PRODUKTY FAREN PRO MYTÍ, SANITACI A DESINFEKCI
Mytí a sanitace
100 USI

BOOSTER/K16

Koncentrovaný
víceúčelový čistič a
odmašťovač
Koncentrovaný
sanitační detergent
s vůní levandule

LEMON FLOOR/K15 Koncentrovaný

Čistí a odmašťuje jakýkoliv
povrch, manuální či strojové
mytí.
Podlahy, stoly, WC, obecně
veškeré omyvatelné povrchy

Ekonomický (ředí se s vodou podle
použití až do poměru 1:100), vysoce
účinný čistič a odmašťovač.
Díky vysoké koncentraci je velice
ekonomický. Obsahuje kvarterní
amoniové soli, které povrch
dezinfikují. Díky neutrálnímu pH lze
použít i na choulostivé povrchy, včetně
navoskovaných podlah.
Samoleštící efekt. V souladu s HACCP
regulacemi.

Podlahy, stoly, WC, obecně

Díky vysoké koncentraci je velice
ekonomický. Obsahuje kvarterní
amoniové soli, které povrch
dezinfikují. Díky neutrálnímu pH lze
použít i na choulostivé povrchy, včetně
navoskovaných podlah. Samoleštící
efekt. V souladu s HACCP regulacemi.
Není nutný oplach.
Díky vysoké koncentraci je velice
ekonomický. Obsahuje kvarterní
amoniové soli, které povrch dezinfikují.
Díky neutrálnímu pH lze použít i na
choulostivé povrchy, včetně
navoskovaných podlah. Samoleštící
efekt. V souladu s HACCP.

sanitační detergent s veškeré omyvatelné povrchy,
citronovou vůní

velmi nízká pěnivost

K14

Koncentrovaný
Podlahy, stoly, WC, obecně
sanitační detergent veškeré omyvatelné povrchy
s vůní mořského
vánku

Sanitace a desinfekce
SANICLEAN
Univerzální
koncentrovaný
odmašťovač se
sanitačním účinkem

Pracovní povrchy, kuchyňské
linky, nerezové linky, dlaždice,
podlahy, filtry, obecně veškeré
povrchy, které je třeba odmastit
a hygienicky ošetřit.

Obsahuje kvarterní amoniové soli a
aktivní chlór. Čistí a dezinfikuje do
hloubky. Likviduje bakterie, plísně a
viry. Ideální pro potravinářský průmysl.
V souladu s HACCP. Zcela bezpečný pro
všechny povrchy. Nedráždí pokožku.

SANNY 155

Koncentrovaný
Podlahy, stoly, pracovní
sanitizer s aktivním pomůcky, výrobní úseky, obecně
chlorem
veškeré povrchy, které je třeba
dezinfikovat

S.A.Q. 155

silně
koncentrovaný
sanitizer

Víceúčelový alkalický detergent.
Ideální všude tam kde probíhá práce s
potravinami, protože je v souladu s
HACCP. Obsahuje aktivní chlór, který
má vysokou účinnost proti bakteriím.
Koncentrát (umožňuje vysoká ředění,
1:30).
koncentrovaný sanitační produkt na
základě kvartérních amonných solí.
Produkt poskytuje výkonný baktericidní
účinek na ošetřovaných površích v
souladu regulativy HACCP pro EU.
Vykazuje takzvaný zbytkový dezinfekční
účinek. Umožňuje vysoká ředění: 1:30.

chladírny, podlahy, stěny,
vozíky, různé typy vybavení a
pracovní oděvy

Sanitace a desinfekce vzduchotechniky
SANIFICANTE
Koncentrovaný
sanitační detergent
pro
vzduchotechniku a
klimatizace
SAFETY AIR

Odstranění plísní
MUFFYXID

Dezinfekce klimatizačních
jednotek, chladících jednotek a
rozvodů vzduchotechniky
včetně filtrů.

Sanitační prostředek Dezinfekce klimatizačních
ve spreji pro
jednotek a vzduchovodů.
klimatizace

Odstraňovač plísní
se sanitačním
účinkem

Odstraňuje plísně, mech a řasy
ze všech povrchů a zároveň
povrchy dezinfikuje

Odstranění vodního kamene, rzi, sanytru, apod.
RAPIDO
Koncentrát pro
Odstraňovač cementů,
odstranění vodního maltových směsí, rzi, zbytků
kamene, rzi a zbytků lepidel a tmelů ze všech
cementů
povrchů. Rovněž pro zlepšení
adheze při pokládání
průmyslových podlah. Výborný
rovněž pro odstraňování
vodního kamene z praček a
myček nádobí.
Odpady, lapače tuků, septiky, ...
MELT
Tekutý uvolňovač
Čistí ucpané odpady jakéhokoliv
ucpaných odpadů
typu (umyvadla, dřezy, jímky,
WC, apod.)

BIOACTIVE BLE 40

Koncentrovaný prostředek s výrazným
sanitačním účinkem pro sanitaci a
čištění. Obsahuje kvarterní amoniové
soli, které povrch dezinfikují. Neutrální
pH. Silný baktericidní a protiplísňový
účinek.
Moderní baktericidní a fungicidní
prostředek na bázi kvarterních
amoniových solí. Likviduje nepříjemné
pachy, bakterie, houby, plísně a
zanechává příjemnou vůni citrusu.
Nejefektivnější zbraň proti plísním,
mechu a řasám, které nejenom ničí ale
zabraňuje jejich opětovnému objevení.
Není třeba žádné mechanické čištění.

Odstraňuje usazeniny jako vodní
kámen, sanytr, rez, zbytky cementů,
malt, lepidel, tmelů. Ekonomický (ředí
se ve vysokých poměrech s vodou).
Vysoká účinnost. Obsahuje kyselinu
chlorovodíkovou 20% a výkonné
korozní inhibitory. Zcela neškodný pro
všechny povrchy s výjimou slitin hliníku.

Bezkonkurenční účinek, odstraní
ucpání do 5 minut. Obsahuje kyselinu
sírovou 95% a korozní inhibitory.
Vysoká měrná hmotnost 1,8 kg/L,
dosahuje i hluboce uložených ucpávek
způsobené nánosy tuků, bílkovin,
vodního a močového kamene, vápna,
vlasů, listí, celulózy, apod.
Neutralizovaný do 25 minut!
Nepoškozuje plastové potrubí ani
gumová těsnění.
Enzymatická
Zabraňuje hromadění
Ošetřuje a preventivně chrání.
sloučenina
organických zbytků a tím tvobě Obsahuje speciální kmeny bakterií
pro ošetření drenáží nepříjemných pachů v potrubí, které metabolizováním rozkládá tuky
a lapačů tuků
drenážích, jímkách, lapačů tuků, živočišného a rostlinného původu a
septiků, apod.
zároveň eliminují nepříjemné pachy.
Jedná se o biologický produkt jehož
účinky jsou dokonalejší než
chemického produktu, protože jeho
působení není agresivní ale
progresivní s časem a účinkuje až po
dobu několika měsíců.

Doporučený sanitační postup pro potravinářský provoz
1. odstranit surovinu a pomocny material a odstranit hrubou nečistotu z čištěných ploch.
2. zvlhčit povrch ploch teplou vodou (50-60°C)
3. čistění: nastříkat naředěný roztok BOOSTER (K14, K15, K16) v poměru 1:30 na čistěné plochy nebo
naředěný roztok 100 USI v poměru 1:20 a nechat působit nejméně 10 minut.
4. čistené plochy opláchnout teplou vodou (50-60°C)
5. dezinfekce: dezinfikovat roztokem SANY 155 nebo roztokem S.A.Q. 155 ředěným v poměru 1:30
6. dezinfikované plochy důkladně opláchnout vodou

