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PROGRAM HIGIENY I MYCIA POMIESZCZEŃ GRUPY 

ŚRODKÓW: 
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PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY  
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W naszej ofercie posiadamy środki chemiczne niezbędne 

w utrzymaniu higieny urządzeń, pomieszczeń kuchennych, 

magazynowych, sanitarnych w gastronomii i nie tylko. 

Wśród nich są także środki do higieny i dezynfekcji rąk, 

konserwacji powierzchni podłóg, mebli ze stali 

nierdzewnej, mycia naczyń, szkła, itp. Naszymi partnerami 

są firmy: SAUBER LAB, ECO SHINE, STALGAST i inne.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

 

ŚRODKI CHEMICZNE SAUBER LAB DLA 

GASTRONOMII, BIUR. 

 

NOWOŚCI DO MYCIA SAUBER LAB. 

 

WM33 - Płynny środek do prania mopów. Do użycia w 

pralniach profesjonalnych i zwykłych pralkach. Nie zawiera 

wybielaczy i zmiękczaczy do tkanin. Idealny do prania 

mopów z mikrowłókna. Wnika głęboko w strukturę włókna, 

z łatwością usuwa zabrudzenia. Zapobiega szarzeniu 

mopów, neutralizuje zapachy. Do prania w temp. 30°C, 

60°C i 95°C. 

 

IN26 - Niezwykle silny przemysłowy środek do usuwania 

kamienia, osadów wapiennych z powierzchni odpornych 

na działanie kwasu solnego. Doskonały do usuwania 

wykwitów wapiennych na schodach i elementach z granitu 

i klinkieru. Do usuwania resztek betonu z powierzchni i 

urządzeń stalowych. 

 

IN22 - Produkt do higienicznego czyszczenia głęboko 

mrożonych pomieszczeń i chłodni. Skutecznie czyści do -

30° C. Pozwala utrzymać temperaturę w chłodni. Eliminuje 

konieczność czasochłonnego odszraniania lub 

rozmrażania pomieszczeń. Rozpuszcza i usuwa tłuste i 

olejowe zabrudzenia z powierzchni odpornych na wodę i 

alkohol, takich jak np. płytka, jastrych, beton, aluminium, 

stal nierdzewna. 

 

SR32 - Środek do czyszczenia i udrażniania rur, 

alkaliczny, silnie reaktywny. Nie zawiera chloru. Skuteczny 

nawet przy całkowicie zatkanym odpływie. 

 

SR30 – Skoncentrowany odświeżacz powietrza o świeżym 

zapachu cytryny. Ukrywa nieprzyjemne zapachy i 

pozostawia długotrwały świeży zapach. 

 

 

ŚRODKI DO MYCIA I PIELĘGNACJI, SAUBER LAB 

 

IN23 – Odtłuszczacz do gruntownego i bieżącego 

mycia. Nadaje się do myjek ciśnieniowych, maszyn 

czyszczących, jak również do stosowania ręcznego. 

Usuwa uporczywe zabrudzenia, takie jak sadza, wosk, 

przepracowane oleje i tłuszcze, krew, białko i inne trudne 

do usunięcia zanieczyszczenia, z powierzchni odpornych 

na działanie wody i alkaliów, 20-250ml na 10l wody. 

SR36 - Odkamieniacz do urządzeń grzewczych i 

sanitarnych, bezzapachowy, niskopieniący, do 

zastosowań w gastronomii i przemyśle spożywczym, 100-

200ml na 10l wody. 

 

KR14 - Wysokiej jakości mleczko czyszczące, o dużej 

zawartości naturalnych związków odtłuszczających i 

ściernych. Produkt rozpuszcza tłuszcz i przypalenia z 

powierzchni odpornych na szorowanie. Przyjemny 

cytrynowy zapach. 

 

KR16 - Produkt do mycia grilla, pieców 

konwekcyjnych, piekarników. Szybko i skutecznie 

rozpuszcza tłuszcz, zabrudzenia olejowe i przypalenia ze 

wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody, 

rozpuszczalników i silnych zasad. Do zastosowania na 

zimno i ciepło. 

 

KR18 – Do pielęgnacji powierzchni i urządzeń 

wykonanych ze stali nierdzewnej, żelaza chromu, 

mosiądzu i aluminium. Nabłyszcza pozostawiając trwały 

połysk bez polerowania. Chroni powierzchnie przed 

ponownym zabrudzeniem.  

 

KR45 - Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu pracy. 

Produkt przeznaczony do błyszczących powierzchni ze 

stali nierdzewnej i chromu.  Usuwa osady wodne, 

przebarwienia, tłuszcz i osad wapienny. Może być 

stosowany do dużych urządzeń kuchennych, 

zlewozmywaków, kuchenek, ekspresów do kawy, mebli, 

szafek itp. 

 

KR 55 – Środek w formie mleczka do czyszczenia, 

polerowania i impregnacji powierzchni ze stali 

nierdzewnej, szkła, plastiku, chromu, miedzi, niklu, brązu, 

srebra, złota, aluminium eloksalowanego i płyt 

ceramicznych. Pozostawia hydrofobową warstwę 

chroniącą przed ponownym zabrudzeniem. 

 

 

    
 

 

 

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ I ZASTAWY 

STOŁOWEJ, SAUBER LAB. 

 

K013 - Chlorowy środek do maszynowego mycia 

naczyń w zmywarkach przemysłowych, usuwa osady z 

kawy i herbaty, skuteczny niezależnie od twardości wody. 

. 

K018 – Kwaśny środek nabłyszczający do 

automatycznych zmywarek do naczyń, przy każdej 

twardości wody, chroni bojler przed odkładaniem się 

kamienia, dozowanie 0,8-2ml na 1l wody. 



KM32 – Środek myjący do maszynowego mycia 

naczyń i zastawy stołowej, nie zawiera NTA, 

fosforanów i chloru, bezzapachowy, wydajny. Dzięki 

zawartości aktywnego tlenu usuwa tłuszcz, resztki 

jedzenia, osady z kawy i herbaty; Doz. 3-6ml na 1l wody. 

 

KM41 - Płynny preparat do maszynowego mycia 

naczyń w zmywarkach przemysłowych. Bez zawartości 

chloru i fosforanów. Specjalna kompozycja z ochroną 

aluminium i dekoru.  

Nadaje się do mycia blach i naczyń z Al. Skuteczny przy 

niskiej i średniej twardości wody. Zawiera związki 

chroniące metal. 

 

KM12 - Płyn do mycia szkła przezroczystego w 

zmywarkach przemysłowych. Nie zawiera chloru, 

bezzapachowy, do wody miękkiej i średnio twardej. Doz: 

1,5-4ml / 10l wody. 

 

KM54 – Bezzapachowy, wysoce alkaliczny proszek do 

mycia naczyń, na bazie chloru do profesjonalnych 

zmywarek. Zawiera formułę chroniącą dekor i metale. 

Dozowanie: 2-6 g / 1l = ok. 50-100 g / zbiornik. 

 

     
 

MYCIE I PIELĘGNACJA PODŁÓG, SAUBER LAB. 

 

WP10 - Polimerowy środek do mycia, pielęgnacji, 

zabezpieczania i regeneracji w jednym cyklu pracy 

wszystkich powierzchni odpornych na wodę. Czyści 

powierzchnie porowate, zabezpieczając je filtrem 

ochronnym. Idealny do mycia podłóg z linoleum, PVC, 

gresu, lastryko, betonu, kamienia  

naturalnego, sprawdza się na powierzchniach 

laminowanych, panelach, parkiecie lakierowanym, a także 

na podłogach z drewna surowego i olejowanego. 

 

WP29 - Niskopieniący, zapachowy środek do mycia i 

pielęgnacji podłóg w jednym cyklu pracy, mycie ręczne 

i maszynowe, nie odkłada się, dozowanie 20-160ml na 10l 

wody. 

 

             
 

WP30 - Środek myjąco – pielęgnujący do podłóg 

sportowych. Pozostawia warstwę antypoślizgową; 

produkt zgodny z normą DIN 18032-2, na bazie 

rozpuszczalnych w wodzie polimerów, również do mycia 

maszynowego, dozowanie 20-320ml na 10l wody. 

 

 
MYCIE GRUNTOWNE PODŁÓG, USUWANIE STARYCH 

WARSTW OCHRONNYCH, SAUBER LAB. 

 

GR11 - Gruntowne mycie podłóg wrażliwych na 

działanie alkaliów, np. linoleum i PVC. Usuwa stare 

warstwy wosków i polimerów, bezpieczny dla powierzchni, 

Dozowanie: 80ml-3l na 10l wody. 

 

GR15 - Maszynowe mycie podłóg odpornych na 

działanie silnych zasad. 

Usuwa stare warstwy wosków i polimerów, również tych 

wzmocnionych poliuretanem, dozowanie 100ml-1l na 10l. 

 

GR28 - Alkaliczny produkt do gruntownego, 

maszynowego mycia podłóg mikroporowatych, bez 

związków powierzchniowo czynnych, bezzapachowy, 

usuwa polimery i woski, dozowanie 50-100ml na 10l wody. 

 

GR29 - Kwaśny produkt do gruntownego, 

maszynowego mycia podłóg mikroporowatych, bez 

środków powierzchniowo czynnych, usuwa kamień wodny, 

bezzapachowy, dozowanie 50-100ml na 10l wody 

 

            
 

 

 

ZABEZPIECZANIE PODŁÓG SAUBER LAB. 

 

BS11 - Polimerowa powłoka ochronna, trwała, 

pozostawia połysk nawet bez polerowania,  

Wysoce wydajny: 10l wystarczy na zabezpieczenie 600m2 

 

BS12 - Powłoka polimerowa wzmocniona 

poliuretanem, stosowana do długotrwałego 

zabezpieczenia podłóg z linoleum, PVC, betonu, podłóg 

przemysłowych. Wysoko wydajny. 

 

BS15 - Podkład uniwersalny, wypełniacz porów, 

wstępne zabezpieczanie chłonnych, zniszczonych podłóg. 

Wysoko wydajny. 

BS23 - Błyszcząca powłoka do szybkiego nakładania, 

wystarczy jedna warstwa, czas schnięcia 20 min. 

utwardzany polerką. Zastosowanie: kamień, PVC, 

linoleum. 

 

BS32 - Produkt do zabezpieczenia surowego drewna 

i chłonnego kamienia naturalnego, pielęgnacja drewna 

egzotycznego. 

 



MYCIE SANITARIATÓW 

 

PU16 - Produkt czyści i usuwa pozostałości wapienne, 

brud i tłuszcz na wszystkich powierzchniach wodo- i 

kwasoodpornych. Do mycia kabin prysznicowych, płytek, 

umywalek, armatury, wanien, urządzeń ceramicznych. 

Gotowy do użycia. 

 

   
 

SR25 - Codzienne mycie i odkamienianie powierzchni 

w sanitariatach, wysokoskoncentrowany, zapachowy, 

bezpieczny dla powierzchni, Doz. 20-50ml na 10l wody. 

 

SR35 - Gruntowne mycie urządzeń ceramicznych, 

usuwa kamień i rdzę, na bazie kwasu solnego, usuwa 

kamień moczowy, Dozowanie: stosować nierozcieńczony. 

 

SR61 - Żel do mycia urządzeń sanitarnych, gruntowne 

mycie urządzeń ceramicznych, na bazie kwasu 

cytrynowego, usuwa kamień i zabrudzenia organiczne, 

Dozowanie: stosować nierozcieńczony. 

 

KOSMETYKA RĄK, SAUBER LAB. 

 

HP10 – Różowe, kremowe mydło do mycia rąk z 

dodatkiem masy perłowej. Nowoczesny produkt do 

mycia i pielęgnacji rąk. Nie zawiera parabenów, olejów 

mineralnych, silikonów, bez substancji zapachowych 

powodujących alergię. Nadaje się do dozowników 

wielokrotnego napełniania. 

 

HP 16 – Żel do mycia mocno zabrudzonych rąk. Usuwa 

tłuste, olejowe zabrudzenia. Na bazie naturalnych 

substancji myjących. Zawiera substancje pielęgnujące 

skórę rąk. Nadaje się do zastosowania w dozownikach. 

Wydajny, mocno skoncentrowany. 

 

    
 

PRODUKTY UNIWERSALNE, SAUBER LAB. 

 

AR10 - Środek do ręcznego i maszynowego mycia 

wszystkich powierzchni zmywalnych. Alkoholowy, mocno 

skoncentrowany, o zapachu cytrynowym; Doz. 20-40ml na 

10l. 

AR15 - Środek do ręcznego i maszynowego mycia 

wszystkich powierzchni zmywalnych. Alkoholowy, mocno 

skoncentrowany, o zapachu pomarańczy; Doz. 20-40ml na 

10l. 

         
 

AR31 - Środek do mycia szkła i powierzchni ponad-

podłogowych, skoncentrowany, mocno odtłuszczający. 

Nadaje się do profesjonalnych zastosowań w systemach 

dozujących. Opakowanie wystarcza na sporządzenie 700 

litrów gotowego do użycia płynu. 

 

PU15 - Środek do mycia szkła i powierzchni zmywalnych. 

Na bazie wody osmotycznej. Przeznaczony do mycia szyb, 

luster, okien, framug okiennych, powierzchni plastikowych, 

mebli. Może być stosowany na plexiglasie.  Gotowy do 

użycia. 

 

PRODUKTY SPECJALNE, SAUBER LAB. 

 

FL17 – Uniwersalny środek czyszczący do wszystkich 

wodoodpornych powierzchni i dywanów. Nadaje się do 

wykładzin tekstylnych, dywanów i mebli 

tapicerowanych. Środek do użytku ręcznego jak również 

do ekstrakcji natryskowej. Szybko wysycha, jest delikatny 

dla czyszczonych materiałów. Dozowanie: 40- 

200ml / 10l. 

 

PU17 – Gotowy do użycia środek do punktowego mycia 

zmywalnych powierzchni ponadpodłogowych. Usuwa 

ślady z: kredek, flamastrów, długopisów, atramentu i 

tuszu. Doskonale rozpuszcza osady z nikotyny i tłuszcz. 

Do wszystkich błyszczących, zmywalnych, odpornych na 

rozpuszczalniki powierzchni, takich jak plastik, płytki, 

powierzchnie lakierowane, metal i ceramika. 

 

SC16 – Specjalny środek czyszczący do usuwania 

wszystkich rodzajów gumy, pozostałości klejów, gum 

do żucia. Do odpornych na działanie rozpuszczalników 

podłóg w salach gimnastycznych, kortach do squasha i 

kręgielniach. Usuwa ślady z butów. 

 

SC45 - Specjalny produkt przeznaczony do długotrwałej 

impregnacji powierzchni z betonu i kamienia, nadaje 

się do zastosowań na terenach zewnętrznych. Produkt po 

nałożeniu tworzy hydrofobową i olejofobową warstwę 

ochronną zapobiegającą przenikaniu zabrudzeń w gąb 

kamienia. Idealny do ochrony kostki brukowej, betonu, 

kostki granitowej, granitu płomieniowanego, 

piaskowca, klinkieru, jastrychu, marmuru. Zapobiega 

powstawaniu mchów, glonów i porostów. Poprawia kolor i 

wygląd kamienia.  

Wolny od rozpuszczalników, bezzapachowy. Skuteczny 

już przy jednej warstwie. 



SC56 - Unikalny preparat do usuwania zabrudzeń, plam 

pochodzenia biologicznego 

i organicznego. Szybko usuwa ślady i zapach, likwiduje 

źródła przykrych zapachów, rozpuszcza tłuszcz. 

Zawiera płynną mieszankę kultur bakteryjnych, enzymów i 

środków powierzchniowo czynnych, dobranych do 

rozkładania wielu rodzajów związków organicznych. 

Produkt o bardzo szerokim zastosowaniu. Bezpieczny dla 

powierzchni. 

 

       
 
LINIA 4 CLEAN, SAUBER LAB. 

 

K016 - Uniwersalny, cytrynowy środek czyszczący. 

Myje bez smug, nie odkłada się. Usuwa tłuste i olejowe 

zabrudzenia. Idealny do mycia wszystkich powierzchni 

zmywalnych. W dużym rozcieńczeniu doskonale sprawdza 

się jako płyn do mycia szyb. 

 

K033 - Alkoholowy środek myjący, do wszystkich 

wodoodpornych powierzchni zmywalnych. Myje bez 

smug i zacieków; pozostawia idealnie czyste 

powierzchnie. Podkreśla naturalny połysk powierzchni. 

Nadaje się do maszynowego mycia podłóg. 

 

K037 - Produkt do codziennego mycia wszystkich 

powierzchni w sanitariatach, usuwa kamień i osady z 

mydła, zapachowy, dozowanie 40-100ml na 10 l wody. 

 

K038 - Uniwersalny środek do gruntownego 

czyszczenia wszystkich powierzchni odpornych na 

alkalia i rozpuszczalniki również do podłóg z linoleum i 

PVC. Nie nadaje się do aluminium. Produkt nie pieni się. 

Dzięki dużej zawartości rozpuszczalników szybko i 

bezpiecznie usuwa smar, olej, sadzę, brud i stare 

zniszczone warstwy ochronne.  

 

K043 - Produkt do długotrwałego zabezpieczania 

wszystkich mało chłonnych podłóg (PVC, linoleum). 

Chroni zabezpieczone podłogi, nadaje połysk bez 

polerowania. Nie nadaje się do nielakierowanych 

podłóg drewnianych. 

 

URZĄDZENIA, SAUBER LAB. 

 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z GŁOWICĄ 

POLERUJĄCĄ DART 3  

Lekka polerka wysokoobrotowa z odciągiem. 

Niewielkie rozmiary i waga powodują, że urządzenie jest 

bardzo wygodne w użytkowaniu oraz niezwykle skuteczne. 

Urządzenie wielofunkcyjne z głowicą odkurzającą 

Turbo Dart 2 - Głowica odkurzająca z własnym 

napędem wyposażona jest w wirującą turbo – szczotkę 

szerokości 42 cm. Urządzenie niezwykle skuteczne i 

bardzo wygodne, nawet w trudno dostępnych miejscach. 

 

Szorowarka ręczna - Kompaktowy rozmiar oraz bardzo 

łatwa obsługa. Mechanizm tarczowy zapewnia efektywne 

czyszczenie oraz bezproblemowe, bezpieczne poruszanie 

się bez wysiłku. Za pomocą urządzenia można wyczyścić 

różne powierzchnie, korzystając z odpowiednich 

akcesoriów; waga 15kg 

 

Akcesoria do urządzeń wielofunkcyjnych 

Głowice – polerująca, Turbo Hoover, dysza podłogowa 

kombi, filtry, pady ścierne i polerujące do szorowarki, 

tarcza czyszcząca, Green, polerująca Blue. 

 

PROGRAM HIGIENY I MYCIA 

POMIESZCZEŃ – GRUPY ŚRODKÓW 
 

POMIESZCZENIA SOCJALNE: GRUPA ŚRODKÓW 

W ofercie grupa środków dedykowanych do tej grupy 

pomieszczeń. 

 

SAUBER LAB  

GR 28 - gruntowne mycie podłóg - gres    pow. 

Mikroporowate.                                             

WP 29 - mycie podłóg codzienne - podłogi gres. 

 

ECO SHINE 

MULTISHINE ALCO - mycie powierzchni zmywalnych                                                 

SEPTAL HANDS - higiena rąk, dezynfekcja rąk.                                                                   

SEPTAL EXPRESS - szybka dezynfekcja małych 

powierzchni. 

 

POMIESZCZENIA SOCJALNE-KUCHNIA GRUPA 

ŚRODKÓW. 

 

SAUBER LAB 

GR 28 -gruntowne mycie podłóg – gres, pow. 

mikroporowate.                                       

WP 29 - mycie podłóg codzienne - podłogi gres.    

 

ECO SHINE 

MULTISHINE ALCO - mycie powierzchni zmywalnych.                                                     

DISH  CLEANER - mycie  naczyń.                                                                                 

SEPTAL HANDS - higiena rąk, dezynfekcja rąk.                                                                 

SEPTAL EXPRESS - szybka dezynfekcja małych 

powierzchni. 

 

 

POMIESZCZENIA BIUROWE GRUPA ŚRODKÓW 

 

SAUBER LAB 

GR 28 -gruntowne mycie podłóg - gres   pow. 

mikroporowate. 

WP 29 - mycie podłóg codzienne – podłogi gres.  

 

ECO SHINE 

MULTISHINE ALCO - mycie powierzchni zmywalnych                                                 

SEPTAL HANDS - higiena rąk, dezynfekcja rąk                                                                  

SEPTAL EXPRESS - szybka dezynfekcja małych 

powierzchni. 

 

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY GRUPA ŚRODKÓW 

 

SAUBER LAB 

GR 28 -gruntowne mycie podłóg - gres pow. 

mikroporowate. 

      

ECO SHINE                                         

FLOMATIC ALCA - mycie codzienne, podłogi 

mikroporowate                                         

IZOSEPT 70 - higieniczne mycie powierzchni ponad 

podłogowych.                                        



MYDŁO HACCP higieniczne mycie rąk.                                                                     

SEPTAL HANDS - higieniczna dezynfekcja rąk.                                                                          

SEPTAL EXPRESS - szybka -dezynfekcja   małych 

powierzchni 

 

SANITARIATY GRUPA ŚRODKÓW 

 

SAUBER LAB 

SR  25 - codzienne mycie powierzchni sanitarnych.                                                                     

SR  35 - odkamienianie powierzchni sanitarnych.   

 

ECO SHINE                                                                                  

FLOMATIC   ALCA -mycie codzienne, podłogi 

mikroporowate.                                               

MYDŁO HACCP - higieniczne mycie rąk.                                                                       

SEPTAL HANDS - higieniczna dezynfekcja rąk.                                                                     

SEPTAL EXPRESS - szybka dezynfekcja małych 

powierzchni.   

 

HIGIENA RĄK GRUPA ŚRODKÓW 

 

SAUBER LAB. 

HP10 – Różowe, kremowe mydło do mycia rąk z 

dodatkiem masy perłowej. Nowoczesny produkt do 

mycia i pielęgnacji rąk. Nie zawiera parabenów, olejów 

mineralnych, silikonów, bez substancji zapachowych 

powodujących alergię. Nadaje się do dozowników 

wielokrotnego napełniania. 

HP 16 – Żel do mycia mocno zabrudzonych rąk. Usuwa 

tłuste, olejowe zabrudzenia. Na bazie naturalnych 

substancji myjących. Zawiera substancje pielęgnujące 

skórę rąk. Nadaje się do zastosowania w dozownikach. 

Wydajny, mocno skoncentrowany. 

 

ECO SHINE 

MYDŁO HACCP higieniczne mycie rąk. 

Mydło w płynie HACCP do mycia rąk o neutralnym pH, bez 

barwników i zapachu. 

Doskonale myje skórę, nie powodując jej podrażnienia i 
przesuszenia. 
Zgodnie z wymaganiami HACCP receptura nie zawiera 
barwników oraz zapachów. 
Szczególnie polecany do mycia rąk w gastronomii i 
przemyśle spożywczym, ponieważ ogranicza ryzyko zatruć 
pokarmowych. 
 
SEPTAL HANDS - higieniczna dezynfekcja rąk. 

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu 

bakteriobójczym. Zalecany do stosowania w zakładach 

przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i 

spożywczego, salonach odnowy biologicznej, zakładach 

fryzjersko-kosmetycznych, placówkach gastronomicznych, 

kuchniach zbiorowego żywienia, szkołach, przedszkolach i 

placówkach opiekuńczych.  


