
Produse pentru igiena
BUCĂTĂRIILOR PROFESIONALE



Denumire produs Scurtă descriere Indicaţii Valoare pH Ambalare

Detergenţi pentru uz manual şi agenţi de curăţare universali

Spülglanz „Neu“

Spülglanz   

Universal Flüssig

Universal Pulver  

12x1000 mlDetergent concentrat 
neutru

Agent de curăţare 
neutru concentrat

Pudră de curăţare 
neutră

6,5

6,5

7,0

9,0

10 l 

10 l /30 kg 

10 kg 

Pentru toate tipurile de suprafeţe 
care pot fi şterse cu cârpă umedă

Pentru toate tipurile de suprafeţe 
care pot fi şterse cu cârpă umedă

Protejează şi învigorează, conţine 
solvent activ de degresare

Detergent concentrat 
neutru

Concentrat, economic 
solvent activ de degresare

conţine 

Produse pentru maşini  de spălat vase profesionale

Oldomat 20

Oldomat 10

Detergent lichid
pentru veselă

Detergent lichid
pentru veselă

Oldomat CP

Oldomat OC

Oldomat OC Plus

Oldomat Pulver

Oldomat Klar N

Oldomat Klar 

Broxal Classic

Broxetten

Detergent lichid
pentru pahare

Detergent lichid 
pentru veselă

Detergent pudră
pentru veselă

Agent lichid de 
limpezire neutru

Agent lichid de 
limpezire acid

Agent de dedurizare
maşina spălat vase

Tablete de dedurizare
maşina spălat vase

Conţine clorină, fără fosfaţi,
alcalin, pentru apă foarte dură

Conţine clorină, fără fosfaţi,
alcalin, pentru duritate mică
şi medie a apei

Conţine clorină şi fosfaţi,
alcalin, pentru apă de orice 
duritate
Nu conţine clorină, conţine fosfat,
alcalin, special pentru maşini de
spălat pahare
Nu conţine clorină sau fosfaţi,
alcalin, pentru apă de orice 
duritate
Conţine clorină şi fosfaţi,
alcalin, pentru apă de orice 
duritate

Pentru apă de orice 
duritate

Pentru apă de orice 
duritate

Folosit si pentru staţii medii si mici de
dedurizare a apei

Folosit si pentru staţii mari de
dedurizare a apei

12,5

12,0

12,5

12,5

12,5

12,0

7,0

2,0

-

-

bidon 12 kg
22 kg sau bidon 

bidon 12 kg
sau bidon 23 kg 

25 kg 

12 kg
26 kg 

25 kg 

10 kg 

10 l 

 

12x1000 ml 
sau bidon 10 sau 30 l  

6x2 kg 

25 kg 

Detergent lichid
pentru veselă

Agenţi de predetaşare, înmuiere şi curăţare echipamente

Büfazid S

Oldomat TBR Pulver

Tolo KSR

Tolo KF Spezial

Tolo SEG

Tolo GFB Lichid

Agent de curăţare şi 
înmuiere concentrat

Spumă de curaţat pentru
cuptoare cu convecţie

Pudră de curăţare pentru
cafetiere

Agent de curăţare pentru
smântână, îngheţată, vitrine,
automate de vânzare de
îngheţată, băuturi frişcă

Agent lichid de curăţare 
pentru cuptoare, friteuze
şi grătare

3,5

13,0

11,5

11,0

10,5

12,5

6x1000 ml

10 kg 

bidon 4 l 

cutie 4 Kg 

12x1000 ml 

12x1000 ml 
 sau bidon 10 l  

Agent de curăţare pentru
reziduurile lactate

Acid, grad de spumare mic, igienic

Alcalin, fără spumă

Gata de utilizare

Cu oxigen activ

Pentru curăţare igienică

Gata de utilizare

Denumire produs Scurtă descriere Indicaţii Valoare pH Ambalare



Tolo Soft  

Antisept ALH*  

Produse speciale

Igiena personalului

Omnia Exquisit   

Omnia Brillant  

Stahlblank K  

Petrosol Pulver 

Petrosol PZ  

Sept E  

Tolo Aktiv  

Ulei pentru protecţia 
suprafeţelor din oţel inox

Agent de curăţare acid
pentru oţel inox

Săpun dezinfectant pentru 
mâini

-

-

12x1000 ml 
10 l  sau bidon 

12x1000 ml 
10 l  sau bidon 5 -

Produs de decalcifiere
pudră

Produs de decalcifiere
lichid

Agent de curăţare 
concentrat rapid, universal 

7,5

7.0

2.0

1.5

2.0

9.5

10.5

12x1000 ml 
10 l sau bidon 

12x1000 ml 
sau bidon10 l  

12x1000 ml 
10 l  sau bidon 

4x1,5 kg 
sau cutie 10 kg 

12x1,4 kg 
14 kg 

4x1,2 kg 

12x1000 ml
10 l  sau bidon 

Săpun pentru spălat pe 
mâini 

-

Aprobat VAH 

Produs  de 
întreţinere 

alcoolic Pentru uz universal

Sigur

Pentru toate tipurile de 
suprafeţe rezistente la acizi

Pentru suprafeţele rezistente 
la acid

Pentru orice suprafaţă şi 
echipamente rezistente la acid

Alcalin, formează spumă

Cu clorină activăPudră de curaţare pentru
tocătoare 
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Produse de curăţire şi dezinfecţie

Antisept RD Plus*  

Spezial 38 S  

Orbin S-OC Spezial  

Tolo 990* 

10,5

2,0

12,0

7,5

Agent de curăţare şi 
dezinfecţie

Spumă acidă de curăţare

Spumă alcalină de 
curăţare

Dezinfectant alcoolic 
pentru suprafeţe

10 l 

11 kg 

10 l 

12x1000 ml 
bidon 10 l   

Aprobat DVG 

Pentru îndepărtarea 
mineralelor din apă

Fără clorină

Gata de utilizare

1

2

1) 2)

 *Folosiţi substanţele biocide cu grijă. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.


