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NOVA LINIJA detergentov
Namenjena STROKOVNJAKOM ČIŠČENJA
Je paleta izdelkov pripravljena za uporabo količine 750 ml in detergentov za tla količine 1 litra, za katero so značilne:  
• izredno razmerje med kakovostjo/ceno,
• široka poundba izdelkov za običajno čiščenje, med drugimi tudi detergenta proti vodnemu kamnu za marmor in apnenec,
• zelo dobro izbrane vonjave, ki so uporabljene v detergentu za tla,
• piktogrami na etiketi za pravilno uporabo izdelka.

LINIJA IP
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LINIJA IP

IP 20 MULTIUSO
Večnamenski detergent za vsakodnevno čiščenje vseh čistilnih trdih površin.
Idealen za steklo, ploščice, plastične laminate, emajlirane površine, lakirane površine, itd.  
Izpiranje ni potrebno, ne pušča sledi. Med uporabo  sprošča prijeten vonj.

Pakiranje: 750 ml

IP 30 SGRASSATORE
Tekoči detergent za večnamensko uporabo,  rahlo odišavljen po agrumih. Izdelek je 
visoko čistilen, zmožen je odstraniti kakršenkoli madež, tudi najbolj trdovratne iz plastičnih 
površin, gume, umetnega usnja, trdih površin, lakiranih površin, kovin, itd.

Pakiranje: 750 ml

IP 4O DISINCROSTANTE
Tekoči detergent za čiščenje kopalnic in kuhinj. Enostavno odstrani vodni kamen na 
pipah, ploščicah, sanitarijah, tuš kabinah, itd. Hitro očisti in odstrani tudi sledi mila. Deli 
očiščeni z IP 40 postanejo gladki in bleščeči. Enostavno se spere in pusti površine higienične, 
bleščeče in brez sledi.

Pakiranje: 750 ml

IP 10 VETRI
Tekoči detergent brez izpiranja na osnovi površinsko aktivnih anionskih snovi, ki 
imajo odlično zmožnost penetriranja in emulzivnosti pri umazaniji. Ne pušča sledi, je 
idealen za dele, kjer izpiranje z vodo ni mogoče.

Pakiranje: 750 ml
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LINEA IP
IP 50 ANTICALCARE SOFT
Detergent za odstranjevanje vodnega kamna “brez kislin” za vsakodnevno čiščenje 
sanitarij in pip v kopalnicah. Specifično formuliran za čiščenje in odstranjevanje vodnega 
kamna iz marmornih površin, apnenca in generičnih trdih površin. IP 50 učinkovito odstrani 
umazanijo, ostanke mila in sledi vodnega kamna. Z lahkoto se izpere in pusti površine 
higienske, bleščeče in brez umazanih sledi.

Pakiranje: 750 ml

IP 60 PAVIMENTI FLOWER
Alkoholni odišavljen detergent, za globinsko čiščenje, ne pušča sija, za vse pralne trde 
površine. Nezamenljiv na trdih bleščečih površinah kot so: plastika, ultrapas, keramika, emajliran 
polporcelan in generična tla. Lahko se uporablja tudi na tleh obdelanih s polimernimi voski. V prostoru 
pusti prijeten in svež vonj po čistem. Ne potrebuje izpiranja.

Pakiranje: 1 L

IP 61 PAVIMENTI LIME
Alkoholni odišavljen detergent, za globinsko čiščenje, ne pušča sija, za vse pralne trde 
površine. Nezamenljiv na trdih bleščečih površinah kot so: plastika, ultrapas, keramika, emajliran 
polporcelan in generična tla. Lahko se uporablja tudi na tleh obdelanih s polimernimi voski. V prostoru 
pusti prijeten in svež vonj po čistem. Ne potrebuje izpiranja.

Pakiranje: 1 L

IP 62 PAVIMENTI OXIFRESH
Alkoholni odišavljen detergent, za globinsko čiščenje, ne pušča sija, za vse pralne trde 
površine. Nezamenljiv na trdih bleščečih površinah kot so: plastika, ultrapas, keramika, emajliran 
polporcelan in generična tla. Lahko se uporablja tudi na tleh obdelanih s polimernimi voski. V prostoru 
pusti prijeten in svež vonj po čistem. Ne potrebuje izpiranja.

Pakiranje: 1 L
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