Katalog Gastro 2015
Profesjonalne środki utrzymania czystości

PROFESJONALNE ZMYWARKI
MYCIE NACZYŃ

PŁUKANIE
i NABŁYSZCZANIE NACZYŃ

CLINEX DishWash

CLINEX DiShine

Skoncentrowany środek do mycia
w zmywarkach gastronomicznych naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa
sztucznego oraz porcelany. Doskonale
cz yści porcelanę, sprzęt oraz sztućce
kuchenne. Nie nadaje się do mycia
naczyń aluminiowych. Zaleca się stosowanie razem ze środkiem nabłyszczającym Clinex DiShine, uzyskując tym
samym super połysk.
Dostępne opakowania:
77-062 - kanister 5 L
77-063 - kanister 10 L
77-064 - kanister 20 L

CLINEX Destoner

CZYSZCZENIE ZMYWAREK

Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym. Szczególnie zalecany do czajników, grzałek elektr ycznych, ekspresów do kawy, zlewów, brodzików, jak również wszelkich
powierzchni niklowanych, chromowanych, stalowych, miedzianych itp. Oprócz działania
odkamieniającego, jednocześnie nabłyszcza myte powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia. Preparat zalecany jest również do stosowania w zmywarkach do mycia naczyń, jako
środek zapobiegawczy przeciw osadzaniu się kamienia - bieżące płukanie.
Dostępne opakowania:
77-501 - butelka 1 L
77-529 - kanister 5 L

PROFESJONALNY PIEKARNIK
CLINEX Grill

Preparat o bardzo silnym działaniu do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu,
zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego
rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza
i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. Produkt do zastosowań profesjonalnych. Środek zalecany do skutecznego czyszczenia: grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz
płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii „aktywnej piany”.
Dostępne opakowania:
77-071 - butelka 1 L
77-023 - kanister 5 L

PODŁOGI i POWIERZCHNIE ZMYWALNE
CLINEX 4Dirt

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń z powierzchni takich, jak: posadzki betonowe, PCV, kamień natustare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zanieczyszczenia ropopochodne i wielowarstwowe powłoki brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia kuchenne i przemysłowe. Nadaje się do mycia masz yn i urządzeń. Może być stosowany
w myciu ręcznym i maszynowym. POSIADA ATEST PZH.
Dostępne opakowania:
77-640- butelka 1 L
77-641- kanister 5 L
77-642- kanister 10 L

Skoncentrowany środek do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Preparat sprawia, że umyte naczynia są
błyszczące, bez zacieków, plam oraz osadów.
Wyjątkowo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu z profesjonalnym płynem do zmywarek
Clinex DishWash.
Dostępne opakowania:
77-058 - kanister 5 L
77-059 - kanister 10 L

POWIERZCHNIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
CLINEX FastGast

Gotowy do uż ycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych
i olejowych zabrudzeń. Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza silne i uporczywe zabrudzenia olejowo-tłuszczowe,
przypalone resztki jedzenia, nie pozostawiając przy tym smug
i zacieków na czyszczonych powierzchniach. Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzję dozowania i dotarcie do trudnodostępnych miejsc.
Posiada przyjemny, świeży zapach. POSIADA ATEST PZH.
Dostępne opakowania:
77-667 - butelka 1 L
77-666 - atomizer 650 ml

POWIERZCHNIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
CLINEX Steel

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do mycia powierzchni i urządzeń ze stali
nierdzewnej. Środek posiada doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające. Usuwa
kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud, tłuszcz. Dzięki specjalnie opracowanej formule,
znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gastronomii, gospodarstwach
domowych. Zalecany do czyszczenia kuchenek, stołów, okapów, zlewozmywaków itp.
Posiada neutralny zapach.
Dostępne opakowania:
77-515 - butelka 1 L
77-545 - kanister 5 L

DEZYNFEKCJA
NANO PROTECT SILVER Table

Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających
kontakt z żywnością. Uniwersalny płyn do dezynfekcji wszelkich blatów, stołów,
urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz urządzeń chłodniczych itp. Dzięki
zawartości aktywnych nanocząsteczek preparat niszczy bakterie, grzyby oraz
zarodniki. Doskonale nadaje się do codziennej i okresowej dezynfekcji.
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4103/10
Dostępne opakowania:
77-342 - butelka 1 L

CLINEX Barren

Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt
z żywnością. Zasadowy, płynny preparat na bazie trzeciorzędowej alkiloaminy
o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeciw grzybom drożdżopodobnym,
przeznaczony do dezynfekcji i mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń
mających bezpośredni kontakt z żywnością. Może być stosowany w zakładach
kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle
mleczarskim, mięsnym, spożywczym, oraz gastronomii. Może być stosowany do
czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością.
Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4379/11
Dostępne opakowania:
77-635 - butelka 1 L
77-636 - kanister 5 L
77-637 - kanister 10 L

RĘCZNE ZMYWANIE NACZYŃ
CLINEX HandWash

Płyn przeznaczony do mycia ręcznego naczyń kuchennych, ze szkła, metalu
i tworzyw sztucznych. Nie pozostawia smug ani zacieków na umytych naczyniach, nadając im połysk bez konieczności wycierania do sucha. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia, posiada wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów.
Produkt sprawdza się zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie. POSIADA ATEST PZH.
Dostępne opakowania:
77-050 - butelka 1 L
77-051 - kanister 5 L

MYCIE RĄK
CLINEX Liquid Soap

Mydło w płynie do mycia rąk, będące mieszaniną łagodnych substancji myjących
oraz składników chroniących skórę ludzką. Delikatnie nawilża i zabezpiecza skórę
przed wysuszaniem i pękaniem. Jest bardzo wydajne w użyciu, posiada przyjemny
zapach. Nie powoduje podrażnień.
Dostępne opakowania:
77-520 - butelka 1 L
77-521 - kanister 5 L

CL-030

Profesjonalne środki utrzymania czystości dla GASTRONOMII
Kierując się potrzebami rynku HoReCa oddajemy w Państwa ręce Katalog GASTRO, zawierający ofertę produktów Clinex
Nanochem, przeznaczonych do stosowania w gastronomii. Z pełną ofertą linii Clinex Nanochem możecie Państwo zapoznać się, korzystając
z katalogu głównego, dostępnego u naszych przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na terenie całego kraju oraz na stronie www.clinex.com.pl
Marki Clinex oraz Nano Protect Silver to produkowane w Polsce profesjonalne środki przeznaczone do użytkowania w zakładach przemysłowych,
handlowych, usługowych, w obiektach kanału HoReCa, w biurach, szkołach, halach, etc.
Nanotechnologia jest obecnie intensywnie rozwijającą się dziedziną, którą z powodzeniem wykorzystujemy w produkcji preparatów z linii Nano
Protect Silver. Receptury opracowane na nanostrukturach zwiększają efektywność produktów, zapewniając skuteczność ich działania i bezpieczeństwo stosowania. Wysoko wyspecjalizowana kadra technologów udoskonala produkty, wciąż wdrażając nowe technologie, by zapewnić bezkonkurencyjność naszej firmy.
Zrobimy wszystko, aby towary przez nas oferowane spełniały Państwa oczekiwania.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia owocnej współpracy. Zapewniamy, że oferta Clinex Nanochem to połączenie
niezawodnej jakości produktów i ich atrakcyjnej ceny.
Na życzenie Klienta, służymy pomocą w opracowaniu planu higieny konkretnych pomieszczeń i obszarów roboczych według wymogów systemu
HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne), dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo oraz efektywność sprzątania, a także szybko
i skutecznie zostanie wdrożony system HACCP w każdym zakładzie gastronomicznym.
Oprócz szeregu wskazówek, otrzymacie Państwo od nas dodatkowe materiały w postaci broszury informacyjnej oraz planu
higieny, który zgodnie z zasadami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jest wymagany w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją
i obróbką żywności.
Dodatkowo, dla naszych klientów oferujemy wsparcie w zakresie wyposażenia w systemy dozujące.

Pompy dozujące
System dozowania chemii do zmywarek gastronomicznych (płyn i nabłyszczacz).
Ułatwia pracę w zgodzie z procedurami HACCP. Gwarantuje oszczędność miejsca
i niezawodną pracę.

Dozownik Promix 1-P
System dozowania chemii na jeden lub wiele produktów z możliwością ciągłego
dozowania roztworu roboczego. Uruchamiany przyciskiem. Umożliwia dozowanie
do małych i dużych pojemników.

Dozownik Pro-Wash
Wielofunkcyjny, pianotwórczy system
dozująco-myjący dla przemysłu spożywczego
i gastronomii.

Pełna oferta katalogowa dostępna
w katalogu Clinex Nanochem

www.clinex.com.pl
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Wyłączny dystrybutor na Polskę:
Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 294 41 00, e-mail: amtra@amtra.pl
www.amtra.pl
www.clinex.com.pl

