INSTITUCIONÁLNÍ
ÚKLID
Čištění interiérů a skleněných ploch
Přípravky pro denní čištění jsou příjemně parfemované a přátelské ke kůži.
R-Clean
Pro denní čištění; čistič interiérů s alkoholem a kyselinou mléčnou
Intral
• Určený jako univerzální čistič všech věcí v obytných i pracovních místnostech,
pH 5.5
nemocničních místnostech, rekreačních zařízeních, kancelářích, restauracích atd.
Ředění 1:100
• Může být používán na mytí všech vodě odolných povrchů, jako je lakované nebo
barvené dřevo, kovy, sklo, plasty nebo kámen.
• Čistí a nezanechává šmouhy. Odstraňuje špínu a mastnotu.
R-Clean
Přípravek na bázi alkoholu na mytí oken a jiných skleněných ploch
Window Cleaner
• Určený pro čištění všech typů skleněných a jiných omyvatelných povrchů i pro
pH 7.5
leštění skleněného nádobí.
Neředěný
• Rychle schne a nezanechává šmouhy.
• Díky kombinaci alkoholů a povrchově aktivních látek čistí a odmašťuje.
L

Interiér & kuchyně, čištění & odmašťování
R-Clean
Cetamet W 15
pH 12.5
Ředění 1:10-1:20

Pro periodické čištění; silný čistič pro řadu aplikací
• Určený pro odstranění mastnoty, sazí, znečištění kouřem, bílkovinami, škrobem,
znečištění z dopravy, stop od pneumatik apod.
• Vysoce efektivní na plastových a kovových površích, obkladech apod., např.
v interiérech, kuchyních, autech, tramvajích a autobusech. Používá se také jako
pěnivý čistič v potravinářství.

Sanitární čističe & osvěžovač vzduchu
Také sanitární čisticí přípravky Quaron jsou příjemně parfemované.
R-Clean
Sanitární čistič na bázi kyseliny mléčné
Lactosan
• Určený na běžný i základní úklid sanitárních prostor, záchodových mís, pisoárů, baterií, sprch atd.
pH 2.3
• Přípravek odstraňuje nečistoty a vodní kámen.
Ředění
• Na rozdíl od většiny kyselin je jeho použití bezpečné. Je naprosto bezpečný také pro mramor a
konc.-1:100
kompozice mramoru a další druhy kamenů obsahujících vápník (např. travertin).
R-Clean
Sanitární čistič na bázi alkálie
Relasan
• Určený pro denní čištění všech povrchů v sanitárních prostorách, také podlah, dveří a stěn.
pH 8.5
• Přátelský ke kůži, alkalický prostředek zabraňující vzniku vápenatých usazenin.
Ředění 1:200

R-Clean
Episan
pH 1.0
Neředěný

Deofresh

Silný, vysoce viskózní přípravek na čištění záchodových mís
• Bezpečný pro glazuru, chrom, nerez apod. Nevhodný pro mramor a další vápník obsahující kámen.
• Láhev se zahnutým krkem pro snadnou aplikaci.
Osvěžovač vzduchu s dlouhotrvajícím efektem
• Neutralizuje nepříjemný zápach např. v sanitárních prostorách, šatnách, nemocničních pokojích,
kontejnerech apod.
• Dodává se s praktickým rozprašovačem.

Čističe koberců & řešení problémů
R-Clean
Carpet
Extraction
Cleaner
pH 9.5
Ředění 1:50-1:100

R-Clean
Big Top
pH 9.5
Neředěný

Přípravek na extrakční čištění
• Určený na mokré čištění koberců. Vysoký obsah prvků vážících vápník.
• Je vhodný pro všechny druhy stálobarevných koberců a textilních čalounění nábytku.
• Přípravek rychle namáčí a váže špínu. Pěna se rychle odbourává a je proto vhodný i
pro extrakční čištění.
• Před čištěním vysajte a eventuální fleky předmyjte (např. přípravkem Big Top).
Multifunkční přípravek na čištění sprejováním a na odstranění skvrn
• Odstraňuje skvrny od kávy, čaje, ovoce, limonád, mastnoty apod. Použijte co nejdříve
po vzniku skvrny.
• Určený pro tvrdé i měkké povrchy, např. koberce, textilní potahy nábytku, stoly, bary,
plastové povrchy atd. v kantýnách, restauracích apod.
• Big Top je vhodný také jako sprejový čistič při „suché“ údržbě (ne-)chráněných podlah.
QUARON PŘIPRAVKY
Intral
Cetamet W 15
Intra Window
Tapijtreiniger
Big Top
Lactosan
Relasan
Episan
Cetamet WC
Deofris

OBJ.ČÍSLO
Q1202301
Q1226994
Q1230405
Q1236810
Q1202310
Q1203204
Q1221094
Q1224494
Q1226702
Q1208020

BALENÍ
4x5 kg
10 kg
4x5 kg
10 kg
4x5 kg
4x5 kg
10 kg
10 kg
12x0.75 kg
4x5 kg

1. Základní čištění
Přípravky jsou nepěnivé. Vhodné pro mycí automaty, jednokotoučové stroje, mop.
R-Clean
Pro základní čištění podlah
Floor
• Určený na odstranění starých voskových a polymerových vrstev ze všech typů podlah. Mytí dřevěných a
Stripper Extra
linoleových podlah tímto prostředkem doporučujeme pouze profesionálním a zkušeným uživatelům.
pH 11,5
• Neobsahuje amoniak, jehož funkci zde nahrazují aminy. Díky tomu nevytváří nepříjemné výpary a je
Ředění 1:5 - 1:10
možné jej používat také s teplou či horkou vodou, která významně zvyšuje jeho účinek.

2. Ochrana
Metalické polymerové disperze, které vytváří trvanlivý a vodě odolný ochranný film na podlahách. Poskytují hluboký lesk a mají
dobrý protiskluzový efekt.
R-Clean Duraflex Tvrdý a odolný, poskytuje vysoký lesk. Pro obnovu lesku se používá vysokorychlostní stroj s 300-2500
ot./min.
R-Clean Relaflex Poskytuje hluboký a jemný lesk. Jednoduchý na nanášení. Škrábance od bot mohou být opraveny s
jednokotoučovým strojem se standardní rychlostí nebo vysokorychlostním strojem do asi 400 ot./min.
R-Clean Silkoflex Poskytuje hedvábný krajkový lesk, takže škrábance a poškození lesku jsou méně viditelné. Je vhodný pro
méně frekventované podlahy. Stejně jako Duroflex se nejlépe leští vysokorychlostním strojem.

3. Údržba, denní
Prostředky jsou nepěnivé. Vhodné pro mycí automaty, jednokotoučové stroje, mop. Příjemně parfemované.
Speedclean Nepěnivý čisticí prostředek pro všechny typy podlah
pH 7.0
• Určený pro pravidelné čištění všech typů vodě odolných podlahových krytin, obzvláště pro mytí
Ředění 1:100
podlah ošetřených vosky a polymerovými disperzemi.
Wiswax
Podlahový čistič s vosky a polymery
pH 8.0
• Určený na mytí a ošetření slabě a středně znečištěných podlah v kancelářských budovách,
Ředění 1:100
institucích, hotelích, restauracích a podobných. Je vhodný pro všechny vodě odolné podlahy;
linoleum, PVC, pryž, kámen a plasty.
• Kromě čistících složek obsahuje také menší množství vosků a polymerů, dostatečné na poskytnutí
ochrany a lesku za předpokladu denního použití. Nevzniká riziko zvýšené kluzkosti z důvodu
vytváření větších vrstev vosku.
• Nepěnivý. Vhodný pro mycí automaty, jednokotoučové stroje, mop a sprejování.
Floorbrite
Přípravek na mytí podlah, s obsahem přírodních i syntetických saponátů, vytvářející ochranný film
pH 10.8
• Určený pro pravidelné mytí všech tvrdých podlah, jako jsou keramické i kamenné dlažby, přírodní kámen, PVC, pryž, plasty a
Ředění 1:100
lakované parkety. Nedoporučujeme pro podlahy ošetřené polymerovými disperzemi a podlahy, které nejsou vodě odolné.
• Obsahuje vyváženou kombinaci přírodních detergentů založených na mastných kyselinách a syntetických detergentů. Díky
tomu při pravidelném používání vyplňuje póry a na podlahách vytváří jemný lesk, zvláště pak na kamenných a tvrdých
dlažbách. Lesk je možné ještě zvýšit leštěním.
Vertaclean
Silný čistič podlah
pH 11.5
• Určený pro základní čištění a denní údržbu podlahových krytin odolných proti vodě (např. kámen, PVC, pryž, asfalt a většina
Ředění 1:100
plastových podlah jako epoxidové a polyuretanové podlahy). Není vhodný pro linoleum, dřevěné podlahy a podlahy ošetřené
voskovými nebo polymerovými disperzemi.
• Dobře odstraňuje běžnou špínu, mastnotu a další typy znečištění.

3. Údržba, periodicky
Sprayflex
pH 7.0
Neředěný.

Přípravek na mytí a údržbu chráněných podlah
• Určený na mytí a současnou údržbu podlah, které jsou opatřené ochrannou vrstvou, jako např. linoleum a PVC a pro všechny
typy vodě odolných podlah.
• Ideální pro leštění a opravy míst s opotřebovaným ochranným filmem a odstraňuje mírné až střední znečištění podlah.
Současně vytváří lesklou ochrannou vrstvu. Polymery obsažené v přípravku zajišťují vynikající protiskluzové vlastnosti a
vysokou míru odolnosti.
PŘÍPRAVKY QUARON
Stripper Extra
Duraflex
Relaflex
Silkoflex
Speedclean
Floorbrite
Vertaclean
Wiswax
Sprayflex

OBJ.ČÍSLO
Q1236918
Q1237590
Q1237500
Q1204415
Q1237588
Q1210012
Q1226760
Q1223710
Q1237591

BALENÍ
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
4x5 kg
4x5 kg
10 kg
10 kg
4x5 kg
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