DEZINFECTANT GEL PENTRU WC - PROMAX
GEL PENTRU DESFUNDAT ŢEVI - PROMAX

Produs destinat curăţării, dezinfectării şi odorizării vaselor de
toaletă.

Produs destinat desfundării fără efort a ţevilor, scurgerilor de
la chiuvetă, sifoanelor şi eliminării mirosurilor neplăcute din
instalaţiile de scurgere.

DETERGENT PENTRU GRESIE ŞI FAIANŢĂ PROMAX
Produs destinat curăţării, dezinfectării şi odorizării
suprafeţelor din gresie şi faianţă sau orice alte suprafeţe
lavabile.

SĂPUN LICHID ANTIBACTERIAN - PROMAX
Produs destinat curăţării şi dezinfectării mâinilor prin frecare.

DETERGENT PENTRU VESELĂ - PROMAX
Produs destinat curăţării, degresării şi dezinfectării veselei,
paharelor sau tacâmurilor.

SOLUŢIE PENTRU CURĂŢAT GEAMURI PROMAX
Produs destinat degresării şi curăţării geamurilor, parbrizelor,
oglinzilor sau alte suprafeţe lucioase lavabile.

DEGRESANTE - DECAPANTE - DEZINFECTANŢI
DEGRESANT - DecaPro HFV
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Produs puternic spumogen universal, neutru, pentru spălarea
şi degresarea manuală a navetelor, ustensilelor de lucru, etc

DEGRESANT DEZINFECTANT ALCALIN DecaPro HF Clor

DEGRESANT DEZINFECTANT ALCALIN DecaPro HF Clor (CIP)

DEGRESANT ALCALIN CU SPUMARE
CRESCUTĂ - DecaPro HF A302 FORTE

DEGRESANT ALCALIN CU SPUMARE
CRESCUTĂ - DecaPro HF A302

Detergent degresant/dezinfectant spumogen destinat
zonelor de sănătate publică şi industriale.

Detergent degresant/dezinfectant nespumogen destinat
instalaţiilor CIP.

Detergent degresant puternic alcalin, spumogen pentru
celulele de afumare şi depunerile grele de gudron din
industria alimentară.

Detergent degresant alcalin cu spumare crescută pentru
celulele de afumare din industria alimentară.

DEGRESANT ALCALIN - DecaPro CIP A202

DETARTRANT - DecaPro CIP D202 FORTE

DETARTRANT - DecaPro HF D102

DEGRESANT ALCALIN - DecaPro AL

Detergent degresant alcalin pentru instalaţiile CIP.

Detergent puternic acid (detartrant) pentru instalaţiile CIP.

Detergent acid (detartrant) pentru suprafeţe din industria
alimentară.

Detergent puternic degresant pentru suprafeţe din aluminiu.

DETARTRANT - DecaPro CIP D202

DEGRESANT ALCALIN - DecaPro HF A102

ANTIMUCEGAI - PROMAX

DETARTRANT - PROMAX

Detergent acid (detartrant) pentru instalaţiile CIP.

Detergent degresant alcalin cu spumare crescută pentru
industria alimentară.

Produs destinat eliminării mucegaiurilor de pe pardoseli,
pereţi sau tavane.

Produs destinat eliminării depunerilor de calcar şi rugină de
pe suprafeţele rezistente la acţiunea acizilor.

