Gastronomická
hygiena
Produktový
katalog

STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

ARG-1103-006
6 kg
ARG-1103-017
17 kg

ARG-1302-005
5 kg
ARG-1302-015
15 kg

ARG-1501-025
25 kg
ARG-1502-010
10 kg
ARG-1502-025
25 kg

sklo
Mycí prostředek pro mytí skla
Tekutý mycí prostředek pro mytí skla v profesionálních
barových myčkách nádobí, vhodný pro mytí všech
druhů skla. Dávkování je automatické v rozsahu podle
stupně zašpinění a tvrdosti vody 1-3 g/l mycí lázně.

Oplach sklo
Oplachový prostředek skleněného nádobí
Tekutý kyselý oplachový prostředek pro profesionální
myčky nádobí, vhodný pro oplach všech druhů
skleněného nádobí. Zajišťuje vysoký lesk a výborné
osychání nádobí. Dávkování je automatické v rozsahu
0,2-0,4 g/l oplachové lázně.

regenerační
sůl
SUPERTAB
Tabletová sůl do automatických změkčovačů
GRANULOVANÁ SŮL
Granulovaná sůl do manuálních změkčovačů

ARG-1202-000
150 g

čistič myčky
Práškový čisticí prostředek
Práškový, vysoce účinný prostředek pro čištění myček
nádobí. Čistí a odmašťuje i špatně přístupná místa.
Dávkuje se 150g do mycí lázně myčky.

STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

ARG-1101-006
6 kg
ARG-1101-017
17 kg
ARG-1101-029
29 kg
ARG-1101-250
250 kg

ARG-1102-017
17 kg
ARG-1102-025
25 kg

ARG-1104-030
30 kg

UNIVERZÁL
Univerzální mycí prostředek
Tekutý univerzální mycí prostředek pro profesionální
myčky nádobí, vhodný pro mytí všech druhů
nádobí vyjma hliníku a barevných kovů. Dávkování
je automatické v rozsahu podle stupně zašpinění
a tvrdosti vody 1-2 g/l mycí lázně.

Ultra
Mycí prostředek pro tvrdou vodu a silně
znečištěné nádobí
Tekutý mycí prostředek pro tvrdou vodu a mytí silně
znečištěného nádobí v profesionálních myčkách nádobí,
vhodný pro mytí všech druhů nádobí vyjma hliníku
a barevných kovů. Dávkování je automatické v rozsahu
podle stupně zašpinění a tvrdosti vody 2-3 g/l mycí lázně.

Alu
Mycí prostředek pro mytí hliníkového nádobí
Tekutý mycí prostředek pro profesionální myčky
nádobí, vhodný pro mytí všech druhů nádobí
včetně hliníkového a barevných kovů. Dávkování
je automatické v rozsahu podle stupně zašpinění
a tvrdosti vody 1-2 g/l mycí lázně.

ARG-1301-005
5 kg
ARG-1301-015
15 kg
ARG-1301-025
25 kg
ARG-1301-200
200 kg

Oplach
Univerzální oplachový prostředek
Tekutý univerzální oplachový prostředek
pro profesionální myčky nádobí, vhodný pro oplach
všech druhů nádobí. Zajišťuje vysoký lesk a výborné
osychání nádobí. Dávkování je automatické v rozsahu
0,3-0,6 g/l oplachové lázně.

STROJNÍ MYTÍ NÁDOBÍ

ARG-1105-250
250 kg

extra
Speciální mycí prostředek
Tekutý speciální mycí prostředek pro mytí organických
nečistot, bílkovinných a škrobových úsad. Dávkuje
se pomocí speciálního dávkovacího systému formou
přímého nástřiku prostředku na umývané nádobí.

ARG-1201-011
11 kg

prášek
Práškový mycí prostředek
Práškový mycí prostředek pro mytí nádobí
v profesionálních myčkách nádobí, vhodný pro mytí
všech druhů nádobí vyjma hliníku a barevných kovů.
Dávkování je ruční v rozsahu podle stupně zašpinění
a tvrdosti vody 1-4 g/l mycí lázně.

ARG-1401-004
4x4 kg

solid m
Mycí prostředek v bloku
Mycí prostředek v bloku pro mytí nádobí v profesionálních
myčkách nádobí, vhodný pro mytí všech druhů nádobí
vyjma hliníku a barevných kovů. Vhodný pro měkkou
vodu. Dávkování je automatické v rozsahu podle stupně
zašpinění 0,3-0,6 g/l mycí lázně.

ARG-1402-004
4x4 kg

solid t
Mycí prostředek v bloku pro tvrdou vodu
Mycí prostředek v bloku pro mytí nádobí v profesionálních
myčkách nádobí, vhodný pro mytí všech druhů nádobí
vyjma hliníku a barevných kovů. Vhodný pro tvrdou
vodu. Dávkování je automatické v rozsahu podle stupně
zašpinění 0,3-0,6 g/l mycí lázně.

grily a konvektomaty

ARG-2101-001
0,95 l
ARG-2101-005
5,5 kg
ARG-2101-017
17 kg

gril
Prostředek pro odstranění napálenin
Tekutý prostředek pro odstranění napálenin z grilů,
konvektomatů, pečících desek, apod. Aplikuje se
neředěný postřikem na znečištěnou plochu.

Alta 2000
EQ-1401

Tlakovací pistole
Tlakovací pistole s vitonovým těsněním na aplikaci
prostředku ARGON GRIL.

ARG-2102-005
5,5 kg
ARG-2102-015
15 kg

ARG-2103-005
5 kg
ARG-2103-015
15 kg

auto mytí
Čistící prostředek na konvektomaty
Tekutý čistící prostředek určený pro konvektomaty
s automatickým čisticím systémem. Dávkování je
automatické.

auto oplach
Oplachový prostředek na konvektomaty
Tekutý oplachový prostředek určený pro konvektomaty
s automatickým čisticím systémem. Dávkování je
automatické.

kuchyňská hygiena

ARG-2301-001
0,95 l
ARG-2301-006
6 kg
ARG-2301-017
17 kg

ARG-2201-005
5 kg
ARG-2201-020
20 kg

ARG-2303-000
150 g
ARG-2303-008
8 kg

ARG-2304-008
8 kg

odvápňovač
Prostředek pro odstranění vápenatých úsad
Tekutý prostředek pro odstranění vápenatých úsad
v kuchyňských technologiích. Aplikuje se přímým
postřikem neředěného prostředku na povrch nebo
ponorem při vytvoření 5-20% roztoku prostředku
s teplou vodou.

nádobí
Prostředek pro ruční mytí nádobí
Tekutý prostředek pro ruční mytí nádobí, skla, hrnců,
pánví, pekáčů a dalších veškerých zašpiněných
omyvatelných ploch. Dávkuje se do teplé vody
v rozsahu 1-3 g/litr teplé vody.

renovace
Prostředek na renovaci nádobí
Práškový čisticí prostředek určený pro renovaci
porcelánového a nerezového nádobí ponornou metodou.
Odstraňuje především zabarvení od kávy a čaje,
škrobové a bílkovinné úsady. Vhodný rovněž na mytí silně
znečištěných ploch. Dávkuje se 10 g/1 litr teplé vody.

škrob
Prostředek pro renovaci nádobí
Práškový čisticí prostředek určený na odškrobení
nádobí bez nutnosti převaření. Lze provádět ručně
v dřezu i automaticky v profesionálních myčkách
nádobí. Dávkuje se 5-20 g/1 litr teplé vody.

plochy a povrchy

ARG-3101-001
0,95 l
ARG-3101-005
5 kg
ARG-3101-020
20 kg

ARG-3102-005
5 kg
ARG-3102-017
17 kg

odmaštění
a podlahy
Prostředek na ruční mytí podlah a mastnot
Tekutý prostředek pro ruční mytí podlah, digestoří a fritéz.
Rychle odstraní velké vrstvy a staré nánosy rostlinných
tuků a olejů. Dávkuje se 10-20 g/litr teplé vody.

podlahy
auto
Prostředek na strojové mytí podlah
Tekutý prostředek pro strojové mytí podlah ve stravovacím
provozu. Rychle odstraní velké vrstvy a staré nánosy
rostlinných tuků a olejů. Dávkuje se 5-10 g/litr teplé vody.

nerez

ARG-2302-001
0,95 l

Lešticí a konzervační prostředek

ARG-2302-005
5 kg

Tekutý prostředek určený pro leštění a konzervaci
nerezových ploch.

pro foamer
PRO-313-018
18 kg

Pěnový čistící prostředek
Alkalický čistící prostředek na bázi aktivního chlóru,
určený pro pěnové čištění.

Ostatní sortiment

sprchy a baterie

FRIULANA RUBINETTERIE

Dávkovače

Změkčovače vody
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