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PRONTO BAGNO & CUCINA
Tekoče čistilo za čiščenje kopalnic.
Z lahkoto odstranjuje obloge vodnega kamna s pip, ploščic, 
sanitarij, tuš kabin itn. Čisti hitro in odstranjuje tudi sledi mila. 
Lahkotno izpiranje in ne pušča sledi.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg

PRONTO BAGNO & CUCINA 
SANITIZZANTE
Tekoče čistilo za čiščenje in razkuževanje kuhinj in kopalnic. 
Z lahkoto odstranjuje obloge vodnega kamna s pip, ploščic, 
sanitarij, tuš kabin itn. Čisti hitro in odstranjuje tudi sledi mila. 
Obdelane površine ostanejo gladke in sijajne. Lahkotno izpiranje, 
površine ostanejo ustrezno higienizirane, sijajne in brez madežev. 
Izdelek je idealen za čiščenje in razkuževanje dozatorjev/polnilcev 
za tekoča mila in kozmetične raztopine.

Pakiranje: 750 ml

DOLLY
Nežna krema s prijetnim svežim vonjem.
Temeljito in brez prask čisti trde površine, keramiko, jeklo. Idealna 
za umivalnike, kadi, bideje.

Pakiranje: 1 L

NO CAL SOFT
Nekislo čistilo za odstranjevanje oblog za vsakodnevno 
čiščenje sanitarij, kopalnic in pip.
Ustvarjeno posebej za čiščenje in odstranjevanje oblog  na 
marmornih površinah, trdih anpnenčastih in drugih trdih površin. 
Zahvaljujoč posebni formuli je uporabno na vseh površinah, 
ki so občutljive na kisline, zaradi česar jih ni možno čistiti s 
tradicionalnimi kislinskimi odstranjevalci vodnega kamna. NO 
CAL SOFT učinkovito odstranjuje nečistoče, milne sledi in ostanke 
vodnega kamna.

Pakiranje: 750 ml

0       7    14

pH 2 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

0       7    14

pH 1,5 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

0       7    14

pH 12,5 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

0       7    14

pH 10,5 niz.

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo
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DOLLY GEL
Čistilo z belilom in gelom za higienično čiščenje trdih 
površin, idealno za temeljito čiščenje in higieno podov, 
ploščic in kovinskih površin v kopalnicah, kuhinjah in podobnih 
prostorih.

Pakiranje: 1 L

DIECI & LODE
Rahlo abrazivno čistilo v prahu, ki vsebuje visoko čistilne 
površinsko aktivne snovi, ki raztopijo nečistoče. Vsebuje 
aktivni klor za razkuževanje, ki je nujno potrebno za varno 
čiščenje ploščic, umivalnikov, kopalnic in emajliranih površin.

Pakiranje: 750 g
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FREE KALC
Dišeče čistilo za odstranjevanje oblog na osnovi organskih 
kislin, idealno za odstranjevanje vodnega kamna, oksidov in rje 
s trdih emajliranih površin, keramike, pip, sanitarij, tušev.

Pakiranje: 5 kg

DS FOS
Dišeče čistilo za hitro in popolno odstranjevanje oblog 
vodnega kamna, rje, kazeina in slanih ostankov čistilnih 
sredstev. Idealno za čiščenje in odstranjevanje oblog s sanitarij, 
kromiranih armatur, nerjavečega jekla, aluminija, keramike, 
žgane gline, plastičnih materialov itn.

Pakiranje: 1 L

0       7    14

pH >12 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

nepH <2

0       7    14

n.p.

0       7    14

pH <2 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo

0       7    14

pH <2 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo
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DS WC PINO - DS WC MANDORLA
Čistilo, ki odstranjuje vodni kaman, za čiščenje in higieno 
stranišč na osnovi nevtraliziranih neorganskih kislin. 
Viskozna formula omogoča aktivnim snovem enakomerno 
prileganje pokončnim stenam školjk in pisoarjev ter njihovo 
temeljito očiščenje. Po uporabi pusti prijeten svež vonj.

Pakiranje: 750 ml

0       7    14

pH <1 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo
marmor– travertin
Granit
Porfir– skrilavec
Aglomerirani kamen
Opeka
Polporcelan
Emajliran polporcelan
Klinker
Keramika
Krom
Steklo
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