Profesionální čisticí prostředky
pro kuchyně, jídelny a potravinářství

Výrobce čisticích prostředků pro profesionály.

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: směs alkálií, komplexotvorné látky, KOH (<40%), NaOH.
R-věty: Způsobuje těžké poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice
a ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

ChemFuture

5kg

10kg

40kg

datum výroby:

tel.739 075 399

GASTRIN GRILL S

Gastrin grill S

alkalický prostředek pro mytí udíren, grilů a zamaštěných povrchů

Kapalný, pěnivý, silně alkalický prostředek, určený k mytí a čištění silně zamaštěných
a zapečených povrchů. Odstraňuje všechny organické nečistoty. Možno aplikovat pomocí pěnovače. Reaguje s lehkými kovy.

Použití a dávkování: Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml
do 1 litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Roztok naneste na znečištěné
předehřáté místo (nejlépe 60-70°C) a mechanicky zapracujte. Nechte působit a poté
povrch důkladně omyjte vodou. Hodnota pH (2% roztoku) 12,6.
Nepoužívejte na předměty z lehkých kovů (hliník a pod.).
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: Směs alkálií, komplexotvorné látky, NaOH (<30%).
R-věty: Způsobuje těžké poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice
a ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

ChemFuture

em
Fu

Množství:

Použití a dávkování: Neutrální, pěnivý prostředek, určený k ručnímu mytí nádobí a
kuchyňského zařízení. Pro svou vynikající mycí a odmašťovací schopnost je vhodný
pro všestranné použití. GASTRIN SAPI se dávkuje dle stupně znečištění. Při mytí
nádobí naneste malé množství přípravku na mycí houbu a vytvořte pěnu. Po umytí
nádobí opláchněte čistou vodou. Na mytí podlah, linolea a obkladů nalijte 3-5ml přípravku
do 1 litru vlažné, či horké vody, čímž vytvoříte mycí roztok. Po práci ošetřete pokožku rukou
vhodným regeneračním krémem. Hodnota pH (1% roztoku) 7,3 - neutrální.
Prostředek je vyroben v souladu s nejmodernějšími poznatky a není nebezpečný pro
člověka, ani pro životní prostředí.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v suchých prostorách,
chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: Sodium Lauret Sulphate, komplexotvorné látky, parfém, Chlorid Sodný.

Množství:

1kg

5kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

40kg

datum výroby:

Gastrin shine

nepěnivý kyselý oplachovací prostředek s leštícím efektem do automatických myček nádobí

Gastrin dish
nepěnivý prostředek určený pro mytí v automatických myčkách, s aktivním chlórem

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, kyselina citrónová, isopropylalkohol,
pomocné látky.
R-věty: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

datum výroby:

ChemFuture
Množství:

1kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

5kg

12kg

50kg

datum výroby:

tel.739 075 399

tel.739 075 399

ChemFuture spol. s r.o., Sportovní 13, 360 09 Karlovy Vary
tel. 739 075 399 | fax. 353 220 335 | www.chemfuture.cz | info@chemfuture.cz

10 kg

Váš prodejce:

40kg

5 kg

10kg

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: směs alkálií, komplexotvorné látky, KOH, chlornan sodný.
R-věty: uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nebezpečí kumulativních účinků.
Způsobuje těžké poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice
a ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Tekutý, nepěnivý, kyselý oplachovací prostředek, určený pro oplach umytého nádobí v
automatických mycích zařízeních v gastronomických provozech i domácnostech. Prostředek zanechává nádobí lesklé a bez usazenin.

0.5 a 1 kg

5kg

Použití a doporučené dávkování: Vhodný pro mycí stroje v gastronomický provozech i pro myčky v domácnostech. Doporučené dávkování 2 - 3 ml na 1 litr vody.
Dávkuje se přímo do uzavřeného okruhu mycího stroje. Na umytém nádobí
zanechává lesk a chrání vnitřní části před usazováním vodního kamene.

GASTRIN SHINE

Ch

Použití a doporučené dávkování: Používá se k oplachu umytého nádobí. Vhodný pro
automatické mycí stroje v gastronomických provozech a pro myčky v domácnosti. Na umytém
nádobí zanechává lesk a a urychluje schnutí. Dávkuje se přímo do uzavřeného okruhu mycího
stroje. Spotřeba přípravku na jeden oplachovací cyklus je cca 2 g.

1kg

datum výroby:

tel.739 075 399

tel.739 075 399

Tekutý, silně alkalický , nepěnivý mycí prostředek určený k mytí nádobí prostřednictvím automatických mycích zařízení v gastronomických provozech a domácnostech.
Obsahuje chlornan sodný. Reaguje s lehkými kovy.

ChemFuture

50kg

Tekutý, pěnivý čisticí prostředek pro ruční mytí nádobí a kuchyňského zařízení. Pro svou
odmašťovací a čisticí schopnost je vhodný pro všestranné použití v gastronomických
provozech. Optimální složení zajišťuje vysokou účinnost a dobré dermální vlastnosti.

GASTRIN DISH

Množství:

12kg

5kg

GASTRIN SAPI

Gastrin sapi

neutrální pěnivý prostředek pro ruční mytí nádobí

ChemFuture

1kg

40 a 50 kg

1kg

Kapalný, silně alkalický čisticí prostředek pro mytí a čištění udíren, grillů a všech silně
zamaštěných povrchů. Odstraňuje všechny organické nečistoty včetně zapečených.
Možno použít k čištění odpadního a odtokového potrubí v gastronomických zařízeních.
Reaguje s lehkými kovy.

20 kg

Množství:

e

Použití a dávkování: Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml
do 1 litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Roztok naneste na znečištěné
předehřáté místo (nejlépe 60-70°C) a mechanicky zapracujte. Nechte působit a poté
povrch důkladně omyjte vodou. Hodnota pH (2% roztoku) 13.
Nepoužívejte na předměty z lehkých kovů (hliník a pod.).

GASTRIN GRILL F

tu
r

Gastrin grill F
alkalický prostředek pro mytí udíren, grilů, silně zamaštěných povrchů a organických usazenin

Profesionální čisticí prostředky
pro průmyslové čištění povrchů

Výrobce čisticích prostředků pro profesionály.

kyselý prostředek na odstraňování rzi, anorganických nečistot a mytí zoxidovaných povrchů
Použití a dávkování: Kyselý prostředek pro čištění vnějších kovových a lakovaných ploch.
Vhodný pro odstraňování koroze, minerálních usazenin, brzdového prachu na discích
automobilu, oxidace apod. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml do 1
litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Roztok naneste na povrch a
pomocí kartáče omyjte. Poté opláchnete čistou vodou. Hodnota pH (1%
roztoku) 1.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat od 7
do 30 st.C.
Složení: komplexotvorné látky, kyselina šťavelová, HCl, kyselina sírová.
R-věty: Způsobuje těžké poleptání, dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
propláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě úrazu, nebo necítíte-li se
dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

5kg

10kg

40kg

datum výroby:

tel.739 075 399

INDUSTROL HP

Industrol HP

universální mycí prostředek do vysokotlakých strojů

Tekutý, pěnivý universální čisticí prostředek určený k přisávání vysokotlakými stroji.
Použitelný také k nanesení na povrch pomocí pěnovače. Vhodný k mytí a odmašťování
všech běžných povrchů.

Použití a dávkování: Universální mycí prostředek vhodný pro omývání vnějších lakovaných,
kovových a skleněných povrchů tlakovou vodou. Lze použít pro nanášení prostřednictvím
přisávacího injektoru nebo postřikovače. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 2
až 20ml do 1 litru vody. Při silném znečištění zvyště dávkování. Roztok naneste
na povrch a pomocí kartáče zapracujte. Poté zbytky přípravku důkladně
opláchněte čistou vodou. Hodnota PH (2% roztoku) 11.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, mýdla, směs alkálií, komplexotvorné látky, hydroxid draselný.
R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování, při styku s kůží a při požití.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí.
Výrobce: Chemfuture spol.s r.o. Sportovní 13 36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

ChemFuture

em
Fu

Množství:

Použití a dávkování: Dobře pěnivý čisticí prostředek k omývání vnějších lakovaných a
kovových povrchů, umělých hmot, skel apod. Přípravek není agresivní a je vhodný pro
všestranné použití. Zanechává dlouhotrvající lesk. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se
dávkuje 5 až 20ml do 1 Litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Čisticí roztok
naneste na povrch a pomocí kartáče nebo houby zapracujte. Poté důkladně opláchněte čistou
vodou. Hodnota PH (2% roztoku) 10,5.
Prostředek je vyroben v souladu s nejmodernějšími poznatky a není nebezpečný pro člověka
ani pro životní prostředí.

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v suchých prostorách,
chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, pomocné látky.
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13 36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz tel. 739 075 399

ChemFuture
1kg

datum výroby:

5kg

10kg

40kg

Industrol clean

saponátový prostředek pro mytí hladkých a lakovaných povrchů

Industrol uni

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13 36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

datum výroby:

tel.739 075 399

ChemFuture spol. s r.o., Sportovní 13, 360 09 Karlovy Vary
tel. 739 075 399 | fax. 353 220 335 | www.chemfuture.cz | info@chemfuture.cz

10 kg

Váš prodejce:

ChemFuture
Množství:

1kg

datum výroby:

tel.739 075 399

5kg

10kg

40kg

40kg

5 kg

10kg

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Komplexotvorné látky, směs alkálií, pomocné látky.
R-věty: Dráždí oči a kůži.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení okamžitě důkladně propláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné brýle nebo obličejový štít. V
případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možnost, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol.s r.o. Sportovní 13 36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

Univerzální pěnivý čisticí a mycí prostředek k všestrannému použití v domácnostech,
obchodech a kancelářských prostorech. Vhodný k mytí skel a glazurovaných povrchů.
Po umytí zanechává povrch bez šmouh. Šetrný k životnímu prostředí.

0.5 a 1 kg

5kg

Použití a dávkování: Universální, mírně alkalický, pěnivý prostředek pro mytí a čištění běžných
povrchů, jako např.: podlahy, dlažby, linolea, lakované povrchy. Pro svou odmašťovací
schopnost je vhodný pro mytí zahradní a průmyslové techniky. Nevhodné promytí skel a oken.
Hodnota PH (2% roztoku) 11,2.

INDUSTROL clean

Ch

Použití a dávkování: Universální, pěnivý prostředek pro mytí a čištění běžných povrchů, jako jsou
např.: podlahy, dlažby, linolea, lakované povrchy. Pro svou odmašťovací schopnost je vhodný pro
mytí zahradní a průmyslové techniky. Vhodné na mytí skel a oken.

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy tenzidy, komplexotvorné látky, barva, vůně.
R-věty: Dráždí oči a kůži.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

1kg

40kg

universální saponátový prostředek pro mytí podlah, hladkých a lakovaných povrchů

Tekutý univerzální pěnivý saponátový čisticí prostředek pro mytí silně znečištěných a
zašlých povrchů. Vhodný pro mytí zahradní a průmyslové techniky. Určený k všestrannému použití.

ChemFuture

10kg

Tekutý, pěnivý univerzální čisticí prostředek k mytí a čištění všech hladkých a lakovaných povrchů včetně nerezových a chromovaných. Po umytí zanechává lesk. Zvláště vhodný pro mytí skleněných a kovových lakovaných součástí. Šetrný k životnímu
prostředí.

INDUSTROL uni

Množství:

datum výroby:

tel.739 075 399

5kg

INDUSTROL F

Industrol F

pěnivý prostředek pro omývání vnějších povrchů

Množství:

1kg

40 a 50 kg

1kg

Tekutý, kyselý čisticí prostředek určený k odstraňování a čištění rzi a zoxidovaných povrchů. S vysokou účinností odstraňuje zásadité anorganické nečistoty včetně vodního
kamene a jiných usazenin. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Nevhodný pro čištění
nerezových a pochromovaných povrchů.

20 kg

ChemFuture
Množství:

INDUSTROL rust

e

oxidy
koroze
usazeniny

tu
r

Industrol rust

Profesionální čisticí prostředky

pro strojní čištění podlah, koberců a čalounění

Výrobce čisticích prostředků pro profesionály.

Použití a dávkování: Při čištění extraktorem je čisticí roztok vstříknut tlakem do koberce a
následně společně s uvolněnými nečistotami vysát zpět do nádoby extraktoru. Při čištění
běžně znečištěných koberců se dávkuje 5 až 20 ml koncentrátu do 1 litru vody. Při práci
dodržujte základní hygienické zásady.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby.
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o., Sportovní 13, 36009 Karlovy Vary, www.chemfuture.cz
telefon: 739 075 399
Dodávku a servis extraktorů provádí ﬁrma Kränzle spol. s r.o., která doporučuje
čisticí přípravek Karpet plus do svých extraktorů. Více na www.kranzle.cz
telefon: 353 220 334.

ChemFuture

datum výroby:

5kg

40kg

10kg

FLOORSAN forte

Floorsan forte

méně pěnivý alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů a extraktorů

em
Fu

Tekutý, méně pěnivý, alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů se
zesílenou účinností. Vzhledem k silné odmašťovací schopnosti je určen k čištění
podlah v autodílnách, výrobních provozech a všude tam, kde je na podlaze vrstva
oleje, šmíru a emulze.

Floorsan super

méně pěnivý alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů s dezinfekčním a fungicidním účinkem
Použití a dávkování: Prostředek je určen k mytí podlah a povrchů prostřednictvím
podlahových mycích strojů. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až
20 ml do jednoho litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Teplota roztoku
by neměla překročit 40 st.C. Je-li povrch silně znečištěn, doporučujeme
připravek nechat exponovat po dobu cca 5 min a poté teprve vysát.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: neonické tenzidy, směs alkálií, komplexotvorné látky, NaOH.
R-věty: Způsobuje poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a
ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

ChemFuture

Množství:

1kg

5kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

40kg

datum výroby:

tel.739 075 399

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, směs alkálií, komplexotvorné látky, NaOH.
R-věty: Způsobuje poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice
a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

5kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

Váš prodejce:

40kg

datum výroby:

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

5kg

40kg

datum výroby:

tel.739 075 399

Floorsan extra
méně pěnivý alkalický čisticí prostředek pro strojní a ruční čištění podlah
Použití a dávkování: Prostředek je určen k mytí podlah a povrchů prostřednictvím
podlahových mycích strojů a ručního čištění. Rychlý a překvapivý účinek při aplikaci.
Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml do 1 litru vody. Při
silném znečištění zvyšte dávkování. Teplota roztoku by neměla překročit
40 stC.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, KOH (<2%)
R-věty: Dráždí oči a kůži.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a
ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

ChemFuture
Množství:

1kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

5kg

10kg

40kg

datum výroby:

tel.739 075 399

tel.739 075 399

ChemFuture spol. s r.o., Sportovní 13, 360 09 Karlovy Vary
tel. 739 075 399 | fax. 353 220 335 | www.chemfuture.cz | info@chemfuture.cz

10 kg

1kg

5 kg

Množství:

1kg

Tekutý, méně pěnivý, alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů na
bázi anorganických rozpouštědel, určený k čištění podlah v čekárnách, chodbách,
výrobních halách a obchodech.

0.5 a 1 kg

ChemFuture

Množství:

FLOORSAN pro

Ch

Použití a dávkování: Prostředek je určen k mytí podlah a povrchů prostřednictvím
podlahových mycích strojů. Pro čištění běžně znečištěných povrchů se dávkuje 5 až
20 ml do 1 litru vody. Při silném znečištění zvyšte dávkování. Teplota roztoku by
neměla překročit 40 stC. Je-li povrch silně znečištěn, doporučujeme
přípravek nechat exponovat po dobu cca 5 min a poté teprve vysát.

ChemFuture

Tekutý, méně pěnivý, alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů s
dezinfekčním a fungicidním účinkem. Se svojí zesílenou účinností je vhodný pro
čištění podlah s velmi silnou vrstvou mastnoty a šmíru ve výrobních halách, dílnách
a potravinářských provozech. Vhodný i k ručnímu čištění.

Tekutý, méně pěnivý, alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů pro
všestranné použití. Kombinace anorganických rozpouštědel a tenzidů umožňuje
čištění všech druhů podlah a povrchů. Vhodný i k ručnímu čištění.

Floorsan pro

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 st. Celsia.
Složení: neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, metakřemičitan sodný (<10%)
R-věty: Způsobuje poleptání.
S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a
ochranné brýle, nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

FLOORSAN super

FLOORSAN extra

méně pěnivý alkalický čisticí prostředek do podlahových mycích strojů

Použití a dávkování: Méně pěnivý, alkalický čisticí prostředek určený zejména do
podlahových mycích strojů a extraktorů. Pro svou zesílenou účinnost je vhodný k
mytí silně znečištěných podlah a povrchů interiérů a exteriérů. Pro čištění běžně
znečištěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml do 1 litru vody. Při silném
znečištění zvyšte dávkování. Teplota roztoku by neměla překročit 40 stC.

40 a 50 kg

1kg

20 kg

0,5kg

Tekutý, parfémovaný čisticí prostředek se sníženou pěnivostí, určený k čištění
koberců, potahů a jiných látkou potažených povrchů extrakčním způsobem.
Vhodný k čištění zátěžových koberců a potahů v hotelových zařízeních.

tu
r

Množství:

KARPET plus

e

Karpet plus
nepěnivý parfémovaný přípravek pro ruční a strojní čištění koberců a čalounění

Profesionální čisticí prostředky

nejen na mytí automobilů

Výrobce čisticích prostředků pro profesionály.

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, komlexotvorné látky, butylglykol, metakřemičitan sodný.
R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

5kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

20kg

datum výroby:

tel.739 075 399

PROCAR WASH mtr

ProcarWash MTR

alkalický prostředek pro čištění silně zamaštěných povrchů

em
Fu

Kapalný, pěnivý alkalický čisticí prostředek určený pro čištění všech silně znečištěných
vnějších povrchů. Obzvláště je vhodný pro mytí automobilových motorů a všech
dílenských součástí, včetně částí z lehkých kovů. Možno použít i pro vysokotlaké mytí
přisáváním.

ProcarWash PL

alkalický, pěnivý prostředek pro mytí plachet nákladních automobilů
Použití a dávkování: Alkalický pěnivý prostředek pro mytí plachet, vnitřních částí
nástaveb nákladních automobilů a hladkých povrchů. Pro čištění běžně znečistěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml do 1 l vody.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, směs alkálií, komplexotvorné látky, hydroxid draselný,
metakřemičitan sodný.
R-věty: Způsobuje těžké poleptání, dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

ChemFuture
Množství:

1kg

5kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

20kg

datum výroby:

tel.739 075 399

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní a anionické tenzidy, komplexotvorné a povrchově aktivní látky,
polymerický konzervant.
R-věty: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

10kg

Váš prodejce:

20kg

datum výroby:

10kg

20kg

datum výroby:

tel.739 075 399

ProcarWash AC
kyselý prostředek k odstraňování rzi, anorg. nečistot a brzdového prachu z disků kol automobilů
Použití a dávkování: Kyselý prostředek pro čištění vnějších kovových a lakovaných ploch.
Vhodný pro odstraňování koroze, minerálních usazenin, brzdového prachu na discích
automobilů, oxidace apod. Pro čištění běžně znečistěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml
do 1 l vody. Při nízké účinnosti, zvyšte dávkování.
Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní a anionické tenzidy, směs kyselin, kyselina chlorovodíková, kyselina
šťavelová, butylglykol.
R-věty: Způsobuje těžké poleptání, dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

ChemFuture
Množství:

1kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

5kg

10kg

20kg

datum výroby:

tel.739 075 399

tel.739 075 399

ChemFuture spol. s r.o., Sportovní 13, 360 09 Karlovy Vary
tel. 739 075 399 | fax. 353 220 335 | www.chemfuture.cz | info@chemfuture.cz

10 kg

5kg

5 kg

1kg

Výrobce: Chemfuture spol. s r.o. Sportovní 13
36009 Karlovy Vary www.chemfuture.cz

5kg

Vysoce pěnivý neutrální čisticí prostředek pro mytí všech vnějších částí automobilů v
kartáčových mycích zařízeních. Určený též k aplikaci prostřednictvím pěnovače. Zanechává lesklý povrch.

0.5 a 1 kg

ChemFuture

Množství:

1kg

PROCAR WASH clean

Ch

Použití a dávkování: Pěnivý prostředek pro mytí plachet, vnějších částí nákladních a
osobních automobilů a hladkých lakovaných a kovových povrchů. Při použití v automatických
mycích zařízeních doporučujeme koncentraci 0,2 – 1 % (2 – 10 g/l). Pro ruční čištění běžně
znečistěných povrchů se dávkuje 5 až 20 ml do 1 l vody.

ChemFuture

Množství:

Kapalný, pěnivý, alkalický čisticí prostředek, určený pro mytí vnějších hladkých
umělohmotných povrchů. Vhodný pro mytí a čištění plachet nákladních automobilů, umělohmotných kontejnerů a nástaveb. Možno použít i pro vysokotlaké mytí
přisáváním.

Kapalný, kyselý čisticí prostředek určený pro mytí a odstraňování rzi, zoxidovaných
povrchů a všech anorganických nečistot. Vhodný k odstraňování koroze, minerálních
usazenin a brzdového prachu na discích kol. Možno použít k mytí střech tramvají, trojelbusů a vlaků. Nevhodný k mytí nerezových částí.

pěnivý prostředek pro mytí vnějších povrchů automobilů v kartáčových myčkách

Skladování: V uzavřeném stavu lze skladovat až 24 měsíců od data výroby. Skladujte v
suchých prostorách, chráněných před mrazem. Skladovací teplota se musí pohybovat v
rozmezí od 7 do 30 stupňů Celsia.
Složení: Neionogenní tenzidy, směs alkálií, komplexotvorné látky, metakřemičitan sodný.
R-věty: Způsobuje těžké poleptání, dráždí oči a dýchací orgány.
S-věty: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné odchranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít. V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

PROCAR WASH pl

PROCAR WASH ac

ProcarWash clean

Použití a dávkování: Pěnivý, alkalický prostředek pro čištění silně znečištěných lakovaných,
umělohmotných a kovových vnějších povrchů. Vzhledem ke svému odmašťovacímu účinku lze
použít k mytí a odmaštění motorů osobních a nákladních automobilů. Pro ruční mytí povrchů
se doporučuje dávkovat 5% roztok. Při silném znečištění zvyšte dávkování.

40 a 50 kg

1kg

Kapalný, pěnivý, slabě alkalický čisticí prostředek určený pro čištěný hladkých lakovaných, umělohmotných a kovových vnějších povrchů. Vzhledem k vysoké odmašťovací schopnosti je obzvláště vhodný pro mytí povrchů před nanesením
konzervačních prostředků. Použitelný pro ruční i portálové mytí.

20 kg

ChemFuture
Množství:

e

Použití a dávkování: Kapalný, pěnivý, slabě alkalický, čistící prostředek, určený pro čištění
hladkých lakovaných, umělohmotných a kovových vnějších povrchů. Vzhledem k vysoké
odmašťovací schopnosti je obvzláště vhodný k mytí povrchů před nanesením konzervačních
prostředků. Použitelný pro ruční i portálové mytí. Pro kartáčové portálové mycí
zařízení se doporučuje 2% roztok. Pro ruční mytí 5% roztok.

PROCAR WASH pc

tu
r

ProcarWash PC
slabě alkalický prostředek pro čištění lakovaných, umělohmotných a kovových vnějších povrchů

