KUCHNIE
ZMYWARKI
LERADES CM 160
Opakowania: 12 kg
Stężenie: 0,5-1,0%

WARDOSAL GSM
Opakowania: 12 kg
Stężenie: 0,5-1,0%

LERACID
KLARSPULER 308
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 0,01-0,05%

LERAPUR GSM 172
Opakowania: 12 kg
Stężenie: 0,5-1,0%

Chlorowy preparat myjący z dezynfekcją do użycia
w zmywarkach przemysłowych w obszarze gastronomii, stołówkach, kuchniach zakładowych itp. Posiada
dobre właściwości myjące i mikrobójcze. Bezpieczny
dla aluminium.
Bezchlorowy preparat myjący do zmywarek przemysłowych. Usuwa szybko i skutecznie resztki żywności,
osady z herbaty i kawy, a także szminkę.
Nie ma również szkodliwego działania na srebro, aluminium, tworzywa, stal.
Preparat nabłyszczający, wspomaga spłukiwanie. Przeznaczony jest do zmywania naczyń i urządzeń w zmywarkach przemysłowych. Nie pozostawiając kropli oraz
smug.
Preparat do mycia naczyń szklanych w zmywarkach.
Nie zawiera chloru, zastosowano dodatki chroniące
mytą powierzchnię. Bardzo dobrze usuwa osady
z kawy, herbaty.

MYCIE POWIERZCHNI
KLARUS GRILL
Opakowania: 1 l
gotowy do użycia

LERAPUR
GLASREINIGER 320
Opakowania: 1 l
gotowy do użycia

WARDOFIX
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 0,5-1,5%

LERAPUR N 304
Opakowania: 10, 30 kg
Stężenie: 1-2%

Preparat do mycia grili, frytownic, pieców i piekarników.
• skuteczny i wydajny
• butelka ze spryskiwaczem
Preparat do mycia szyb, luster i innych powierzchni
szklanych. Nie pozostawia smug. Posiada przyjemny
zapach. Butelka ze spryskiwaczem – aplikacja w formie
pianki.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
LERASEPT L 420
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 1-3%

LERASEPT D 402
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 1-2%

Preparat na bazie alkoholu do mycia powierzchni jak:
tworzywa sztuczne, glazura, płytki podłogowe, kamień,
linoleum, PVC, drzwi, stoły, szkło, emalii. Czyszczone
powierzchnie schną szybko, bez powstawania smug.
Uniwersalny środek do do ręcznego mycia naczyń
i innych powierzchni wewszystkich obszarach przetwórstwa spożywczego i gastronomii. Preparat
skutecznie odtłuszcza naczynia, stoły i blaty robocze,
podłogi płytki ceramicznych, lady sklepowe oraz
urządzenia.

LERASEPT FI
Opakowania: 10 l
gotowy do użycia

LERADES C 57
Opakowania: 10, 30 kg
Stężenie: 2-5%

Lekko alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni w gastronomii. Posiada dobre właściwości odtłuszczające i mikrobójcze. Oparty na
czwartorzedowych związkach amonowych i niejonowych detergentach. Polecany do mycia i dezynfekcji
powierzchni konatktujących się z żywnością.
Preparat dezynfekcyjny na bazie kombinacji czwartorzedowych związków amonowych o szerokim spektrum
bójczym (bakterie, grzyby, pleśnie). Stosowany w formie piany, oprysku i użytku ręcznego. W stężeniu roboczym praktycznie bezzapachowy.
Gotowy do użycia preparat do szybkiej i skutecznej
dezynfekcji delikatnych powierzchni w przemyśle
spożywczym. Szczególnie nadaje się do odkażania linii
pakowania, taśm z tworzyw sztucznych, wag, maszyn
tnących i innych urządzeń. Nie wymaga spłukiwania.
Preparat dezynfekcyjny na bazie podchlorynu sodu.
Do udrażniania i dezynfekcji kratek i kanałów ściekowych, odkażania pojemników na odpady

HIGIENA PERSONELU
SEPTASAN
Opakowania: 10 l
gotowy do użycia

LERASEPT HR
Opakowania: 10 l
gotowy do użycia

Mydło myjąco dezynfekcyjne do rąk.
Nie wysusza skóry rąk. Zawiera składniki pielęgnujące
i chroniące skórę rąk.
Płynny, preparat na bazie alkoholu przeznaczony do
odkażania dłoni. Posiada neutralne dla skóry pH oraz
specjalne składniki przeciwdziałające utracie wilgotności oraz tłuszczu, które pielęgnują skórę.

PRODUKTY SPECJALNE
LERAPUR
PFLEGEOL 309
Opakowania: 10 l
gotowy do użycia

Preparat do stali inox. Konserwuje i chroni przed korozją urządzenia ze stali nierdzewnej. Neutralny zapachowo i smakowo, bezbarwny. Dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

www.novachem.pl

HOTELE
I BAZA ZABIEGOWA
PODŁOGI – MYCIE
WARDOFIX
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 0,5-1,5%

HALLENREINIGER
Opakowania: 10, 30 kg
Stężenie robocze: 1-2%

TP 300 JUMBO
CLEAN
Opakowania: 25 kg
Stężenie: 1-2%

Preparat na bazie alkoholu do mycia podłóg. Czyszczone powierzchnie schną szybko, bez powstawania
smug. Polecany do podłóg wykonanych z płytek
glazurowanych, kamienia, linoleum, PCV itp
Uniwersalny środek do mycia wszelkiego rodzaju podłóg. Przeznaczony do mycia ręcznego oraz maszynowego (automaty szorująco-zbierające). Odtłuszcza
i czyści podłogi, nadaje im przyjemny zapach i zapobiega osadzaniu się zabrudzeń.
Silnie skoncetrowany środek do mycia i doczyszczania
silnie zabrudzonych posadzek. Usuwa tłuszcze, oleje,
smary i ślady gumy. Lekko pieniący. Nadaje się do
mycia ręcznego i maszynowego.

PODŁOGI – ZABEZPIECZANIE
KT SILIMAT
GRUNDREINIGER
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 10%

KT PERFEKT
GLANZWISCHPFLEGE
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 1-2% pielęgnacja
100% do zabezpieczenia

KARAT FRESH
Opakowania: 10 kg
Stężenie robocze: 1-2%

Specjalistyczny środek do usuwania wosków,
polimerów, warstw zabezpieczających i nabłyszczających z wszelkiego rodzaju podłóg (z wyjątkiem podłóg
drewnianych). Przeznaczony do użytku ręcznego
i maszynowego.
Uniwersalny, neutralny preparat do zabezpieczania i
nabłyszczania posadzek. Przeznaczony do wszystkich
podłóg wodoodpornych. Powstała powłoka ma
działanie ochronne i antypoślizgowe. Stosowac 2-3
warstwy.

Opakowania: 20 kg

LAWINE BLAU
Opakowania: 10 kg

LERACID SAN 210
Opakowania: 1 l
Stężenie: 5-10%
lub w koncentracie

Neutralna emulsja z dodatkiem polimerów do czyszczenia i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg.
Pozostawia na powierzchniach warstwę ochronną.
Polecany do podłóg z tworzyw sztucznych i kamienia.
Posiada przyjemny zapach

Proszek do prania przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zalecany do tkanin kolorowych i białych.
Posiada bardzo przyjemny zapach. Skutecznie usuwa
wszelkie plamy juz w niskich temperaturach.
Profesjonalny proszek do prania w wersji kompakt.
Zawiera środki wybielające na bazie aktywnego tlenu.
Skutecznie usuwa plamy z tkanin białych i kolorowych.

Kwaśny preparat przeznaczony do mycia sanitariatów.
Szybko i pewnie usuwa osady, rdzę, osady urynowe
z płytek, kafelków, podłóg i urządzeń (WC, umywalki,
pisuary, wanny, prysznice), a także z armatury. Bardzo
bezpieczny dla człowieka i metali kolorowych.
Koncentrat czyszczący o bardzo przyjemnym świeżym
zapachu, przeznaczony do higienicznego mycia w obszarach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych
(prysznice, łazienki, sauny, lustra, kafelki i itp.), a także
w pomieszczeniach biurowych (meble, podłogi, okna).
Czyści nie pozostawiając smug i działa antystatycznie
(ekrany komputerowe).

KARAT DES

PRANIE
RAWA S

MYCIE POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ

Opakowania: 10 kg
Stężenie: 2%

LERAPUR N 304
Opakowania: 10, 30 kg
Stężenie: 1-2% ręcznie

INNENREINIGER
Opakowania: 10 kg
Stężenie: 1-3% ręcznie
0,5-1% maszynowo

KT PICO-BELLO
Opakowania: 500 ml
spray gotowy do użycia

Uniwersalny środek do do ręcznego w hotelach, restauracjach, SPA itp. Preparat skutecznie odtłuszcza
naczynia, podłogi, płytki ceramiczne, sprzęt oraz urządzenia.
Preparat do prania dywanów, wykładzin i tapicerki.
Przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego (odkurzacz piorący). Skutecznie usuwa nawet uporczywe
plamy nie niszcząc tkanin.
Pianowy preparat czyszczący do tworzyw sztucznych,
wykładzin, dywanów, także powierzchni lakierowanych.
Usuwa oleje, tłuszcze, sadzę, insekty, atrament i osady
nikotynowe. Użyć punktowo na plamę.

DEZYNFEKCJA
LERASEPT FI
Opakowania: 10 l
gotowy do użycia

Gotowy do użycia preparat do szybkiej i skutecznej
dezynfekcji delikatnych powierzchni w gabinetach
zabiegowych, SPA, solariach (leżanki zabiegowe itp).
Nie wymaga spłukiwania.

PRODUKTY ZAPACHOWE
OLEJKI
PERFUMOWANE

NovaChem Grzegorz Mitruś
ul. Lubelska 135, 21-050 Piaski
tel. 516-28-77-55 fax. (081) 58-21-832
grzegorz.mitrus@novachem.pl

Dodatek do roztworów myjących. Nadaje świeży
i długotrwały zapach. Dostępne nuty zpachowe: jabłko,
malina, Blue Mountain

Opakowania: 1 l
Stężenie: 3 ml/10 l wody

www.novachem.pl

