkán® sól konserwująca - TABLETKI

Sól chemicznie oczyszczona w tab-
letkach przeznaczona do konserwacji 
filtrów do wody.

Imagin® odkamieniacz

Specjalistyczny i bardzo wydajny 
środek odkamieniający o kwasowym 
odczynie przeznaczony do eliminacji 
osadów mineralnych z wnętrz zmy-
warek i pralek. Może być używany 
również do usuwania kamienia z pr-
zedmiotów porcelanowych i nierd-
zewnych. Skutecznie usuwa osady 
z trudno dostępnych miejsc.

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 20 - 30 ml/l 
ciepłej wody – roztwór do zanurzania 
lub płukania
100 - 300 ml/l ciepłej wody – roztwór 
do spryskiwania.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ

Środek czyszczący w proszku prze-
znaczony do zmywarek domowych 
i przemysłowych. Dzięki zawartości 
aktywnego chloru ma silne właściwości 
dezynfekujące. Doskonale eliminuje 
osady i tłuszcze z systemu myjącego 
oraz całej przestrzeni zmywarki. Zapew-
nia usuwanie zabrudzeń także z trudno 
dostępnych miejsc. Może być używany 
do wszystkich zmywarek domowych 
i przemysłowych.

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach: 1 opakowa-
nie na 10 l wody.

Orkán® proszek do czyszczenia

CZYSZCZENIE KOŃCOWE

Ręcznie sterowany dozownik deter-
gentu myjącego do zmywarek prze-
mysłowych.

Microplus

BRIGHTWELL® BRIGHTLOGIC WD1BRIGHTWELL  BRIGH

Cyfrowy dozownik detergentu do 
zmywania i płukania przeznaczony 
do zmywarek przemysłowych z syste-
mem podnoszenia. Sterowany przez 
zegar, proporcjonalnie, lub czujnikiem 
przewodności z możliwością podłąc-
zenia urządzenia kontrolującego 
poziom detergentu. Wyposażony w 
pamięć monitorującą proces dozowa-
nia koncentratu.

BRIGHTWELL® BRIGHTLOGIC WD2BRIGHTWELL  BRIGH

Cyfrowy dozownik detergentu do 
zmywania i płukania naczyń w 
zmywarkach przemysłowych o dużej 
sile przerobowej. Sterowany zega-
rowo, proporcjonalnie, lub czujnikiem 
przewodności z możliwością podłąc-
zenia urządzenia kontrolującego 
poziom detergentu. Wyposażony w 
pamięć monitorującą proces dozowa-
nia koncentratu.

CZYSZCZENIE I ODKAMIENIANIE



HIGIENA OSOBISTA

DOZOWNIKI NAŚCIENNE

CZYSZCZENIE PIECÓW

Imagin® do grillów i pieców

Profesjonalny i wydajny wysoce aktywny 
środek do usuwania silnych zanieczysz-
czeń. Pozwala na szybką i efektywną eli-
minację przypalonych resztek pokarmów 
na naczyniach, grillach, piekarnikach oraz 
frytkownicach.

Sposób użycia: 
Czyszczenie piekarników, grillów itp. – nanieść 
nierozcieńczony płyn na powierzchnię o temp. 
70 °C. Pozostawić na 5  - 15 min. Spłukać czystą 
wodą. Czyszczenie frytkownic – po spuszcze-
niu zużytego oleju napełnić urządzenie roztwo-
rem 500 ml/l i gotować przez 15 min. Dokład-
nie wypłukać urządzenie czystą wodą. Roztwór 
do zanurzania – 100 ml/l wody. Czyszczone 
przedmioty zanurzyć w roztworze preparatu na 
15 - 30 min. Opłukać czystą wodą. 

Spryskiwacz ciśnieniowy ALTA 2000

Profesjonalny spryskiwacz do apli-
kacji środków czyszczących Imagin® 
do grillów i pieców konwekcyjno - pa-
rowych o dużych powierzchniach.

Imagin® do pieców konwekcyjno - parowych 
AUTOMAT M

Specjalistyczny środek przeznaczony 
do automatycznego czyszczenia 
pieców konwekcyjno - parowych posi-
adających system autoczyszczący. 

Sposób użycia:
Nierozcieńczony środek podłączyć 
do systemu samoczyszczącego pieca 
konwekcyjno - parowego do portu 
„ŚRODEK DO MYCIA”. 

Imagin® do pieców konwekcyjno - parowych 
AUTOMAT O

Specjalistyczny środek przeznaczony 
do automatycznego płukania pieców 
konwekcyjno - parowych posiadają-
cych system autoczyszczący. 

Sposób użycia:
Nierozcieńczony środek podłączyć 
do systemu samoczyszczącego pieca 
konwekcyjno - parowego do portu 
„ŚRODEK DO PŁUKANIA”.

Imagin® koncentrat do mycia naczyń

Skoncentrowany, delikatnie per-
fumowany preparat do wstępnego, 
ręcznego zmywania naczyń i mycia 
powierzchni. Zawiera aktywne 
składniki antybakteryjne i zapewnia 
skuteczne czyszczenie zabrudzonych 
przedmiotów. Przeznaczony do 
stosowania w lokalach gastrono-
micznych i lokalach przetwórstwa 
spożywczego. 

Sposób użycia:
Stosować w proporcjach 0,5 ml kon-
centratu na litr ciepłej wody.

Imagin® płynny proszek

Perfumowany, specjalistyczny pro szek 
w płynie o delikatnych właściwościach 
ścierających przeznaczony do czyszc-
zenia wszystkich powierzchni kuchen-
nych w lokalach gastronomicznych, tj. 
ceramika, powierzchnie emaliowane, 
stal nierdzewna, kuchenki z płytami 
indukcyjnymi. 

Sposób użycia:
Używać na zabrudzone powierzchnie 
w postacie nierozcieńczonej. 

Imagin® MYDŁO W PŁYNIE

Delikatnie perfumowane mydło w 
płynie o obojętnym odczynie pH 
przeznaczone do mycia rąk. Zawiera 
substancje regenerujące skórę dłoni 
nawet przy częstym stosowaniu. 

Imagin® MYDŁO W PŁYNIE Plus

Delikatnie perfumowane mydło 
w płynie posiadające właściwości an-
tybakteryjne, przeznaczone do mycia 
rąk. Dezynfekuje, a dzięki zawartym 
substancjom regenerującym dba 
o delikatną skórę dłoni.

Dozownik naścienny MODULAR

Nowoczesny, zamykany i łatwy do 
uzupełnienia dozownik mydła w pły-
nie. Wykonany z wysoce odpornego 
na uszkodzenia plastiku ABS. Dzięki 
specjalnej pompce umożliwia aplika-
cję mydła w postaci emulsji, aerozolu 
lub piany. 

Pojemność: 900 ml.

Dozownik naścienny MINI MODULAR

Nowoczesny, zamykany i łatwy do 
uzupełnienia dozownik mydła w pły-
nie. Wykonany z wysoce odpornego 
na uszkodzenia plastiku ABS. Dzięki 
specjalnej pompce umożliwia aplika-
cję mydła w postaci emulsji, aerozolu 
lub piany. 

Pojemność: 400 ml.

HIGIENA KUCHENNA

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

KONWEKCYJNO-PAROWYCH

konwekcyjno - parowych



HIGIENA KUCHENNA

Śródki bakteriobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji na opakowaniu i na dołączonej ulotce. 

HIGIENA KUCHENNA

Imagin® do dezynfekcji
Profesjonalny proszek dezynfekujący za-
wierający aktywny chlor. Przeznaczony do 
czyszczenia i dezynfekcji części urządzeń, 
sztućców i narzędzi kuchennych. Usuwa 
plamy z kawy i herbaty z naczyń porcela-
nowych, szkła, plastiku i metalu. Zapewnia 
szybkie i efektywne usuwanie osadów 
i zabrudzeń z czyszczonych przedmiotów. 
Działa wybielająco.

Sposób użycia:
DEZYNFEKCJA: Zabrudzone przedmioty 
zanurzyć na 10 min. w roztworze dezy-
nfekującym o proporcjach 10 g/l wody 
o temp. 50 °C. W przypadku silnego 
zabrudzenia można podwoić zawartość 
proszku w roztworze. Spektrum aktywnoś-
ci bakteriobójczej: A. B. V (EN 1040. 1275. 
13624. 13697).

Imagin® SANITA koncentrat

Profesjonalny, bardzo wydajny koncen-
trat w proszku przeznaczony do mycia 
i dezynfekcji mocno zabrudzonych 
podłóg, glazury i urządzeń kuchennych. 
Doskonały do czyszczenia i odtłuszczania 
materiałów nasiąkliwych. 

Sposób użycia:
MYCIE: stosować w proporcjach 
10  -  20 g/l ciepłej wody o temp. 40 °C. Po 
umyciu dokładnie opłukać powierzchnię 
czystą wodą. DEZYNFEKCJA: stosować w 
proporcjach 20 g/l ciepłej wody o temp. 
40 °C. Pozostawić na min. 4 minuty. 
Opłukać czystą wodą. Spektrum akty-
wności bakteriobójczej: A. B. V (EN 1040. 
1275. 1276. 13727. 13624).

Imagin® na osady białkowe

Profesjonalny, bardzo wydajny pro-
szek przeznaczony do usuwania sil-
nych zabrudzeń i osadów białkowych 
z powierzchni naczyń. Działa szybko 
i skutecznie. Sprawia, że przedmioty 
odzyskują wysoki połysk i idealną 
czystość. NIE STOSOWAĆ NA PRZED-
MIOTY ALUMINIOWE I WYKONANE 
Z METALI KOLOROWYCH. 

Sposób użycia: 
Stosować w proporcjach 5 - 10 g/l 
wody o temp. ok. 85 °C przez 
15 - 30 min. Następnie dokładnie 
opłukać wodą. 

Imagin® na osady białkowe AUTOMAT

Profesjonalny, wysoko skoncentrowany 
środek o zasadowym odczynie, nie zawie-
rający chloru. Przeznaczony jest do me-
chanicznego usuwania silnych zabrudzeń 
i osadów białkowych z powierzchni nac-
zyń. Działa szybko i skutecznie. Sprawia, 
że przedmioty odzyskują wysoki połysk 
i idealną czystość. NIE STOSOWAĆ NA 
PRZEDMIOTY ALUMINIOWE I WYKONA-
NE Z METALI KOLOROWYCH. 

Sposób użycia:
Stosować w zmywarkach w proporcjach 
5 - 20 g/l w wodzie podgrzanej do mycia. 
Zmywać zabrudzone naczynia podczas 
najdłuższego programu myjącego. Po za-
kończeniu programy naczynia i zmywarkę 
opłukać dokładnie czystą wodą.

Renomag® razant

Profesjonalny, bardzo wydajny kon-
centrat o silnie zasadowym odczynie 
przeznaczony do usuwania silnych za-
nieczyszczeń. Idealny do czyszczenia 
kratek i innych nierdzewnych części 
dygestoriów. 

Sposób użycia:
Zabrudzone przedmioty zanurzyć w 
roztworze 20 - 40 ml/l wody o temp. 
ok. 40 °C na max. 5 minut. Następnie 
dokładnie opłukać je czystą wodą. 

Imagin® stal nierdzewna
Specjalistyczny środek do czyszczenia 
i konserwacji urządzeń kuchennych 
i przedmiotów ze stali nierdzewnej. 
Zapewnia efektywną i długotrwałą 
ochronę czyszczonych przedmiotów. 
Idealny do czyszczenia i konserwacji 
przedmiotów miedzianych, mosięż-
nych, wykonanych z brązu i metali 
kolorowych. Nie jest odpowiedni do 
powierzchni roboczych.

Sposób użycia:
Stosować w postaci nierozcieńczonej 
bezpośrednio spryskując środek na za-
brudzoną powierzchnię lub aplikować 
suchą miękką ściereczką. Następnie 
dokładnie wypolerować powierzchnię.

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI

MASZYNOWE MYCIE PODŁÓG

MYCIE, CZYSZCZENIE I RENOWACJA

Renomag® AUTOMAT

Wysoce skoncentrowany preparat o odc-
zynie zasadowym przeznaczony do maszy-
nowego mycia podłóg głównie w lokalach 
gastronomicznych i pomieszczeniach 
przemysłu spożywczego. Usuwa kurz, 
tłuszcze roślinne oraz osady. Rozpuszcza 
i skutecznie usuwa silne zabrudzenia. Re-
nomag® Automat N nie pieni się, dzięki cze-
mu doskonale sprawdza się w maszynach 
do mycia podłóg i odkurzaczy pracujących 
na mokro. Środek łatwo się spłukuje i nie 
pozostawia osadów. Może być stosowany 
do każdego rodzaju podłóg tolerujących 
słabe zasady. 

Sposób użycia: 
Lekkie zabrudzenia: 5 ml/l wody.
Silne zabrudzenia: 10 ml/l wody.

Renomag® AUTOMAT N

Wysoce skoncentrowany preparat prze-
znaczony do systematycznego maszy-
nowego mycia podłóg. Dzięki aktywnym 
składnikom idealnie rozpuszcza silne 
zabrudzenia. Renomag® Automat N nie 
pieni się, dzięki czemu doskonale spra-
wdza się w maszynach do mycia podłóg 
i odkurzaczy pracujących na mokro. Śro-
dek łatwo się spłukuje i nie pozostawia 
osadów. 

Sposób użycia: 
Lekkie zabrudzenia: 5 ml/l wody.
Silne zabrudzenia: 10 ml/l wody.

Renomag® do mycia powierzchni
Profesjonalny środek dezynfekujący o kwasowym 
odczynie przeznaczony do uniwersalnego czy-
szczenia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń. 
Zawiera składniki bakteriobójcze, zapewniające 
doskonałe czyszczenie zabrudzonych powierzch-
ni. Idealnie usuwa przypalony tłuszcz i kamień. 
Przeznaczony jest do wszystkich powierzchni 
tolerujących lekko kwasowe preparaty. 

Sposób użycia:
Czyszczenie powierzchni: stosować w propor-
cjach 10 ml/1 litr ciepłej wody o temp. 50 °C. 
Aplikować za pomocą mopa lub pistoletu 
piankowego. W przypadku silnie zabrudzonej 
powierzchni stosować w postaci skoncent-
rowanej w proporcjach 100 ml/l. Po użyciu 
powierzchnię dokładnie opłukać wodą. Dezyn-
fekcja: stosować w proporcjach 20 ml/l wody 
o temp. 50 °C. Pozostawić na 2 min. Opłukać czy-
stą wodą. Spektrum aktywności bakteriobójczej:
A. B.V (EN 1040. 1275.1276).

Imagin® DESINFECT R

Środek na bazie alkoholu  jest preparatem 
przeznaczonym do higienicznej dezynfek-
cji rąk. Jest bezbarwny , bezwonny i  nie 
szkodzi delikatnej skórze dłoni.

Sposób użycia:
odpowiednią ilość nierozcieńczonego 
środka dezynfekującego nanieść na dło-
nie, tak aby całe były nawilżone. Środek 
dezynfekujący starannie wcierać w dłonie 
przez 30 sekund - rozprowadzić dokład-
nie na skórze.
SPEKTRUM AKTYWNOŚCI BAKTERJ-
OBÓJCZEJ: Bakteriobójczy (wł. MRSA) 
fungicydy, drożdże,prątki gruźlicy, wiru-
sobójcze wobec wirusów otoczkowych, 
(wł. HBV, HIV, HCV, Wirus Vaccinia) sku-
teczny przeciw rota wirusom.

Imagin® DESINFECT

ROZTWÓR DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYCIA. 
Profesjonalny środek dezynfekujący na bazie 
alkoholu do bezpośredniego stosowania. Prze-
znaczony do dezynfekcji powierzchni zmywal-
nych, przedmiotów i urządzeń mających kon-
takt z żywnością. Jest idealnym rozwiązaniem 
dla lokali gastronomicznych poszukujących 
środka dezynfekującego o natychmiastowym 
działaniu. Nie pozostawia osadu na dezynfeko-
wanych powierzchniach. Może być aplikowany 
na powierzchnie plastikowe, poliwęglanowe 
i lakierowane, np. na powierzchnie urządzeń 
opalających w solariach. 

Sposób użycia:
DEZYNFEKCJA: środek nanieść na dezynfeko-
waną powierzchnię za pomocą czystej szmatki 
lub za pomocą spryskiwacza aż do równomier-
nego rozprowadzenia. Pozostawić na 1 min. 
Spektrum aktywności bakteriobójczej: A. B. M.
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Renomag® PLUS do mycia powierzchni

Profesjonalny perfumowany środek alka-
liczny do czyszczenia oraz do dezynfekcji 
powierzchni, powierzchni roboczych, maszyn 
i urządzeń. Zawiera składnik dezynfekujący, 
który zapewnia doskonałe czyszczenie brud-
nej powierzchni. Odpowiedni i do czyszczenia 
powierzchni przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością.

Sposób użycia:
Do czyszczenia dozujemy 10 ml/l wody ciepłej 
o temperaturze ok. 50 °C. Można używać za po-
mocą mopa albo spryskiwacza piankowego. W 
przypadku silnego zabrudzenia można użyć skon-
centrowany 100 ml/l. Po wyczyszczeniu dokładnie 
spłukać czystą wodą. DEZYNFEKCJA - aplikujemy 
20 ml/l wody, w temperaturze min. 50 °C. Po-
zostawić minimalnie 2 minuty. Zawsze dokładnie 
spłukać czystą wodą. Spektrum mikrobiologicznej 
skuteczności A, B, V (EN 1040. 1275. 1276).sku
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Imagin® SC 1 BOOSTER

Zagęszczacz środku SC 1 WC. Tworzy 
żelową konsystencje zapewniającą 
doskonałą przyczepność.

Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 120 ml/l = 
= 60  ml na butelkę 0,5 l – 1 kanis-
ter  5  kg = 83 x butelka 0,5 l 

Imagin® SC 4 SANITA

Wysoce skoncentrowany środek do 
aktywnego czyszczenia urządzeń sa-
nitarnych. Bardzo skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia  i wapienne osady.
 
Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 80 ml/l =
= 60 ml na butelkę 0,75 l
1 kanister 5 kg = 83 x 0,75 l 
Przygotowanym środkiem myć nor-
malnym sposobem. Powierzchnie 
opłukać czystą wodą.

Imagin® SC 3 SZKŁO 

Wysoce skoncentrowany perfumo-
wany środek do mycia okien i innych 
powierzchni szklanych. Ma wysoką 
odtłuszczującą skuteczność.

Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 80 ml/l =
= 60 ml na butelkę 0,75 l – 1 kanis-
ter 5 kg = 83 x 0,75 l
Nanieść na powierzchnię i wypolero-
wać suchą ściereczką.

Imagin® SC 1 WC

Wysoce skoncentrowany żel czysz-
czący do WC o przyjemnym cytru-
sowym zapachu. Bardzo skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia  i wapienne 
osady.W przypadku użycia środka 
Imagin Booster powstanie żelowa 
konsystencja zapewniającą doskonałą 
przyczepność.

Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 120 ml/l =
= 60 ml na butelkę 0,5 l – 1 kanis-
ter 5 kg = 83 x butelka 0,5 l 
Zaaplikować żel na wewnętrzny 
obwód sanitariatu i pozostawić na 
5 min. Spłukać.

Imagin® SC 2 POWIERZCHNIE

Wysoce skoncentrowany delikatny 
środek do mycia powierzchni przezna-
czony do dalszego rozcieńczania.Ne-
utralne PH zapewnia dobrą ochronę 
skóry. Środek ma przyjemny zapach.

Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 80 ml/l = 
= 40  ml na butelkę 0,5l – 1 kanis-
ter 5 kg = 125 x butelka 0,5 l.
Inne proporcje: dozować 50 ml roz-
tworu na 10 l wody. 

Imagin® SC 5 ZAPACH

Wysoce skoncentrowany odświeżacz 
powietrza ze składnikami tłumiącymi 
zapachy z długotrwającym efektem
 
Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 80 ml/l =
= 60 ml na butelkę 0,75 l
1 kanister 5 kg = 83 x 0,75 l 
Rozcieńczony środek aplikujcie do 
dowonlnego miejsca w pomieszcze-
niu.

Imagin® SC
SUPERKONCENTRATY DLA HOUSEKEEPINGU

Imagin® SC 11 naczynia

Wysoce skoncentrowany profesjonal-
ny środek do ręcznego mycia naczyń. 
Środek jest przeznaczony do dalszego 
rozcieńczania. Jest uniwersalny może 
być używany do codziennego mycia 
powierzchni, myje i odtłuszcza. Dzięki 
zawartości gliceryny i neutralnemu PH 
jest łagodny dla skóry. Przyjemnie per-
fumowany.

Sposób użycia:
Dozowanie w proporcji 50 ml (2 dawki) 
super koncentratu na butelkę 500 ml, 
dopełnić ciepłą wodą, wstrząsnąć.
Dalsze rozcieńczanie: 2 ml/1 litr ciepłej 
wodywod
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Imagin® do czyszczenia ekspresów do kawy
Proszek do profesjonalnego czyszczenia 
wnętrz ekspresów do kawy. Doskonale 
usuwa tłuszcz i osady. Przeznaczony do 
czyszczenia całego mechanizmu ekspresu 
do kawy. Regularne stosowanie środka 
zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w 
filtrach, przewodach, zbiornikach i innych 
trudno dostępnych miejscach. 

Sposób użycia:
Zaaplikować do kolby ekspresu do kawy i pr-
zepłukać. Zawsze dokładnie opłukać czystą 
wodą. Dla ekspresów ze zbiornikiem i prze-
lewem dozować do zbiornika w proporcjach 
ok. 2 łyżeczki na 1 litr wody. Roztwór przelać 
przez system przewodowy ekspresu. Po czy-
szczeniu przelać przewody czystą wodą ok. 
3 - 4 razy w celu skutecznego pozbycia się 
roztworu z wnętrza ekspresu.

Imagin® osady z mleka
Profesjonalny koncentrat przeznaczony 
do codziennego czyszczenia przewodów 
doprowadzających mleko w automatach 
z ciepłymi napojami i urządzeniach do bi-
tej śmietany. Można używać w połączeniu 
z zimną i ciepłą wodą. 

Sposób użycia:
W urządzeniach zasysających mleko: roz-
twór w proporcjach 30 - 50 ml/ zasysać 
przez wytwornice do urządzenia zami-
ast mleka. Następnie przepłukać wodą.
W urządzeniach ze zbiornikiem na mleko: 
napełnić zbiornik roztworem w proporc-
jach 30 - 50 ml/l i przepłukać przewody 
mleczne (tak jak przy produkcji napoju). 
Następnie zbiornik i przewody przepłukać 
czystą wodą.
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PRODUKTY SPECJALNE

Imagin® NA SANITARIA

Bardzo skuteczny, profesionalny środek 
na dezynfekcje WC, pisuarów, wanien, 
pryszniców, umywalek, baterii łazien-
kowych, oraz powierzchni otwartych 
typu umywalki, prysznice lub toalety. 
Dzieki zawartości aktywnych składni-
ków doskonale usuwa zanieczyszczenia 
a szczególnie wapienne osady.

Sposób użycia: 
Nierozcieńczony środek spryskać na środ-
kowym obwodzie i pozostawić na około 
5 minut. Powierzchnię opłukamy wodą. 
W celu usunięcia silniejszego zanieczyszc-
zenia cały proces należy powtórzyć z uży-
ciem szczotki do toalet. Po umyciu zawsze 
należy opłukać czystą wodą.

Imagin® żel do WC

Profesjonalny środek o przyjemnym 
cytrynowym zapachu przeznaczony 
do czyszczenia sanitariatów wyko-
nanych z białej ceramiki. Doskonale 
usuwa zanieczyszczenia i osady mine-
ralne. Żelowa konsystencja zapewnia 
doskonałą przyczepność do czyszczo-
nej powierzchni. 

Sposób użycia:
WC lub pisuar spłukać wodą. Zaa-
plikować żel na wewnętrzny obwód 
sanitariatu i pozostawić na 5 min. 
Spłukać.

Imagin® NA RDZĘ i KAMIEŃ
Koncentrat przeznaczony do okreso-
wego mycia urządzeń sanitarnych i usu-
wania osadów mineralnych. Odpowied-
ni do mycia białej ceramiki, basenów, 
glazury, sanitariatów i wszelkich innych 
powierzchni narażonych na powstawa-
nie rdzy i kamienia.

Sposób użycia: 
Stosować w zależności od stopnia za-
brudzenia: 10  - 100 ml/l wody o temp. 
do 50  ̊ C. Pozostawić na 5 - 10 min. 
Przy silnych zabrudzeniach można użyć 
skoncentrowanego roztworu w propor-
cjach: 200 ml/l. Po umyciu dokładnie 
opłukać czystą wodą, NIE STOSOWAĆ 
NA POWIERZCHNIACH NIETOLERU-
JĄCYCH KWASÓW.

HIGIENA POWIERZCHNI
MIESZKALNYCH I TOALET

Imagin® PLUS

Profesjonalny środek przeznaczony 
do mycia i polerowania okien, witryn 
oraz wszelkich powierzchni ze szkła 
i glazury. Doskonale usuwa tłuste za-
brudzenia. 

Sposób użycia:
Nanieść na powierzchnię i wypolero-
wać suchą ściereczką.
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Imagin® ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Przyjemnie pachnący środek przezna-
czony do usuwania nieprzyjemnych 
zapachów, np. zapachu tytoniu, i do 
odświeżania powietrza w pomieszc-
zeniach.

Sposób użycia:
Rozpylić w pomieszczeniu za pomocą 
dyfuzora.

Imagin® ICE

Profesjonalny środek do czyszczenia 
chłodziarek i zamrażarek. Może być 
stosowany do każdej powierzchni w 
chłodziarkach i zamrażarkach, w tym 
do mycia podłóg, ścian i drzwi tych ur-
ządzeń. Umożliwia efektywne czyszc-
zenie nawet przy temperaturze - 25 °C. 

Sposób użycia: 
Stosować na zabrudzoną powierzch-
nię w postaci nierozcieńczonej.



ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Z AKTYWNĄ PIANĄ

DOZOWNIKI KONCENTRATÓW
MIESZCZACZE

Renomag® AKTIV

Silnie zasadowy środek przeznaczony 
do używania w postaci piany. Tensy-
dy zawarte w preparacie zapewniają 
doskonałą przyczepność piany do czy-
szczonej powierzchni. Daje doskonałe 
efekty nawet w połączeniu z twardą 
wodą. Dzięki aktywnym składnikom 
silnie przenika do wnętrza osadów, 
rozpuszczając i usuwając je. 

Sposób użycia:
Używać w koncentracji 20 - 100 g/l 
wody o temp. 40 - 60 °C (w zależnoś-
ci od stopnia zabrudzenia) aplikując 
pianę na czyszczoną powierzchnię za 
pomocą pistoletu piankowego.

Renomag® AKTIV PLUS
Silnie zasadowy środek dezynfekujący 
zawierający cząsteczki aktywnego 
chloru. Idealny do czyszczenia i dezynfek-
cji za pomocą aktywnej piany. Tensydy 
zawarte w środku zapewniają doskonałą 
przyczepność preparatu do czyszczonej 
powierzchni. Dzięki aktywnym składni-
kom silnie przenika do wnętrza osadów, 
rozpuszczając i usuwając je.

Sposób użycia:
Używać w koncentracji 20 - 100 g/l wody 
aplikując pianę na czyszczoną powierzch-
nię za pomocą pistoletu piankowego. 
Pozostawić na 10 - 15 minut. Spłukać 
dokładnie wodą, tak aby rozpuszczone 
zabrudzenia nie zaschły. Spektrum ak-
tywności bakteriobójczej A. B. (EN 13727. 
1276. 13610).

Renomag® EXTRA
Silnie zasadowy środek dezynfekujący przezna-
czony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
w lokalach gastronomicznych. Dzięki składni-
kom antykorozyjnym może być stosowany do 
czyszczenia urządzeń wykonanych w metali 
kolorowych i ich stopów. Doskonale usuwa 
zanieczyszczenia organiczne (białka, tłuszcze, 
krew, resztki owoców). Idealny do czyszczenia 
kontenerów, zbiorników, cystern, linii paku-
jących oraz systemów wewnętrznych zmywarek 
i innych urządzeń przemysłu spożywczego 
i mleczarskiego. Łatwy do spłukania. Nie zosta-
wia osadów. 

Sposób użycia: 
Aplikować za pomocą spryskiwacza, poprzez 
zanurzenie lub poprzez wpuszczenie do przewo-
dów urządzenia w proporcjach 4 - 20 g/l wody 
o temp. 50 - 80 °C, w zależności od stopnia za-
brudzenia. Pozostawić na 5 - 60 min. Następnie 
spłukać czystą wodą. Spektrum aktywności bak-
teriobójczej A. B. (EN 13727. 1276. 13610).

Ręczny spryskiwaczRęczny spryskiwa

Profesjonalne urządzenie mieszające 
do bezpośredniego rozcieńczania 
koncentratu (jednej substancji) bez 
używania innego źródła energii. Wy-
starczy podłączyć wodę i koncentrat, 
aby po naciśnięciu aplikatora uzyskać 
odpowiedni roztwór.

Ręczny spryskiwaczę y p y

Profesjonalne urządzenie mieszające 
do opryskiwania wodą lub rozrzedzo-
nym koncentratem (dwuskładnikowym) 
bez konieczności używania dodatkowe-
go źródła energii. Na wyposażeniu tego 
urządzenia znajduje się przewód 
tłoczący ze specjalną końcówką do 
spryskiwania roztworem lub pianą 
uzyskaną z roztworu. Urządzenie prze-
znaczone jest do czyszczenia i dezyn-
fekcji powierzchni płaskich, zmywarek 
i innych urządzeń w stołówkach i zakła-
dach przetwórstwa spożywczego.

Pistolet do aplikacji 

Profesjonalny pistolet natryskowy 
o konstrukcji zbliżonej do budowy
Ręcznego spryskiwacza dwukompo-
nentowego.

Pompa ręcznaPompa ręczna

Naścienny dozownik do aplikacji 
koncentratu do zlewu lub naczynia. 
Przechylna końcówka (nie nadaje 
się do substancji żrących!) zapewnia 
prostą obsługę. Dzięki jednej aplikacji 
otrzymujemy 30 ml koncentratu.

Pistolet piankowy

Specjalny pistolet piankowy z regulo-
wanym uchwytem przeznaczony do 
oprysków ręcznych. Używany również 
do aplikacji środków czyszczących 
i dezynfekujących umieszczanych w 
dodatkowym naczynku o pojemności 
2,8 l.

Kurek wypustowy K15 - 25

Kurek do zakrętki kanistra o pojem-
ności 15 lub 25 l.

jednokomponentowy dwukomponentowy

materiałów dwuskładnikowych



ŚRODKI CZYSTOŚCI
DO DOMOWYCH ZMYWAREK DO NACZYŃ

Orkán® Tabletki 2 w1

Nowoczesne tabletki do wszystkich 
rodzajów zmywarek do naczyń. Łatwa 
aplikacja i dwufazowy przebieg pro-
cesu zmywania gwarantują pozbycie 
się nawet zaschniętych zabrudzeń, 
dzięki czemu uzyskuje się czystość 
i dokonały połysk naczyń, sztućców 
i szklanek. Tabletki zawierają składni-
ki hamujące proces korozji szkła.

Orkán® excelent

Nowoczesny koncentrat, o świeżym 
cytrynowym zapachu, przeznaczony 
do zmywania naczyń. Delikatny dla 
kruchych elementów naczyń, a jed-
nocześnie dzięki recepturze opartej 
na enzymach i aktywnym tlenie 
zapewnia doskonałe efekty zmywa-
nia już przy zastosowaniu połowy 
tabletki (do kreski „MIN” w zbiorniku 
na proszek w zmywarce). 1 kg środka 
wystarczy na 50 myć!

Orkán® nabłyszczacz

Nabłyszczający płyn do płukania, 
o zapachu cytrynowym, przeznac-
zony do używania w zmywarkach. 
Jego aktywne składniki pozwalają 
na usunięcie osadów mineralnych 
z mytych naczyń i na zapewnienie im 
doskonałego połysku.

Orkán® sól oczyszczona

Chemiczne oczyszczona sól prze-
znaczona do regeneracji filtrów do 
wody w zmywarkach domowych i pr-
zemysłowych oraz w ekspresach do 
kawy. Dzięki krystalicznej strukturze 
optymalnie rozpuszcza się w wodzie.

Orkán® proszek czyszczący

Proszek czyszczący na bazie aktywne-
go chloru przeznaczony do zmywarek 
domowych. Aktywne składniki zapew-
niają dużą skuteczność w usuwaniu 
osadów z tłuszczu z całego systemu 
myjącego we wnętrzu zmywarki. 
Wyjątkowe właściwości myjące za-
pewniają usuwanie osadów również 
z trudno dostępnych miejsc. Może 
być używany we wszystkich rodzajach 
zmywarek.

Polecamy kompletny zestaw artykułów pielęgnacyjnych do 
zmywarek zawierający:
Orkán® excelent 1 kg, Orkán® sól oczyszczona 1,5 kg, Orkán® 
nabłyszczasz 500 ml, Orkán® proszek do czyszczenia 150 g w 
przeźroczystym opakowaniu PE.

Orkán® zestaw

Polecamy kompletny zestaw artykułów pielęgnacyjnych do 
zmywarek zawierający:
Orkán® tabletki 2w1 36 szt., Orkán® sól oczyszczona 1,5 kg, 
Orkán® nabłyszczasz 500 ml, Orkán® proszek do czyszczenia 
150 g w przeźroczystym opakowaniu PE.

Orkán® zestaw TABLETEK

POZOSTAŁE PRODUKTY

Spontex® ŚCIERKA

Delikatna, miękka ścierka z materiału 
naturalnego, nadaje się do wielokrot-
nego użytku na mokro i sucho. Deli-
katna dla czyszczonych powierzchni, 
nie pozostawia włókien.

Dostępna w kolorach:
CZERWONY, ŻÓŁTY, NIEBIESKI
Rozmiar:
38 x 38 cm / 100 g

Spontex® Antibak

Bardzo chłonna gąbka z naturalnej 
wiskozy. Usuwa silne zabrudzenia. 
Wchłania trzynastokrotność swojej 
wagi. Delikatna dla czyszczonych 
powierzchni. W 100 % rozkładalna 
biologicznie.

Söke® BIG MAX

Gąbki do zmywania naczyń, z boku 
z wyrzeźbieniem. Piankowa strona 
przeznaczona jest do delikatnego 
zmywania, strona Delona o wysokiej   
jakości przeznaczona jest do mycia 
resztek zaschniętych i przypalonych.

Spontex® DUŻY DRUCIAK

Druciak przeznaczony do usuwa-
nia silnych zabrudzeń. Jest okrągły. 
Z łatwością usuwa nawet przypalone 
resztki.

Spontex® JUMBO

Nierdzewny druciak do usuwania sil-
nych zabrudzeń. Zbudowany ze spiral,
co pozwala na pewne trzymanie. 
Z łatwością usuwa nawet przypalone 
resztki.
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