PRODUSE
SUPERCONCENTRATE
FC 100

FC 200

Detergent recomandat pentru curăţenia
de fond din bucătărie, baie, spaţii de
depozitare, ateliere mecanice etc. Eficient
pentru pardoseli de trafic intens (linoleum,
gresie, marmură, parchet laminat etc).
Conţine agenţi caustici cu alcalinitate
moderată, ideal pentru intervenţia cu
sisteme mecanice de spălare pavimente
(maşini de pardoseală cu aspirare, monoperie). Nu necesită clătire.
Concentraţie recomandată: 10-20 ml/ 810 L apă – pentru pavimente; 1 flacon
FC-100 concentrat = 50 flacoane FC-100
soluţie de lucru.

Detergent igienizant pentru suprafeţe
lavabile, ceramică, pvc, mozaic. Produs
parfumat – buchet de citrice, curăţă şi
odorizează în acelaşi timp. Recomandat în
spaţii publice, şcoli, spitale etc. Spumare
controlată, se utilizează cu sisteme manuale sau sisteme mecanice de spălare. Nu
necesită clătire.
Concentraţie recomandată: 10-20 ml/ 810 L apă – pentru pavimente; 1 flacon FC200 concentrat = 50-100 utilizări.

Flacon
1L
Q33165

Flacon
1L
Q34165

FC 300

FC 400

Detergent superconcentrat, puternic parfumat. Recomandat pentru curăţenia de
întreţinere a pavimentelor din gresie, marmură, parchet laminat, mozaic, pavimente
tratate cu ceară etc. Spumare controlată,
se utilizează cu sisteme mecanice sau
sisteme manuale de spălare. Nu necesită
clătire.
Concentraţie recomandată: 10-20 ml/ 810 L apă; 1 flacon FC-300 concentrat = 50100 utilizări.

Detergent igienizant cu multiple aplicaţii,
pentru suprafeţe din sticlă, pvc, piele, mobilier de birou, calculatoare, lemn. Elimină
urmele de funingine, amprentele, depunerea organică de pe suprafeţe.
Concentraţie recomandată: 20 ml/ 750 ml
apă; 1 flacon FC-400 concentrat = min 50
flacoane FC-400 soluţie de lucru.

Flacon
1L
Q35165

Flacon
1L
R32165

FC 500

FC 700

Detergent superconcentrat pentru curăţenia de întreţinere, igienizarea grupurilor
sanitare. Elimină urmele inestetice de săpun, depunerile anorganice de pe suprafeţele ceramice, plastic şi inox.
Concentraţie recomandată: 20 ml/ 750 ml
apă; 1 flacon FC-500 concentrat = 50 flacoane FC-500 soluţie de lucru.

Degresant igienizant superconcentrat recomandat pentru curăţarea suprafeţelor şi
echipamentelor de lucru din bucătărie şi
industria alimentară. Spumare controlată,
fără componente caustice. Se utilizează cu
sisteme mecanice sau sisteme manuale de
spălare.
Concentraţie recomandată: 20 ml/ 750 ml
apă; 1 flacon FC-700 concentrat = 50 flacoane FC-700 soluţie de lucru; 20 ml/ 810 L apă – pentru pavimente.

Flacon
1L
R33165

Flacon
1L
R35165

Avantajele utilizării
produselor superconcentrate:
dozarea corectă a produsului – flacon
special prevăzut cu dozator;
cel mai bun raport doză/prestaţie;
costuri reduse;
cea mai bună monitorizare a costurilor;
respectarea codului de culori;
simboluri de recunoaştere a produsului;
reducerea riscului la dozarea produsului;
produse ecologice;
impact scăzut asupra mediului înconjurător;
cantitate mică de ambalaj ca deşeu
reciclabil;
uşurinţă în manipulare pentru operatori;
spaţiul redus de gestionare a stocurilor.

Distribuitor autorizat pentru România
a produselor EKODET şi FIRMA (Italia)

B-dul Preciziei nr. 38, Sector 6, Bucureşti
Tel./Fax: 021 315.55.66, 021 311.63.34
E-mail: office@hbpeko.ro,
www.hbpeko.ro

Punct de lucru:
B-dul Timişoara nr. 104E, Sector 6,
Bucureşti, România
Tel.: 021 315.55.66, 0723 59.58.96

