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Orbin RT

Orbin S

Orbin S Forte

Orbin VR-S

Spezial 38 S

Spezial 38 S Forte

Spezial SN

Spezial Z

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

1,0 – 5,0 %

Tolo 880*

Antisept RD Plus*

0,125 – 3,0%

0,25 – 3,5%.

Detergenţi de curãţare (spumanţi)

Denumire                                    Scurtă descriere                                                 Diluţie

Produs de curăţare alcalin, spumant, cu clor activ. Se pot introduce fosfaţi, prin amestecarea cu tensidele 
activatoare de curăţare  în cazul unei durităţi mai mari a apei. 

înlocui fosfaţii, apar materiale organice care asigură o buna aplicabilitate şi în cazul unei durităţi mai mari a apei.
Produs de curăţare alcalin, spumant, cu clor activ, pentru amplificarea  curăţirii. Pe linga tenside speciale, pentru a 

tensidele speciale şi componentele organice asigură o curăţare intensă şi profundă.
Produs concentrat de curăţare alcalin, spumant, cu clor activ, pentru amplificarea  curăţirii. Proporţia dintre 

Curãţitor sub forma de spumã fãrã clor, puternic alcalin, cu o putere maritã de dizolvare a grãsi-
mii şi a proteinei. Prin combinarea substanţei de bazã se vor obţine rezultate bune atât prin 
curãţire manualã cât şi prin folosirea unui sistem de pulverizare.

Sare concentratã sub forma de spumã cu substanţã de bazã mineralã şi o mare concentraţie de 
agenţi de umezire şi tenside de spumã stabilizatoare. Ca produs acid are o puternicã capacitate 
de îndepartare a murdãriei minerale.

Agent de curãţare sub formã de spumã acidã având ca substanţã de bazã mineralã şi o mare 
concentraţie de agenţi de umezire şi tenside de spumã stabilizatoare. Prin fuziunea substanţelor 
cu putere mare de curãţare se reuşeşte o îndepãrtare foarte bunã a murdãriei pe bazã de grãsi-
me şi albuminã.

Agent  de curãţare sub forma de spumã  care are la bazã o mixturã de acizi minerali cu o puternic ,
mare capacitate de curãţire şi cu o componentã stabilizatoare a tensidelor.

Agent de curãţare sub formã de spumã acidã pe bazã de acizi organici. Curãţã puternic toate 
suprafeţele rezistente la acid, chiar şi în cazul unei duritãţi mari a apei. Special Z 
are o aplicabilitate optimã şi în întreprinderi, în care nu este posibilã introducerea fosfaţilor. 

Produse de dezinfecţie:

Este un produs sub formã de lichid, diluabil în apã, cu un spectru larg de acţiune. Amestecul se-
lectat al diferitelor componente dã un produs cu o acţiune eficienţã de dezinfectare, care poate fi 
folosit pentru toate suprafeţele rezistente la apã din industria alimentarã. 
eficient în utilizarea lui atât ca produs foarte concentrat  cât şi în concentraţie slabã. Tolo 880 este 
înregistrat de asociaţia germanã de medicinã veterinarã ( DVG) in lista agenţilor de dezinfecţie 
testaţi pentru sectorul alimentar.  

Tolo 880 este foarte 

Este un  concentrat  şi agent de curãţare uşor alcalin cu o componentã de dezinfectare pe dezinfectant
bazã de compuşi de amoniu cuaternari. Dizolvã murdãria specificã, provenitã din procesul de 
prelucrare al produselor alimentare care conţin grãsime, albuminã şi amidon. Ca produs uşor 
alcalin menajeazã suprafeţele curãţate şi este folosit în sectoare, în care pe baza compatibilitãţii 
de compuşi nu mai pot fi utilizaţi agenţi de curãţare din soluţii corozive de alcaliu agresive sau 
substanţe de curãţat acide. Antisept RD Plus este certificat de asociaţia germanã de medicinã 
veterinarã ( DVG) în lista agenţilor de dezinfecţie testaţi pentru sectorul alimentar.

 *Atenţie la utilizarea biocidelor. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.



RHE DK

RHE Premium

RHE Spezial

RHE Liquid

1,0 – 10,0%

1,0 – 10,0%

1,0 – 10,0%

1,0 – 10,0%

Tribin B

Tribin ST

Tribin

Sibin

Sibin E

Sibin MT

Lactopan

Lactopan SD

Debosan

0,3 – 2,0%

0,3 – 2,0%

0,5 – 2%

1,0 – 5,0%

1,0 – 5,0%

0,5 – 2,0%

0,5 – 2,0%

0,3 – 2,0%

0,5 – 1,5%
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Agenţi de predetaşare de rãşini şi fum

Agenţi de curãţare pentru cuve din industria alimentarã ( recipienţi, boluri, etc.)

Agent de predetaşare sub formã de spumã puternic alcalin, folosit la îndepãrtarea 
murdãriei solide în industria alimentarã. Îndepãrteazã eficient atât resturile de 
gudron specifice camerelor  de afumare, dar şi murdãria cauzatã de grãsimi, albuminã.

Concentrat de curãţare puternic alcalin, foarte activ, pentru îndepãrtarea  urmelor de fum,  
urmelor de rãşini  şi a reziduurilor de grãsime şi albuminã

.Predetaşant al urmelor de fum puternic alcalin. Puterea de curãţare remar-
cabilã. Îndepãrteazã eficient atât resturile de gudron specifice camerelor  de afumare, dar 
şi murdãria cauzatã de grãsimi, albuminã. 

Agent de curãţare puternic alcalin pentru îndepãrtarea fumului şi urmelor de rãşinã. 
Produsul îşi gãseşte aplicabilitatea ca şi curãţitor de bazã pentru stropirea de la dis-
tanţã a murdãriei concentrate reuşindu-se  îndepãrtarea perfectã de pe toate suprafe-
ţele alcaline.

Agent de curãţare alcalin pentru aplicarea automată şi procedee CIP. Amestec de 
hipoclorit de natriu şi alcali. Contra murdăriilor grele. 

Detergent de curãţare alcalin, cu clor activ, având o puternicã componentã de curãţare. 
Produsul este nespumant şi nu conţine nici fosfaţi şi nici silicaţi.

Produs nespumant alcalin cu clor activ cu o componentă oxidantã de curãţare. Prin 
fuziunea specialã a substanţelor de bazã se obţine o protecţie foarte bunã la coroziune
pentru aluminiu dar şi o bunã compatibilitate la duritatea apei.

Concentrat de curãţare alcalin pe baza unei combinaţii de hidroxid de bazã 
şi cu o componentã specialã de agenţi complexi, care fac posibilã o curãţare deose-
bit  intensã şi completã.

Concentrat de curãţare puternic alcalin pe bazã de hidroxid. Prin componenta de 
legatura cu o anumita duritate a apei, produsul prezintã o puternicã capacitate de 
curãţare. 

Un concentrat acid care face posibilã curãţarea delicatã, intensã şi completã. Com-
puşi tensidici atenţi selectaţi produc o bunã umezire a suprafeţei de curãţat având ca 
rezultat îndepãrtarea depunerilor de calcar şi de murdãrie.

Agent de curãţare acid care curãţa uşor şi intens recipienţii şi vasele din plastic şi 
metal neferos.

Produs puternic mineral acid, cu un efect intens de curãţare a murdãriilor minerale şi 
o capacitate bunã de dizolvare a murdãriei  de grãsime şi albuminã.

Concentrat de curãţare alcalin pe baza unei combinaţii de hidroxid de bazã 
şi cu o componentã specialã de agenţi complexi, care fac posibilã o curãţare deose-
bit de  intensã şi completã.

 *Atenţie la utilizarea biocidelor. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.



0,005 – 0,02%

0,005 – 0,01%

0,01 – 10%

0,1 – 2,0%

0,2 – 2,0%

0,1 – 1,0%

1:5 – 1:10

Diluţie

nediluat

nediluat

nediluat

nediluat
Produs utilizabil la îngrijirea suprafeţelor din oţel inoxidabil. Produsul conferã stralucire 

Concentrat neutru care protejeazã pielea ( Lanolină). Compuşii tensidici atent selectaţi 

Concentrat de dezinfecţie pe bazã de alcool utilizabil la dezinfectarea mâinilor. Spãla-

Concentrat neutru de curãţare a mâinilor : Lanolina şi compuşi degresanţi speciali pro-

Concentrat cu acţiune extrem de eficienţã de curãţare a mâinilor,  cu compuşi degre-

Concentrat neutru pe bazã de substanţã activã cu calitãţi de spumare. Pe lângã efec-

Produs foarte concentrat, fãrã silicon, cu putere de absobţie a spumei în mediile   
apoase. La temperaturi începând cu 20º C efectul produsului creşte în eficienţã. 

Agent de curãţare alcalin pentru îndepartarea murdãriei profunde şi perseverente de 

Concentrat neutru, cu un grad mare de eficienţã, conţine compuşi atent selectaţi de 

rea mâinilor cu acest dezinfectant reduce în totalitate flora bacterianã. Certificat de 

tul de spumare acest produs îmbunãtãţeşte considerabil efectul de curãţare a 

pe toate suprafeţele rezistente la alcalini şi care pot fi şterse. Prin conţinutul puternic 
de substanţã de bazã produsul este foarte eficient şi in cazul unei mai mari  duritatăţi

asociaţia germanã de medicinã veterinarã ( DVG) în lista agenţilor de dezinfecţie 

Produs foarte concentrat pentru înlãturarea depunerilor de calcar şi depunerilor 
minerale din boiler şi alte aparate. 

Agent de limpezire pentru suprafeţe lipicioase. Componentele sale, atent selectate 
şi extrem de eficiente, îmbunãtãţesc efectul de curãţare respectiv. 

îngrijire şi protecţie a pielii, care fac posibilã o curãţare rapidã şi intensã.

duc o curãţare eficientã şi rapidã, lãsând şi un parfum delicat.

produc un efect de curãţare delicat şi rapid.

suprafeţelor dezinfectate şi curãţate.

testaţi pentru sectorul alimentar. 

Produse pentru igiena personalã

Scurtă descriere                                                 

Produse cu utilizare specialã

reziduurilor şi murdãriei.

Agenţi de curãţare neutri 

sanţi speciali.

a apei.

Universal Flussing

Powerclean Ultra

Omnia Brillant

Antisept ALH*

Tolo Premium

Petrosol VK

Denumire                                    

Tolo Soft

EW Extra

S 16 OD

Spulganz OD

EW

Tehnologie individualã de dozare şi aplicare
Câteva din sortimentele noastre:

Rezervor de spuma

Computer de dozare DC 9418

DSP 9805 II - Pompa dozatoare cu furtun

Pulverizatorul de spuma model ABC 050

 *Atenţie la utilizarea biocidelor. Citiţi eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.

ECHIPAMENTE, CONSUMABILE, SERVICII PENTRU BUCĂTĂRII
PATISERII, BARURI, SPĂLĂTORII ŞI CURĂŢĂTORII

Importator exclusiv:

showroom: Bucureşti, sector 3, b-dul Theodor Pallady nr. 287, corp C1, et. 2, tel.: 021 4440034, fax: 021 3108393
showroom: Craiova, jud. Dolj, str. A.I.Cuza, nr. 18, Bl. D, parter, tel.: 0251 418026, fax: 0251 411405

mobil: 0354 008888


