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Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

www.kiehl-group.com

KIEHL-adagolástechnika 
biztosítja:
s	A termékek optimális hatását
s	Környezetkímélő
s	Rendkívül gazdaságos

Professzionális ügyfélszolgálat 
garantálja:
s	Folyamatos rendelkezésre állást
s	 A legszigorúbb higiéniai kívánalmak

betartását

Szerelés / Szervízjelentés / Munkaigazolás

Takarítási- és fertőtlenítési terv Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Gépi mosogatás

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com



ARCANDIS®-Forte
lntenzív gépi mosogatószer  
ipari mosogatógépekhez

s Erősen lúgos edénytisztítószer 
koncentrátum lágy vízhez 

s Klór- és foszfát mentes
s Eredményesen eltávolítja 

a keményítő- és fehérje  
szennyeződéseket

Az optimális rendszer edények, evőeszközök, poharak,
fazekak, tároló edények stb. professzionális tisztítására.

Sonderfarbe 
HKS 47

Zusatzfarbe 
Schwarz 50%

ARCANDIS®-Shine 
Semleges öblítőszer

s Gyors, csík- és foltmentes 
száradás 

s Magas fény az edényeknek, 
poharaknak

s Anyagkímélő
s Csökkentett habzású és 

nagy koncentrátumú

ARCANDIS®-Presoft
Kímélő áztató tisztítószer

s Edény, evőeszköz és tároló edény
előtisztításához

s Csökkentett habzású
s Nem jelölés köteles készítmény

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Az ARCANDIS®-rendszer 
A széles termékskála és hatásspektrum  
kiváló eredményeket tesz lehetővé:

s  Perfekt konyha higiénia a HACCP-koncept 
keretein belül

s Ragyogó fény

s Minden mosogatógéphez alkalmazható

s Pontos, megbízható adagolástechnika 

s Rendkívül gazdaságos

s Környezetkímélő

s  Gyors, hozzáértő technikai szervíz és átfogó 
szakmai támogatás, szolgáltatás

ARCANDIS®-Alufin
Mosogatószer alumínium edényzetre

s Mosogató koncentrátum speciális korrózió 
védelemmel

s Eltávolítja a zsír-, keményítő-, 
és fehérjetartalmú  
ételmaradékokat

s Különösen alkalmas edény 
mosogatógépekhez

ARCANDIS®-Eco
Kimélő intenzív mosogatószer  
üvegpoharak és evőeszközök  
számára

s Klór- és foszfátmentes, 
ezáltal különösen környezet- és 
edényzet kímélő

s Minden vízkeménységnél 
hatásos

s Eltávolítja a kávé és tea 
maradványokat

s Magas zsíroldóképesség
s Tartósan csökkenti a keményítő 

lerakódást az edényzeten
s Meggátolja a vízkőlerakódást 

a gépben, magas  
vízkeménységnél is

s Alacsony felhasználás, ezáltal 
különösen gazdaságos

s Európai és osztrák 
környezetvédelmi jellel

ARCANDIS®-EcoTab
Foszfátmentes mosogatótabletta

s Különösen környezetbarát 
s Illat- és konzerválóanyag mentes
s Európai és osztrák környezetvédelmi jellel

Regeneration-Salt-Granulate  
Regeneráló só tört/granulátum

ARCANDIS®-Salt-Granulate
Mosogató só, nagyszemcsés

ARCANDIS®-Craft 
Edény áztató tisztítószer 

s Az edényzet időszakos 
alaptisztításához

s Eltávolítja a legmakacsabb 
keményítő maradványokat

s Mosogatógépben való 
felhasználás

Vinox-matic 
Habszegény vízkőeltávolító 

s Mosogatógépek és saválló 
konyhai gépek alap- és  
karbantartó tisztításához

s Oldja az ásványi 
szennyeződéseket és az erős  
vízkőlerakódást

s Nagy korrózióvédelem

ARCANDIS®-Splend 
Savas öblítőszer 

s Gyors, csík- és foltmentes száradás
s Magas fény az edényeknek, poharaknak 
s Különösen hatékony magas vízkeménységnél
s Anyagkímélő
s Csökkentett habzású és nagy koncentrátumú
s Európai és osztrák 

környezetvédelmi jellel

 EU Ecolabel: 
DE/038/060UW 1215

 EU Ecolabel: 
DE/015/018

UW 1213

 EU Ecolabel: 
DE/038/059UW 1215

ARCANDIS®-Classic
Intenzív gépi mosogatószer  
enyhe klórtartalommal

s Biztosítja az edényzet higiéniai 
tisztaságát

s Minden vízkeménységnél 
hatásos

s Különösen jól távolítja el 
a kávé és tea maradványokat

s Magas zsíroldóképesség
s Meggátolja a vízkőlerakódást 

a gépben
s Alacsony felhasználás, ezáltal 

különösen gazdaságos



Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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KIEHL-öko termékek
európai környezetvédelmi jellel

www.kiehl-group.com

Xon-forte
Habos élelmiszeripari  
tisztítószer

s Speciális zsíroldó összetevőkkel
s Használható forrólevegős sütő, 

kombi-gőzpároló, fritőz, tűzhelylap  
és szagelszívó felületein

UW 1214

Disoman 
Nagy teljesítményű kézi  
mosogatószer koncentrátum

s Anyagkímélően tisztít, bármilyen 
szennyeződést eltávolít

s Kiváló zsíroldó hatással rendelkezik
s Rendkívül kiadós, takarékos 

felhasználás
s Illat- és szinezékanyag mentes

 EU Ecolabel: 
DE/019/028

 EU Ecolabel: 
DE/020/215

ARCANDIS®-EcoTab
Foszfátmentes  
mosogatótabletta

s Különösen környezetbarát
s Illat- és konzerválóanyag 

mentes

UW 1213

 EU Ecolabel: 
DE/015/018

ARCANDIS®-Eco
Kimélő intenzív mosogatószer 
üvegpoharak és evőeszközök 
számára

s Klór- és foszfátmentes, ezáltal 
különösen környezet- és edényzet 
kímélő

s Minden vízkeménységnél hatásos
s Eltávolítja a kávé és tea maradványokat
s Magas zsíroldóképesség
s Tartósan csökkenti a keményítő 

lerakódást az edényzeten
s Meggátolja a vízkőlerakódást a gépben, 

magas vízkeménységnél is
s Alacsony felhasználás, ezáltal 

különösen gazdaságos

UW 1215

 EU Ecolabel: 
DE/038/001

ARCANDIS®-Splend
Savas öblítőszer

s Gyors, csík- és foltmentes száradás
s Magas fény az edényeknek, 

poharaknak 
s Különösen hatékony magas 

vízkeménységnél 
s Anyagkímélő
s Csökkentett habzású és

nagy koncentrátumú
UW 1215

 EU Ecolabel: 
DE/038/002

Vinox-eco
Mészkő- és zsíreltávolító

s Ökológiai fontos savbázissal
s Illat- és szinezékanyag mentes

UW 1214

 EU Ecolabel: 
DE/020/269

UW 1212

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com



Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is 
(lásd árlista ill. termékismertető).

Econa-Koncentrátum
Általános tisztítószer

s Univerzálisan felhasználható
s Anyagkímélő tisztítószer 

mindenfajta felületre,  
tárgyra és padlóburkolatra

s A tenzidek növény alapú 
nyersanyagokból vannak  
előállítva

Rivas
Tenzidmentes intenzív  
tisztítószer

s Nagy tisztítóhatású
s Gyorsan száradó
s Univerzálisan felhasználható textil 

és nem textil alapú  
anyagoknál

s	Felelősségteljes KIEHL-termék 
koncepciók európai  
környezetvédelmi jellel!

Li-Ex-eco
Speciális alaptisztító

s Kiváltképpen lúgérzékeny 
rugalmas  
padlóburkolatokra

Econa-Koncentrátum 

s Illat- és szinezékanyag 
mentes

Optima
Felület- és üvegtisztító szer

s Felhasználásra kész
s Műanyag és plexi-üveg 

felületre is alkalmas

Rivamat
Tenzidmentes speciális  
tisztítószer

s Különösen alkalmas gépi tisztításra
s Kiváló tisztító teljesítmény enzimek,

foszfátok és tenzidek nélkül

Ceradur-eco
Fémsómentes, diszperziós  
ápolószer

s Polírozható
s TBEP-mentes
s Utóápolás alaptisztítás nélkül
s Különösen környezetbarát
s Bevizsgálva a 

DIN 18032 által,  
így sportcsarnokban  
is használható

DIN 18032

UW 1233

Patronal-eco
Szaniter tisztítószer védő  
formulával

s Intenzív tisztítóhatás
s Környezettudatos 

savkombinációval
s Anyagkímélő

UW 1233

Ambital-eco-Koncentrátum
Öko-tisztító-, ápolószer

s Önfényező ápolófilmet képez
s Csíkmentesen szárad
s Csúszásgátló védő filmréteget 

képez

Ambital-eco-Koncentrátum

s Illat- és szinezékanyag mentes

GlasQueen
Öko-üvegtisztítószer

s Csíkmentes száradás
s Alacsony újraszennyeződés
s A DIN EN ISO 22088-3:2006-11 alapján

bevizsgálva
s Akrilüveghez is

 EU Ecolabel: 
DE/020/044

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5026 0168  EU Ecolabel: 
DE/020/093

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5026 0168

 EU Ecolabel: 
DE/020/285

UW 1214

 EU Ecolabel: 
DE/020/250UW 1214

Kiehl-SanEco 
Koncentrátum
Szaniter tisztítószer friss illattal

s Gyorsan ható intenzív tisztítószer
s Újszerű sav kombináció
s A vízlepergető hatás által 

megakadályozza a mészlerakodásokat

Duocit-eco
Szaniter tisztító narancs illattal

s Gyors, higiénikus tisztítás minden 
vizes területen

s Meggátolja a további vízkőlerakódást
s Rendkívül anyagkímélő

 EU Ecolabel: 
DE/020/043

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5026 0168

Duocit-eco

s Illat- és szinezékanyag mentes

Sanikal-eco
Szaniter-higiénia

s Sav- és klórmentes
s Szaniter helyiségek teljes 

tisztítására, kivéve márvány
s Különösen anyagkímélő

AvenisFoam
Szaniter tisztító hab

s Környezettudatos savkombinációval
s Ergonomikus felhasználás aerozol 

képződés nélkül a habképző fejnek  
köszönhetően

s Minimális termékfelhasználás a 
habmennyiség következtében

 EU Ecolabel: 
DE/020/274

 EU Ecolabel: 
DE/020/246

UW 1214

UW 1214

Kiehl-PurOil
Vízbázisú impregnáló ápoló olaj

s Kiszáradás után teljesen illatmentes
s Nehézfém-, oldószer-, pigment-, 

formaldehidmentes
s Faburkolatok és szívóképes műkő 

újraolajozásához
s 2 óra elteltével járható, 1 nap 

elteltével mosható a felület

 EU Ecolabel: 
DE/044/012

Kiehl-Eco-Refresher
Vízbázisú filmképző faápoló olaj

s Minden európai fafajta ápolására
s Nehézfém-, oldószer-, pigment-, 

formaldehidmentes
s 2 óra elteltével járható, 2 nap után 

mosható a felület

 EU Ecolabel: 
DE/044/010

Kiehl-Parketto-clean-
Koncentrátum
Parketta és laminált tisztítószer

s Nagy tisztítóhatás
s Szappan- és vaxmentes
s Anyagkímélő

UW 1214

 EU Ecolabel: 
DE/020/201

Kiehl-Legnodur-brillant
Fényes 1-komponensű tartós  
bevonatolószer

Kiehl-Legnodur-satina
Matt 1-komponensű tartós  
bevonatolószer 

s Eredeti fafelületekre és elasztikus padlóburkolatokra
s Magas kopásállóság
s Utóápolás száraz 

tisztítás után

 EU Ecolabel: 
DE/020/063

 EU Ecolabel: 
DE/020/170

 EU Ecolabel: 
DE/020/366

 EU Ecolabel: 
DE/020/044

 EU Ecolabel: 
DE/020/093

 EU Ecolabel: 
DE/020/003

 EU Ecolabel: 
DE/020/043
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Napi takarítás
Napi felületápolás

www.kiehl-group.com

Clar-Glas
Üvegtisztító szer

▲ Gyors és csíkmentes száradás 
szennytaszító hatással

GlasQueen
Öko-üvegtisztítószer

▲ Csíkmentes száradás
▲ Alacsony újraszennyeződés
▲ A DIN EN ISO 22088-3:2006-11

alapján bevizsgálva
▲ Akrilüveghez is

Optima
Felület- és üvegtisztító szer

▲ Felhasználásra kész
▲ Műanyag és plexi-üveg felületre 

is alkalmas
▲ Európai környezetvédelmi 

jellel

Profless-Koncentrátum
Felület tisztító

▲ Vízálló felületekre
▲ Gyorsan oldja a szennyeződéseket
▲ Pontos adagolás mellett rendkívül 

gazdaságos
▲ Egy liter koncentrátumból 33, 

500 ml-es felhasználásra kész oldat 
állítható elő, tehát összesen 16,5 liter

▲ Csíkmentes száradás

Resinex
Labdaviasz- és gyantaeltávolító

▲ Sportcsarnokok számára ideális
▲ A már be- és rászáradt rétegeket 

is eltávolítja
▲ Bevont felületeken is alkalmazható

Kiehl-Omni-fresh
Mikrobiológiai tisztító és 
szagsemlegesítő

▲ Megszünteti a kellemetlen szagokat

EU Ecolabel: DE/020/366

EU Ecolabel: DE/020/063

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához



Keradet-Koncentrátum-
Aktiv
Alkoholos, univerzális 
tisztítószer

▲ Aktív tisztító, higiénikus hatású 
alkoholos tisztítószer

▲ Univerzálisan felhasználható minden
fényes felületen és berendezési tárgyon

Econa-Koncentrátum
Általános tisztítószer

▲ Univerzálisan felhasználható
▲ Anyagkímélő tisztítószer mindenfajta 

felületre, eszközre
▲ Európai környezetvédelmi jellel
▲ A tenzidek növény alapú 

nyersanyagokból vannak előállítva

Procur-Koncentrátum
Speciálisan ápoló tisztítószer

▲ Kiváló optika matt selyem fénnyel
▲ Jól polírozható
▲ Megakadályozza a rágógumi és 

öntapadós etikettek letapadását
▲ Bevizsgálva a DIN 18032 által,

így sportcsarnokban is használható

Tornado
Erőteljes tisztító

▲ Zsír-, szenny- és nikotin oldó
▲ Kellemes illatú
▲ Professzionális ablaktisztításhoz is 

kiválóan alkalmas Klaronet-Koncentrátum
Fényes felületek ápolására

▲ Nem képez ápolófilmet, lerakódást
▲ Magas-molekuláris felépítés, 

szappan- és vax mentes
▲ Fenntartja a felület természetes fényét

Profekt-Koncentrátum
Fénylő tisztítószer

▲ Briliáns fény
▲ Kiváló ápoló hatás
▲ Jól polírozható

Veriprop
Jól teríthető tisztítószer

▲ Magas aktivitású karbantartó 
tisztítószer erősen víztaszító, rugalmas 
és finomszemcsés burkolatokra

Torvan-Koncentrátum
Aktív tisztítószer

▲ Gyorsan és erőteljesen hat minden
vízálló felületen

▲ Jó a szennyelválasztó képessége
▲ Intenzív tisztításhoz is kiválóan 

alkalmas

Fiora-Clean
Illatos tisztítószer

▲ Aktív tisztítóhatással
▲ Kellemes, hosszantartó illatot hagy 

maga után

▲ Csíkmentes száradás
▲ Kellemes illat
▲ Egylépcsős tisztítás
▲ Biológiailag lebomló 

anyagösszetétel
▲ Értéktartó

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is 
(lásd árlista ill. termékismertető).

Profloor-Koncentrátum
Az egylépcsős tisztításhoz

▲ Tisztítás és ápolás egy 
munkafolyamatban

▲ Kiváló felületoptika
▲ Nem rétegződik
▲ Jól polírozható

Ambital-eco-
Koncentrátum
Öko-tisztító-, ápolószer

▲ Magas színtű padlóápolás és
környezetkímélő tisztítás

▲ Jövőbe irányuló technológia európai
környezetvédelmi jellel

▲ A tenzidek növény alapú
nyersanyagokból vannak előállítva

▲ Bevizsgálva a DIN 18032 által,
így sportcsarnokban is  
használható

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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DIN 18032

DIN 18032

További kiváló tisztító és ápoló termékek  
a professzionális napi takarítás és ápolás  
területén:

Ambital-eco-Koncentrátum 

Öko-tisztító-,  
ápolószer illat- és  
szinezékanyag mentes

Ariston
Polimer ápoló

Clarida Care
Univerzális-ápolószer

DIN 18032

EU Ecolabel: DE/020/044

EU Ecolabel: DE/020/093

 EU Ecolabel: 
DE/020/170

 EU Ecolabel: 
DE/020/044

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5026 0168

 EU Ecolabel: 
DE/020/093

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

5026 0168

További kiváló tisztító és ápoló termékek 
a professzionális napi takarítás és ápolás 
területén:

Clarida Uni
Univerzális tisztítószer

Econa-Koncentrátum

Általános tisztítószer 
illat- és szinezékanyag 
mentes

Keradet-Aktiv
Alkoholos, univerzális tisztítószer

Rivas
Tenzidmentes intenzív tisztítószer

Tornado-Koncentrátum
Erőteljes tisztító

Veriprop-Koncentrátum
Jól teríthető tisztítószer
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Konyhatisztítás
Élelmiszeripari higiénia

www.kiehl-group.com

Spül-Blitz green
Kézi mosogatószer

▲ Anyagkímélő
▲ Takarékos felhasználás

Jet
Folyékony súrolószer

▲ Sima felületű tárgyakra
▲ Kíméletesen tisztít és 

políroz

Frigosan
Fagyasztó helyiségek  
tisztítószere

▲ Eltávolítja az olajoktól és zsíroktól 
átitatott szennyeződéseket

▲ A hűtő helyiség kiürítése ill. 
leolvasztása nem szükséges

▲ Alkalmazható -30°C-ig
▲ Fékezett habzás

Fumex
Tisztítószer füstölési gyanta  
eltávolításához

▲ Füstgyanta, zsír, olaj és ráégett 
szennyeződések eltávolítására

▲ Füstölő kamrákhoz, serpenyőkhöz 
és katlanokhoz használható 

▲ Kézi és gépi adagolás egyaránt 
lehetséges

További kiváló tisztító és ápoló termékek  
a professzionális konyhatisztítás és  
élelmiszeripari higiénia területén:

Coffexano-cit
Vízkőeltávolító kávéfőzőhöz és konyhai gépekhez

Coffexano-clean-Tab2
Kávéfőző-tisztítószer

 EU Ecolabel: 
DE/020/215

Xon-forte
Habos élelmiszeripari  
tisztítószer

▲ Speciális zsíroldó összetevőkkel
▲ Használható forrólevegős sütő, 

kombi-gőzpároló, fritőz, tűzhelylap  
és szagelszívó felületein

▲ Európai és osztrák 
környezetvédelmi jellel

UW 1214

 EU Ecolabel: 
DE/019/028

Disoman 
Nagy teljesítményű kézi  
mosogatószer koncentrátum

▲ Anyagkímélően tisztít, bármilyen 
szennyeződést eltávolít

▲ Kiváló zsíroldó hatással rendelkezik
▲ Rendkívül kiadós, 

takarékos felhasználás
▲ Szinezék- és illatanyag 

mentes
▲ Európai és osztrák 

környezetvédelmi jellel

UW 1212

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához



 EU Ecolabel: 
DE/020/269

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is 
(lásd árlista ill. termékismertető).

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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A biocid termékeket körültekintően  
alkalmazzák. 
Felhasználás előtt mindig olvassák el  
a címkét és a termékleírást.

Blutoxol
Folyékony élelmiszeripari  
fertőtlenítő tisztítószer koncentrátum

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 alapján
bevizsgálva

▲ Felhasználható az összes élelmiszert 
feldolgozó iparban

▲ Megbízható higiénia
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok

inkl. szalmonella és lisztéria, élesztőgombák- 
és egyéb gombák ellen

▲ Habszóró eljárás

Kiehl-RapiDés
Folyékony, gyors- 
fertőtlenítő-tisztítószer

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 
alapján bevizsgálva

▲ Csak 1 perces behatási idő
▲ 4 °C-on is hatékony
▲ Teljes mértékben hatékony 

baktériumok inkl. szalmonella és  
lisztéria, élesztőgombák- és egyéb  
gombák, burkolt vírusok valamint  
norovírusok ellen

▲ Aldehid, parfüm és színezékanyag 
mentes

▲ Ivóvizes öblítés nem szükséges

Desinet-compact  
koncentrátum
Folyékony, aldehidmentes  
tisztító- és fertőtlenítő  
koncentrátum

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697
alapján bevizsgálva

▲ Semleges illatú, tisztító, fátyol- és 
tapadásmentes

▲ Széles kiegyensúlyozott 
hatásspektrum

▲ Teljes mértékben 
hatékony baktériumok  
inkl. MRSA,  
élesztőgombák,  
betokosodott vírusok  
továbbá noro- és  
rotavírusok ellen

Vinox-Dés
Savas fertőtlenítő-tisztítószer  
nagykonyhák és élelmiszeripari  
területekre

▲ Az EN 1276, EN 1650 és EN 13697 alapján 
bevizsgálva

▲ Kis mennyiség esetén is gyors hatás
▲ Teljes mértékben hatékony élesztőgombák 

és baktériumok ellen inkl. lisztéria és  
szalmonella

▲ Korrózióvédelemmel ellátva

Vinoxin
Nemesfém- és saválló felületek  
tisztítószere

▲ Felhasználásra kész
▲ Illat- és szinezékanyag mentes

Grasset-plus
Zsíroldó szer

▲ Gyors zsíroldó és tisztító 
tulajdonságok

▲ Felhasználható élelmiszeripari- és 
ipari területen

▲ Korrózióvédelemmel ellátva
▲ Intenzív tisztító hatás egy speciális, 

szinergetikus hatású tenzid  
kombinációnak köszönhetően

Torvan-Koncentrátum FD
Aktív tisztítószer az  
élelmiszeripar területén

▲ Gyorsan és erőteljesen hat minden 
vízálló felületen

▲ Jó a szennyelválasztó 
képessége 

▲ Intenzív tisztításhoz is 
kiválóan alkalmas

Grasset
Zsíroldó szer 

▲ Gyors hatású, lúgos konyhai 
tisztítószer

▲ Eltávolítja a növényi és állati eredetű 
olaj és zsírmaradványokat

▲ Korróziógátlót tartalmaz
▲ Habszóró eljárással is alkalmazható

Vinox-eco
Mészkő- és zsíreltávolító

▲ Ökológiai fontos savbázissal
▲ Illat- és szinezékanyag mentes
▲ Európai és osztrák környezetvédelmi 

jellel

UW 1214

Desgomin
Folyékony, aldehid- és  
kvaternermentes tisztító- és  
fertőtlenítő koncentrátum

▲ Felhasználható egészségügyi- és 
élelmiszeri területen

▲ Alkalmas vízálló felületeken
▲ Gyorsan hat, még alacsony koncentráció 

esetén is
▲ Az EN 13697, EN 13727, EN 13624, 

EN 14348 és EN 14476 alapján bevizsgálva
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok, 

élesztőgombák, betokosodott vírusok  
valamint mikobaktériumok ellen

Desgoquat
Folyékony, aldehidmentes tisztító- 
és fertőtlenítő koncentrátum

▲ Felhasználható egészségügyi- és 
élelmiszeri területen

▲ Klór-, aldehid-, fenol és fémanyag mentes
▲ Az EN 13697, EN 13727, EN 13624, 

EN 13704 és EN 14476 alapján bevizsgálva
▲ Teljes mértékben hatékony baktériumok, 

élesztőgombák, penészgombák, vírusok  
valamint bakteriális spóraképzők ellen

▲ Különösen alkalmas a
HACCP koncepcióján 
belüli felhasználásra

▲ Minden termék felhasználása 
engedélyezett az élelmiszeripar  
területén

▲ Optimális konyhai higiénia



Szőnyegtisztítás 
www.kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához



Carp-Acryl
Szőnyegtisztító sampon

s Szálkímélő hab
s Szennytaszító-hatás
s Különösen aktív tisztító 

hatás a diszperziós  
összetevők által 

Carp-Extracta
Szóró extrakciós tisztítószer

s Eltávolítja a házi poratkákat és 
a zavaró szagokat is

s Textil-pad módszerrel is használható
s Szennytaszító-hatás
s Különösen aktív tisztító hatás 

a diszperziós összetevők által

s	Kíméli	a	szálakat	és	
felfrissíti	a	színeket

s	Friss	illat

Carp-Deta
Szőnyeg-folteltávolító

s Eltávolítja a vízzel és oldószerrel 
oldható foltokat

s Minden szín- és nedvességálló 
textil padlóburkolaton és kárpiton  
alkalmazható

További kiváló tisztító- és ápoló termékek a 
professzionális szőnyegtisztítás területén:

Carpasol
Szóró extrakciós tisztítószer

Entschäumer
A habzás csökkentésére

Rivamat
Tenzidmentes speciális 
tisztítószer 
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Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is  
(lásd árlista ill. termékismertető).
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Johannes	KIEHL	KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

KIEHL	Hungary	Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

 EU Ecolabel: 
DE/020/285UW 1214


