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Nowości w ofercie
A-32

GUM Extra

-

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE OPON, ELEMENTÓW GUMOWYCH

Chemia profesjonalna

Gotowy do użycia preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy.
Doskonale wyczernia i długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami i zaciekami elementy gumowe
takie jak opony, odbojniki, uszczelki itp. Preparat jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje. Zabezpiecza
przed wnikaniem brudu. Jest niezwykle wydajny. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, penetrację oraz
trwałość chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi takimi jak temperatura,
wilgotność, promienie UV, a także przedłuża czas użytkowania. Nie wymaga polerowania. Może być
stosowany w temperaturach ujemnych.
Zastosowanie:

Opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy
gumowe.
Uwaga! Nie stosować do posadzek.

Metody użycia:

• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię
– za pomocą spryskiwacza lub bezpośrednio;
• rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki lub
pędzla.
Uwaga! Nie stosować ze spryskiwacza w temperaturze
powyżej 25 °C.

SP-27

Still Plus

-

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE STALI NIERDZEWNEJ
Gotowy do użycia preparat do konserwacji stali nierdzewnej – gładkiej, matowej oraz strukturalnej.
Preparat jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Spowalnia
proces utleniania czyli naturalnego zużycia tworząc powłokę antykorozyjną, która nadaje połysk,
a jednocześnie podkreśla kontrast konserwowanej powierzchni. Może być stosowany na zewnątrz
w temperaturach ujemnych.
Zastosowanie:

Zalecany do zamrażarek, chłodziarek, okapów
wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind
oraz wyposażenia np. myjni samochodowych.

Metody użycia:

• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię
– ze spryskiwacza lub bezpośrednio, rozprowadzić
równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla;
• wydajność uzależniona jest od chłonności danej
powierzchni;
Uwaga! Nie używać spryskiwacza w temperaturze
powyżej 25 °C.

SP-26

Gran Milk strong

9

USUWANIE UPORCZYWYCH OSADÓW TŁUSZCZOWYCH
Uniwersalny preparat do pomieszczeń gastronomicznych oraz sanitarnych. Doskonale usuwa oporny brud,
utwardzone tłuszcze, osady z kamienia i rdzy, a także naloty pleśni oraz grzybów. Jest preparatem łagodnym
dla rąk, wybitnie skutecznym oraz bezpiecznym dla otoczenia. Może być stosowany zarówno w warunkach
domowych, jak i przemysłowych. Należy do grupy produktów okresowo doczyszczających silnie
zanieczyszczone powierzchnie poprzez ścieranie (metoda chemiczno-mechaniczna).
Zastosowanie:

- ceramiczne urządzenia sanitarne,
- przebarwione urządzenia: emaliowane,
obudowy sprzętu AGD, plastikowe ramy
okienne oraz naczynia kuchenne,
- zakamieniona, przebarwiona glazura,
- umywalki żeliwne, z blachy ocynkowanej,
- smugi, mazy, zacieki na elementach
aluminiowych;

www.tenzi.pl

Metody użycia:

• stosować bez rozcieńczenia;
• nałożyć za pomocą szmatki, przeszorować do
momentu uzyskania właściwego efektu;
• spłukać bieżącą wodą, wytrzeć do sucha;
• w przypadku zarysowań przepolerować
preparatem GRAN MILK.

TENZI: Profesjonalnie i czysto

Nowości w ofercie
B-06

WOOD Stok

9

Gotowy do użycia preparat do konserwacji powierzchni drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych
również wyrobów z drewna niekonserwowanego. Zalecamy do mebli, poręczy, parapetów, boazerii, paneli
i parkietów. Doskonale zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią oraz przed nadmiernym przenikaniem
zabrudzeń, nie zmieniając jednocześnie naturalnych właściwości konserwowanych powierzchni. Posiada
przyjemny zapach. Przyjazny dla środowiska. Nie podrażnia dróg oddechowych. Nie zawiera tłuszczy!
Oszczędny w użyciu.
Zastosowanie:

Metody użycia:

• stosować okresowo wg. potrzeb;
• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię
– najlepiej ze spryskiwacza (około 2÷3 ml / m2),
rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki
z mikrofazy, pozostawić do wyschnięcia;
• przy dużej chłonności operację powtórzyć
kilkakrotnie;
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie olejowane,
tłuste.

- posadzki drewniane, drewnopodobne,
laminowane,
- meble, poręcze, parapety, boazerie, panele,
- antyki drewniane.

B-07

WOOD Care

Chemia profesjonalna

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH, LAMINATÓW, PANELI

9

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH, LAMINATÓW, PANELI
Gotowy do użycia preparat do bieżącej pielęgnacji i odświeżania powierzchni drewnianych,
drewnopodobnych, laminatów, również wyrobów z drewna niekonserwowanego. Doskonale odświeża
pielęgnowane powierzchnie. Wyostrza kontrast barw nadając jednocześnie właściwości antyrefleksyjne,
a także chroni przed nadmiernym przenikaniem i osiadaniem kurzu. Przyjemny zapach. Przyjazny dla
środowiska. Bardzo oszczędny w użyciu. Nie zawiera tłuszczy! Posiada właściwości antypoślizgowe.
Zastosowanie:

- posadzki drewniane, drewnopodobne,
laminowane,
- meble, poręcze, parapety, boazerie, panele,
- antyki drewniane.

Top FRESH lendi

Metody użycia:

• stosować do bieżącego utrzymania czystości metodą
„spray”;
• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię
– najlepiej ze spryskiwacza (około 2÷3 ml / m2),
rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki
z mikrofazy, pozostawić do wyschnięcia;
• przy dużej chłonności operację powtórzyć
kilkakrotnie.
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie olejowane,
tłuste.

Q-02

7

Odświeżacz powietrza o świeżym, owocowym zapachu. Likwiduje oraz zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie plami pryskanych powierzchni.

1
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TENZI TO NIE TYLKO PROFESJONALNE PRODUKTY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI. TENZI TO:
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UZNANA MARKA

TENZI JEST PRODUCENTEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DLA PROFESJONALISTÓW, Z 17-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI.

SZYBKA I SPRAWNA LOGISTYKA

PRAKTYCZNY SYSTEM ZAMÓWIEŃ ORAZ WSPÓŁPRACA ZE SPRAWDZONYMI
DOSTAWCAMI GWARANTUJĄ PEWNY CZAS DOSTAWY PRODUKTÓW NA
TERENIE CAŁEJ POLSKI.

SZKOLENIA I DORADZTWO

NASI EKSPERCI ROZWIĄŻĄ KAŻDY PROBLEM ZWIĄZANY Z UTRZYMANIEM
CZYSTOŚCI I POMOGĄ DOBRAĆ ODPOWIEDNIE PRODUKTY.

INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTÓW

OFERTA PRODUKTÓW JEST NA BIEŻĄCO DOSTOSOWYWANA DO
AKTUALNYCH POTRZEB RYNKU I WYMOGÓW NASZYCH KLIENTÓW.

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ DEALERSKA

ROZBUDOWANA I WCIĄŻ ROZWIJAJĄCA SIĘ SIEĆ PRZEDSTAWICIELI,
WZMOCNIONA REGIONALNYMI KOORDYNATORAMI SPRZEDAŻY TENZI
POZWALA NA BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KAŻDYM KLIENTEM I JEGO
KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ.

informacje: 091 8 147 117
e-mail: handel@tenzi.pl

ZAMÓW
BEZPŁATNY KATALOG!

doradztwo w zakresie szkoleń, doboru i zastosowania produktów:
0-601 833 022

wystarczy zadzwonić

adres pocztowy: Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje k/Szczecina

tel. 091 8 147 117
fax 091 8 147 129
e-mail: handel@tenzi.pl

strona internetowa: www.tenzi.pl
współpraca handlowa: kontakt z przedstawicielem regionalnym
lub 0-601 577 955, e-mail: handel@tenzi.pl

Zainteresowanych współpracą handlową prosimy o kontakt:
tel. kom. 0-601 577 955
e-mail: handel@tenzi.pl

Cennik publikowany jest w celu informacyjnymi nie stanowi oferty handlowej.
W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt.

www.tenzi.pl
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Top FRESH GT sinesca
Top FRESH GT lendi
TopGLASS GT
TopEfekt® SANIT GT
Office Clean GT
Top KLIN GT
TopEfekt® SET GT
SET WC GT
PlastRex GT
Komar STOP GT

odświeżacz powietrza o zapachu sinesca .................................................................................................................. 6
odświeżacz powietrza o zapachu owoców tropikalnych ............................................................................................ 6
mycie szyb, luster, powierzchni szklanych .................................................................................................................. 6
mycie i pielęgnacja zapobiegawcza pomieszczeń i urządzeń sanitarnych ................................................................ 6
mycie mebli i urządzeń biurowych ekskluzywnych .................................................................................................... 6
czyszczenie punktowe mebli i sprzętu komputerowego ........................................................................................... 6
dezynfekcja ogólna urządzeń użyteczności publicznej ............................................................................................. 7
dezynfekcja ogólna sanitariatów .............................................................................................................................. 7
mycie i konserwacja mebli ogrodowych plastikowych ............................................................................................... 7
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• LEDER Care GT
• LEDER Clean GT
• LEDER Protekt GT
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mycie i doczyszczanie wyrobów ze skóry .................................................................................................................. 7
konserwacja wyrobów ze skóry i powierzchni tekstylnych ........................................................................................ 8

• WOOD Stok GT
• WOOD Care GT

konserwacja i nabłyszczanie powierzchni drewnianych, laminatów, paneli ............................................................. 8
pielęgnacja powierzchni drewnianych, laminatów, paneli ....................................................................................... 8

•
•
•
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Grill Clean GT
Gran Oll GT
Gran Still GT
Sil Still GT

czyszczenie grilli, rusztów, elementów wyposażenia kominka .................................................................................. 8
bieżące mycie różnego typu powierzchni zatłuszczonych i zaolejonych .................................................................... 8
usuwanie osadów nieorganicznych z elementów odpornych na kwasy (wyposażenie kuchni) ................................. 8
konserwacja elementów ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych ..................................................................... 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En-Jee GT
Alux GT
Rollex GT
TopEfekt® KOK GT
SilKOK GT
Texwash GT
Gumlax GT
Sani Plus GT green tea
Sani Plus GT flowery
Sani Plus GT forestus
Sani Plus GT kawa
Super Green Specjal GT
TopEfekt® PUNKT GT

codzienne mycie każdego rodzaju felg oraz kołpaków ............................................................................................. 9
okresowe mycie felg aluminiowych silnie zanieczyszczonych .................................................................................... 9
konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych .................................................................................................. 9
antyrefleksyjny, pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu ...................................................9
nabłyszczający, konserwacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu ................................................ 10
pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek ................................................................................................. 10
konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu .............................................................. 10
sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów ........................... 10
sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów ........................... 10
sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów ........................... 11
sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów ........................... 11
piana aktywna - mycie silników, samochodów dostawczych, busów. Zalecana metoda bezdotykowa .................... 11
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Top FRESH GT sinesca

Q-01 7
Odświeżacz powietrza o zapachu sinesca. Likwiduje oraz zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie plami
pryskanych powierzchni.
Pojemność

Kod

500 ml Q-01

Cena netto

Cena brutto

13,09 zł

15,97 zł

Top GLASS GT

Q-03 9
Antyrefleksyjny płyn do mycia szyb, luster, reflektorów. Zapobiega osadzaniu
się brudu. Likwiduje ślady po owadach na powierzchniach szklanych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-03

Cena netto

Cena brutto

7,94 zł

9,69 zł

Top FRESH GT lendi

Q-02 7
Odświeżacz powietrza o świeżym, owocowym zapachu. Likwiduje oraz
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Długotrwałe działanie. Nie
plami pryskanych powierzchni.
Pojemność

Kod

500 ml Q-02

Cena netto

Cena brutto

14,95 zł

18,23 zł

TopEfekt® SANIT GT

Q-04 1
Nabłyszcza, pielęgnuje i odkamienia każdy rodzaj nawierzchni w pomieszczeniach sanitarnych. Doskonały do emalii, szyb w kabinach natryskowych,
armatury łazienkowej.
Pojemność

Kod

500 ml Q-04

Cena netto

Cena brutto

9,04 zł

11,03 zł

6

Office Clean GT

Q-05 7
Czyści, pielęgnuje i odświeża wyposażenie wnętrz każdego typu, zalecany do
mebli, sprzętu elektronicznego. Doskonały zapach, własności antyrefleksyjne.
Pojemność

Kod

500 ml Q-05

www.tenzi.pl

Cena netto

Cena brutto

8,45 zł

10,30 zł

Top KLIN GT

Q-06 Doskonale penetruje powierzchnie porowate. Likwiduje ślady po atramencie,
pisakach, ołówku, farbie drukarskiej, naklejkach. Czyści i konserwuje miękki
plastik, powierzchnie gumowe oraz stal nierdzewną.
Pojemność

Kod

500 ml Q-06

Cena netto

Cena brutto

12,41 zł

15,14 zł

TopEfekt® SET GT

Q-07 7
Myje i jednocześnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie narażone na
zainfekowanie. Posiada szerokie spektrum działania. Zalecany do solariów,
saun, gabinetów odnowy biologicznej, siłowni, sal gimnastycznych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-07

Cena netto

Cena brutto

8,19 zł

9,99 zł

PlastRex GT

Q-08 8
Czyści i konserwuje meble ogrodowe plastikowe, drewniane oraz emaliowane.
Tworzy powłokę antystatyczną oraz zapobiega odkładaniu się brudu. Nie plami
ubrań.
Pojemność

Kod

500 ml Q-08

Cena netto

Cena brutto

9,55 zł

11,65 zł

Q-23 7
SET WC GT
Myje i jednocześnie dezynfekuje wszystkie powierzchnie narażone na
zainfekowanie w sanitariatach.
Pojemność

Kod

500 ml Q-23

Cena netto

Cena brutto

8,02 zł

9,79 zł

Chemia profesjonalna
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Q-09 7
Komar STOP GT
Skutecznie i długotrwale odstrasza komary oraz inne owady. Nie brudzi ubrań,
firanek, nie powoduje plam. Bezpieczny dla skóry.
Pojemność

Kod

500 ml Q-09

Cena netto

Cena brutto

12,83 zł

15,66 zł

7

LEDER Care GT

Q-30 8
Do pielęgnacji skórzanych tapicerek samochodowych, mebli, foteli oraz
wyposażenia wnętrz. Zachowuje naturalny połysk skóry. Zapobiega
przesuszaniu skóry oraz wnikaniu brudu.
Pojemność

Kod

500 ml Q-30

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Cena netto

Cena brutto

29,32 zł

35,77 zł

LEDER Clean GT

Q-31

11

Do czyszczenia skór lakierowanych. Zawiera związki zmiękczające skórę oraz
odnawiające i utrwalające jej barwę. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni
ze skóry naturalnej, sztucznej (ekologicznej) wyprawionej i konserwowanej
o różnej barwie. Nie pozostawia plam oraz zacieków.
Pojemność

Kod

500 ml Q-31

Cena netto

Cena brutto

15,28 zł

18,64 zł

www.tenzi.pl
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LEDER Protekt GT

Q-32

7

Do konserwacji powierzchni tekstylnych i skórzanych. Zapobiega przesuszeniu
i pękaniu, chroni i ożywia skórę, pozostawia ją lekko błyszczącą. Dodanie nanoformuły doskonale chroni przed wnikaniem brudu i wilgoci. Tworzy powłokę
ochronną, ogranicza wpływ warunków atmosferycznych. Zapobiega blaknięciu.
Cena netto

Cena brutto

500 ml Q-32 128,00 zł

156,16 zł

Pojemność

Kod

WOOD Care GT

Q-34

9

Do bieżącej pielęgnacji i odświeżania powierzchni drewnianych, drewnopodobnych,
laminatów, również wyrobów z drewna niekonserwowanego. Doskonale odświeża
pielęgnowane powierzchnie. Wyostrza kontrast barw, nadając jednocześnie
właściwości antyrefleksyjne.
Pojemność

Kod

500 ml Q-34

Cena netto

Cena brutto

10,15 zł

12,38 zł

WOOD Stok GT

Q-33

9

Do konserwacji powierzchni drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych
również wyrobów z drewna niekonserwowanego. Zalecamy do mebli, poręczy,
parapetów, boazerii, paneli i parkietów. Doskonale zabezpiecza powierzchnię
przed wilgocią oraz przed nadmiernym przenikaniem zabrudzeń.
Pojemność

Kod

500 ml Q-33

Cena netto

Cena brutto

17,50 zł

21,35 zł

Grill Clean GT

Q-10 14
Zalecany do grilli, rusztów, piekarników, kominków wraz z szybami. Doskonale
doczyszcza stare zapieczone zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego oraz
roślinnego.
Pojemność

Kod

500 ml Q-10

Cena netto

Cena brutto

7,83 zł

9,55 zł

8

Gran Oll GT

Q-11 9
Doczyszcza i pielęgnuje wszystkie powierzchnie oraz wyposażenie w kuchni,
stołówce, jadalni. Zalecany do kuchenek, szafek, półek, stołów, ścian, posadzek,
parapetów, okapów - urządzeń gastronomicznych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-11

www.tenzi.pl

Cena netto

Cena brutto

7,83 zł

9,55 zł

Gran Still GT

Q-22 1
Do mycia powierzchni, urządzeń oraz wyposażenia ze stali nierdzewnej, zalecany do kuchenek, stołów, okapów. Skutecznie usuwa różne osady nieorganiczne, w tym kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud. Nadaje lekki połysk.
Pojemność

Kod

500 ml Q-22

Cena netto

Cena brutto

9,70 zł

11,83 zł

Sil Still GT

Q-24

1

Do konserwacji elementów ze stali nierdzewnej gładkiej błyszczącej oraz metali
kolorowych, a także ich stopów o strukturze matowej i półmatowej. Zalecany do
wind, balustrad, parapetów, klamek, listew ochronnych, gzymsów, podestów. Nadaje
połysk, chroni przed nadmiernym utlenieniem i zabrudzeniem.
Pojemność

Kod

500 ml Q-24

Cena netto

Cena brutto

10,72 zł

13,08 zł

Q-13 1
Alux GT
Doczyszcza mocno zanieczyszczone felgi aluminiowe. Usuwa zmatowienia
i osady z klocków hamulcowych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-13

Cena netto

Cena brutto

8,28 zł

10,10 zł

Q-12 14
En-Jee GT
Doczyszcza i pielęgnuje felgi i kołpaki. Zalecany do osadów z klocków
hamulcowych oraz bieżących zabrudzeń.
Pojemność

Kod

500 ml Q-12

Cena netto

Cena brutto

9,21 zł

11,23 zł

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - gotowe do użycia

Q-14 5,5
Rollex GT
Wosk do karoserii samochodowej (nabłyszczacz z osuszaczem). Trwale
konserwuje karoserię tworząc powłokę zabezpieczającą przed osiadaniem
brudu oraz działaniem promieni ultrafioletowych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-14

Cena netto

Cena brutto

7,78 zł

9,49 zł

9

TopEfekt® KOK GT

Q-15 7
Myje, pielęgnuje oraz odświeża powierzchnie z tworzyw sztucznych wewnątrz
pojazdu. Nie pozostawia plam na ubraniach. Antyrefleksyjny. Pozostawia
matowy efekt.
Pojemność

Kod

500 ml Q-15

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Cena netto

Cena brutto

8,11zł

9,89 zł

SilKOK GT

Q-16 8
Myje, odświeża oraz konserwuje powierzchnie z tworzyw sztucznych wewnątrz
pojazdu. Antystatyczny. Pozostawia efekt połysku.
Pojemność

Kod

500 ml Q-16

Cena netto

Cena brutto

9,55 zł

11,65 zł

www.tenzi.pl
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Texwash GT

Q-17 8
Doczyszcza, pielęgnuje i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju.
Zalecany do siedzeń oraz dywaników samochodowych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-17

Cena netto

Cena brutto

9,04 zł

11,03 zł

Sani Plus GT green tea

Q-19 7
Środek o zapachu zielonej herbaty do sanifikacji i odświeżania układu
klimatyzacji oraz cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale
likwiduje nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-19

Cena netto

Cena brutto

14,36 zł

17,52 zł

Gumlax GT

Q-18 Doskonale penetruje powierzchnie gumowe, myje, konserwuje, zmiękcza przedłuża czas eksploatacji powierzchni gumowych. Lekko nabłyszcza
i konserwuje opony oraz powierzchnie plastikowe na zewnątrz pojazdów.
Pojemność

Kod

500 ml Q-18

Cena netto

Cena brutto

10,90 zł

13,29 zł

Q-25 7
Sani Plus GT flowery
Środek o zapachu kwiatowym do sanifikacji i odświeżania układu klimatyzacji
oraz cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje
nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-25

Cena netto

Cena brutto

14,36 zł

17,52 zł

10

Sani Plus GT forestus

Q-26 7
Środek o zapachu leśnym do sanifikacji i odświeżania układu klimatyzacji oraz
cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje
nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-26

www.tenzi.pl

Cena netto

Cena brutto

14,36 zł

17,52 zł

Sani Plus GT kawa

Q-27 7
Środek o zapachu kawowym do sanifikacji i odświeżania układu klimatyzacji
oraz cyrkulacji powietrza w pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje
nieprzyjemne zapachy, również na powierzchniach tekstylnych.
Pojemność

Kod

500 ml Q-27

Cena netto

Cena brutto

14,36 zł

17,52 zł

SuperGreen Specjal GT

Q-20 12
Aktywna piana. Czyści silniki oraz blachy w pojazdach mechanicznych każdego
rodzaju, usuwa zanieczyszczenia ropopochodne.
Pojemność

Kod

500 ml Q-20

Cena netto

Cena brutto

9,62 zł

11,74 zł

Q-21 TopEfekt® PUNKT GT
Gotowy do użycia preparat usuwający miejscowe zanieczyszczenia typu: pisaki,
guma do żucia z dywanów, kleje z etykiet, masy bitumiczne, na przykład smoła.
Pojemność

Kod

500 ml Q-21

Cena netto

Cena brutto

47,19 zł

57,58 zł

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - gotowe do użycia
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CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE
DOCZYSZCZANIE POSADZEK PRZED KONSERWACJĄ
• TopEfekt® TOTAL
usuwanie starych powłok woskowych, akrylowych i poliuretanowych z posadzek delikatnych, wodoodpornych .............................................. 14

CODZIENNE MYCIE POSADZEK I POWIERZCHNI DELIKATNYCH
• TopEfekt®
uniwersalny - zmywanie powierzchni matowych i półmatowych (chłonnych) ................................................................................................... 15
• TopEfekt® EXTRA
zmywanie i pielęgnacja posadzek elastycznych, półmatowych oraz konserwowanych ...................................................................................... 15
• TopEfekt® DIAM
zmywanie i pielęgnacja posadzek konserwowanych i niekonserwowanych; własności: antypoślizgowe, ......................................................... 16
antyrefleksyjne i antystatyczne
• TopEfekt® NORMAL
codzienne zmywanie posadzek szybko i często brudzących się ......................................................................................................................... 16
• DeKam
usuwanie matowych nalotów z posadzek twardych (np. gres) ......................................................................................................................... 16
• TopEfekt® CITRO
zmywanie powierzchni błyszczących o strukturze szklistej i małej chłonności .................................................................................................. 17
• TopEfekt® ORANŻ
mycie posadzek i wyposażenia wnętrz ............................................................................................................................................................. 17
• TopEfekt® ZERO
ekologiczny, bieżące czyszczenie paneli podłogowych i posadzek elastycznych, tekstylnych i kamiennych ...................................................... 17
BIURO - MYCIE I PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
• TopEfekt® MAX
czyszczenie mebli i urządzeń biurowych (koncentrat) ...................................................................................................................................... 18
• Office Clean
czyszczenie mebli i urządzeń biurowych ekskluzywnych (gotowy do użycia) ................................................................................................... 18
MYCIE SZYB I POWIERZCHNI SZKLANYCH
• Top GLASS
mycie szyb, luster, powierzchni szklanych (gotowy do użycia) - metodą “spray” ............................................................................................. 18
• GLASS
mycie szyb, luster, powierzchni szklanych (koncentrat) - metodą “zmywak-zbierak” ..................................................................................... 19

Chemia profesjonalna

KONSERWACJA POSADZEK
• TopEfekt® SAN
konserwacja posadzek elastycznych - woskowy ................................................................................................................................................ 14
• TopEfekt® KAN
konserwacja posadzek - uniwersalny, akrylowy ................................................................................................................................................14
• UniPro
konserwacja posadzek - specjalistyczny, poliuretanowy .................................................................................................................................... 15

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W HIPERMARKETACH
• TopEfekt® SOP
zmywanie i pielęgnacja codzienna posadzek (na mydłach i woskach) ............................................................................................................ 19
• TopEfekt® CONTRA
okresowe doczyszczanie posadzek, usuwanie starych powłok polimerowych ................................................................................................... 19
USUWANIE INTESYWNYCH ZABRUDZEŃ
• TopEfekt® STR
doczyszczanie niekonserwowanych posadzek elastycznych i żywicznych ........................................................................................................... 20
• Ronal
doczyszczanie niekonserwowanych posadzek kamiennych, betonowych oraz lastriko ...................................................................................... 20
• Ronal CLAN
usuwanie grafitu oraz sadzy i brudu tłustego z posadzek twardych ................................................................................................................. 20
• Super Green Specjal NF doczyszczanie i bieżące mycie posadzek w warsztatach ................................................................................................................................... 21
• GresKam
doczyszczanie i pielęgnacja płytek gresowych i granitogresowych .................................................................................................................... 21
• Top Perfekt
mycie powierzchni w przemyśle spożywczym i kuchniach przemysłowych ........................................................................................................ 21
ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
• Top FRESH
odświeżanie powietrza ...................................................................................................................................................................................... 22
HIGIENA SANITARIATÓW
• TopEfekt® SANIT
mycie i pielęgnacja zapobiegawcza pomieszczeń i urządzeń sanitarnych ....................................................................................................... 22
• WC Sani
mycie i pielęgnacja toalet i urządzeń sanitarnych szybko i często brudzących się ........................................................................................... 22
• Derast
okresowe doczyszczanie (odkamienianie i odrdzewianie) toalet, urządzeń sanitarnych, posadzek przemysłowych ....................................... 23
• Toalex
wybielający, zasadowy - bieżące mycie sanitariatów ........................................................................................................................................ 23
• Derast Żel
usuwanie kamienia wapiennego, kotłowego, złogów i rdzy - żel .................................................................................................................... 23
HIGIENA RĄK
• Sapone
• Sop Jery

mydło w płynie do rąk i ciała ........................................................................................................................................................................... 24
mycie silnie zabrudzonych rąk ......................................................................................................................................................................... 24

PRANIE DYWANÓW I TAPICEREK
• Textil
pranie dywanów metodą mechaniczną - za pomocą szczotki (szamponowanie) ............................................................................................. 25
• Textil-Ex
pranie dywanów metodą ekstrakcyjną - za pomocą odkurzania piorącego .................................................................................................... 25
• De Foam
neutralizacja i zapobieganie powstawaniu piany ............................................................................................................................................. 25
PREPARATY SPECJALISTYCZNE
• TopEfekt® PUNKT
doczyszczanie punktowe śladów po gumie, parafinie, masach bitumicznych, niektórych farbach, gumie do żucia z dywanów ....................... 26
• Top KLIN
czyszczenie punktowe mebli i sprzętu komputerowego .................................................................................................................................... 26
• TopEfekt® MOSS
usuwanie nalotów zielonych typu glony, mchy, porosty .................................................................................................................................... 27
• TopEfekt® TUR
hamowanie rozwoju bakterii beztlenowych w toaletach przenośnych i wolnostojących; zmienia kolor i neutralizuje zapach ........................ 27
• TopEfekt® SET
dezynfekcja ogólna urządzeń użyteczności publicznej ..................................................................................................................................... 27
MYCIE I PIELĘGNACJA WYROBÓW ZE SKÓRY
• LEDER Care
pielęgnacja wyrobów ze skóry .......................................................................................................................................................................... 28
• LEDER Clean
mycie i doczyszczanie wyrobów ze skóry .......................................................................................................................................................... 28
• LEDER Protekt
konserwacja wyrobów ze skóry i powierzchni tekstylnych ................................................................................................................................ 28
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH
• WOOD Stok
konserwacja i nabłyszczanie powierzchni drewnianych, laminatów, paneli ..................................................................................................... 29
• WOOD Care
pielęgnacja powierzchni drewnianych, laminatów, paneli ................................................................................................................................ 29
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USUWANIE STARYCH WYPRAW POLIMEROWYCH

KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH

KONSERWACJA POSADZEK TWARDYCH

TopEfekt®

TopEfekt®
P-05

TOTAL

14

TopEfekt®
P-06

SAN

8

P-09

KAN

8

Skoncentrowany alkaliczny preparat do gruntownego
mycia oraz usuwania powłok polimerowych;
szczególnie przydatny do usuwania starych,
nawarstwionych wypraw; stosunkowo krótki czas
reakcji; doskonale penetruje i rozpuszcza wszelkie
powłoki woskowe, akrylowe i poliuretanowe;
niskopieniący; nie niszczy mytych powierzchni.

Gotowa do użycia średnio twarda, samonabłyszczająca emulsja woskowa do zabezpieczania
posadzek twardych na obszarach o niewielkim
natężeniu ruchu; skutecznie zabezpiecza podłoże
przed wnikaniem brudu, wybłyszczając jednocześnie
posadzkę; posiada dobre właściwości rozlewające
i uzupełniające; tolerowalna przez środki dezynfekcyjne (na bazie podchlorynu sodowego) oraz
aldehydowe; nadaje się do polerowania; antypoślizgowa i łatwo usuwalna; możliwość użycia jako
środka myjąco - pielęgnującego.

Gotowa do uzycia doskonała samonabłyszczająca
emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek
twardych. Skutecznie zabezpiecza podłoże przed
wnikaniem brudu, wybłyszczając jednocześnie
posadzkę. Preparat charakteryzuje się dobrymi
właściwościami rozlewającymi i uzupełniającymi,
nadaje się do polerowania. Antypoślizgowy, łatwo
usuwalny, tolerowany przez niektóre środki
dezynfekcyjne bezalkoholowe. Polerowanie poprawia
jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok
akrylowych.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet,
powierzchnie elastyczne.

Wszystkie posadzki twarde, odporne na działanie
wody i alkalii; może być stosowany na powierzchnie
wrażliwe i delikatne, np. kamienie wapienne,
linoleum, lakierowany parkiet.

Metody użycia:

Metody użycia:

• powierzchnie delikatne: 0,5-1 l / 10 l
wody;
• pozostałe: 1-3 l / 10 l wody;
• wymyte powierzchnie zneutralizować
wodą.

14

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

P05/001
P05/005
P05/010
P05/020
P05/200

Zabezpieczanie wszelkiego typu zmywalnych
powierzchni podłogowych (PCV, linoleum,
gumoleum, lakierowany parkiet, nieszkliwiony
klinkier, lastriko, nieutwardzony kamień).

Cena netto Cena brutto OZ*

24,48 zł

29,87 zł

97,72 zł 119,22 zł
192,61 zł 234,98 zł
382,95 zł 467,20 zł
3795,55 zł 4630,57 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

• docelowo: 2-3 warstwy bez rozcieńczania;
• czas samoczynnego utwardzenia - ok. 8 godzin;
• pielęgnacja:
- TopEfekt KAN: 150-200 ml / 10 l wody;
- TopEfekt Extra: 25-50 ml / 10 l wody;
- TopEfekt Diam: 25 ml / 10l wody.

• odnawianie i pielęgnacja metodą spray:
- bez rozcieńczania lub 1:1 z wodą.

• odnawianie i pielęgnacja metodą spray: 1:1 z wodą.
Uwaga! Do pielęgnacji nie stosować środków
z zawartością amoniaku.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Metody użycia:

• gruntowanie powierzchni chłonnych: 500 ml / 10 l
wody, 2-3 warstwy bez rozcieńczania;
• czas samoczynnego utwardzenia - około 8 godzin;
• pielęgnacja: 50-100 ml / 10 l wody.

P06/001
P06/005
P06/010
P06/020
P06/200

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

18
12
12
-

0,5 l
1 l P09/001
1l
5 l P09/005
10 l P09/010
20 l P09/020
200 l P09/200

15,53 zł

18,95 zł

56,38 zł
68,78 zł
110,01 zł 134,22 zł
217,99 zł 265,95 zł
2150,43 zł 2623,53 zł

Cena netto Cena brutto OZ*

19,84 zł
80,45 zł
165,32 zł
326,22 zł
3262,22 zł

18
24,20 zł 12
12
98,15 zł 201,68 zł 397,99 zł 3979,90 zł -

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH, KAMIENNYCH

BIEŻĄCE MYCIE I PIELĘGNACJA POSADZEK CHŁONNYCH BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK ELASTYCZNYCH I KONSERWOWANYCH

TopEfekt®
P-08

UniPro

9

P-02

TopEfekt®

7

P-01

EXTRA

8

Uniwersalny, wysokopołyskowy preparat do konserwacji różnego typu podłoży, na bazie poliuretanu
oraz modyfikowanych kopolimerów akrylowych. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i elastycznością.
Posiada doskonałe własności wypełniające. Dokładnie
przylega do podłoża, zapewnia maksymalną ochronę
przed urazami mechanicznymi oraz przed migracją
wody, wilgoci i większości środków dezynfekcyjnych.
Zapobiega poślizgowi. Łatwy do usunięcia. Zalecany
do banków, hoteli, biurowców z rozbudowanym
systemem wstępnego wyłapywania brudu.

Skoncentrowany uniwersalny, niskopieniący, neutralny
preparat o przyjemnym zapachu. Posiada właściwości
myjąco - pielęgnacyjne; nie pozostawia smug, szybko
schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni;
nie zawiera substancji żrących ani silnych
rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich
powierzchni matowych i półmatowych o dużej
chłonności.

Skoncentrowany niskopieniący preparat myjąco pielęgnujący na bazie alkoholi; szybkoschnący;
bezsmugowy; pozostawia przyjemny, świeży zapach;
zachowuje połysk.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych,
kamień, drewno lakierowane, korek, PCV,
linoleum, inne tworzywa sztuczne i naturalne.
Wszystko ponad posadzką, np. meble, parapety,
ramy okienne itp.

Wszystkie wodoodporne nawierzchnie o strukturze
zamkniętej: PCV, kamień wapienny nieszkliwiony,
klinkier nieszkliwiony, linoleum.

Metody użycia:

Metody użycia:

• konserwacja: 1-2 warstwy bez rozcieńczania,
3 warstwy - posadzki chłonne.
• po ok. 8-12 godz. wypolerować i utwardzić termicznie.
• pielęgnacja roztworem:
- TopEfekt SAN: 200 ml / 10 l wody;
- TopEfekt DIAM: 25 ml / 10 l wody;
- TopEfekt EXTRA: 25 ml / 10 l wody.
• pielęgnacja metodą spray:
- TopEfekt SAN: 1:1 z wodą.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

P08/001
P08/005
P08/010
P08/020
P08/200

Wszystkie wodoodporne posadzki (PCV, linoleum,
kamień szlifowany, korek, guma, lakierowane
drewno, panele drewnopodobne, szlifowany
klinkier, płytki ceramiczne, wykładziny elastyczne).
Zalecany na powierzchnie półmatowe oraz do
pielęgnacji wypraw polimerowych twardych.

Cena netto Cena brutto OZ*

35,89 zł

43,78 zł

161,79 zł 197,39 zł
327,55 zł 399,61 zł
651,14 zł 794,38 zł
6511,35 zł 7943,85 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

18
12
12
-

Metody uzycia:

• 50-100 ml / 10 l wody;

• 25-50 ml / 10 wody;

• 25-50 ml / 10 l wody;

• 50-100 ml / 10 wody;

15
• nie wymaga spłukiwania wodą.
• nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

P02/001

13,00 zł

15,86 zł

P02/005
P02/010

43,25 zł
84,39 zł

52,76 zł
102,95 zł

P02/200

1645,51 zł 2007,52 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

P01/001
P01/005
P01/010
P01/200

Cena netto Cena brutto OZ*

18
16,79 zł 12
12
47,49 zł
57,94 zł 92,65 zł 113,03 zł 1806,61 zł 2204,06 zł 13,76 zł

www.tenzi.pl
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BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK ŚLISKICH

BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK CZĘSTO I SZYBKO BRUDZĄCYCH SIĘ USUWANIE MATOWYCH NALOTÓW Z POSADZEK TWARDYCH

TopEfekt®

TopEfekt®
P-03 8,5

DIAM

P-04

NORMAL

11

P-07

DeKam

3

Skoncentrowany niskopieniący, myjąco - pielęgnacyjny
preparat do mycia posadzek, na bazie emulsji
woskowych; posiada właściwości antypoślizgowe,
antyrefleksyjne i antystatyczne; uzupełnia i odnawia
warstwy polimerowe; przy niskich stężeniach daje
efekt wybłyszczenia; bezsmugowy; zabezpiecza
posadzkę; utrudnia osadzanie się brudu; polerowalny
na wysoki połysk.

Skoncentrowany niskopieniący preparat o silnych
właściwościach myjących ogólnego zastosowania;
usuwa intensywne zabrudzenia; nie wypłukuje mytej
powierzchni; nie pozostawia smug; utrudnia
ponowne wnikanie brudu; odpowiedni do zmywarek.

Skoncentrowany lekko kwaśny preparat do usuwania
matowych, mażących się nalotów powstających po
twardej wodzie oraz nie spłukanych środkach
zasadowych, na bazie kwasu cytrynowego oraz
octowego. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać
wkładów z mikrofazy.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno
lakierowane, korek, klinkier, konglomeraty
kamienne, guma, linoleum; wykorzystywany do
mycia posadzek w marketach i zakładach
przetwórstwa spożywczego i żywienia zbiorowego.
Zalecany do posadzek, gdzie występuje zagrożenie
poślizgu.
Metody użycia:

Płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno
lakierowane, korek, klinkier, konglomeraty
kamienne, guma, linoleum; wykorzystywany do
mycia posadzek w marketach i zakładach
przetwórstwa spożywczego i żywienia zbiorowego;
zalecany na klatki schodowe w blokach
mieszkalnych.

Wszystkie wodoodporne niekonserwowane posadzki
kamienne, elastyczne, żywiczne, panele
wodoodporne, drewno lakierowane, korek
lakierowany, posadzki ceramiczne, klinkier, PCV.
Zalecany do bieżącego zmywania gresu.

Metody użycia:

Metody użycia:

• 25-50 ml / 10 l wody;

• 25-50 ml / 10 l wody;

• 50-100 ml / 10 l wody;

• 50-100 ml / 10 l wody;

• metoda tradycyjna: 100 ml / 10 l wody;
• metoda “spray”: 200 ml / 10 l wody;
• osuszyć powierzchnię odkurzaczem sucho mokro lub
wytrzeć wkładem bawełnianym.
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• 50-100 ml / 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

P03/001

17,22 zł

21,01 zł

P03/005
P03/010

78,63 zł
153,44 zł

95,93 zł
187,20 zł

P03/200

2991,84 zł 3650,05 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

18
12
12
-

0,5 l
1 l P07/001
1l
5 l P07/005
10 l P07/010
20 l P07/020
200 l P07/200

P04/001

10,80 zł

13,18 zł

P04/005
P04/010

36,30 zł
70,81 zł

44,28 zł
86,39 zł

P04/200

1380,84 zł 1684,63 zł

Cena netto Cena brutto OZ*

11,40 zł
27,19 zł
61,18 zł
115,57 zł
1155,66 zł

18
13,91 zł 12
12
33,17 zł 74,64 zł 140,99 zł 1409,91 zł -

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

BIEŻĄCE MYCIE POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH EKSKLUZYWNYCH BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MYCIE POWIERZCHNI DELIKATNYCH, TWARDYCH I TEKSTYLNYCH

TopEfekt®

TopEfekt®
B-04

CITRO

7

TopEfekt®
B-01

ORANŻ

7

B-05

ZERO

10

Skoncentrowany neutralny preparat myjący ogólnego
przeznaczenia; posiada przyjemny, cytrynowy
zapach; ze względu na zawartość alkoholi szybko
odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje
połysk; bezpieczny dla materiału, nie podrażnia
skóry; nie pozostawia warstw ochronnych; utrzymuje
naturalne własności mytych powierzchni. Preferowany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

Skoncentrowany neutralny preparat o właściwościach
myjąco - pielęgnujących i przyjemnym, pomarańczowym zapachu; ze względu na zawartość alkoholi
szybko odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje połysk; bezpieczny dla materiału, nie podrażnia skóry; nie pozostawia warstw ochronnych;
utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni.
Preferowany na wszystkie powierzchnie błyszczące
o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

Skoncentrowany preparat do ekologicznego mycia
posadzek nie zawierający środków powierzchniowo
czynnych. Całkowicie biodegradalny. Przeznaczony
jest do nawierzchni, posadzek podłogowych i materiałów odpornych na działanie wilgoci i alkoholi.
Utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni,
nie pozostawia smug.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Wszystkie wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych, kamiennych, PCV, drewna
lakierowanego, korka, tworzyw sztucznych oraz
paneli drewnopodobnych.
Wszystko ponad posadzką; doskonały do
czyszczenia mebli lakierowanych, urządzeń
biurowych i innych elementów wyposażenia
pomieszczeń. Zalecany do powierzchni błyszczących,
szklistych.

Wszystkie wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych szkliwionych, kamiennych, PCV, drewna lakierowanego, korka, tworzyw sztucznych oraz paneli
drewnopodobnych.
Wszystko ponad posadzką; doskonały do czyszczenia mebli lakierowanych, urządzeń biurowych
i innych elementów wyposażenia pomieszczeń.
Zalecany do powierzchni błyszczących, szklistych.
Metody użycia:

Metody użycia:

• 25-50 ml / 10 l wody;

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Metody użycia:

• 25-50 ml / 10 l wody;

• 50-100 ml / 10 l wody;

• 50-100 ml / 10 l wody;

• nie wymaga spłukiwania wodą.

• nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

B04/001

12,07 zł

14,73 zł

B04/005
B04/010

44,61 zł
87,05 zł

54,42 zł
106,20 zł

B04/200

1696,94 zł 2070,26 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

Płytki ceramiczne oraz inne powierzchnie nienasiąkliwe, odporne na działanie wilgoci i alkoholi.
Doskonały do paneli laminowanych drewnopodobnych. Delikatne wykładziny tekstylne; pranie
ekstrakcyjne powierzchni wrażliwych na działanie
mechaniczne (szczotka). Meble lakierowane,
urządzenia biurowe i inne elementy wyposażenia
pomieszczeń.

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

B01/001
B01/005
B01/010
B01/020
B01/200

• metoda tradycyjna:
100 ml / 10 l
wody;
• metoda “spray”:
100 ml / 10 l
wody;

• mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody.

Cena netto Cena brutto OZ*

11,65 zł

•pranie ekstrakcyjne:
50-100 ml / 10 l
wody;
• nie wymaga
spłukiwania
wodą;

14,21 zł

31,83 zł
38,83 zł
69,72 zł
85,06 zł
133,35 zł 162,69 zł
1333,54 zł 1626,92 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

B05/001

12,15 zł

B05/005
B05/010
B05/020
B05/200

30,93 zł
68,66 zł
130,52 zł
1305,22 zł

18
14,83 zł 12
12
37,74 zł 83,76 zł 159,24 zł 1592,36 zł -

www.tenzi.pl
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Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

MYCIE SZYB - GOTOWY DO UŻYCIA METODĄ "SPRAY"

TopEfekt®
B-02

MAX

9

Office Clean

B-03

7

S-02

Top GLASS

9

Skoncentrowany uniwersalny preparat myjący;
neutralny w roztworze; łatwo usuwa zabrudzenia
pochodzenia tłuszczowego; nie zostawia smug;
szybko schnący; odświeża i pozostawia przyjemny
zapach; tworzy delikatną, błyszczącą powłokę
ochronną. Preferowany do powierzchni matowych.

Gotowy do użycia, neutralny preparat ogólnego
przeznaczenia; nie pozostawia smug, posiada
przyjemny zapach; odświeża; szybko wysycha; nie
niszczy materiału; utrzymuje wysoki połysk.

Gotowy do użycia preparat do mycia szyb; nie
pozostawia smug, gwarantuje doskonałą
przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia
przyjemny zapach. Bardzo wydajny - wystarcza około
1 ml / 1 m2 powierzchni szklanej.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Wszystkie delikatne posadzki wodoodporne;
idealny do syntetycznych powierzchni gładkich.

Wszystkie delikatne materiały, powierzchnie
i przedmioty; doskonały do codziennej pielęgnacji
mebli, urządzeń biurowych, wyposażenia mieszkań;
świetnie czyści ślady po palcach z powierzchni
błyszczących, nadaje wysoki połysk; np. meble,
szkło.

Doskonale nadaje się do codziennej pielęgnacji
mebli, urządzeń biurowych, parapetów, poręczy,
drzwi, wyposażenia mieszkań, posadzek
delikatnych i wrażliwych; w koncentracie świetnie
czyści urządzenia komputerowe, kserokopiarki itp.
Metody użycia:

Szkło, ramy okienne, lustra.

Tworzywa sztuczne, klawiatury, ekrany.

Szyby samochodowe.

Metody użycia:

Metody użycia:

• mycie bieżące: 25-50 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie punktowe:
- bez rozcieńczania;

• bez rozcieńczania;
• powierzchnie wypolerować szmatką.

• 50-100 ml / 10 l wody.

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość;
• wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą
z mikrofazy lub irchą.

18

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

B02/001

13,34 zł

16,27 zł

B02/005
B02/010

52,07 zł
101,60 zł

63,53 zł
123,95 zł

B02/200

1981,22 zł 2417,08 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-05
B03/001
B03/001s
B03/005
B03/010
B03/200

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

18
12
12
1488,16 zł 1815,56 zł -

0,5 l Q-03
1 l S02/001
1 l S02/001s
5 l S02/005
10 l S02/010
20 l
200 l S02/200

18
12
12
1436,08 zł 1752,01 zł -

8,45 zł
9,54 zł
10,98 zł
39,12 zł
76,32 zł

10,30 zł
11,64 zł
13,40 zł
47,73 zł
93,11 zł

7,94 zł
8,02 zł
9,29 zł
37,75 zł
73,65 zł

9,69 zł
9,79 zł
11,33 zł
46,05 zł
89,85 zł

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

MYCIE SZYB - DO UŻYCIA METODĄ "ZMYWAK-ZBIERAK” BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH

TopEfekt®
S-01

Glass

8

DOCZYSZCZANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH

TopEfekt®
I-03 12,5

SOP

I-04

CONTRA

14

Skoncentrowany preparat do mycia szyb, luster oraz
innych elementów szklanych i szkliwionych; nie
pozostawia smug, gwarantuje doskonałą
przejrzystość.

Niskopieniący środek czyszcząco - zabezpieczający na
bazie mydeł i wosków, przeznaczony do bieżącego
mycia maszynowego; skutecznie usuwa zanieczyszczenia olejowe i tłuszczowe; nie odkłada się
warstwami; utrudnia osadzanie się brudu; posiada
właściwości antypoślizgowe; pozostawia przyjemny
zapach; polerowalny; po kilku użyciach nabłyszcza
samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji.

Skoncentrowany niskopieniący, intensywnie myjący
środek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do
gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych
posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn
myjących; nie pozostawia smug; idealny do
gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada
własności tzw. "stripujące" - doskonale rozpuszcza
praktycznie wszystkie wyprawy polimerowe
z posadzek odpornych na alkalia.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Wszystkie posadzki wodoodporne, ze wskazaniem
na powierzchnie kamienne naturalne i sztuczne;
zalecany do bieżącego zmywania posadzek
w hipermarketach, zakładach przetwórstwa
spożywczego i zbiorowego żywienia.

Szkło, ramy okienne, lustra, witryny.

Szyby samochodowe.

Metody użycia:

Metody użycia:

Silnie zanieczyszczone duże powierzchnie, hale
magazynowe, hipermarkety, sieci handlowe,
obiekty przemysłowe, hurtownie, zakłady
przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia.

Metody użycia:

• mycie maszynowe:
• doczyszczanie:

• mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody;

• 100-150 ml / 10 l wody;
• czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak) lub
(spryskiwacz + zbierak).

50-200 ml / 10 l wody;
200-500 ml / 10 l wody;

• nadaje się do polerowania.
• zdejmowanie starych powłok:
1-3 l / 10 l wody.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

S01/001

13,17 zł

16,07 zł

S01/005
S01/010

46,45 zł
90,64 zł

56,67 zł
110,58 zł

S01/200

1767,48 zł 2156,33 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

I03/001

12,58 zł

15,34 zł

I03/005
I03/010

43,56 zł
84,98 zł

53,14 zł
103,67 zł

I03/200

1586,20 zł 1935,16 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

I04/001
I04/005
I04/010
I04/200

Cena netto Cena brutto OZ*

18
23,49 zł 12
12
91,75 zł 111,94 zł 179,01 zł 218,40 zł 3489,64 zł 4257,36 zł 19,25 zł

www.tenzi.pl
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Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH PRZEMYSŁOWYCH

TopEfekt®
I-01

STR

13

I-02

Ronal

14

I-09

Ronal CLAN

14

Skoncentrowany niskopieniący, alkaliczny środek
przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego
wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek
przemysłowych, odpornych na alkalia; rozpuszcza
zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam
tłustych z wykładzin tekstylnych.

Skoncentrowany środek alkaliczny o szerokim
zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie
zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień
naturalny i sztuczny); usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczy, sadzy; charakteryzuje się
bardzo intensywnym działaniem na porowatych
kafelkach kamionkowych; nie pozostawia smug;
wysoka skuteczność działania.

Niezwykle skuteczny preparat alkaliczny do usuwania
silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych
przemysłowych. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z grafitu, tłuszczy, oleju, sadzy. Bardzo
intensywne działanie na porowatych kafelkach
kamionkowych, nie pozostawia smug.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Powierzchnie i posadzki przemysłowe odporne na
działanie wody i alkalia, np. hale produkcyjne, strefy
rozładunku, zakłady remontowe, warsztaty; zalecany
na powierzchnie elastyczne oraz żywiczne.

Twarde posadzki przemysłowe, np. beton, lastriko,
gres, szkliwiony i nieszkliwiony klinkier.

Metody użycia:

Metody użycia:

• 100-300 ml / 10 l wody;

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

I01/001
I01/005
I01/010
I01/020
I01/200

Cena netto Cena brutto OZ*

13,00 zł

Metody użycia:

• 100 ml / 10 l wody;

• mycie maszynowe: 100-200 ml / 10 l
wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody.

20

Twarde posadzki przemysłowe, np. beton, lastriko,
gres, nieszkliwiony klinkier.

15,86 zł

49,65 zł
60,57 zł
96,86 zł 118,17 zł
190,90 zł 232,90 zł
1888,82 zł 2304,37 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

• 200 ml / 10 l wody;

• mycie bieżące: 50 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody;
• usuwanie śladów po gumie z posadzek o
strukturze zamkniętej: 1-3 l / 10 l wody.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

I02/001
I02/005
I02/010
I02/020
I02/200

Cena netto Cena brutto OZ*

15,37 zł

18,75 zł

60,18 zł
73,42 zł
117,42 zł 143,25 zł
230,00 zł 280,60 zł
2289,49 zł 2793,18 zł

18
12
12
-

• mycie bieżące:
• doczyszczanie:

Pojemność / kod

0,5 l
1 l I09/001
1l
5 l I09/005
10 l I09/010
20 l
200 l I09/200

200 ml / 10 l wody;
400 ml / 10 l wody.

Cena netto Cena brutto OZ*

18
23,17 zł 12
12
76,63 zł 62,81 zł
122,57 zł 149,54 zł 2392,65 zł 2919,03 zł 18,99 zł

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH

DOCZYSZCZANIE GRESÓW I GRANITOGRESÓW

MYCIE POWIERZCHNI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Super Green
I-05

Specjal NF

14

I-06

GresKam

14

I-11

Top Perfekt

13

Skoncentrowany nisko pieniący, alkaliczny środek o
szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia
silnie zanieczyszczonych, zapuszczonych posadzek
przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi;
wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych.

Skoncentrowany myjąco - pielęgnujący, alkaliczny
preparat do płytek ceramicznych gładkich,
drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany do
zmywania powierzchni z kamienia sztucznego.
Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia
smug.

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego
czyszczenia posadzek odpornych na działanie
substancji alkalicznych. Doskonale rozpuszcza stare
zanieczyszczenia olejowo - tłuszczowe pochodzenia
zwierzęcego, roślinnego oraz zanieczyszczenia
ropopochodne. Doskonale współpracuje z twardą
zimną wodą. Preferowany do wszelkiego rodzaju
powierzchni twardych w kuchni i gastronomii oraz
przemysłowych powierzchni w przemyśle ciężkim.
Bezpieczny dla otoczenia, ekologiczny.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Przemysł ciężki, warsztaty, garaże podziemne,
stacje paliw, hale produkcyjne.

Wszystkie niekonserwowane posadzki twarde
z kamienia sztucznego, lastriko, nieszkliwiony
klinkier, beton, granit, terakota, a w szczególności
gres i granitogres.

Metody użycia:

Metody użycia:

• mycie bieżące:
• mycie gruntowe:

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

I05/001
I05/005
I05/010
I05/020
I05/200

Powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach przemysłowych; posadzki twarde: beton,
lastrico, żywica, cegła, klinkier, kamień naturalny,
kamień sztuczny, powierzchnie ceramiczne matowe
lub szkliwione, bruk, polbruk, płyta chodnikowa;
posadzki elastyczne: PCV, linoleum, winyl, lentex,
gumoleum; powierzchnie tekstylne sztuczne i naturalne (metodą szamponowania); powierzchnie
sanitarne; żaluzje pionowe; elewacje, sidingi.

50-200 ml / 10 l wody;
500-1000 ml / 10 l wody.

• mycie bieżące: 50-100 ml / 10 l wody;
• doczyszczanie: 1-2 l / 10 l wody;
• miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100200 ml / 10 l wody;
• przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane
jest spłukanie posadzki wodą;
• do bieżącego zmywania gresów używać
środka DeKam oraz wkładów z mikrofazy.

Cena netto Cena brutto OZ*

11,42 zł

13,93 zł

46,30 zł
56,49 zł
89,35 zł 109,01 zł
176,41 zł 215,22 zł
1748,86 zł 2133,61 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

I06/001
I06/005
I06/010
I06/020
I06/200

Cena netto Cena brutto OZ*

17,73 zł

21,63 zł

64,01 zł
78,10 zł
133,69 zł 163,11 zł
261,72 zł 319,30 zł
2617,23 zł 3193,02 zł

18
12
12
-

Metody użycia:

stosować w postaci roztworów:
codzienne mycie: 25-50 ml / 10 l wody;
doczyszczanie: 100-200 ml / 10 l wody.
W przypadku powierzchni tekstylnych i
żaluzji po czyszczeniu dokładnie spłukać
czystą wodą.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

I11/001

14,52 zł

I11/005
I11/010
I11/020
I11/200

56,65 zł
123,50 zł
225,57 zł
2255,70 zł

18
17,71 zł 12
12
69,11 zł 150,67 zł 275,20 zł 2751,95 zł -

www.tenzi.pl
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Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

CODZIENNE MYCIE POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH CODZIENNE MYCIE SANITARIATÓW SZYBKO BRUDZĄCYCH SIĘ

TopEfekt®
E-01

TopFRESH

7

T-03

SANIT

1

T-05

WC Sani

1

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza; posiada
przyjemny, długotrwały świeży zapach; nie
pozostawia plam; nie zawiera gazów; występuje
w kilku zapachach: kwiatowym, cytrynowym, leśnym,
morskim, kawowym i sinesca.

Skoncentrowany delikatny, kwaśny preparat myjący
do codziennego mycia sanitariatów; skutecznie usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego,
nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł;
pozostawia długotrwały, świeży kwiatowy zapach; nie
uszkadza stali szlachetnej; nadaje połysk. Działa
zapobiegawczo. Zalecany do czyszczenia stali
nierdzewnej oraz kabin nastryskowych.

Skoncentrowany kwaśny preparat myjący ; skutecznie
usuwa kamień wapienny, brud, złogi mydeł, rdzę,
nacieki urynowe; dobrze przylega do powierzchni
pionowych; pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach; nabłyszcza; nie powoduje
uszkodzeń powierzchni; nadaje się do mycia
bieżącego wszystkich powierzchni i materiałów
kwasoodpornych w obszarze zmywania.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Wykładziny
dywanowe.

Pomieszczenia biurowe,
mieszkalne; szatnie,
poczekalnie.
Pomieszczenia sanitarne,
np. toalety, łazienki.

Klimatyzatory.

Dodatek zapachowy
do środków czystości.

Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura
łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze
stali nierdzewnej.
Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe).

Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura
łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze
stali nierdzewnej.
Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe).

Glazura, posadzki.

Posadzki.

Metody użycia:

Metody użycia:

Metody użycia:

•
•
•
•

• rozpylić bez rozcieńczania.
• przy zamówieniu uwzględnić zapach.

22

wanny: 100-200 ml / 10 l wody;
toalety: 100-500 ml / 10 l wody, spłukać wodą;
płytki ceramiczne: 50-100 ml / 10 l wody,
doczyszczanie: koncentrat, spłukać wodą.

• nanosić ze spryskiwacza;
• spłukać wodą, wytrzeć do sucha.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

E01/001s
E01/005
E01/010
E01/200

Cena netto Cena brutto OZ*

27,60 zł
107,70 zł
210,15 zł

33,68 zł
131,40 zł
256,38 zł

4098,00 zł 4999,56 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

• 100-1000 ml / 10 l wody, spłukać wodą;
• doczyszczanie - koncentrat, spłukać wodą;
• 200 ml / 10 l wody;

• 100-200 ml / 10 l z wodą;
• spłukać wodą, wytrzeć do sucha.

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

Q-04
T03/001

11,03 zł 18
13,80 zł 12
12
44,05 zł 36,11 zł
85,95 zł 70,45 zł
1373,70 zł 1675,91 zł -

0,5 l
1 l T05/001
1l
5 l T05/005
10 l T05/010
20 l
200 l

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

T03/005
T03/010
T03/200

9,04 zł
11,31 zł

Cena netto Cena brutto OZ*

9,54 zł
34,61 zł
67,52 zł

18
11,64 zł 12
12
42,22 zł 82,37 zł -

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, RDZY

T-02

Derast

1

CODZIENNA PIELĘGNACJA SANITARIATÓW - Z CHLOREM USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, RDZY

T-01

Toalex

14

T-04

Derast ŻEL

1

Skoncentrowany silnie kwaśny preparat do usuwania
rdzy, kamienia wapiennego, betonu, cementu,
kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na
kwasy; zawiera kwas solny; nie stosować koncentratu
na powierzchnie emaliowane; nie dopuścić do
wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem
roboczym.

Gotowy do użycia zasadowy preparat myjący o podwyższonej lepkości, przeznaczony do mycia toalet.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego, a dzięki obecności aktywnego chloru
jednocześnie wybiela mytą powierzchnię. Preparat
eliminuje przykre zapachy, pozostawiając lekki
zapach chloru. Doskonale nadaje się do bieżącego
mycia wszystkich urządzeń sanitarnych.

Skuteczny żel do usuwania rdzy, kamienia
wapiennego, betonu, cementu, kamienia kotłowego
z powierzchni odpornych na kwasy; zawiera kwas
solny; nie stosować koncentratu na powierzchnie
emaliowane; nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni
pokrytej roztworem roboczym.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Końcowe mycie posadzek w nowych obiektach
i gruntowne mycie wszystkich posadzek
kwasoodpornych, powierzchnie pionowe i poziome.
Odkamienianie maszyn i urządzeń przemysłowych
(pozostałości cementu).

Wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura
łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze
stali nierdzewnej.
Muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe).

Odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych
urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary).
Wszystkie powierzchnie (elementy) odporne na
działanie kwasu solnego.

Odrdzewianie i odkamienianie starych,
zniszczonych urządzeń sanitarnych (muszle
klozetowe, pisuary, bojlery, nagrzewnice).
Metody użycia:

Metody użycia:

• 100-200 ml / 10 l wody;

• muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody;
• bojlery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji
10-15 minut;
• po umyciu powierzchnię spłukać wodą;
• używać tylko w ekstremalnych warunkach;
• miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

T02/001

12,67 zł

15,46 zł

T02/005
T02/010

44,31 zł
86,48 zł

54,06 zł
105,50 zł

T02/200

1686,09 zł 2057,02 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

18
12
12
-

Metody użycia:

• gotowy do użycia;
• nanieść na mytą powierzchnię;
• odczekać 15 minut;
• spłukać wodą.

• nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
• pozostawić na okres 2-5 minut;
• spłukać silnym strumieniem wody;
• w razie konieczności czynność powtórzyć.

23

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

T01/001
T01/005
T01/010
T01/020
T01/200

Cena netto Cena brutto OZ*

12,41 zł

15,14 zł

45,61 zł
37,39 zł
98,14 zł
80,44 zł
155,22 zł 189,37 zł
1552,21 zł 1893,70 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

T04/001

15,19 zł

T04/005
T04/010
T04/020
T04/200

50,01 zł
106,08 zł
206,09 zł
2060,93 zł

18
18,53 zł 12
12
61,01 zł 129,42 zł 251,43 zł 2514,33 zł -

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

MYDŁO DO RĄK W PŁYNIE

MYCIE SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK

M102

Sapone

6

M103 9,5

Sop Jery

Gotowe do użycia mydło w płynie do rąk i ciała; przyjemny, delikatny zapach;
średnio pieniące; delikatne; ekonomiczne w użyciu; zawiera glicerynę, lanolinę,
witaminę A+E; występuje w zapachach: kwiatowym, fresh perłowy, blue fresh,
lendi, gara, fala i coco.

Niezwykle skuteczna pasta do silnie zabrudzonych rąk. Usuwa głębokie
zabrudzenia pochodzące od smarów, olejów napędowych i hydraulicznych, płynów
technicznych oraz sadzy. Nie wysusza skóry, pozostawia przyjemny zapach.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Dozowniki do mydła w hotelach, gastronomii, zakładach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

Metody użycia:

Warsztaty, zakłady przemysłowe.

Metody użycia:

• bez rozcieńczania;
• stosować dozowniki;
• niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić, spłukać obficie wodą.

• stosować na suche dłonie;
• na silnie zabrudzone dłonie nanieść niewielką ilość pasty, wcierać aż do rozpuszczenia
brudu, a następnie dokładnie spłukać i osuszyć ręce;
• w razie potrzeby czynność powtórzyć.

24

Pojemność

5l

Kod

M102/005

Cena netto

Cena brutto

14,16 zł

17,28 zł

www.tenzi.pl

Pojemność

0,5 l
5l

Kod

M103/0005
M103/005

Cena netto

Cena brutto

6,46 zł
59,48 zł

7,88 zł
72,57 zł

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW METODĄ MECHANICZNĄ

D-01

Textil

9

PRANIE WYKŁADZIN I TAPICEREK METODĄ EKSTRAKCYJNĄ ODPIENIACZ - USUWANIE PIANY

D-02

Textil-Ex

9

D-03

De Foam

7

Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy
optycznych do czyszczenia metodą szamponowania;
nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze krystalicznej; dokładnie penetruje każde
włókno wykładziny; posiada przyjemny zapach;
wymaga wypłukania.

Skoncentrowany środek piorący do metody
ekstrakcyjnej; nie zawiera wybielaczy optycznych oraz
rozpuszczalników; nisko pieniący; głęboko penetruje
strukturę włókna; powoduje wydobywanie brudu na
zewnątrz; posiada przyjemny zapach; nie krystalizuje
się; wymaga wypłukania.

Gotowy do użycia środek zapobiegający powstawaniu
piany w zbiornikach na brudną wodę; właściwy do
używania w każdym urządzeniu; użycie odpieniacza
zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu
czyszczącym przez zalanie go pianą.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Szamponowanie wszystkich powierzchni tekstylnych
(dywanów, wykładzin dywanowych), odpornych na
działanie wody; zalecany do wykładzin sztucznych
o trwałych barwach.

Metody użycia:

• pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody;
• stosować tylko zimną lub letnią wodę;
• dokładnie przepłukać wykładzinę;
• w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć;
• stosować metodę ekstrakcyjną (odkurzacz do prania
dywanów).

Przy bardzo silnych zanieczyszczeniach wzmocnić
preparatem TopEfekt® STR.

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

20,52 zł

25,03 zł

D01/005
D01/010

82,74 zł
161,45 zł

100,95 zł
196,97 zł

D01/200

3148,32 zł 3840,95 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

• do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml preparatu;
• stosować po użyciu środków pianotwórczych.

25

Cena netto Cena brutto OZ*

D01/001

Stosować do odkurzaczy na mokro i innych maszyn
do prania.

Metody użycia:

Metody użycia:

• pranie wykładzin: 100-400 ml / 10 l wody;
• dokładnie przepłukać wykładzinę, najlepiej metodą
ekstrakcyjną;
• w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć.

Pojemność / kod

Stosować w zmywarkach do posadzek.

Do prania dywanów i wykładzin tekstylnych i mebli
tapicerowanych o trwałych barwach, odpornych na
działanie wody, z materiałów sztucznych lub
mieszanych.

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

D02/001

21,45 zł

26,17 zł

D02/005
D02/010

84,49 zł
164,85 zł

103,07 zł
201,12 zł

D02/200

3214,60 zł 3921,82 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

D03/001
D03/005
D03/010
D03/200

Cena netto Cena brutto OZ*

18
22,66 zł 12
12
75,49 zł
92,09 zł 147,29 zł 179,69 zł 2872,16 zł 3504,03 zł 18,57 zł

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

CZYSZCZENIE PUNKTOWE (PISAKI, DŁUGOPISY, PIECZĄTKI)

CZYSZCZENIE PUNKTOWE ŚLADÓW PO GUMIE

T-34

TopEfekt® PUNKT

-

-

Gotowy do użycia preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do
usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków nie rozpuszczalnych
w wodzie, gumy do żucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych,
śladów po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb typu "graffiti",
plasteliny i parafiny z dywanów.
Uwaga: rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękki plastik.

Gotowy do użycia, specjalistyczny środek czyszczący bez zawartości substancji
ściernych oraz tłustych. Usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do
kopiowania, farbach do ksero, pieczątkach, pisakach, niektórych farbach do tzw.
"graffiti", a także kleju po nalepkach. Zalecany do doczyszczania kokpitów
w pojazdach mechanicznych oraz do konserwacji stali nierdzewnej w windach.
Uwaga na materiały o nietrwałej barwie! - należy wykonać próbę.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Pomieszczenia biurowe,
mieszkalne; szatnie, poczekalnie.

Posadzki trwałe.

Wykładziny dywanowe.

Karoserie samochodów.

Meble, telefony, sprzęt komputerowy, biurka, ławki.

Metody użycia:

26

T-35

Top KLIN

Metody użycia:

• gotowy do użycia;
• wytrzeć szmatką.

• masy bitumiczne: bez rozcieńczania;
• guma do żucia, parafina, plastelina - z dywanów: bez rozcieńczania;
• pasty do butów: bez rozcieńczania;
• plamy po pisakach: 1:1 z wodą;
• ślady po gumie: 100 ml / 10 l wody;
• nanieść punktowo na plamę, odczekać chwilę, oczyścić szmatką.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Q-21
T34/001

47,19 zł
89,66 zł

57,58 zł
109,39 zł

T34/005
T34/010
T34/020
T34/200

434,04 zł
859,50 zł
1693,60 zł
16768,40 zł

529,53 zł
1048,59 zł
2066,19 zł
20457,45 zł

18
12
12
-

Kod

www.tenzi.pl

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Q-06
T35/001

12,41 zł
20,05 zł

15,14 zł
24,47 zł

T35/005
T35/010
T35/020
T35/200

71,38 zł
149,56 zł
292,31 zł
2923,14 zł

87,08 zł
182,46 zł
356,62 zł
3566,23 zł

18
12
12
-

Kod

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA LINE

USUWANIE GRZYBÓW, ZMYWANIE GLONÓW, MCHÓW I POROSTÓW HAMOWANIE ROZWOJU BAKTERII BEZTLENOWYCH

TopEfekt®

MOSS

MYCIE I DEZYNFEKCJA WYPOSAŻENIA W SOLARIACH, SIŁOWNIACH

TopEfekt®

TopEfekt®
T-24

T-23

TUR

7

7

T-36

SET

7

Skoncentrowany preparat przeznaczony do usuwania
grzybów oraz zmywania mchów, glonów i porostów
z różnego typu powierzchni nie mających kontaktu
z żywnością lub środkami żywienia zwierząt (np.
elewacje, dachy domów jednorodzinnych); po
wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez
dłuższy okres czasu, wytwarzając środowisko
przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju
mikroorganizmów; stosowany profilaktycznie
zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży.
Wykazuje działanie grzybobójcze, zgodnie z normami
PN-EN 13697:2002 oraz PN-EN 1650:2002.

Skoncentrowany preparat do bezodpływowych toalet
wolno stojących, turystycznych, o okresowym sposobie
opróżniania; hamuje powstawanie nieprzyjemnych
zapachów, zapobiega powstawaniu osadów; zmienia
kolor ekstrementów, hamuje rozwój bakterii
beztlenowych.

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji
każdego rodzaju powierzchni oraz urządzeń
w solariach, saunach, gabinetach odnowy biologicznej, salonach fryzjerskich i kosmetycznych.
Preparat wykazuje doskonałe właściwości dezynfekujące, bakteriobójcze i grzybobójcze, a przy tym
nie uszkadza mytych powierzchni. Nie powoduje
podrażnień i uczuleń. Krótki czas działania.
Bezzapachowy.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Dachy, elewacje, spoiny,
szczeliny, balkony, tarasy,
schody.
Powierzchnie pionowe
i poziome.

Nagrobki.

T24/001
T24/005
T24/010
T24/020
T24/200

Toalety turystyczne.

Meble, akcesoria, wyposażenie.

Metody użycia:

• spryskać powierzchnię roztworem o stężeniu minimum
800 ml / 10 l wody;
• temperatura działania 20 °C, czas działania 15 min.;
• zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod
ciśnieniem;
• w przypadku doczyszczania zastosować procedurę
przedstawioną powyżej, zostawić preparat na
24 godziny, po czym zmyć wodą pod ciśnieniem.

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Wszystkie powierzchnie w gabinetach i salonach
użyteczności publicznej.

WC

Metody użycia:

Pojemność / kod

Toalety wolnostojące.

Cena netto Cena brutto OZ*

22,79 zł

27,81 zł

107,64 zł 131,31 zł
209,61 zł 255,72 zł
412,41 zł 503,14 zł
4041,64 zł 4930,80 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008
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12
12
-

Metody użycia:

• gotowy do użycia;
• czas działania minimum 5 minut;
• temperatura pracy 20 °C;
• spryskać, przemyć, wytrzeć do sucha;
• preparat nie wymaga spłukiwania wodą.

• toaletę zalać roztworem roboczym;
• dozowanie uzależnione jest od temperatury
otoczenia:
- temperatura do 17 °C: 60 ml / 10 l wody;
- temperatura do 21 °C: 80 ml / 10 l wody;
- temperatura do 25 °C: 120 ml / 10 l wody;
- temperatura do 30 °C: 150 ml / 10 l wody;
- temperatura do 40 °C: 200 ml / 10 l wody.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

T23/001
T23/005
T23/010
T23/020
T23/200

Cena netto Cena brutto OZ*

25,25 zł

30,80 zł

109,39 zł 133,45 zł
216,49 zł 264,12 zł
428,44 zł 522,70 zł
4261,84 zł 5199,44 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

27

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-07
9,99 zł
8,19 zł
T36/001
14,94 zł
12,25 zł
T36/001s
22,14 zł
18,15 zł
T36/005
32,41 zł
26,57 zł
T36/010
74,50 zł
61,07 zł
114,21 zł 139,33 zł
T36/020
T36/200 1142,06 zł 1393,32 zł

18
12
12
-

www.tenzi.pl
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PIELĘGNACJA WYROBÓW ZE SKÓRY

T-40

LEDER Care

KONSERWACJA WYROBÓW SKÓRZANYCH I TEKSTYLNYCH

MYCIE WYROBÓW ZE SKÓRY

8

LEDER Clean

T-41

11

LEDER Protekt

T-42

7

Gotowy do użycia pielęgnujący preparat do
skórzanych tapicerek samochodowych, mebli, foteli
oraz wyposażenia wnętrz. Zachowuje naturalny
połysk skóry. Zawiera substancje, które pozostawiając
warstwę ochronną zapobiegają przesuszaniu skóry
oraz zapobiegają wnikaniu brudu.

Gotowy do użycia pieniący preparat na bazie mydła
do czyszczenia skór lakierowanych. Bezbarwny, bezzapachowy o odczynie lekko alkalicznym. Zawiera
związki zmiękczające skórę oraz odnawiające
i utrwalające jej barwę. Bezpieczny dla każdego
rodzaju powierzchni ze skóry naturalnej, sztucznej
(ekologicznej) wyprawionej i konserwowanej o różnej
barwie. Nie pozostawia plam oraz zacieków. Nie
odbarwia mytej powierzchni.

Doskonały preparat myjąco-konserwujący do
powierzchni tekstylnych i skórzanych. Dzięki
zawartości substancji nawilżających zapobiega
przesuszeniu i pękaniu, chroni i ożywia skórę
pozostawiając ją lekko błyszczącą. Dodanie nanoformuły doskonale chroni przed ponownym
wnikaniem brudu i wilgoci. Otacza każde włókno
powłoką grubości kilku nanometrów, uniemożliwiając
dotarcie do ich struktury. Ogranicza wpływ warunków
atmosferycznych i promieni słonecznych. Pochłania
promieniowanie UV, zabezpieczając powierzchnię
przed blaknięciem.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Skórzane meble, fotele i wyposażenie wnętrz oraz
tapicerka samochodowa.
Można stosować do skór delikatnych, zamszu
i nubuku.

Metody użycia:

Meble tapicerowane skórą, odzież i obuwie
skórzane, wykładziny i okleiny skórzane.
Tapicerka i siedzenia skórzane w samochodach.

Wykładziny i dywaniki - naturalne i sztuczne.

Metody użycia:

• nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza,
przetrzeć szmatką do wyschnięcia;
• w celu uzyskania połysku mytą powierzchnię należy
wypolerować przy pomocy suchej, miękkiej ściereczki;
• w przypadku skór kolorowych, należy wykonać próbę
na trwałość barwnika.

28

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-30
T40/001

29,32 zł
44,64 zł

T40/005
T40/010
T40/020
T40/200

195,20 zł
388,00 zł
768,00 zł
7520,00 zł

35,77 zł 18
54,46 zł 12
238,14 zł 473,36 zł 936,96 zł 9174,40 zł -

www.tenzi.pl

Wyroby tekstylne i skórzane, tapicerka
samochodowa;

Metody użycia:

• stosować bez rozcieńczenia;
• nałożyć na mytą powierzchnię w postaci piany,
likwidować zanieczyszczenia za pomocą miękkiej
gąbki lub szmatki z mikrofazy wykonując delikatne
ruchy obrotowe, zebrać pianę razem z brudem
wilgotną szmatką z mikrofazy;
• przetrzeć kilkakrotnie szmatką płukaną pod bieżącą
wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę;
• dokładnie umytą i odtłuszczoną powierzchnię pokryć
równomiernie rosą ze spryskiwacza, rozprowadzić
i pozostawić do wyschnięcia.

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

18,64 zł 18
20,20 zł 12
12
66,86 zł 130,78 zł 251,81 zł 2322,88 zł -

0,5 l Q-32
1 l T42/001
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-31
T41/001

15,28 zł
16,56 zł

T41/005
T41/010
T41/020
T41/200

54,80 zł
107,20 zł
206,40 zł
1904,00 zł

Cena netto Cena brutto OZ*

128,00 zł
235,00 zł

156,16 zł 18
286,70 zł 12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym
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KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH, LAMINATÓW, PANELI

B-06

WOOD Stok

9

Gotowy do użycia preparat do konserwacji powierzchni drewnianych,
drewnopodobnych, laminowanych również wyrobów z drewna niekonserwowanego.
Zalecamy do mebli, poręczy, parapetów, boazerii, paneli i parkietów. Doskonale
zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią oraz przed nadmiernym przenikaniem
zabrudzeń, nie zmieniając jednocześnie naturalnych właściwości konserwowanych
powierzchni. Posiada przyjemny zapach. Przyjazny dla środowiska. Nie podrażnia
dróg oddechowych. Nie zawiera tłuszczy! Oszczędny w użyciu.

Zastosowanie:

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH, LAMINATÓW, PANELI

B-07

WOOD Care

9

Gotowy do użycia preparat do bieżącej pielęgnacji i odświeżania powierzchni
drewnianych, drewnopodobnych, laminatów, również wyrobów z drewna
niekonserwowanego. Doskonale odświeża pielęgnowane powierzchnie. Wyostrza
kontrast barw nadając jednocześnie właściwości antyrefleksyjne, a także chroni
przed nadmiernym przenikaniem i osiadaniem kurzu. Przyjemny zapach.
Przyjazny dla środowiska. Bardzo oszczędny w użyciu. Nie zawiera tłuszczy!
Posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:

- posadzki drewniane, drewnopodobne, laminowane,
- meble, poręcze, parapety, boazerie, panele,
- antyki drewniane.

- posadzki drewniane, drewnopodobne, laminowane,
- meble, poręcze, parapety, boazerie, panele,
- antyki drewniane.

Metody użycia:

Metody użycia:

• stosować okresowo wg. potrzeb;
• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – najlepiej ze spryskiwacza (około
2÷3 ml / m2), rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki z mikrofazy, pozostawić do
wyschnięcia;
• przy dużej chłonności operację powtórzyć kilkakrotnie;
• do dekonserwacji użyć TopEfekt® TOTAL.

• stosować do bieżącego utrzymania czystości metodą „spray”;
• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – najlepiej ze spryskiwacza (około
2÷3 ml / m2), rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki z mikrofazy, pozostawić do
wyschnięcia;
• przy dużej chłonności operację powtórzyć kilkakrotnie.
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie olejowane, tłuste.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie olejowane, tłuste.
Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Pojemność

Q-33
B06/001

Kod

17,50 zł
26,12 zł

21,35 zł
31,87 zł

B06/005
B06/010
B06/020
B06/200

109,06 zł
219,27 zł
433,94 zł
4247,60 zł

133,05 zł
267,51 zł
529,41 zł
5182,07 zł

18
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Q-34
B07/001

Kod

10,15 zł
11,37 zł

12,38 zł
13,87 zł

B07/005
B07/010
B07/020
B07/200

35,30 zł
71,75 zł
138,91 zł
1297,24 zł

43,07 zł
87,54 zł
169,47 zł
1582,63 zł

18
12
-

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI
PŁYNY DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ
• Boberex
lekko kwaśny, ogólnego zastosowania, codzienne mycie naczyń - koncentrat ................................................................................. 32
• Gran Rex
wysoko alkaliczny, codzienne mycie naczyń - superkoncentrat ......................................................................................................... 32
• Gran Gar
alkaliczny, do mycia garnków, patelni, kotłów (ręcznie lub w zmywarkach) - koncentrat ................................................................ 32

PŁYNY DO PŁUKANIA I NABŁYSZCZANIA NACZYŃ
• Gran Shine
kwaśny, płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach - połysk bez polerowania ........................................................................ 33
• Gran Simo
lekko kwaśny, płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach - połysk bez polerowania ............................................................... 34
ODKAMIENIACZE
• Gran Ston
okresowe odkamienianie urządzeń gastronomicznych i sanitarnych - bojlerów, wyparzarek, zmywarek ....................................... 34
• Gran Cito
bieżące płukanie (odkamienianie) podstawowych urządzeń gastronomicznych - czajniki, ekspresy do kawy ................................. 34
PREPARATY DO ZANIECZYSZCZEŃ SMOLISTYCH
• Grill Clean
czyszczenie grilli, rusztów, elementów wyposażenia kominka - gotowy do użycia ............................................................................ 35
• Gran Smog
czyszczenie komór wędzarniczych, grilli, piekarników - koncentrat .................................................................................................. 35

Chemia profesjonalna

PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ W ZMYWARKACH
• Gran Diw
niskopieniący, mycie naczyń w zmywarkach automatycznych - superkoncentrat .............................................................................. 33
• Gran Di-Cl
niskopieniący, mycie naczyń w zmywarkach automatycznych, z funkcją antyseptyczną - superkoncentrat ...................................... 33

PŁYNY DEZYNFEKUJĄCO-MYJĄCE
• GranClor 2006
alkaliczny, mycie i dezynfekcja wszelkich miejsc mających styczność z żywnością oraz pomieszczeń sanitarnych, ........................... 36
basenów kąpielowych, miejsc składowania odpadów pochodzenia gastronomicznego
• Gran Dez 2008
kwaśny, mycie i dezynfekcja wszelkich miejsc mających styczność z żywnością ................................................................................. 36
• Gran AlkaDez
alkaliczny, mycie i dezynfekcja wszelkich miejsc mających styczność z żywnością ............................................................................. 37
• Gran Qat
mycie i dezynfekcja ogólna (stoły, lady, półki), na bazie czwartorzędowych związków amoniowych ............................................... 37
PŁYNY MYJĄCE
• GranClor 2000
• Gran Dez
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran Still
Still Plus
Gran Oll
Gran Bis
Gran Milk
Gran Milk Strong
Gran Oxy
Gran Glass

alkaliczny, mycie wszelkich miejsc mających styczność z żywnością oraz pomieszczeń sanitarnych, basenów kąpielowych, ............. 38
miejsc składowania odpadów pochodzenia gastronomicznego
kwaśny, mycie wszystkich powierzchni ze stali nierdzewnej, chromowanych, niklowanych i mosiężnych, ....................................... 38
mających kontakt z żywnością
usuwanie osadów nieorganicznych z elementów odpornych na kwasy (wyposażenie kuchni) .......................................................... 39
konserwacja i nabłyszczanie elementów ze stali nierdzewnej .......................................................................................................... 39
bieżące mycie różnego typu powierzchni zatłuszczonych i zaolejonych ............................................................................................ 39
wysoko alkaliczny, okresowe doczyszczanie silnych zabrudzeń pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ........................................... 40
czyszczenie i polerowanie urządzeń gastronomicznych oraz wyposażenia - mleczko ....................................................................... 40
usuwanie uporczywych zanieczyszczeń tłuszczowych ......................................................................................................................... 40
mycie butelek, naczyń i opakowań szklanych (ręcznie lub w zmywarkach) ...................................................................................... 41
mycie pojemników szklanych i plastikowych oraz lodówek - w temperaturach ujemnych ................................................................ 41

MYDŁA I PŁYNY DEZYNFEKUJĄCE DO RĄK
• Sapone Dez Extra
mydło dezynfekujące ......................................................................................................................................................................... 42
• De-Zal
płyn dezynfekujący do rąk ................................................................................................................................................................ 42
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CODZIENNE MYCIE RĘCZNE NACZYŃ

MYCIE RĘCZNE NACZYŃ

SP-06

Boberex

6

MYCIE GARNKÓW, PATELNI, KOTŁÓW

SP-16 14

Gran Rex

SP-08 12

Gran Gar

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń na
bazie anionowego środka powierzchniowo czynnego
o zapachu gumy do żucia. Dzięki obniżeniu napięcia
powierzchniowego wody oraz doskonałej zdolności
zwilżania skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po
kawie i herbacie, jak również zapobiega żółknięciu
naczyń z tworzyw sztucznych. Doskonale myje
naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe.
Atest PZH nr HŻ/01565/01/2007.

Mocno skoncentrowany, wysoko alkaliczny płyn do
ręcznego mycia naczyń w gastronomii, na bazie
anionowego związku powierzchniowo czynnego.
Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, proteiny, brud, kurz
oraz zaschnięte resztki jedzenia. Łatwo się spłukuje,
nie pozostawiając smug i zacieków, naczynia po
umyciu są idealnie czyste i błyszczące. Posiada silny
zapach miętowy.
Atest PZH nr HŻ/01565/02/2007.

Skoncentorowany doskonały alkaliczny płyn do mycia
garnków emaliowych oraz ze stali szlachetnych,
patelni, kotłów w gastronomii. Dzięki obecności
związków chelatujących zmniejsza się twardość wody,
co doskonale wpływa na końcowy efekt mycia.
Skutecznie usuwa tłuszcz i przypalenia, jak również
inne zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego.
Posiada cytrynowy zapach. Niepieniący.
Atest PZH nr HŻ/02582/01/2007.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Naczynia kuchenne.
Stosować do metody zanurzeniowej.

Naczynia kuchenne.

Metody użycia:

Metody użycia:

•
•
•
•
•

• stężenie 10-50 ml / 1 l wody;
• stare zaschnięte tłuszcze 100 ml / 1 l wody;
• temperatura wody 40 °C;
• koncentrat - temperatura wody od 20 °C;
• podawać przez dozownik;
• spłukać czystą wodą.

32

Garnki, patelnie, kotły.

Metody użycia:

stężenie 10-60 ml / 10 l wody;
stare zaschnięte tłuszcze 100-200 ml / 10 l wody;
temperatura wody min. 40 °C;
podawać przez dozownik;
spłukać czystą wodą.

•
•
•
•

stężenie 100-200 ml / 10 l wody;
stare zaschnięte tłuszcze 50-100 ml / 1 l wody;
spłukać czystą wodą;
temperatura wody min. 40 °C.

• wg cyklu pracy zmywarki.

Uwaga: nie stosować koncentratu!
Można stosować koncentrat.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP06/001

Cena netto Cena brutto OZ*

8,48 zł

10,35 zł

SP06/005
36,78 zł
30,15 zł
80,98 zł
SP06/010
66,37 zł
SP06/020 127,51 zł 155,56 zł
SP06/200 1266,57 zł 1545,22 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP16/001

Cena netto Cena brutto OZ*

12,39 zł

15,12 zł

SP16/005
40,68 zł
33,35 zł
89,41 zł
SP16/010
73,29 zł
SP16/020 139,98 zł 170,78 zł
SP16/200 1399,78 zł 1707,73 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

0,5 l
1 l SP08/001
24,77 zł
20,31 zł
1l
5 l SP08/005
89,63 zł
73,46 zł
10 l SP08/010 153,30 zł 187,03 zł
20 l SP08/020 300,22 zł 366,27 zł
200 l SP08/200 3002,13 zł 3662,60 zł

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym
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MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH - ANTYKOROZYJNY

SP-07 14

Gran Diw

MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH WYBIELAJĄCY

Gran Di - Cl

PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ - SUPERKONCENTRAT

SP-09 14

SP-14

Gran Shine

1

Skoncentrowany wysoko alkaliczny niskopieniący płyn
do mycia naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń
szklanych i aluminiowych. Dzięki obecności wypełniaczy aktywnych doskonale zwilża myte powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie
antykorozyjne zapobiegające niszczeniu mytych
naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy.
Atest PZH nr HŻ/01170/01/2007.

Skoncentrowany wysoko alkaliczny niskopieniący płyn
do maszynowego mycia naczyń w instytucjach
gastronomicznych i restauracjach. Zalecany do
zmywarek tunelowych. Skutecznie usuwa kwasowe
zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego chloru
wykazuje doskonałe właściwości wybielające, jak
również redukuje wtórną plamistość mytych
powierzchni, polepszając tym samym efekt płukania.
Atest PZH nr HŻ/01094/01/2007.

Skoncentrowany kwaśny preparat na bazie kwasu
cytrynowego przeznaczony do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych
i przemysłowych. Zawartość niejonowych związków
powierzchniowo czynnych sprawia, że preparat
doskonale nawilża płukane powierzchnie pozostawiając je lśniące, pozbawione smug, plam oraz
zacieków. Preparat sprawia, że naczynia po
wyschnięciu nie wymagają dodatkowego polerowania.
Posiada zapach cytryny.
Atest PZH nr HŻ/01170/03/2007/

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Naczynia kuchenne (dozownik).

Naczynia kuchenne (dozownik).

Naczynia kuchenne (dozownik).

Metody użycia:

Metody użycia:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-3 ml
/ 1 l wody;
• temperatura minimum 60 °C.

Metody użycia:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,010,1 ml / 1 litr wody;
• w zależności od twardości wody.

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 1-3 ml /
1 l wody;
• temperatura minimum 60 °C.

33

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP07/001

Cena netto Cena brutto OZ*

19,75 zł

24,09 zł

SP07/005
85,81 zł
70,33 zł
SP07/010 147,19 zł 179,57 zł
SP07/020 287,86 zł 351,19 zł
SP07/200 2878,57 zł 3511,86 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP09/001

Cena netto Cena brutto OZ*

19,57 zł

23,88 zł

SP09/005
71,83 zł
58,88 zł
SP09/010 126,86 zł 154,78 zł
SP09/020 244,56 zł 298,37 zł
SP09/200 2445,66 zł 2983,71 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP14/001

Cena netto Cena brutto OZ*

33,44 zł

SP14/005 134,18 zł
SP14/010 254,56 zł
SP14/020 544,39 zł
SP14/200 5443,96 zł

18
40,80 zł 12
12
163,70 zł 310,56 zł 664,15 zł 6641,63 zł -

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ - KONCENTRAT

SP-15

Gran Simo

3

ODKAMIENIANIE BOJLERÓW, ZMYWAREK, WYPARZAREK ODKAMIENIANIE CZAJNIKÓW, EKSPRESÓW DO KAWY, ZLEWÓW

SP-10

Gran Ston

1

SP-11

Gran Cito

3

Skoncentrowany lekko kwaśny preparat o zapachu
zielonego jabłuszka do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie niejonowego związku powierzchniowo
czynnego. Doskonale zwilża i nabłyszcza płukane
powierzchnie, w wyniku czego są one pozbawione
smug oraz zacieków. Niewielka ilość aldehydu
glutarowego sprawia, że preparat posiada właściwości
utrwalające, a naczynia, oprócz doskonałego połysku,
są idealnie czyste. Po wyschnięciu naczynia nie
wymagają dodatkowego polerowania.
Atest PZH nr HŻ/02197/02/2007.

Skoncentrowany kwaśny płyn do odkamieniania
urządzeń w gastronomii (kotły, bojlery, wyparzarki,
zmywarki), jak również do odkamieniania urządzeń
sanitarnych (umywalki, brodziki), basenów oraz
pralek automatycznych. Doskonale usuwa osady
z kamienia kotłowego powstałego w wyniku wysokiej
twardości wody. Nie posiada zapachu.
Atest PZH nr HŻ/01840/03/2007.

Skoncentrowany łagodny odkamieniacz na bazie
kwasu cytrynowego szczególnie zalecany do czajników,
grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów
i brodzików, a ponadto wszelkich powierzchni
niklowanych, chromowanych, stalowych i miedzianych.
Oprócz działania odkamieniającego nabłyszcza myte
powierzchnie jednocześnie nie powodując ich
uszkodzenia. Preparat zalecany jest również do
stosowania w zmywarkach do mycia naczyń, jako
zapobiegawczy środek przeciw osadzaniu się
kamienia - bieżące płukanie. Bezzapachowy.
Atest PZH nr HŻ/02197/01/2007.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Naczynia kuchenne.

Metody użycia:

34

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP15/001

Urządzenia
sanitarne, baseny.

Czajniki, ekspresy do kawy, naczynia metalowe.

Wyparzarki,
zmywarki do
naczyń.

Bojlery.

Urządzenia sanitarne.

Metody użycia:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio
0,2-0,5 ml / 1 litr wody;
• w zależności od twardości wody.

Pojemność / kod

Naczynia
metalowe, kotły.

Cena netto Cena brutto OZ*

26,10 zł

31,84 zł

SP15/005
87,43 zł 106,67 zł
SP15/010 184,77 zł 225,42 zł
SP15/020 359,60 zł 438,72 zł
SP15/200 3596,06 zł 4387,19 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

• stężenie średnio 20-200 ml / 1 l wody;
• czas reakcji 15-30 minut;

• stężenie średnio 10-100 ml / 1 litr wody;
• czas reakcji 15-30 minut;
• w razie potrzeby czynność powtórzyć.
Po odkamienianiu urządzenia dobrze przepłukać
bieżącą wodą.

• w razie potrzeby powtórzyć operację;

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Metody użycia:

• nagrzewnice: stężenie 300 ml / 1 l wody;

SP10/001

• stężenie 20-200 ml na cykl mycia.

Cena netto Cena brutto OZ*

14,92 zł

18,21 zł

SP10/005
57,29 zł
46,96 zł
SP10/010 100,29 zł 122,35 zł
SP10/020 194,19 zł 236,91 zł
SP10/200 1941,88 zł 2369,10 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

0,5 l
1 l SP11/001
13,73 zł
11,25 zł
1l
5 l SP11/005
34,29 zł
28,11 zł
76,37 zł
62,60 zł
10 l SP11/010
20 l SP11/020 118,82 zł 144,96 zł
200 l SP11/200 1188,12 zł 1449,51 zł

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYCIE GRILLI, PIEKARNIKÓW I KOMINKÓW

MYCIE KOMÓR WĘDZARNICZYCH, PIEKARNIKÓW I KOMINÓW

SP-12 14

Grill Clean

SP-03 14

Gran Smog

Gotowy do użycia preparat do szybkiego czyszczenia piecyków, piekarników, rożen,
rusztów, a przede wszystkim grilli, na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia (zwęglone węglowodany, białka, tłuszcze) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą.
Atest PZH nr HŻ/01565/04/2007.

Skoncentrowany preparat do czyszczenia komór wędzarniczych, rusztów, grilli,
piekarników, kominków, piecyków. Zalecany w warunkach przemysłowych.
Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste (zwęglone
węglowodany, białka, tłuszcze) pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą;
zawiera inhibitory korozji; toleruje twardą wodę; ulega biodegradacji. W dużym
stężeniu doskonale rozpuszcza stare, kilkunastoletnie, nawarstwione wyprawy
polimerowe. Posiada neutralny zapach.
Atest PZH nr HŻ/01840/01/2007.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Piekarniki, grille, kominki.

Metody użycia:

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Grille, kominki.

Komory wędzarnicze, kominy
odprowadzające dym.

Posadzki ceramiczne, PCV.

Metody użycia:

• bez rozcieńczania;
• nanieść na czyszczoną powierzchnię niewielką ilość preparatu za pomocą gąbki lub
spryskiwacza;
• czas działania 10-20 minut;
• przeszorować;
• zmywać wodą o temperaturze 40-60 °C;
• wytrzeć do sucha.

Pojemność

Piece do pieczenia, tunele
piekarnicze.

Kod

Q-10
SP12/001
SP12/001s
SP12/005
SP12/010
SP12/020
SP12/200

• stężenie 500-1000 ml / 1 l wody;
• czas działania 10-20 minut;
• temperatura 40-60 °C;
• zmyć wodą, wytrzeć;

• stężenie 3-4 l / 10 l wody;
• czas reakcji około 30 minut.

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Pojemność

7,83 zł
9,80 zł
14,60 zł
21,41 zł
49,19 zł
91,98 zł
919,83 zł

9,55 zł
11,95 zł
17,81 zł
26,12 zł
60,01 zł
112,22 zł
1122,20 zł

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008
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Kod

Cena netto

Cena brutto

SP03/001

11,09 zł

13,53 zł

SP03/005
SP03/010
SP03/020
SP03/200

37,12 zł
72,44 zł
139,95 zł
1350,14 zł

45,29 zł
88,38 zł
170,74 zł
1647,17 zł

OZ*

18
12
12
-

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYCIE I DEZYNFEKCJA ALKALICZNA

MYCIE I DEZYNFEKCJA KWAŚNA

SP-23 14

GranClor 2006

1

Niezwykle wydajny wysokoalkaliczny preparat myjąco - dezynfekujący na bazie
aktywnego chloru i wodorotlenku sodu. Przy niewielkim stężeniu preparat
wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Doskonale usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (tłuszcze, białka, plamy
z krwi) oraz likwiduje przebarwienia mytych powierzchni pochodzące od substancji
organicznych. Przeznaczony głównie do mycia i dezynfekcji powierzchni mających
bezpośredni kontakt z żywnością, m.in. podczas przerobu, przechowywania
i transportu żywności. Zalecany do metody pianowej.
Atest PZH nr HŻ/1104/01/2007.

Skoncentrowany, kwaśny preparat do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju
powierzchni - w kuchni, gastronomii, przemyśle spożywczym - odpornych na
kwasy. Doskonale sprawdza się również w sanitariatach, szatniach, prysznicach
i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności. Zalecany do dezynfekcji maszyn
i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych mających kontakt
z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera substancji toksycznych.
Usuwa bieżące zanieczyszczenia w postaci osadów nieorganicznych pochodzenia
wapiennego, nacieki rdzowe oraz uciążliwy brud. Bezzapachowy.
Atest PZH nr HŻ/829/2008.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Posadzki twarde na produkcji,
baseny kąpielowe.
Kontenery i pojemniki na śmieci
i odpadki.

Produkcja i transport żywności; powierzchnie
posiadające bezpośredni kontakt z żywnością,
odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie
mięsa; przemysł rybny i garmażeryjny (mycie
maszyn i urządzeń, środków transportu
wewn.).

Pomieszczenia sanitarne, szalety
miejskie, prysznice; urządzenia
sanitarne.
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, mosiądzu, mające
kontakt z żywnością. Wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego: piły, noże, stoły, kotły,
parzelnie, wózki aluminiowe, środki transportu wewnętrznego.
Pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.

Zakamienione posadzki twarde z materiałów odpornych na kwasy.

Metody użycia:

36

SP-25

Gran Dez 2008

Metody użycia:

dezynfekcja przy temperaturze 20 °C:
bakterie - 40 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
przetrwalniki bakterii - 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
zmywać czystą wodą pitną;
można stosować zamiennie z Gran Dez 2008;
przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.

•
•
•
•
•
•

dezynfekcja przy temperaturze 20 °C:
bakterie - 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
grzyby - 500 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
zmywać czystą wodą pitną, wymagany czas wentylacji minimum 5 minut;
można stosować zamiennie z GranClor 2006;
przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań;

Uwaga! Dobrze spłukać przed zastosowaniem środków zawierających aktywny chlor.
Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP23/001

13,37 zł

16,31 zł

SP23/005
SP23/010
SP23/020
SP23/200

45,51 zł
88,89 zł
171,38 zł
1658,02 zł

55,52 zł
108,45 zł
209,45 zł
2022,79 zł

www.tenzi.pl

OZ*

Pojemność

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP25/001

29,75 zł

36,30 zł

SP25/005
SP25/010
SP25/020
SP25/200

125,00 zł
260,00 zł
515,00 zł
5070,00 zł

152,50 zł
317,20 zł
628,30 zł
6185,40 zł

OZ*

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYCIE I DEZYNFEKCJA ALKALICZNA

MYCIE I DEZYNFEKCJA STOŁÓW, BLATÓW, LAD, KAS

SP-24 14

Gran AlkaDez

SP-18

Gran Qat

7

Skoncentrowany, alkaliczny preparat na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych do mycia i dezynfekcji powierzchni, posadzek, maszyn oraz urządzeń
mających bezpośredni kontakt z żywnością. Preparat nie zawiera fosforanów
i chloru, dzięki czemu nie pozostawia charakterystycznego zapachu. Wyróżnia się
wysoką skutecznością przy odtłuszczaniu i usuwaniu silnych zabrudzeń obecnych
przy rozbiórce mięsa oraz zanieczyszczeń białkowych. Mimo odczynu zasadowego,
jest łagodny dla mytych powierzchni, nie uszkadza ich. Bezzapachowy. Neutralna
barwa. Szerokie spektrum działania w standardowych warunkach. Duże
możliwości zastosowania. Posiada inhibitory korozji.
Atest PZH nr HŻ/2310/2008.

Skoncentrowany dezynfekująco - myjący preparat na bazie czwartorzędowego
związku amoniowego, przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu
powierzchni (lady, blaty, stoły, półki, kasy, szyby). Dzięki połączeniu
czwartorzędowego związku amoniowego i aldehydu glutarowego preparat
wykazuje doskonałe właściwości dezynfekujące, bakteriobójcze i grzybobójcze,
a przy tym jest delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni.
Atest PZH nr HŻ/2623/2007.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Przemysł spożywczy, kuchnia, gastronomia. Stoły, krajalnice, taśmociągi, wózki, inne
wyposażenia. Kontenery, opakowania plastikowe i metalowe. Noże, piły, siekiery,
chochle, widelce. Wnętrza pojazdów do przewozu żywności. Regały, pomieszczenia do
przechowywania żywności.

Meble kuchenne, kasy, lady, szafy chłodnicze.

Zatłuszczone posadzki twarde.

Szyby.

Metody użycia:

Metody użycia:

•
•
•
•
•
•

dezynfekcja przy temperaturze 20 °C:
bakterie - 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
grzyby - 200 ml /10 l wody, czas działania 15 minut;
zmywać czystą wodą pitną;
wymagany czas wentylacji minimum 5 minut;
przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

•
•
•
•
•

Cena brutto

SP24/001

15,84 zł

34,52 zł

SP24/005
SP24/010
SP24/020
SP24/200

55,45 zł
120,90 zł
236,80 zł
2288,00 zł

67,65 zł
147,50 zł
288,90 zł
2791,36 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

dezynfekcja przy temperaturze 20 °C:
bakterie - 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
grzyby - 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
zmywać czystą wodą pitną, wytrzeć do sucha;
przy dezynfekcji stosować ściśle wg. karty badań.

OZ*

Pojemność

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

37

Cena netto

Cena brutto

SP18/001

28,29 zł

34,52 zł

SP18/005
SP18/010
SP18/020
SP18/200

107,87 zł
223,51 zł
439,26 zł
4392,63 zł

131,61 zł
272,69 zł
535,90 zł
5359,01 zł

OZ*

18
12
12
-

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYCIE - AKTYWNY CHLOR

USUWANIE OSADÓW NIEORGANICZNYCH - KWAŚNY

SP-01 14

GranClor 2000

SP-02

Gran Dez

1

Skoncentrowany wysoko alkaliczny preparat myjący na bazie aktywnego chloru
i wodorotlenku sodu. Współdziałanie tych dwóch składników powoduje, iż preparat charakteryzuje się doskonałymi właściwościami myjącymi i wybielającymi.
Skutecznie usuwa pozostałości poprodukcyjne zawierające tłuszcz, białka,
zabrudzenia z krwi, oraz przebarwienia mytych powierzchni pochodzących od
substancji organicznych, jak również inne zabrudzenia typu: brud, kurz.
Atest PZH nr HŻ/03519/01/2008.

Skoncentrowany kwaśny preparat do usuwania osadów nieorganicznych
pochodzenia wapiennego, nacieków z rdzy i uciążliwego brudu. Toleruje twardą
wodę; ulega biodegradacji; zawiera inhibitory korozji. Bezzapachowy.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Posadzki twarde na produkcji,
baseny kąpielowe.
Kontenery i pojemniki na śmieci
i odpadki.

Produkcja i transport żywności; powierzchnie
posiadające bezpośredni kontakt z żywnością, odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmażeryjny (mycie maszyn i urządzeń, środków
transportu wewn.).

Wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, mające
kontakt z żywnością; wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego: piły, noże, stoły,
kotły, wózki aluminiowe, środki transportu wewnętrzne.
Pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.

Pomieszczenia sanitarne, szalety
miejskie, prysznice; urządzenia
sanitarne.
Metody użycia:

Metody użycia:

• bieżące mycie - 100 ml / 10 l wody;
• gruntowne mycie - 200 ml / 10 l wody;
• dokładnie zmyć bieżącą wodą.

• stężenie 100-500 ml / 10 l wody;
• temperatura działania 20 °C;
• czas działania 15-30 minut;
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Uwaga!
Dobrze spłukać przed zastosowaniem środków zawierających aktywny chlor.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP01/001

11,42 zł

13,93 zł

SP01/005
SP01/010
SP01/020
SP01/200

38,65 zł
75,39 zł
145,87 zł
1409,28 zł

47,15 zł
91,97 zł
177,96 zł
1719,32 zł

www.tenzi.pl

OZ*

Pojemność

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP02/001

10,03 zł

12,23 zł

SP02/005
SP02/010
SP02/020
SP02/200

31,82 zł
62,08 zł
119,25 zł
1143,19 zł

38,82 zł
75,74 zł
145,49 zł
1394,70 zł

OZ*

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

USUWANIE OSADÓW NIEORGANICZNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE STALI NIERDZEWNEJ MYCIE OGÓLNE POSADZEK, KAFELKÓW, ŚCIAN

SP-04

Gran Still

1

SP-27

Still Plus

-

SP-13 13

Gran Oll

Skoncentrowany kwaśny preparat myjący na bazie
kwasu fosforowego, usuwający różne osady nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud;
zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk mytym
powierzchniom; toleruje twardą wodę. Posiada
neutralny zapach.
Atest PZH nr HŻ/01840/02/2007.

Gotowy do użycia preparat do konserwacji stali
nierdzewnej – gładkiej, matowej oraz strukturalnej.
Preparat jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje.
Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Spowalnia
proces utleniania czyli naturalnego zużycia tworząc
powłokę antykorozyjną, która nadaje połysk,
a jednocześnie podkreśla kontrast konserwowanej
powierzchni. Może być stosowany na zewnątrz
w temperaturach ujemnych.

Skoncentrowany alkaliczny, niskopieniący preparat do
bieżącego mycia różnego typu powierzchni (posadzki,
kafelki, ściany). Doskonale usuwa tłuszcz, oleje i inne
zabrudzenia (brud, kurz, sadza) pozostawiając
powierzchnię czystą i błyszczącą. Obecność związków
fosforowych spowalnia proces nawarstwiania się
brudu. Preparat toleruje twarda wodę. Posiada
przyjemny, świeży zapach.
Atest PZH nr HŻ/01170/02/2007.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Metody użycia:

• stężenie 200-500 / 10 l wody;
• temperatura 20 °C;
• przemyć szmatką i wypłukać wodą;

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Metody użycia:

Metody użycia:

•
•
•
•

Q-22
SP04/001

9,70 zł
16,31 zł

SP04/005
64,14 zł
SP04/010 125,16 zł
SP04/020 245,39 zł
SP04/200 2404,63 zł

11,83 zł 18
19,89 zł 12
12
78,25 zł 152,70 zł 299,38 zł 2933,65 zł -

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

• stężenie 50-100 ml / 10 l wody;
• temperatura wody 20-40 °C;
• wypłukać, wyfroterować.

• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię –
ze spryskiwacza lub bezpośrednio, rozprowadzić
równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla;
• wydajność uzależniona jest od chłonności danej
powierzchni;

stężenie 200-500 ml / 10 l wody;
temperatura 20 °C;
mycie pianowe;
dokładnie zmyć bieżącą wodą.
Cena netto Cena brutto OZ*

Posadzki twarde w restauracjach, salach
konsumpcyjnych, stołówkach, pomieszczeniach
przylegających, magazynowych; kafelki, ściany,
parapety, poręcze.

Zalecany do zamrażarek, chłodziarek, okapów
wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind oraz
wyposażenia np. myjni samochodowych.

Wszystkie powierzchnie wykonane ze stali
nierdzewnej, chromu, niklu, mające bezpośredni
kontakt z żywnością; wyposażenie zakładów
przetwórstwa mięsnego i rybnego: noże, stoły, kotły,
parzalnie, wózki aluminiowe, środki transportu
wewnętrznego.
Pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.
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Uwaga! Nie używać spryskiwacza w temperaturze
powyżej 25 °C.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP27/001

Cena netto Cena brutto OZ*

48,62 zł

59,32 zł

SP27/005 223,60 zł 272,79 zł
SP27/010 448,24 zł 546,85 zł
SP27/020 893,00 zł 1089,46 zł
SP27/200 8840,00 zł 10784,80 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-11
SP13/001

Cena netto Cena brutto OZ*

7,83 zł
16,23 zł

SP13/005
53,34 zł
SP13/010 113,07 zł
SP13/020 219,74 zł
SP13/200 2197,39 zł

9,55 zł 18
19,80 zł 12
12
65,08 zł 137,95 zł 268,08 zł 2680,81 zł -

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

GRUNTOWNE MYCIE ZANIECZYSZCZEŃ TŁUSZCZOWYCH USUWANIE OSADÓW POCHODZENIA TŁUSZCZOWEGO

SP-05 14

Gran Bis

Gran Milk

SP-21

9

USUWANIE UPORCZYWYCH OSADÓW TŁUSZCZOWYCH

Gran Milk
Strong

SP-26

9

Skoncentrowany wysokoalkaliczny, bezzapachowy
preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych; usuwa silne zabrudzenia pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego; zawiera składniki kompleksujące; posiada wysoką zdolność emulgowania
tłuszczów; ulega biodegradacji; toleruje twardą wodę;
zawiera inhibitory korozji; nie zawiera fosforanów.
Zalecany do metody pianowej.
Atest PZH nr HŻ/01565/03/2007.

Skoncentrowane mleczko zasadowe o dużej skuteczności do usuwania brudu i tłuszczów z różnego typu
powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, stalowych i aluminiowych. Zalecany w kuchni
i gastronomii, do polerowania. Doskonale czyści, nie
rysując mytych powierzchni. Preparat łagodny dla
skóry, pozostawia świeży, pomarańczowy zapach.
Atest PZH nr HŻ/01094/02/2007.

Uniwersalny preparat do pomieszczeń gastronomicznych oraz sanitarnych. Doskonale usuwa oporny
brud, utwardzone tłuszcze, osady z kamienia i rdzy,
a także naloty pleśni oraz grzybów. Jest preparatem
łagodnym dla rąk, wybitnie skutecznym oraz
bezpiecznym dla otoczenia. Może być stosowany
zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych. Należy do grupy produktów okresowo
doczyszczających silnie zanieczyszczone powierzchnie
poprzez ścieranie (metoda chemiczno - mechaniczna).

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Posadzki twarde w kuchni, ściany, kafelki,
parapety, poręcze; wyposażenie.
Produkcja i transport żywności; powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z żywnością; rozbiór
i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmażeryjny - mycie maszyn i urządzeń, fartuchów
roboczych i środków transportu wewnętrznego.

• stężenie 200-500 ml / 10 l
wody;
• temperatura 20-60 °C;
• stężenie 200-500 ml / 10 l
wody;
• temperatura 20-60 °C;
• dokładnie zmyć bieżącą wodą.
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

SP05/001

płyty ceramiczne kuchenek;
blaty kuchenne glazura;
przypalone patelnie, piekarniki, garnki;
przebarwione elementy naczyń ceramicznych
i szklanych;
- inne elementy wyposażenia kuchni.

- ceramiczne urządzenia sanitarne,
- przebarwione urządzenia: emaliowane,
obudowy sprzętu AGD, plastikowe ramy okienne
oraz naczynia kuchenne,
- zakamieniona, przebarwiona glazura,
- umywalki żeliwne, z blachy ocynkowanej,
- smugi, mazy, zacieki na elementach
aluminiowych.

Metody użycia:

Metody użycia:

40

-

Cena netto Cena brutto OZ*

11,83 zł

14,44 zł

SP05/005
49,91 zł
40,91 zł
SP05/010
97,40 zł
79,84 zł
SP05/020 154,72 zł 188,76 zł
SP05/200 1497,97 zł 1827,52 zł

www.tenzi.pl

18
12
12
-

Metody użycia:

• stosować bez rozcieńczania;
• nakładać bezpośrednio lub za pomocą szmatki na
czyszczoną powierzchnię;
• po umyciu spłukać wodą i wytrzeć do sucha.

Pojemność / kod

• stosować bez rozcieńczenia;
• nałożyć za pomocą szmatki, przeszorować do
momentu uzyskania właściwego efektu;
• spłukać bieżącą wodą, wytrzeć do sucha;
• w przypadku zarysowań przepolerować preparatem
GRAN MILK.

Cena netto Cena brutto OZ*

0,5 l
1 l SP21/001
15,42 zł
12,64 zł
1l
5 l SP21/005
42,87 zł
35,14 zł
93,52 zł
76,65 zł
10 l SP21/010
20 l SP21/020 146,92 zł 179,24 zł
200 l SP21/200 1469,19 zł 1792,41 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

0,5 l
1 l SP26/001
18,14 zł
14,87 zł
1l
5 l SP26/005
66,93 zł
54,86 zł
10 l SP26/010 110,76 zł 135,13 zł
20 l SP26/020 217,36 zł 265,18 zł
200 l SP26/200 2090,40 zł 2550,29 zł

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYCIE NACZYŃ SZKLANYCH I BUTELEK

MYCIE POJEMNIKÓW SZKLANYCH, LODÓWEK

SP-17

Gran Oxy

1

Skoncentrowany preparat na bazie ekologicznego utleniacza nadtlenku wodoru
i kwasu octowego przeznaczony do mycia butelek, naczyń szklanych w przemyśle
spożywczym oraz piwowarskim. Zawartość aktywnego tlenu przyspiesza proces
mycia, a przy tym sprawia, że preparat jest przyjazny dla środowiska, ulegając
całkowitej biodegradacji. Uwaga: posiada ostry zapach.

Zastosowanie:

SP-20

Gran Glass

Zastosowanie:

Naczynia szklane, butelki.

Szafy chłodnicze, lodówki.

Instalacje w browarach.

Pojemniki, naczynia szklane i plastikowe.

Metody użycia:

Metody użycia:

• stosować wg. cyklu pracy zmywarki;
• średnie stężenie 10-500 ml / 10 l wody;
• temperatura 20 °C, czas działania 5-15 min;

• w temperaturach ujemnych:
- bez rozcieńczania;

• średnie stężenie przy odkamienianiu instalacji:
200-500 ml / 10 l wody, czas działania 15-30 minut.
Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

7

Gotowy do użycia, doskonały preparat na bazie alkoholu do mycia różnego typu
pojemników szklanych i plastikowych oraz lodówek i zamrażarek, stosowanych
w gastronomii do przechowywania mięs, nabiału, owoców, warzyw i innych
produktów spożywczych. Doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie
pozostawiając smug oraz zacieków. Preparat nie wymaga spłukiwania. Może być
używany w temperaturach ujemnych do -20 °C.
Atest PZH nr HŻ/02732/01/2007.

Kod

SP17/005
SP17/010
SP17/020
SP17/200

Cena netto

98,17 zł
203,85 zł
400,18 zł
4001,73 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008
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• w temperaturach dodatnich:
1:10 (100 ml / 1 l wody zdemineralizowanej).
Cena brutto

OZ*

Pojemność

119,77 zł
248,69 zł
488,23 zł
4882,11 zł

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP20/001

12,64 zł

15,42 zł

SP20/005
SP20/010
SP20/020
SP20/200

35,14 zł
76,65 zł
146,92 zł
1469,19 zł

42,87 zł
93,52 zł
179,24 zł
1792,41 zł

OZ*

18
12
12
-

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - HIGIENA KUCHNI

MYDŁO DO RĄK - LEKKO KWAŚNE

PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

SP-19

Sapone Dez Extra

7

Dezynfekujące mydło w płynie do mycia rąk, na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych. Posiada doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
Obecność betainy powoduje, że mydło jest delikatne dla rąk i nie powoduje
wysuszenia, ani alergii skóry. Szczególnie zalecane do stosowania w służbie
zdrowia po zabiegach, w gastronomii i innych miejscach, w których mamy do
czynienia z żywnością, gdzie dużą rolę odgrywa odpowiednia higiena pracy.
Bezzapachowe.

Preparat do higienicznej antyseptyki rąk oraz do odkażania rąk w przemyśle
spożywczym i gastronomii. Wykazuje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
Dzięki obecności diglukonianu chlorheksydyny preparat posiada zdolność
kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym
działaniem (ok. 3 h), niszcząc drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach
skóry, które uwalniają się do rękawic np. podczas zabiegów. Zawiera substancje
natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące
elastyczność skóry.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Higiena rąk w gastronomii.

Kontakt z żywnością (gastronomia, przemysł spożywczy).

Metody użycia:

42

SP-22

De-Zal

6

Metody użycia:

• bez rozcieńczania;
• niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie, namydlić, spłukać wodą po około
60 sekundach; czas ten jest równoznaczny z trzykrotnym powtórzeniem czynności.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP19/001

12,64 zł

15,42 zł

SP19/005
SP19/010
SP19/020
SP19/200

39,06 zł
88,06 zł
171,14 zł
1711,37 zł

47,65 zł
107,43 zł
208,79 zł
2087,87 zł

www.tenzi.pl

• stosować bez rozcieńczania;
• higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche
dłonie przez 30 sekund - czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem
czynności; pozostawić do wyschnięcia;
• stosować zgodnie z kartą badań.

OZ*

Pojemność

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

SP22/001

29,85 zł

36,42 zł

SP22/005
SP22/010
SP22/020
SP22/200

104,47 zł
218,90 zł
432,82 zł
4248,56 zł

127,46 zł
267,05 zł
528,04 zł
5183,25 zł

OZ*

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym
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Chemia profesjonalna

Still

Wyposażenie kuchenne
ze stali

Urządzenia chłodnicze
ze stali

Inne elementy
wyposażenia ze stali

Gotowy do użycia preparat do konserwacji stali nierdzewnej –
gładkiej, matowej oraz strukturalnej. Preparat jednocześnie
czyści, pielęgnuje i konserwuje. Zabezpiecza przed wnikaniem
brudu. Spowalnia proces utleniania czyli naturalnego zużycia
tworząc powłokę antykorozyjną, która nadaje połysk, a jednocześnie podkreśla kontrast konserwowanej powierzchni. Może
być stosowany na zewnątrz w temperaturach ujemnych.
Zastosowanie:
• urządzenia ze stali nierdzewnej (zamrażarki, chłodziarki,
okapy wentylacyjne, meble kuchenne, kabiny wind),
• inne elementy wyposażenia - np. myjni samochodowych.
Sposób użycia:
• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – ze spryskiwacza lub bezpośrednio, rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki lub
pędzla;
• wydajność uzależniona jest od chłonności danej
powierzchni;
Uwaga! Nie używać spryskiwacza w temperaturze
powyżej 25 °C.

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008
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CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

Chemia profesjonalna

Car Line

44
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CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA LAKIERU
• Rollwax
konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych .......................................................................................................................... 49
• Rollex
konserwacja karoserii w pojazdach mechanicznych .......................................................................................................................... 49
MYCIE I PIELĘGNACJA FELG
• Alux
okresowe mycie felg aluminiowych silnie zanieczyszczonych ............................................................................................................ 50
• En-Jee
codzienne mycie każdego rodzaju felg oraz kołpaków ...................................................................................................................... 50
• Alux Strong
okresowe mycie silnie zanieczyszczonych elementów aluminiowych w pojazdach ciężarowych, ...................................................... 50
z widocznymi śladami korozji

Chemia profesjonalna

MYCIE KAROSERII, SILNIKÓW I PLANDEK
• Car Max
piana aktywna - mycie samochodów osobowych, zalecana metoda bezdotykowa ............................................................................ 46
• Tan Car
piana aktywna - mycie karoserii pojazdów, zalecana metoda bezdotykowa ..................................................................................... 46
• Shampo Neutro
mycie ręczne oraz nabłyszczanie samochodów osobowych i dostawczych .......................................................................................... 46
• Truck Clean
piana aktywna - mycie pojazdów ciężarowych, plandek, zalecana metoda bezdotykowa ................................................................ 47
• Shampo Aktiv
mycie pojazdów w myjniach portalowych ......................................................................................................................................... 47
• Super Green Specjal
piana aktywna - mycie samochodów dostawczych, busów, silników, zalecana metoda bezdotykowa ............................................... 47
• Max Powder
bieżące mycie pojazdów metodą bezdotykową - proszek ................................................................................................................. 48
• Top Foam
mycie z nabłyszczaniem pojazdów w myjniach szczotkowych - kolorowa piana ............................................................................... 48

MYCIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
• TopEfekt® KOK
antyrefleksyjny, pielęgnacja elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdu ............................................................................ 51
PRANIE SIEDZEŃ, DYWANIKÓW I TAPICEREK
• Texwash
pranie siedzeń, dywaników tekstylnych, tapicerek
SANIFIKACJA
• Sani Plus

.......................................................................................................................... 51

sanifikacja - neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w bagażnikach oraz kabinach pojazdów mechanicznych ............................. 51

MYCIE SZYB, LUSTEREK, REFLEKTORÓW
• TopGlass
mycie ręczne szyb, lusterek, reflektorów - gotowy do użycia ............................................................................................................ 52
• Glass
mycie ręczne szyb, lusterek, reflektorów - koncentrat ....................................................................................................................... 52
• Mosquitos
usuwanie owadów ............................................................................................................................................................................. 52
MYCIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
• Gumlax
konserwacja elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz pojazdu ......................................................................................... 53
• GUM Extra
konserwacja i nabłyszczanie elementów gumowych .......................................................................................................................... 53
ROZKONSERWOWYWANIE SAMOCHODÓW
• Decop
dekonserwacja nowych samochodów (usuwanie wosków kopolimerowych) ..................................................................................... 54
ZANIECZYSZCZENIA TYPU RDZA, KAMIEŃ, CEMENT
• Betorast
czyszczenie pojazdów i urządzeń specjalistycznych z zanieczyszczeń cementowych ........................................................................... 54
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CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW - AKTYWNA PIANA

A-16

Car Max

MYCIE KAROSERII POJAZDÓW - AKTYWNA PIANA

14

MYCIE RĘCZNE Z NABŁYSZCZANIEM KAROSERII POJAZDÓW

A-18 14

Tan Car

Shampo Neutro

A-05

9

Środek alkaliczny o szerokim zakresie stosowania;
charakteryzuje się wysoką skutecznością działania; ze
względu na swoją charakterystykę i możliwość
stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany
do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych,
osobowych, terenowych, busów itp. Unikać stosowania
środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach!

Silnie pieniący alkaliczny preparat do częstego mycia
karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej
recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością
działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne
zabrudzenia drogowe. Należy unikać stosowania
środka na nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.

Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia
karoserii samochodowych; tworzy bardzo gęstą pianę;
nie zawiera fosforanów; bardzo wydajny; tworzy na
mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie
pozostawia smug; neutralny w roztworze roboczym.
Roztwór nanosić gąbką lub miękką szczotką.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe,
autobusy, silniki.

Samochody osobowe, dostawcze, busy, ciężarowe,
plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny
budowlane, maszyny rolnicze; powierzchnie
lakierowane twardymi lakierami, ze stali
nierdzewnej, stopów aluminium. Może być
stosowany w myjniach samochodowych “self
service”.

Może być stosowany w myjniach samochodowych
“Self service”.
Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Metody użycia:

Metody użycia:

• spryskiwacz:
- środki transportu:

• roztwór 1%
(100 ml / 10 l
wody).
Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A16/001
A16/005
A16/010
A16/020
A16/200

• roztwór 1%
(100 ml / 10 l wody);
• zmywać wodą bieżącą.

Cena netto Cena brutto OZ*

10,80 zł

13,18 zł

41,10 zł
50,14 zł
80,19 zł
97,83 zł
158,18 zł 192,98 zł
1567,19 zł 1911,97 zł

www.tenzi.pl

Metody użycia:

• 100 ml / 10 l wody;
• zmywać bieżącą wodą.

• spryskiwacz:
- okres zimowy:
1:20 z wodą;
- okres letni:
1:50 z wodą;
• mycie silników:
od 1:5 do 1:10 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji:
- okres zimowy:
1:1;
- okres letni:
1:2 z wodą;

- zimą 1:20 z wodą;
- latem 1:50 z wodą;
- silniki:
- 1:5 - 1:10 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji:- zimą 1:1 z wodą;
- latem 1:2 z wodą;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.
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Karoserie samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych; stosować do mycia ręcznego.

18
12
12
-

• roztwór 100 ml / 1 l wody;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

26,15 zł
31,91 zł
A18/005
58,00 zł
70,76 zł
A18/010
A18/020 112,66 zł 137,45 zł
A18/200 1091,80 zł 1332,00 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

A05/001

7,18 zł

A05/005
A05/010
A05/020
A05/200

23,35 zł
45,57 zł
91,12 zł
911,16 zł

18
8,76 zł 12
12
28,49 zł 55,59 zł 111,17 zł 1111,61 zł -

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

MYCIE PLANDEK, POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH (AKTYWNA PIANA) MYCIE KAROSERII POJAZDÓW W MYJNIACH PORTALOWYCH MYCIE KAROSERII POJAZDÓW DOSTAWCZYCH - AKTYWNA PIANA

Super Green
A-07

Truck Clean

14

Shampo Aktiv

A-06

14

A-03 14

SPECJAL

Skoncentrowany silny środek alkaliczny o szerokim
zakresie zastosowania; przeznaczony do mycia
skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych,
odpornych na alkalia; możliwość wykorzystania do
mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle
motoryzacyjnymi ciężkim, a także w rolnictwie;
charakteryzuje się wysoką skutecznością. Unikać
stosowania środka na nagrzanych lub nasłonecznionych powierzchniach!

Skoncentrowany silnie pieniący alkaliczny preparat do
mycia pojazdów samochodowych; tworzy aktywną
pianę; doskonały efekt końcowy; może być
wykorzystany jako środek pianotwórczy do innych
środków zasadowych i neutralnych; ekonomiczny (20g
na umycie samochodu osobowego). Proces mycia
odbywa się zgodnie z programem określonej myjni
samochodowej.

Środek alkaliczny o szerokim zakresie stosowania;
zalecany do mycia pojazdów mechanicznych,
ciężarowych, specjalnego przeznaczenia, pojazdów
i urządzeń budowlanych i rolniczych mocno
zabrudzonych; tworzy na mytej powierzchni
ochronną, lśniącą warstwę; charakteryzuje się wysoką
skutecznością działania. Unikać stosowania środka na
nagrzanych i nasłonecznionych miejscach!

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki,
silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane,
maszyny rolnicze; powierzchnie lakierowane twardymi lakierami, ze stali nierdzewnej, stopów aluminium.

Automatyczne myjnie samochodowe z dyszami
wytwarzającymi aktywną pianę; myjnie szczotkowe.

Pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny,
wózki widłowe, maszyny budowlane, rolnicze,
pojazdy specjalnego przeznaczenia.

Może być stosowany w
myjniach samochodowych
pojazdów ciężarowych.
Metody użycia:

Metody użycia:

Metody użycia:

• 1:200 - 1:500 z wodą.

• spryskiwacz:
- okres zimowy:
1:30 z wodą;
- okres letni:
1:100 z wodą;
• mycie silników:
od 1:15 do 1:30 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji:
- okres zimowy:
1:2 z wodą;
- okres letni:
1:5 z wodą;
• zmywać wodą pod ciśnieniem;

• spryskiwacz:
- okres zimowy:
od 1:10 do 1:30 z wodą;
- okres letni:
od 1:20 do 1:40 z wodą;
• mycie silników:
od 1:5 do 1:10 z wodą;
• lanca do piany:
koncentrat lub 1:1 z wodą;
• zmywać wodą pod ciśnieniem;

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A07/001
A07/005
A07/010
A07/020
A07/200

Cena netto Cena brutto OZ*

13,26 zł

16,17 zł

53,90 zł
65,76 zł
105,16 zł 128,30 zł
210,34 zł 256,61 zł
2103,30 zł 2566,03 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008
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• roztwór 50-100 ml / 10 l wody;
• zmywać bieżącą wodą.

• roztwór 50-100 ml / 10 l wody;
• zmywać bieżącą wodą.
Pojemność / kod

Uwaga! Nie dopuścić
do wyschnięcia na
karoserii!

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A06/001
A06/005
A06/010
A06/020
A06/200

Cena netto Cena brutto OZ*

9,46 zł

11,54 zł

35,49 zł
43,30 zł
69,26 zł
84,49 zł
138,49 zł 168,96 zł
1384,96 zł 1689,65 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-20
A03/001

9,62 zł
11,82 zł

A03/005
A03/010
A03/020
A03/200

48,56 zł
94,77 zł
187,34 zł
1858,76 zł

11,74 zł 18
14,43 zł 12
12
59,25 zł 115,62 zł 228,55 zł 2267,69 zł -

www.tenzi.pl

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

BIEŻĄCE MYCIE SAMOCHODÓW - MYCIE CIŚNIENIOWE

MYCIE Z NABŁYSZCZANIEM POJAZDÓW W MYJNIACH SZCZOTKOWYCH - KOLOROWA PIANA

A-21

Max Powder S

-

A-29

Top Foam

14

Preparat proszkowy do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych
przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń bezdotykowych typu BKF CarWash.
Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do częstego mycia
karoserii pojazdów osobowych i dostawczych.

Niezwykle wydajny, alkaliczny preparat do mechanicznego mycia karoserii
pojazdów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz plandek i innych elementów
samochodów odpornych na działanie środków alkalicznych. Zalecany do myjni
portalowych, szczotkowych oraz myjni z dyszami wytwarzającymi pianę. Tworzy
bardzo gęstą, stabilną i kolorową pianę. Doskonale usuwa brud, kurz i inne
zabrudzenia drogowe.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Myjnie bezdotykowe.

Karoserie pojazdów ciężarowych, osobowych, dostawczych oraz plandek i innych
elementów samochodów odpornych na działanie środków alkalicznych.
Portalowe myjnie automatyczne.

Metody użycia:

Metody użycia:

• stosować w roztworach 1,5% wag. na myjniach przy temperaturze wody 50-60 °C oraz
ciśnieniu roboczym 100 bar.

• 1:100 - 1:200;
• proces mycia zgodnie z programem myjni.
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Pojemność

25 kg

Kod

A21MP

Cena netto

Cena brutto

268,83 zł

327,97 zł

www.tenzi.pl

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

A29/010

Cena netto

130,81 zł

Cena brutto

159,59 zł

OZ*

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

A-28

Rollwax

5

A-12

Rollex

5

Szybkoschnący i łatwy w użyciu wosk w płynie do ochrony i nabłyszczania karoserii
samochodowych. Tworząc lśniącą warstwę ochronną doskonale zabezpiecza
powierzchnie przed działaniem czynników atmosferycznych oraz osadzaniem się
brudu drogowego. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu.

Nabłyszczający, wysoko skoncentrowany impregnat polimerowy do pojazdów
mechanicznych; przyspiesza proces suszenia; doskonale zabezpiecza lakiery
samochodowe przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych
(temperatura, wilgotność); zapewnia wyśmienity efekt odprowadzania wody
z karoserii samochodu. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Myjnie automatyczne, myjnie ręczne.

Myjnie automatyczne, myjnie ręczne.

Metody użycia:

Metody użycia:

• konserwacja i osuszanie: 1:500 z wodą (15-25 g / samochód osobowy);
• spłukać wodą;
• w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub
ręcznego.

• konserwacja i osuszanie: 1:500 z wodą (15-25 g / samochód osobowy);
• spłukać wodą;
• w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub
ręcznego.

• dla uzyskania najlepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną.

• dla uzyskania najlepszych efektów stosować wodę zdemineralizowaną.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

OZ*

104,81 zł
216,88 zł
429,48 zł
4188,66 zł

18
12
12
-

A28/001
A28/005
A28/010
A28/020
A28/200

85,91 zł
177,77 zł
352,03 zł
3433,33 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

49

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Q-14
A12/001

7,78 zł
25,25 zł

9,49 zł
30,80 zł

A12/005
A12/010
A12/020
A12/200

111,09 zł
225,64 zł
447,83 zł
4478,28 zł

135,53 zł
275,29 zł
546,35 zł
5463,50 zł

18
12
12
-

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

MYCIE I KONSERWACJA FELG SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH

A-09

Alux

1

CODZIENNE MYCIE KAŻDEGO TYPU FELG I KOŁPAKÓW

A-27

En-Jee

14

MYCIE SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH FELG I BURT ALUMINIOWYCH

A-08

Alux Strong

1

Skoncentrowany antykorozyjny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze
stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnych; usuwa zmatowienia i osady z klocków
hamulcowych; może być stosowany do usuwania
kamienia wodnego ze zbiorników; działa błyskawicznie.

Skoncentrowany alkaliczny preparat do usuwania
zanieczyszczeń pochodzenia eksploatacyjnego, np.
nalotu z klocków hamulcowych; nie zawiera
agresywnych substancji chemicznych, mogących
uszkodzić lakier; produkt przeznaczony do
codziennego mycia felg i kołpaków.

Skoncentrowany preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących
elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach
ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali
nierdzewnej; charakteryzuje się działaniem myjącym,
odkamieniającym.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Felgi każdego rodzaju, kołpaki.

Felgi aluminiowe.

Metody użycia:

Metody użycia:

50

Metody użycia:

• od 1:3 do 1:5 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem lub szmatką;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.

• od 1:5 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem.

• od 1:3 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
szybko zmyć wodą pod ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny!
Matowi powierzchnie szklane.

Uwaga: nie dopuścić do wyschnięcia na czyszczonej
powierzchni.

UWAGA! Produkt niebezpieczny!
Matowi powierzchnie szklane.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Silnie zanieczyszczone elementy (felgi) aluminiowe.

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-13
A09/001

8,28 zł
11,57 zł

A09/010
A09/020

58,31 zł
116,64 zł

10,10 zł 18
14,11 zł 12
12
71,14 zł 142,30 zł -

www.tenzi.pl

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-12
A27/001

11,23 zł 18
14,43 zł 12
12
94,77 zł 115,62 zł 187,34 zł 228,55 zł 1858,76 zł 2267,69 zł -

0,5 l
1l
1l
5l
10 l A08/010
20 l A08/020
200 l

18
12
12
137,85 zł 273,01 zł -

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A27/010
A27/020
A27/200

9,21 zł
11,82 zł

112,99 zł
223,78 zł

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

PIELĘGNACJA KOKPITÓW I ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRANIE SIEDZEŃ, DYWANIKÓW, TAPICEREK

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW

TopEfekt®
A-26

KOK

7

A-10

Texwash

9

S-33

Sani Plus

7

Antyrefleksyjny preparat pielęgnująco - myjący do
kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw
sztucznych. Tworzy na powierzchni lekką warstwę
ochronną zapobiegającą jej niszczeniu. Usuwa
zabrudzenia; odświeża, pozostawia przyjemny zapach
i matową powierzchnię; nie powoduje plam
i tłustych nalotów.

Doskonały preparat do prania powierzchni tekstylnych
metodą ekstrakcyjną; posiada doskonałe właściwości
czyszczące i odtłuszczające; pielęgnuje i ożywia
kolory; można go nanosić spryskiwaczem lub za
pomocą odkurzacza piorącego.

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji neutralizacji nieprzyjemnych zapachów (nikotyna,
mocz, ryby, stęchlizna itp.), stosowany również jako
dodatek zapachowy do środków czystości.
Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża
powietrze, hamując powstawanie przykrych zapachów
przez dłuższy okres czasu. Nie pozostawia plam, nie
zawiera gazów. Występuje w zapachach: kawowym,
cytrynowym, morskim, kwiatowym i sinesca.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz
pojazdów.

Metody użycia:

Siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa.

Pojemność / kod

Cena netto Cena brutto OZ*

Q-15
A26/001
A26/001s

9,89 zł 18
14,53 zł 12
17,10 zł 12
94,25 zł 114,98 zł 183,79 zł 224,23 zł 1783,80 zł 2176,23 zł -

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A26/010
A26/020
A26/200

8,11 zł
11,91 zł
14,02 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

• pranie: 50-500 ml / 10 l wody;
• odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
• wypłukać wodą, najlepiej metodą ekstrakcyjną;
• w przypadku silnych zabrudzeń operację powtórzyć.

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-17
A10/001

A10/010
A10/020

Klimatyzatory
(sanifikacja).
Kabiny pojazdów
(sanifikacja).
Dodatek zapachowy do środków
czystości.

Metody użycia:

Metody użycia:

• pokryć równomiernie rosą ze spryskiwacza
czyszczoną powierzchnię;
• wytrzeć do sucha czystą szmatką.

Pomieszczenia sanitarne, np. toalety,
łazienki.
Pomieszczenia biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie.
Wykładziny
dywanowe.

• rozpylić bez rozcieńczania.
UWAGA!
Po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.
Przy zamówieniu należy uwzględnić zapach.

Cena netto Cena brutto OZ*

Pojemność / kod

11,03 zł 18
18,02 zł 12
12
145,67 zł 277,46 zł -

0,5 l Q-19
1l
1 l S33/001s
5 l S33/005
10 l S33/010
20 l
200 l S33/200

9,04 zł
14,77 zł

119,40 zł
227,42 zł

Cena netto Cena brutto OZ*

14,36 zł
29,97 zł
117,49 zł
229,25 zł
4470,54 zł

17,52 zł 18
12
36,57 zł 12
143,34 zł 279,69 zł 5454,06 zł -

www.tenzi.pl
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MYCIE SZYB I LUSTEREK

MYCIE SZYB I LUSTEREK

S-02

Top GLASS

9

USUWANIE OWADÓW

S-01

Glass

8

A-15 14

Mosquitos

Gotowy do użycia preparat do mycia szyb; nie
pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość, odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny
zapach. Bardzo wydajny - około 1 ml / 1 m2
powierzchni szklanej.

Skoncentrowany preparat do mycia szyb, luster oraz
innych elementów szklanych i szkliwionych; nie
pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość.

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania owadów i innych zanieczyszczeń pochodzenia
organicznego z szyb i karoserii samochodowych.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Szyby, lusterka, reflektory.

Szyby samochodowe.

Szyby, lusterka, reflektory.

Szkło, ramy okienne, lustra.

Szkło, ramy okienne, lustra.

Karoserie pojazdów.

Metody użycia:

Metody użycia:

Metody użycia:

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość;
• wytrzeć do sucha czystą szmatką bawełnianą
z mikrofazy lub irchą.

• 100-150 ml / 10 l wody;
• czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak)
lub (spryskiwacz + zbierak).

• nanieść na zabrudzoną powierzchnię, a następnie
przystąpić do bieżącego mycia pojazdu.
• Uwaga! Nie stosować w pełnym słońcu oraz nie
dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej
powierzchni.
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Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-03
S02/001
S02/001s
S02/005
S02/010
S02/200

Cena netto Cena brutto OZ*

18
12
12
1436,08 zł 1752,01 zł 7,94 zł
8,02 zł
9,29 zł
37,75 zł
73,65 zł

9,69 zł
9,79 zł
11,33 zł
46,05 zł
89,85 zł

www.tenzi.pl

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena brutto OZ*

S01/001

13,17 zł

16,07 zł

S01/005
S01/010

46,45 zł
90,64 zł

56,67 zł
110,58 zł

S01/200

1767,48 zł 2156,33 zł

18
12
12
-

Pojemność / kod

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

A15/001
A15/001s
A15/010
A15/020
A15/200

Cena netto Cena brutto OZ*

18
14,43 zł 12
15,47 zł 12
94,77 zł 115,62 zł 187,34 zł 228,55 zł 1858,76 zł 2267,69 zł 11,82 zł
12,68 zł

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

KONSERWACJA OPON, ELEMENTÓW GUMOWYCH I PLASTIKOWYCH

A-11

Gumlax

KONSERWACJA I NABŁYSZCZANIE OPON, ELEMENTÓW GUMOWYCH

-

A-32

GUM Extra

-

Skoncentrowany preparat do konserwacji elementów gumowych i plastikowych na
zewnątrz pojazdu. Doskonale zabezpiecza opony, zewnętrzne elementy gumowe
oraz z tworzyw sztucznych przed pękaniem i kruszeniem; pozostawia powłokę
ochronną; w temperaturach przekraczających +25 °C preparat należy nanosić
wyłącznie pędzlem.

Gotowy do użycia preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz
wyrobów wykonanych z gumy. Doskonale wyczernia i długotrwale zabezpiecza
przed plamami, mazami i zaciekami elementy gumowe takie jak opony,
odbojniki, uszczelki itp. Preparat jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje.
Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Jest niezwykle wydajny. Ze względu na
bardzo dobrą przyczepność, penetrację oraz trwałość chroni gumę przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi takimi jak temperatura, wilgotność,
promienie UV, a także przedłuża czas użytkowania. Nie wymaga polerowania.
Może być stosowany w temperaturach ujemnych.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Opony, zderzaki, pióra wycieraczek, uszczelki gumowe.

Opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy gumowe.
Uwaga! Nie stosować do posadzek.

Metody użycia:

Metody użycia:

• od 1:3 do 1:5 z wodą w zależności od stopnia zużycia elementu;
• nanosić spryskiwaczem lub pędzlem.

• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub
bezpośrednio;
• rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla.
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Uwaga! Nie stosować ze spryskiwacza w temperaturze powyżej 25 °C.

Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ*

Pojemność

Q-18
A11/001

Kod

10,90 zł
34,28 zł

13,29 zł
41,82 zł

A11/010
A11/020

298,78 zł
554,35 zł

364,51 zł
676,30 zł

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

Kod

Cena netto

Cena brutto

A32/001

30,86 zł

37,65 zł

A32/005
A32/010
A32/020
A32/200

141,90 zł
284,46 zł
566,30 zł
5610,00 zł

173,12 xł
347,04 zł
690,89 zł
6844,20 zł

OZ*

18
12
12
-
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CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

ROZKONSERWOWYWANIE NOWYCH POJAZDÓW

USUWANIE RDZY, KAMIENIA, CEMENTU Z POJAZDÓW

A-24

Decop

14

A-17

BetoRast

1

Skoncentrowany preparat na bazie polimerów, usuwający woski kopolimerowe,
stosowany do rozkonserwowywania nowych samochodów. Nie pozostawia plam na
karoserii i innych elementach samochodu.

Skoncentrowany silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego,
nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy; nie
stosować koncentratu na powierzchnie emaliowane; zawiera inhibitory korozji.
Zalecany do usuwania betonu ze specjalistycznych urządzeń budowlanych.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Rozkonserwowywanie nowych samochodów.

Urządzenia budowlane, betoniarki, urządzenia specjalistyczne.
Uwaga: przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć strumieniem wody pod
wysokim ciśnieniem.

Metody użycia:

Metody użycia:

• 1:20 z wodą (spryskiwacz);
• spłukać wysokim ciśnieniem wody, ok. 150 bar, o temperaturze 70-80 °C.

• 1:5 do 1:10 z wodą;
• po zastosowaniu powierzchnię dobrze zmyć wodą pod ciśnieniem;
• nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.
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Pojemność

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

A24/001

13,60 zł

16,59 zł

A24/010

116,80 zł

142,50 zł

www.tenzi.pl

Pojemność

Cena brutto

18
12
12
-

0,5 l
1l
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Kod

Cena netto

Cena brutto

A17/001

13,76 zł

16,79 zł

A17/010
A17/020
A17/200

99,50 zł
193,31 zł
1847,82 zł

121,39 zł
235,84 zł
2254,34 zł

OZ*

18
12
12
-

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

CHEMIA PROFESJONALNA - CAR LINE

Chemia profesjonalna

GUM Extra

Elementy gumowe

Gotowy do użycia preparat do konserwacji i nabłyszczania
powierzchni oraz wyrobów wykonanych z gumy. Doskonale
wyczernia i długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami
i zaciekami elementy gumowe takie jak opony, odbojniki,
uszczelki itp. Preparat jednocześnie czyści, pielęgnuje i konserwuje. Zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Jest niezwykle
wydajny. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność, penetrację
oraz trwałość chroni gumę przed niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi takimi jak temperatura, wilgotność, promienie
UV, a także przedłuża czas użytkowania. Nie wymaga
polerowania. Może być stosowany w temperaturach ujemnych.
Zastosowanie:
• opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy gumowe.
Uwaga! Nie stosować do posadzek.
Sposób użycia:
• nanieść niewielką ilość preparatu na
powierzchnię – za pomocą spryskiwacza lub
bezpośrednio;
• rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki
lub pędzla.
Uwaga! Nie używać spryskiwacza w temperaturze
powyżej 25 °C.

TENZI Sp. z o.o. - cennik 1.01.2008

www.tenzi.pl

55

CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

silver
ia

Chemia profesjonalna

technolog

56

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TopEfekt® EXTRA NANO
TopEfekt® NORMAL NANO
TopEfekt® DIAM NANO
Top PERFEKT
TopEfekt® CITRO NANO
TopEfekt® ORANŻ NANO
TopEfekt® MAX NANO
Office Clean NANO
Top GLASS NANO
Odor OFF NANO
Top FRESH NANO
Top FRESH NANO
TopEfekt® SANIT NANO
TopEfekt® SET NANO

bieżące mycie posadzek elastycznych i konserwowanych ........................................................................................................ 57
bieżące mycie posadzek często i szybko brudzących się .......................................................................................................... 57
bieżące zmywanie posadzek śliskich ........................................................................................................................................ 57
bieżące zmywanie posadzek w supermarketach, gastronomii, przemyśle spożywczym .......................................................... 58
bieżące mycie powierzchni błyszczących .................................................................................................................................. 58
bieżące mycie posadzek i wyposażenia wnętrz ........................................................................................................................ 58
pielęgnacja posadzek matowych i wyposażenia wnętrz ........................................................................................................... 59
codzienna pielęgnacja wyposażenia wnętrz ............................................................................................................................. 59
mycie szyb metodą “spray” ...................................................................................................................................................... 59
odświeżacz powietrza - kwiatowy ............................................................................................................................................ 60
odświeżacz powietrza - sinesca ................................................................................................................................................ 60
odświeżacz powietrza - cytrynowy ............................................................................................................................................ 60
codzienne mycie ceramiki łazienkowej, pomieszczeń urządzeń sanitarnych .......................................................................... 61
mycie i dezynfekcja wyposażenia w salonach kosmetycznych, solariach, siłowniach, szatniach ............................................... 61

•
•
•
•
•

Boberex NANO
Gran Diw NANO
Gran Shine NANO
Gran Oll NANO
Gran Glass NANO

codzienne, ręczne mycie naczyń ............................................................................................................................................... 61
mycie naczyń w zmywarkach mechanicznych .......................................................................................................................... 62
płukanie i nabłyszczanie naczyń - superkoncentrat ................................................................................................................. 62
mycie posadzek, kafli ceramicznych oraz ścian, zabrudzonych olejem i tłuszczem ................................................................. 62
mycie pojemników szklanych i lodówek - bez spłukiwania ..................................................................................................... 63

•
•
•
•
•
•
•
•

Shampo NEUTRO NANO
Rollex NANO
Textil PROT NANO
Sani PLUS NANO
Sani PLUS NANO
TopEfekt® KOK NANO
Top CLEAR NANO
Antypara NANO

mycie ręczne i nabłyszczanie karoserii pojazdów .................................................................................................................... 63
nabłyszczanie i konserwacja karoserii samochodowej ............................................................................................................ 63
konserwacja powierzchni tekstylnych i skóry foteli, siedzeń, dywaników, tapicerki ................................................................. 64
neutralizacja nieprzyjemnych zapachów - zapach kwiatowy ................................................................................................... 64
neutralizacja nieprzyjemnych zapachów - zapach cytryny ...................................................................................................... 64
mycie kokpitów i elementów z tworzyw sztucznych ................................................................................................................ 65
niewidzialna wycieraczka - zabezpieczanie powierzchni zewnętrznych szyb samochodowych ................................................ 65
zabezpieczanie wewnętrznej strony szyb samochodowych przed zaparowaniem ................................................................... 65
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BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK ELASTYCZNYCH
I KONSERWOWANYCH

TopEfekt®

EXTRA NANO

NP-01

BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK CZĘSTO I SZYBKO
BRUDZĄCYCH SIĘ

TopEfekt®

8

NORMAL NANO NP-04 11

BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK ŚLISKICH

TopEfekt®

DIAM NANO

NP-03

9

Skoncentrowany, niskopieniący preparat myjącopielęgnujący na bazie alkoholi do mycia posadzek
elastycznych. Dodanie nano-cząsteczek srebra
zwiększa własności penetracji powierzchni. Preparat
nie pozostawia smug, szybko schnie, pozostawia
cienką nano-powłokę ochronną. Poprawia właściwości
higieniczne obniżając zagrożenie mikrobiologiczne
(działanie związków srebra). Zachowuje połysk
i pozostawia świeży zapach. Zalecany do wodoodpornych powierzchni półmatowych elastycznych
i twardych oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych
twardych.

Skoncentrowany niskopieniący preparat o bardzo
silnych właściwościach myjących do ogólnego
stosowania. Dodanie nano-cząsteczek srebra
poprawia właściwości penetracji w szczelinach, fugach,
mikro-nierównościach i mikro-pęknięciach powierzchni, ułatwia usuwanie intensywnych zabrudzeń.
Pozostawia cienką nano-warstwę ochronną
utrudniając ponowne wnikanie brudu. Nie pozostawia
smug, obniża zagrożenie mikro-biologiczne.
Odpowiedni do zmywania mechanicznego
(zmywarek). Osłabia rozmnażanie się drobnoustrojów (działanie nanocząsteczek srebra) - doskonały do mycia posadzek w miejscach dużych skupisk
ludzkich.

Skoncentrowany, niskopieniący preparat na bazie
emulsji woskowych do mycia i pielęgnacji posadzek.
Wzmocniony nano-cząsteczkami srebra nadaje
doskonałe właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne. Poprawia właściwości
hydrofilowe - idealnie uzupełnia i odnawia warstwy
polimerowe. Tworzy na powierzchni cienką nanowarstwę ochronną, która utrudnia osadzanie się
brudu. Nie pozostawia smug. Daje doskonały efekt
wybłyszczenia już przy niskich stężeniach, a niewielkim wysiłkiem polerowany wysoki połysk. Doskonały do mycia posadzek na klatkach schodowych,
szkolnych salach gimnastycznych i innych miejscach
dużych skupisk ludzkich.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Posadzki o powierzchni wodoodpornej, elastycznej
typu linoleum, PCV, korek, guma, i nieco twardszych
jak panele drewnopodobne, lakierowane drewno,
szlifowany kamień, klinkier, płytki ceramiczne.
Metody użycia:

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę;
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NP01/100
0,5 l NP01/500
1 l NP01/001

Zalecany do mycia płytek ceramicznych,
konglomeratów kamiennych, kamienia, klinkieru,
lastryko, lakierowanego drewna, korka, PCV,
linoleum i gumy.

Cena netto Cena brutto OZ*

4,74 zł
10,54 zł
15,80 zł

5,78 zł 12,85 zł 18
19,28 zł 12

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę;
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NP04/100
0,5 l NP04/500
1 l NP04/001

Mycie płytek ceramicznych, konglomeratów
kamiennych, kamienia, klinkieru, lastryko,
lakierowanego drewna, korka, PCV, linoleum
i gumy.

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
11,59 zł
17,38 zł

6,43 zł 14,14 zł 18
21,21 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę;
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NP03/100
0,5 l NP03/500
1 l NP03/001

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
11,06 zł
16,86 zł

6,43 zł 13,50 zł 18
20,57 zł 12

www.tenzi.pl
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BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH
GASTRONOMII, PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Top PERFEKT

NI-14 14

NANO

TopEfekt®

CITRO NANO

NB-04

TopEfekt®

7

ORANŻ NANO

NB-01

7

Skoncentrowany, niskopieniący preparat odtłuszczająco-myjący do mycia posadzek. Zastosowanie
nano-cząsteczek srebra skutecznie wspomaga
usuwanie zanieczyszczeń olejowych, tłuszczowych,
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz
ropopochodnych. Tworzy na powierzchni cienką nanowarstwę ochronną, która powoduje, że brud nie
osadza się i nie odkłada warstwami. Doskonały do
wszystkich rodzajów posadzek wodoodpornych,
powierzchni ceramicznych, elastyczne, kamiennych
naturalnych i sztucznych. Zalecany do bieżącego
mycia posadzek i powierzchni przemysłowych
w zakładach gastronomicznych, przemyśle lekkim
i ciężkim, a także innych miejscach dużych skupisk
ludzkich.

Skoncentrowany, naturalny preparat myjący do
nowych, błyszczacych posadzek. Ze względu na
zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie
pozostawia smug. Zastosowanie nano-cząsteczek
powoduje że brud nie wnika w strukturę podłoża
i z najtrudniejszych miejsc daje się łatwo wypłukać
wodą. Ogranicza ponowne osadzanie zanieczyszczeń.
Ponadto zawartość srebra skutecznie obniża zdolność
rozmnażania się bakterii i grzybów. Preferowany do
wszystkich powierzchni błyszczących o strukturze
szklistej i bardzo małej chłonności. Nie pozostawia
zacieków i osadów. Posiada bardzo przyjemny
cytrynowy zapach.

Skoncentrowany, naturalny preparat myjący ogólnego
przeznaczenia. Ze względu na zawartość alkoholu
szybko odparowuje. Zastosowanie nano-cząsteczek
skutecznie chroni myte powierzchnie, powoduje że
brud nie wnika w strukturę i z najtrudniejszych miejsc
daje się łatwo wypłukać wodą. Opóźnia ponowne
zabrudzenia. Ponadto zawartość srebra skutecznie
obniża zdolność rozmnażania się bakterii i grzybów.
Jest delikatny i nie podrażnia skóry. Nie pozostawia
smug, zacieków i osadów. Posiada bardzo przyjemny
pomarańczowy zapach. Preferowany do wszystkich
powierzchni o bardzo małej chłonności. Poprawia
warunki mikrobiologiczne mytych powierzchni.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Posadzki o powierzchni wodoodpornej, elastycznej
typu linoleum, PCV, korek, guma, i nieco twardszych
jak panele drewnopodobne, lakierowane drewno,
szlifowany kamień, klinkier, płytki ceramiczne.
Zalecany również do powierzchni tekstylnych.

58

BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

BIEŻĄCE MYCIE POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH

Metody użycia:

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Mycie maszynowe 20-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Doczyszczanie 100-200 ml / 10 l wody.
• Powierzchnie tekstylne wypłukać wodą.
• Doskonale współpracuje z twardą i zimną wodą.
Pojemność / kod

0,1 l NI11/100
0,5 l NI11/500
1 l NI11/001

Mycie wodoodpornych posadzek z płytek ceramicznych szkliwionych, kamiennych, lakierowanego
drewna i korka, paneli drewnopodobnych, tworzyw
sztucznych i PCV.
Czyszczenie mebli lakierowanych, urządzeń biurowych i innych elementów wyposażenia mieszkań.

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
12,64 zł
20,02 zł

6,43 zł 15,42 zł 18
24,42 zł 12

www.tenzi.pl

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NB04/100
0,5 l NB04/500
1 l NB04/001

Mycie wodoodpornych posadzek, płytek ceramicznych szkliwionych, kamiennych, lakierowanego
drewna i korka, paneli drewnopodobnych, tworzyw
sztucznych i PCV.
Czyszczenie mebli lakierowanych, urządzeń biurowych i innych elementów wyposażenia mieszkań.

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
11,06 zł
17,91 zł

6,43 zł 13,50 zł 18
21,85 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NB01/100
0,5 l NB01/500
1 l NB01/001

Cena netto Cena brutto OZ*

4,74 zł
10,01 zł
14,75 zł

5,78 zł 12,21 zł 18
18,00 zł 12

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

PIELĘGNACJA POSADZEK MATOWYCH
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

TopEfekt®

CODZIENNA PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

NB-02

MAX NANO

Office Clean

9

NB-03

NANO

MYCIE SZYB METODĄ “SPRAY”

Top Glass

7

NS-02

NANO

7

Skoncentrowany, uniwersalny preparat myjący,
preferowany do powierzchni matowych. Łatwo usuwa
zabrudzenia tłuszczowe, szybko wysycha i nie
zostawia smug. Dzięki zastosowaniu nano-cząsteczek
srebra tworzy powłokę ochronną, która utrudnia
przyleganie zanieczyszczeń i ułatwia ponowne
sprzątanie. Obniża zdolność rozmnażania się bakterii
i grzybów (działanie nano-cząsteczek srebra)
poprawiając ogólny stan higieny. Zalecany
do wszelkich posadzek wodoodpornych, idealny
do syntetycznych powierzchni gładkich. Bez
rozcieńczenia w postaci koncentratu świetnie czyści
silnie zabrudzone powierzchnie urządzeń biurowych.

Gotowy do użycia doskonały preparat ogólnego
przeznaczenia. Zastosowanie nano-cząsteczek srebra
chroni powierzchnię, pozostawiając powłokę dzięki
której brud nie wnika w strukturę, nie plami i jest
łatwo usuwalny. Świetnie czyści ślady po palcach
z powierzchni błyszczących. Preparat nie niszczy
materiału, szybko wysycha i nie pozostawia smug,
odświeża, nadaje wysoki połysk. Posiada przyjemny
zapach.

Gotowy do użycia, doskonały do codziennej
pielęgnacji preparat do szyb i powierzchni szklanych.
Zastosowanie tytanu w postaci nano-cząsteczek,
łącznie ze składnikami preparatu wywołuje efekt
lepszego przylegania wody. Tworzy cienką warstwę
ochronną i utrudnia wnikanie brudu, znacznie
utrudniając dostęp do struktury materiału. Nadaje
powierzchni właściwości antystatyczne. Zdecydowanie
opóźnia i ogranicza ponowne ich osadzanie.
Skutecznie zmywa ślady rąk, tłuste plamy, naturalny
brud i kurz, gwarantując doskonałą przejrzystość. Do
użytku w mieszkaniu, biurze i samochodzie. Nie
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach. Bardzo
wydajny.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja mebli, urządzeń biurowych,
parapetów, poręczy, drzwi, wyposażenia mieszkań,
posadzek delikatnych i wrażliwych. Idealny do
syntetycznych powierzchni gładkich.
Mycie urządzeń biurowych, kserokopiarek,
komputerów, faxów, telefonów, monitorów, itp.

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Mycie maszynowe 50-100 ml / 10 l wody;
• Mycie ręczne 25-50 ml / 10 l wody;
• Doczyszczanie silnych zabrudzeń - bez rozcieńczenia.
• Nie wymaga spłukiwania wodą.

0,1 l NB02/100
0,5 l NB02/500
1 l NB02/001

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
10,54 zł
16,33 zł

6,43 zł 12,85 zł 18
19,92 zł 12

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Zalecany do mycia delikatnych materiałów,
powierzchni i przedmiotów, mebli, szkła, urządzeń
biurowych, wyposażenia mieszkań.
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Metody użycia:

Metody użycia:

Pojemność / kod

Zalecany do mycia delikatnych materiałów,
powierzchni i przedmiotów, mebli, szkła, urządzeń
biurowych, wyposażenia mieszkań.

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Stosować bez rozcieńczenia, nanosić ze spryskiwacza
niewielką ilość.
• Wytrzeć do sucha lub wypolerować czystą szmatką
bawełnianą z mikrofazy lub irchą.
Pojemność / kod

0,1 l NB03/100
0,5 l NB03/500
1 l NB03/001

Cena netto Cena brutto OZ*

8,43 zł
12,12 zł
16,86 zł

10,28 zł 14,78 zł 18
20,57 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Stosować bez rozcieńczenia, nanosić ze spryskiwacza
niewielką ilość.
• Wytrzeć do sucha lub wypolerować czystą szmatką
bawełnianą z mikrofazy lub irchą.
Pojemność / kod

0,1 l NS02/100
0,5 l NS02/500
1 l NS02/001

Cena netto Cena brutto OZ*

8,17 zł
11,85 zł
15,80 zł

9,96 zł 14,46 zł 18
19,28 zł 12

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - ZAPACH KWIATOWY

Odor OFF

NE-02

NANO

60

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - ZAPACH SINESCA

Top FRESH

7

NE-03

NANO

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - ZAPACH CYTRYNOWY

Top FRESH

7

NE-04

NANO

7

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza o zapachu
kwiatowym. Zastosowanie tytanu zwiększa możliwości
rozkładu nieprzyjemnych związków zapachowych
i spalin. Preparat usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie,
oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości.
Działa permanentnie przez dłuższy czas, a nie tylko
w chwili zastosowania. Zwalcza i neutralizuje
drażniące odory dymu tytoniowego, samochodowego,
potu, zapachy gnilne oraz odory rozkładu
zwierzęcego i roślinnego. Skutecznie obniża zdolność
rozmnażania się bakterii i grzybów. Nie pozostawia
plam.

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Zastosowanie
tytanu nadaje możliwości rozkładu nieprzyjemnych
związków zapachowych i spalin. Usuwa przykre
zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne
utlenianie, oczyszcza trwale powietrze utrzymując
efekt świeżości. Działa permanentnie przez dłuższy
czas, a nie tylko w chwili zastosowania. Zwalcza
i neutralizuje drażniące odory dymu tytoniowego,
samochodowego, potu, zapachy gnilne oraz odory
rozkładu zwierzęcego i roślinnego. Skutecznie obniża
zdolność rozmnażania się bakterii i grzybów. Nie
pozostawia plam.

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Zastosowanie
tytanu nadaje możliwości rozkładu nieprzyjemnych
związków zapachowych i spalin. Usuwa przykre
zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne
utlenianie, oczyszcza trwale powietrze utrzymując
efekt świeżości. Działa permanentnie przez dłuższy
czas, a nie tylko w chwili zastosowania. Zwalcza
i neutralizuje drażniące odory dymu tytoniowego,
samochodowego, potu, zapachy gnilne oraz odory
rozkładu zwierzęcego i roślinnego. Skutecznie obniża
zdolność rozmnażania się bakterii i grzybów. Nie
pozostawia plam.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Pomieszczenia biurowe,
mieszkalne; szatnie,
poczekalnie.

Wykładziny
dywanowe.

Pomieszczenia biurowe,
mieszkalne; szatnie,
poczekalnie.

Wykładziny
dywanowe.

Pomieszczenia biurowe,
mieszkalne; szatnie,
poczekalnie.

Wykładziny
dywanowe.

Pomieszczenia sanitarne,
np. toalety, łazienki.

Klimatyzatory.

Pomieszczenia sanitarne,
np. toalety, łazienki.

Klimatyzatory.

Pomieszczenia sanitarne,
np. toalety, łazienki.

Klimatyzatory.

Metody użycia:

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Rozpylić metoda natryskową spray w pomieszczeniu
na ściany, tkaniny, dywany, tapety, powierzchnie
emitujące przykre zapachy, pozostawić do
wyschnięcia.
• Silne naświetlenie (UV) zdecydowanie poprawia
efekt działanie preparatu.
Pojemność / kod

0,1 l NE02/100
0,5 l NE02/500
1 l NE02/001

Cena netto Cena brutto OZ*

14,22 zł
24,23 zł
38,98 zł

17,35 zł 29,56 zł 18
47,56 zł 12

www.tenzi.pl

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Rozpylić metoda natryskową spray w pomieszczeniu
na ściany, tkaniny, dywany, tapety, powierzchnie
emitujące przykre zapachy, pozostawić do
wyschnięcia.
• Silne naświetlenie (UV) zdecydowanie poprawia
efekt działanie preparatu.
Pojemność / kod

0,1 l NE03/100
0,5 l NE03/500
1 l NE03/001

Cena netto Cena brutto OZ*

14,22 zł
24,23 zł
38,98 zł

17,35 zł 29,56 zł 18
47,56 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Rozpylić metoda natryskową spray w pomieszczeniu
na ściany, tkaniny, dywany, tapety, powierzchnie
emitujące przykre zapachy, pozostawić do
wyschnięcia.
• Silne naświetlenie (UV) zdecydowanie poprawia
efekt działanie preparatu.
Pojemność / kod

0,1 l NE04/100
0,5 l NE04/500
1 l NE04/001

Cena netto Cena brutto OZ*

14,22 zł
24,23 zł
38,98 zł

17,35 zł 29,56 zł 18
47,56 zł 12

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

CODZIENNE MYCIE CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ
POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

TopEfekt®

SANIT NANO

NT-03

MYCIE I DEZYNFEKCJA WYPOSAŻENIA W SALONACH
RĘCZNE MYCIE NACZYŃ
KOSMETYCZNYCH, SOLARIACH, SIŁOWNIACH, SZATNIACH

TopEfekt®

1

NT-36

SET NANO

7

Boberex NANO NK-06

6

Delikatny, kwaśny koncentrat do mycia ceramiki
łazienkowej i sanitariatów. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego,
nacieki wodne, kamień, rdzę, resztki mydeł.
Zastosowanie nano-cząsteczek doskonale poprawia
możliwości penetracji w mikro-szczelinach, mikronierównościach i mikro-pęknięciach powierzchni,
ułatwia usuwanie intensywnych zabrudzeń. Pozostawia cienką warstwę ochronną utrudniając zabrudzenia. Zdecydowanie obniża zdolność rozmnażania
się mikroorganizmów poprawiając warunki higieniczne pomieszczeń. Nie uszkadza stali nierdzewnej,
nadając jednocześnie połysk. Pozostawia długotrwały,
świeży zapach.

Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji
powierzchni. Posiada doskonałe własności bakteriobójcze i grzybobójcze. Zawartość nano-cząsteczek
srebra przedłuża działanie biobójcze, obniża zdolność
rozmnażania się grzybów, hamuje rozwój bakterii
beztlenowych. Nie powoduje uczuleń i podrażnień
skóry oraz nie uszkadza mytych powierzchni. Zalecany
do dezynfekcji akcesoriów i wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych, stref higienicznych w szkołach, domach
starców, solariach, klubach fitness, szatniach
sportowych, zakładach fryzjerskich, miejscach
wytwarzania i magazynowania produktów spożywczych. Idealny dodatek w podróży do szybkiej
dezynfekcji wszelkich powierzchni.

Skoncentrowany lekko kwaśny płyn do ręcznego
mycia naczyń. Doskonale usuwa zanieczyszczenia
pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, przebarwienia po kawie, szmince i herbacie. Dodatek nanocząsteczek srebra obniża zagrożenie mikrobiologicznego zakażenia mytych naczyń, pozostawia nanofilm ochronny na powierzchni gąbki, zmywaka,
szmatki, ścianach zlewozmywaka. Ogranicza możliwość powstania obcych zapachów gnilnych. Zapobiega
żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Posiada
przyjemny zapach gumy do żucia.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zalecany do czyszczenia wyrobów i powierzchni
ceramicznych, plastikowych, emaliowanych i ze stali
nierdzewnej. Doskonały do pielęgnacji wanien,
brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, muszli, pisuarów, umywalek, glazury
ściennej i posadzek.

Metody użycia:

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Wanny, brodziki: 100-200 ml / 10 l wody;
• Toalety, pisuary: 100-500 ml / 10 l wody;
• Płytki ceramiczne, posadzki: 50-100 ml / 10 l wody;
• Doczyszczanie: koncentrat - bez rozcieńczania;
• Najlepiej nanosić przy użyciu spryskiwacza;
pozostawić na kilka minut, spłukać silnym
strumieniem wody i wytrzeć do sucha.
Pojemność / kod

0,1 l NT03/100
0,5 l NT03/500
1 l NT03/001

Toalety autobusowe, kolejowe, toalety publiczne.
Do bezpiecznej rekreacji - szatnia sportowa, basen,
camping, stołówka publiczna itp.

Cena netto Cena brutto OZ*

4,74 zł
9,48 zł
14,75 zł

5,78 zł 11,57 zł 18
18,00 zł 12

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Preparat gotowy do użycia, spryskać najlepiej
metodą „spray”, pozostawić na okres 5 - 15 minut,
spłukać i wytrzeć do sucha.
• Temperatura ekspozycji 20 °C.

Pojemność / kod

0,1 l NT36/100
0,5 l NT36/500
1 l NT36/001

Naczynia kuchenne, szklane, stalowe, emaliowane
i aluminiowe.

Cena netto Cena brutto OZ*

9,48 zł
12,91 zł
18,44 zł

11,57 zł 15,75 zł 18
22,50 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Zalecane stężenie robocze 10-50 ml / 1 l wody, stare
zaschnięte zabrudzenia tłuszczowe 100 ml / 1 l wody.
• Zalecana temperatura dla roztworów 40 °C, dla
koncentratu od 20 °C.
• Podawać przez dozownik. Po umyciu spłukać wodą.

Pojemność / kod

0,1 l NK06/100
0,5 l NK06/500
1 l NK06/001

Cena netto Cena brutto OZ*

5,27 zł
10,54 zł
17,91 zł

6,43 zł 12,85 zł 18
21,85 zł 12

www.tenzi.pl
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MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH MECHANICZNYCH

Gran Diw

NK-07 14

NANO

Gran Shine

MYCIE POSADZEK, KAFLI CERAMICZNYCH ORAZ ŚCIAN,
ZABRUDZONYCH OLEJEM I TŁUSZCZEM

NK-14

NANO

Gran Oll

1

NK-13 13

NANO

Skoncentrowany, niskopieniący płyn do mycia naczyń
w zmywarkach. Doskonale nawilża powierzchnię,
łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia
spożywczego. Zastosowanie nano-cząsteczek srebra
w naturalny sposób obniża zagrożenie mikrobiologicznego zakażenia, poprawia warunki
higieniczne umytych naczyń, wnętrza zmywarki,
przewodów odpływowych i pompy. Obniża zdolność
rozmnażania się bakterii i grzybów oraz powstawania
obcych, gnilnych zapachów w miejscach trudno
dostępnych. Nie powoduje żółknięcia naczyń
z tworzyw sztucznych. Posiada właściwości antykorozyjne, zapobiega osadzaniu kamienia na grzałce
i ramionach roboczych. Bezzapachowy.

Skoncentrowany preparat na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do płukania i nabłyszczania
naczyń w zmywarkach. Preparat doskonale nawilża
płukane powierzchnie pozostawiając je lśniące,
pozbawione smug, plam oraz zacieków. Zastosowanie
nano-cząsteczek srebra w naturalny sposób obniża
zagrożenie mikrobiologicznego zakażenia, poprawia
warunki higieniczne umytych naczyń jak i wnętrza
zmywarki. Ogranicza zdolność rozmnażania się
bakterii i grzybów oraz powstawania obcych, gnilnych
zapachów w miejscach trudno dostępnych. Naczynia
po wyschnięciu nie wymagają dodatkowego
polerowania. Posiada przyjemny cytrynowy zapach.

Skoncentrowany, niskopieniący preparat do bieżącego
mycia powierzchni ceramicznych. Doskonale usuwa
tłuszcze, oleje, sadzę, naturalny brud i kurz,
pozostawiając powierzchnie czystą i błyszczącą.
Zastosowanie nano-cząsteczek srebra nadaje podłożu
właściwości antystatyczne i hydrofilowe, powoduje że
nawet uporczywe zabrudzenia dają się łatwo usunąć
za pomocą wody lub wilgotnej szmatki. Ogranicza
możliwość ponownego. trwałego odkładania się
brudu. Obniża zdolność rozmnażania się bakterii
i grzybów. Preparat toleruje twardą wodę, posiada
przyjemny świeży zapach.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Naczynia szklane, emaliowane, ceramiczne
i aluminiowe.
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PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ
- SUPER KONCENTRAT

Metody użycia:

Metody użycia:

• Stężenie robocze według cyklu pracy zmywarki,
średnio 2-3 ml / 1 l wody.
• Temperatura pracy minimum 60 °C.

Pojemność / kod

0,1 l NK07/100
0,5 l NK07/500
1 l NK07/001

Zalecany do naczyń szklanych, emaliowanych
i ceramicznych.

Cena netto Cena brutto OZ*

6,32 zł
12,64 zł
21,60 zł

7,71 zł 15,42 zł 18
26,35 zł 12

www.tenzi.pl

Mycie posadzek twardych, kafli ceramicznych podłogowych i ściennych, parapetów, poręczy. Zalecany do
restauracji, sal konsumpcyjnych, stołówek,
pomieszczeń przylegających i magazynowych.
Metody użycia:

• Stężenie robocze według cyklu pracy zmywarki,
średnio 0,01-0,1 ml / 1 l wody, w zależności od
twardości wody.

Pojemność / kod

0,1 l NK14/100
0,5 l NK14/500
1 l NK14/001

Cena netto Cena brutto OZ*

7,90 zł
14,75 zł
25,29 zł

9,64 zł 18,00 zł 18
30,85 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem
roztwór należy energicznie wymieszać wstrząsając około 1 minutę.
• Stężenie robocze 50-100 ml / 10 l wody.
• Temperatura wody 20-40 °C.
• Po umyciu powierzchnię należy
wypłukać.
Pojemność / kod

0,1 l NK13/100
0,5 l NK13/500
1 l NK13/001

Cena netto Cena brutto OZ*

5,79 zł
11,59 zł
18,44 zł

7,07 zł 14,14 zł 18
22,49 zł 12

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

MYCIE POJEMNIKÓW SZKLANYCH I LODÓWEK
- BEZ SPŁUKIWANIA

Gran Glass

NK-20

NANO

MYCIE RĘCZNE I NABŁYSZCZANIE KAROSERII POJAZDÓW NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII
SAMOCHODOWEJ

Shampo Neutro

7

NANO

NA-05

9

Rollex NANO

NQ-14 5,5

Gotowy do użycia preparat do mycia opakowań
szklanych i plastikowych, lodówek, zamrażarek oraz
wszelkiego rodzaju pojemników używanych w gastronomii do przechowywania produktów spożywczych.
Zastosowanie srebra w postaci nano-cząsteczek
konserwuje powierzchnie dzięki czemu ułatwia
zmywanie zabrudzeń organicznych i tłuszczy.
Pozostawia nano-film ochronny obniżając zdolność
rozmnażanie się bakterii i grzybów. Preparat nie
wymaga spłukiwania, może być stosowany w temperaturach dodatnich jak i ujemnych (zamrażarki).

Skoncentrowany, pieniący szampon do ręcznego mycia
karoserii pojazdów samochodowych. Tworzy aktywna
pianę, nie zawiera fosforanów i agresywnych środków
chemicznych. Dzięki zastosowaniu srebra i tytanu
w postaci nano-cząsteczek zwiększa zdolność
penetracji we wszystkie niewidoczne rysy, pęknięcia
i nierówności, miejsca niedostępne dla narzędzi
i urządzeń czyszczących. Pozostawia lśniącą warstwę
ochronną. Skutecznie ogranicza wpływ czynników
atmosferycznych (temperatura, wilgotność), zapewnia
wyśmienity efekt odprowadzenia wody z karoserii.
Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu,
nie pozostawia smug i zacieków.

Gotowy do użycia, nabłyszczający impregnat
polimerowy do konserwacji karoserii. Dodatek nanoformuły chroni powierzchnię lakieru, tworząc
niewidoczną warstwę mineralną o własnościach silnie
hydrofobowych. Utworzona w ten sposób powłoka
zabezpiecza przed zanieczyszczeniami i warunkami
zewnętrznymi. Smoła, żywica, owady, ptasie odchody,
zabrudzenia drogowe usuwane są bez dodatkowych
środków czyszczących, a jazda podczas deszczu
zastępuje działanie myjni. Nie wymaga dodatkowych
środków czyszczących i pielęgnujących, woskowania,
polerowania. Skutecznie chroni przed wpływem
czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność),
przyspiesza proces suszenia, zapewnia wyśmienity
efekt odprowadzenia wody z karoserii. Wysycha
samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zalecany do karoserii samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów.

Szafy chłodnicze, lodówki.
Pojemniki, naczynia szklane
i plastikowe.
Metody użycia:

Pojemność / kod

0,1 l NK20/100
0,5 l NK20/500
1 l NK20/001

Metody użycia:

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• W temperaturach dodatnich dopuszczalne
rozcieńczenie 100 ml / 1 l wody (najlepiej
zdemineralizowanej).
• W temperaturach ujemnych należy stosować bez
rozcieńczenia.
Cena netto Cena brutto OZ*

11,06 zł
15,80 zł
22,65 zł

13,50 zł 19,28 zł 18
27,64 zł 12

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Roztwór w postaci rozcieńczonej 100 ml / 10 l wody
nanosić gąbką lub miękką szczotką.
• Przeszorować, po czym zmyć bieżącą wodą
i pozostawić do wyschnięcia.

Pojemność / kod

0,1 l NA05/100
0,5 l NA05/500
1 l NA05/001

Konserwacja karoserii pojazdów.
Myjnie ręczne.

Cena netto Cena brutto OZ*

4,74 zł
10,01 zł
15,28 zł

5,78 zł 12,21 zł 18
18,64 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego
lub ręcznego. Spłukać wodą i pozostawić do
wyschnięcia. Po czym wypolerować miękką szmatką.
• Dla uzyskania lepszego efektu stosować wodę
zdemineralizowaną.
Pojemność / kod

0,1 l NQ14/100
0,5 l NQ14/500
1 l NQ14/001

Cena netto Cena brutto OZ*

8,69 zł
12,91 zł
18,44 zł

10,60 zł 15,75 zł 18
22,49 zł 12

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

KONSERWACJA POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH
FOTELI, SIEDZEŃ, DYWANIKÓW, TAPICERKI

Textil

PROT NANO

NC-01

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
- ZAPACH KWIATOWY

Sani PLUS

7

Sani PLUS

7

NS-34

NANO

7

Doskonały, gotowy do użycia preparat do impregnacji
powierzchni tekstylnych. Posiada unikalne właściwości
konserwujące. Zastosowanie srebra w postaci nanocząsteczek łącznie z innymi składnikami preparatu
doskonale chroni powierzchnie przed ponownym
wnikaniem brudu i wilgoci. Otacza każde włókno
powłoką grubości kilku nanometrów, uniemożliwiając
dotarcie do wnętrza struktury i utrudniając
zabrudzenia. Powierzchnia silnie odpycha ciecz,
powodując że nie wsiąka ona lecz spływa w postaci
kropelek (efekt „kwiatu Lotosu”). Skutecznie
ogranicza wpływ warunków atmosferycznych
i promieni słonecznych. Pochłania promieniowanie
UV, zabezpieczając w ten sposób zaaplikowaną
powierzchnię przed blaknięciem.

Gotowy do użycia preparat do neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie nanocząsteczek tytanu, łącznie ze składnikami preparatu
usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego
przez ich silne utlenianie, utrzymując trwały efekt
świeżości. Działa przez dłuższy czas, a nie tylko
w chwili zastosowania. Zwalcza i neutralizuje
drażniące odory dymu tytoniowego, samochodowego,
potu, zapachy i odory gnilne. Ogranicza zdolność
do rozmnażania się bakterii i grzybów w miejscach
trudno dostępnych. Zalecany do stosowania w garażu,
warsztacie samochodowym, kokpicie. Może być
używany jako dodatek zapachowy do środków
czystości, prania wykładzin, dywaników, tapicerki lub
sanifikacji klimatyzatorów. Nie pozostawia plam.

Gotowy do użycia preparat do neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie nanocząsteczek tytanu, łącznie ze składnikami preparatu
usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego
przez ich silne utlenianie, utrzymując trwały efekt
świeżości. Działa przez dłuższy czas, a nie tylko
w chwili zastosowania. Zwalcza i neutralizuje
drażniące odory dymu tytoniowego, samochodowego,
potu, zapachy i odory gnilne. Ogranicza zdolność
do rozmnażania się bakterii i grzybów w miejscach
trudno dostępnych. Zalecany do stosowania w garażu,
warsztacie samochodowym, kokpicie. Może być
używany jako dodatek zapachowy do środków
czystości, prania wykładzin, dywaników, tapicerki lub
sanifikacji klimatyzatorów. Nie pozostawia plam.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zalecany do powierzchni tekstylnych, tapicerki
samochodowej, wykładziny i dywaników naturalnych i sztucznych.
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NS-33

NANO

NEUTRALIZACJA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW
- ZAPACH CYTRYNOWY

Metody użycia:

0,1 l NC01/100
0,5 l NC01/500
1 l NC01/001

Klimatyzatory
i kabiny pojazdów (sanifikacja).
Dodatek zapachowy do środków czystości.

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Pokryć powierzchnię równomiernie rosą ze
spryskiwacza, rozprowadzić na powierzchni i
pozostawić do wyschnięcia.

Pojemność / kod

Pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki. Pomieszczenia
biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie.
Wykładziny, dywany.

Cena netto Cena brutto OZ*

22,13 zł
67,43 zł
126,96 zł

26,99 zł 82,27 zł 18
154,89 zł 12

www.tenzi.pl

0,1 l NS33/100
0,5 l NS33/500
1 l NS33/001

Klimatyzatory
i kabiny pojazdów (sanifikacja).
Dodatek zapachowy do środków czystości.

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Rozpylić natryskowo. Pozostawić do wyschnięcia.
• Silne naświetlenie promieniami UV zdecydowanie
poprawia efekt działania preparatu.
• UWAGA! Po użyciu nie korzystać z pomieszczenia
przez około 5 minut.
Pojemność / kod

Pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki. Pomieszczenia
biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie.
Wykładziny, dywany.

Cena netto Cena brutto OZ*

14,22 zł
24,23 zł
38,98 zł

17,35 zł 29,56 zł 18
47,56 zł 12

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Rozpylić natryskowo. Pozostawić do wyschnięcia.
• Silne naświetlenie promieniami UV zdecydowanie
poprawia efekt działania preparatu.
• UWAGA! Po użyciu nie korzystać z pomieszczenia
przez około 5 minut.
Pojemność / kod

0,1 l NS34/100
0,5 l NS34/500
1 l NS34/001

Cena netto Cena brutto OZ*

14,22 zł
24,23 zł
38,98 zł

17,35 zł 29,56 zł 18
47,56 zł 12

*OZ - ilość w opakowaniu zbiorczym

Chemia profesjonalna

CHEMIA PROFESJONALNA - NANO SILVER

MYCIE KOKPITÓW I ELEMENTÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

TopEfekt®

NA-26

KOK NANO

NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA - ZABEZPIECZANIE
ZABEZPIECZANIE WEWNĘTRZNEJ STRONY SZYB SAMOCHOPOWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH SZYB SAMOCHODOWYCH DOWYCH PRZED NIEPOŻĄDANYM ZAPAROWANIEM

Top CLEAR

7

NC-02

NANO

Antypara

7

NC-03

NANO

7

Antyrefleksyjny preparat myjący do kokpitów i powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa zabrudzenia,
odświeża, pozostawia przyjemny zapach i matową
powierzchnię, nie zostawia plam i tłustych osadów.
Preparat z dodatkiem nano-cząsteczek srebra
pozostawia antystatyczną powłokę ochronną. Dzięki
swoim unikalnym właściwościom powoduje ona, że
wysuszony brud nie pozostawia plam, a mokry nie
zostaje wchłonięty przez tworzywo. Nawet zabrudzenia powszechnie uważane za uporczywe dają się
łatwo i dokładnie usunąć. Odbija promienie słoneczne
dzięki czemu obniża temperaturę tworzywa,
zmniejsza stopień nagrzewania się powierzchni.
Pochłania promieniowanie UV, zabezpieczając w ten
sposób zaaplikowaną powierzchnię przed
blaknięciem.

Doskonała powłoka ochronna do szyb samochodowych. Preparat zawiera nano-cząsteczki tytanu,
dzięki czemu tworzy na powierzchni trwałą warstwę
mineralną o własnościach samoczyszczących i superhydrofobowych. Skutecznie utrudnia gromadzenie się
brudu, kropli deszczu, kurzu, mżawki i zanieczyszczeń
atmosferycznych pochodzenia organicznego. Sprawia,
że tłuszcze, oleje, owady, ptasie odchody, nie wiążą się
ze strukturą powierzchni i łatwo zostają usunięte kroplami deszczówki (efekt „kwiatu LOTOSU”).
Ułatwia odprowadzenie wody i zabrudzeń drogowych,
zdecydowanie poprawia widoczność kierowcy w czasie
obfitego deszczu. Zmniejsza zużycie płynu do
spryskiwaczy i części eksploatacyjnych wycieraczek,
ułatwia mycie.

Preparat zapobiegający parowaniu powierzchni
szklanych. Zawartość nano-cząsteczek tytanu nadaje
podłożu właściwości super-hydrofilowe, bez możliwości powstania efektu zamglenia. Skutecznie
zapobiega parowaniu wewnętrznej powierzchni szyb
samochodowych, poprawia widoczność w warunkach
dużej wilgotności. Zdecydowanie podwyższa bezpieczeństwo i komfort jazdy. W warunkach domowych
ogranicza możliwość zaparowania luster łazienkowych podczas kąpieli.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

Metody użycia:

0,1 l NA26/100
0,5 l NA26/500
1 l NA26/001

Wewnętrzne szyby samochodowe.
Lustra łazienkowe.

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Nanosić za pomocą spryskiwacza. Wypolerować
miękką szmatką.

Pojemność / kod

Szyby samochodowe.

Cena netto Cena brutto OZ*

9,22 zł
13,70 zł
21,60 zł

11,25 zł 16,71 zł 18
26,35 zł 12

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Metody użycia:

• Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór należy
energicznie wymieszać - wstrząsając około 1 minutę.
• Na umytą i odtłuszczoną szybę nanieść preparat
i równomiernie rozprowadzić. Pozostawić na 4560 minut naświetlając UV (światło dzienne lub
elektryczne) , po wyschnięciu wypolerować.
• Nie stosować preparatu w nasłonecznionych miejscach oraz na intensywnie nagrzanej powierzchni.
Pojemność / kod

0,1 l NC02/100
0,5 l NC02/500
1 l NC02/001

Cena netto Cena brutto OZ*

13,17 zł
29,56 zł
39,51 zł

16,07 zł 36,07 zł 18
48,20 zł 12

• Przed zastosowaniem energicznie wymieszać.
• Na umytą i odtłuszczoną szybę, lustro nanieść
preparat i równomiernie rozprowadzić. Pozostawić
na 30 - 45 minut naświetlając UV (światło dzienne
lub elektryczne), po wyschnięciu dokładnie
wypolerować miękką szmatką.
• Nie stosować preparatu w nasłonecznionych miejscach oraz na intensywnie nagrzanej powierzchni.
Pojemność / kod

0,1 l NC03/100
0,5 l NC03/500
1 l NC03/001

Cena netto Cena brutto OZ*

11,06 zł
20,55 zł
34,77 zł

13,50 zł 25,07 zł 18
42,42 zł 12

www.tenzi.pl
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CHEMIA PROFESJONALNA - SYSTEMY DOZOWANIA I AKCESORIA

Chemia profesjonalna

Systemy dozowania
i akcesoria

•
•
•
•
•
•
•

AccuDose
AccuDose II
Hydro Cap
Hydro Pump
World Chem
Hydro Master
Stacja dozowania

• Sprite
• Min-E-Wash
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Chemia profesjonalna

DOZOWNIKI - MIESZALNIKI ZASILANE WODĄ

AccuDose

AccuDose II

Hydro Cap

kod: HN 38301 GB
kod: HN 38331 GB

kod: HN 39441 GB
kod: HN 39421 GB

kod: HN 5801 GB
kod: HN 5804 GB
kod: HN 5809 GB

AccuDose

AccuDose II

Hydro Cap

Dozownik (mieszalnik) pojedynczy na jeden
rodzaj chemii. Solidna obudowa bez ostrych
krawędzi, o estetycznym wyglądzie, charakteryzuje się zminimalizowaną powierzchnią styku
z podłożem. Wbudowane w powierzchnię przyciski
są mniej podatne na uszkodzenia i nie zbierają
zanieczyszczeń, posiadają blokadę w wybranym
położeniu. Dozownik wyposażony jest w system
natychmiastowego odcinania zasilania oraz
blokadę podawania wody.

Dozownik (mieszalnik) pojedynczy z selektorem
na cztery rodzaje chemii. Dozownik zawiera
specjalny układ zaworów Quad Diverter, który
zabezpiecza system przed wstecznym przepływem
chemii. Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji spełnia
wymogi Unii Europejskiej, zgodnie z normą
ED 1717.

Przenośny dozownik (mieszalnik) z możliwością
stosowania do kanistrów 5 l, 10 l lub 20 l. Dzięki
szybkozłączce pozwala na podłączenie do
standardowych węży (1/2" lub 3/4") doprowadzających wodę. Nie wymaga mocowania. Może
być zastosowany w przemyśle spożywczym lub
gastronomii według procedur HACCP.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Mycie ze spryskiwaczem

Mycie
ze spryskiwaczem

Sprzęt ręczny

Sprzęt ręczny

Dane techniczne

38301 GB

38331 GB

Dane techniczne

wydajność
kolor reduktora
możliwość mieszania
cena netto
cena brutto

4 l/min.
szary
1:3 - 1:125
389,00 zł
474,58 zł

14 l/min.
żółty
1:3 - 1:350
393,00 zł
479,46 zł

wydajność
kolor reduktora
możliwość mieszania
cena netto
cena brutto

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Zmywarki
do posadzek

Mycie
ze spryskiwaczem

Zmywarki
do posadzek

Sprzęt ręczny

Mycie ręczne
naczyń

39441 GB

39421 GB

Dane techniczne 5801 GB

4 l/min.

2 x 4 l/min.
2 x 14 l/min.
szary / żółty
1:3 - 1:125
1:3 - 1:350
743,00 zł
906,46 zł

wydajność
4 l/min.
15 l/min.
34 l/min.
kolor reduktora
szary
żółty
czarny
możliwość mieszania 1:2 - 1:125 1:6 - 1:500 1:8 - 1:750
cena netto
227,00 zł 227,00 zł 227,00 zł
cena brutto
276,94 zł 276,94 zł 276,94 zł

szary
1:3 - 1:125
732,00 zł
893,04 zł

5804 GB

5809 GB
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Chemia profesjonalna

DOZOWNIKI - MIESZALNIKI ZASILANE WODĄ

World Chem

Hydro Master

kod: HN 616 GB
kod: HN 617 GB

kod: HN 959 GBT

kod: HN 206 GB

Hydro Pump

World Chem

Hydro Master

Dozownik przyciskowy, zalecany do gastronomii.
Dozowanie ustalonej ilości koncentratu chemicznego następuje po naciśnięciu przycisku - pompa
nie jest zasilana wodą. Możliwość zastosowania
reduktora, który montuje się wewnątrz dozownika, pod przyciskiem, w celu dozowania odpowiedniej ilości porcji koncentratu. Nadmiernemu
dozowaniu można zapobiegać, instalując przed
pompą tzw. dyszę zapobiegawczą, z funkcją
opóźniania. Dozownik przystosowany jest do
pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii
według procedur HACCP.

Zasilany wodą wielofunkcyjny system dozująco myjący, na dwa rodzaje chemii, do mycia i dezynfekcji przy niskim ciśnieniu wody. Automatycznie miesza i dozuje chemię w postaci piany lub
rozpylonej cieczy (spray). Wyposażony w funkcję
płukania czystą wodą. Wszystkie elementy do
montażu i obsługi znajdują się w zestawie.
Odporny na działanie silnych związków chemicznych. Dozownik przystosowany jest do pracy
w przemyśle spożywczym lub gastronomii według
procedur HACCP, spełnia europejskie standardy
dotyczące wody.

Dozownik (mieszalnik) na jeden rodzaj chemii,
z możliwością montażu na ścianie lub beczce, sterowany zaworem kulowym. Może być stosowany
z pojemnikami koncentratu każdej wielkości - nie
zachodzi konieczność przechylania pojemnika
w celu korzystania z jego zawartości. Solidna
konstrukcja, prosty montaż i demontaż, ekonomiczna eksploatacja i konserwacja, efektywne
wykorzystanie przestrzeni.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Sprzęt ręczny

Mycie
metodą "spray"

Mycie ręczne naczyń

Mycie pianą

Dane techniczne

rodzaj wylewki
wydajność
(dotyczy obu modeli)
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Hydro Pump

wąż igielitowy
doprowadzający chemię
cena netto
cena brutto

616 GB

617 GB

aluminium
PCV
30 ml - bez redukcji
22 ml - reduktor 8 mm
15 ml - reduktor 17 mm
2m
2,4 m
150,00 zł
183,00 zł

142,00 zł
173,24 zł
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Gastronomia,
przemysł spoż.

Sprzęt ręczny

Zmywarki do posadzek

Dane techniczne

World Chem

Dane techniczne

wydajność - roztwór roboczy
wydajność - płukanie wodą
temp. wody doprowadzonej
przybliżony stopień rozcieńczania
cena netto
cena brutto

10 l/min.
18 l/min.
max 65 OC
1:10 - 1:400
1666,00 zł
2032,52 zł

wydajność
ilość środków chemicznych
przybliżony stopień rozcieńczania
cena netto
cena brutto

Hydro Master

22 l/min.
1
1:4 - 1:180
339,00 zł
413,58 zł

CHEMIA PROFESJONALNA - SYSTEMY DOZOWANIA I AKCESORIA

Chemia profesjonalna

ELEKTRONICZNE SYSTEMY DOZOWANIA

Min-E-Wash

Stacja dozowania

Sprite

kod: SD 220

kod: HN D4-697MDABA

kod: HN 15-06875-00
kod: HN 15-06875-01CP

Stacja dozowania 200 l

Sprite

Min-E-Wash

Stacja szybkiego dozowania roztworu roboczego
preparatu chemicznego do zmywarek. Zawiera
automatyczny dozownik (mieszalnik) na jeden
rodzaj chemii z mechanizmem do montowania na
beczce. W krótkim czasie napełnia beczkę
określonym roztworem roboczym. Czas wypływu
200 l preparatu - do 1 minuty. Stacja może być
zastosowana w przemyśle spożywczym lub
gastronomii według procedur HACCP.

System dozowania na dwa rodzaje chemii do
zmywarek gastronomicznych. Pasuje do wszystkich
typów zmywarek. Fabryczne okablowanie ułatwia
instalację, a dostęp od przodu upraszcza serwisowanie. Programowalny sterownik umożliwia
precyzyjne dozowanie środków chemicznych,
a czujnik przewodności zapewnia stałe stężenie
detergentu. Dozownik przystosowany jest do pracy
w przemyśle spożywczym lub gastronomii według
procedur HACCP.

Automatyczny dozownik do małych zmywarek
gastronomicznych. Dozuje jeden produkt do mycia
naczyń i szkła. W zależnie od modelu, wyposażony jest w czujnik przewodności lub prędkości
dozowania detergentu. Dozownik przystosowany
jest do pracy w przemyśle spożywczym lub gastronomii według procedur HACCP.

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Zmywarki do posadzek

Dane techniczne

wydajność (do beczki)
wydajność (do zmywarki)
ilość środków chemicznych
przybliżony stopień rozcieńczania
cena netto
cena brutto

Zmywarki do naczyń

Zmywarki do naczyń

SD 200

19 l/min.
200 l/min.
1
1:4 - 1:240
2100,00 zł
2562,00 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008

Dane techniczne

wydajność - roztwór roboczy
wydajność - płukanie wodą
ilość środków chemicznych
cena netto
cena brutto

Sprite

200 ml/min.
0-30 ml/min.
2
1683,00 zł
2053,26 zł

Dane techniczne 15-06875-00

15-06875-01CP

przepływ
0-100 ml/min.
0-100 ml/min.
zasada działania
prędkość dozowania przewodność lub prędkość
czujnik przewodności
nie
tak
ilość pomp
1
1
ilość produktów chemicznych
1
1
rurka
santoprene
santoprene
cena netto
511,00 zł
701,00 zł
cena brutto
623,42 zł
855,22 zł
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AKCESORIA DO POJEMNIKÓW
Dozownik do butelek 1 l

Chemia profesjonalna

Prosty w użyciu dozownik do butelek 1 l. Podziałka na dozowniku umożliwia precyzyjne
dozowanie środka; Dozowanie 10, 15, 20, 25 ml.
Kod zamówienia:

Cena netto:

Cena brutto:

D25

3,85 zł

4,70 zł

Dozownik naciskowy
Prosta w użyciu pompka do butelek 1 l, umożliwiająca precyzyjne dozowanie środka. Dozowanie
2-3 ml.
Kod zamówienia:

Cena netto:

Cena brutto:

D03

4,48 zł

5,47 zł

Spryskiwacz do butelek 1 l
Spryskiwacz do butelek 1 l. Umożliwia dwa sposoby nanoszenia roztworu - rozpylanie stożkowe
oraz spryskiwanie punktowe. Dozowanie 1 ml.
Kod zamówienia:

Cena netto:

Cena brutto:

D01

1,85 zł

2,26 zł

Pompka dozująca
70

Prosta w użyciu pompka do kanistrów 5 l, 10 l, 20 l. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka;
Dozowanie 30 ml.
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Kod zamówienia:

Cena netto:

Cena brutto:

PD20

34,56 zł

42,16 zł

TENZI Sp. z o.o. - cennik 23.06.2008
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Czyste rozwiązanie

Chemia profesjonalna

brudnych problemów

•
•
•
•

Restauracje, bary, puby, kawiarnie, stołówki (kuchnie i sale konsumpcyjne) ................................................................................................................................. 72
Hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty, motele, zajazdy, budynki administracji publicznej ........................................................................................................... 73
Szkoły, przedszkola, uczelnie, instytuty, osiedla akademickie ........................................................................................................................................................ 76
Pojazdy mechaniczne ....................................................................................................................................................................................................................... 78
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RESTAURACJE, BARY, PUBY, KAWIARNIE, STOŁÓWKI (KUCHNIE I SALE KONSUMPCYJNE)

Chemia profesjonalna

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

72

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

str. 42

Mycie i dezynfekcja rąk.

Sapone Dez Extra: mydła używać każdorazowo
przed podjęciem pracy. Namydlić ręce. Myć przez
około 60 sekund, następnie spłukać czystą wodą
pitną.

Mycie:
- silnie natłuszczonych pieców,
- zatłuszczonych i przypalonych
piekarników, grilli i rusztów,
- zatłuszczonych okapów klimatyzatorów,
- zabrudzonych sadzą kominków,
- silnie zatłuszczonych i zasmolonych komór
wędzarniczych.

- roztwór 0,5-2 l / 10 l wody,
Gran Smog: Nałożyć rozcieńczony preparat,
najlepiej w postaci piany. Odczekać kilka minut aż - temperatura 40-60 °C,
zareaguje. Przetrzeć mytą powierzchnię. Dobrze - czas działania 10-20 minut.
zmyć oraz spłukać ciepłą wodą.

str. 35

Mycie i dezynfekcja studzienek ściekowych,
pojemników na odpady, kontenerów na
żywność, miejsc składowania śmieci, wózków
transportowych.

GranClor 2006: Nałożyć preparat, najlepiej
spryskiwaczem. Odczekać kilka minut. Zmyć
i spłukać ciepłą wodą, najlepiej pod ciśnieniem.

- roztwór 0,2-1 l / 10 l wody,
- temperatura 20-60 °C,
- czas działania 5-15 minut.

str. 36

Ręczne mycie naczyń metodą namaczania.

Gran Rex: Naczynia zanurzyć w roztworze.
Odczekać kilka minut. Myć ręcznie. Spłukać czystą
wodą pitną.

- roztwór 10-60 ml /10 l wody,
- temperatura około 40 °C.

str. 32

Mycie naczyń w zmywarkach
automatycznych.

Gran Di-Cl: Myć naczynia zgodnie z cyklem pracy - dozowanie około 1:500 (20
ml / 10 l wody),
zmywarki.
- temperatura wody ok. 60 °C.

str. 33

Płukanie i nabłyszczanie naczyń w
zmywarkach automatycznych.

Gran Simo: Płukać naczynia zgodnie z cyklem
pracy zmywarki.

- dozowanie 20-50 ml / 10 l
wody).

str. 34

Odkamienianie bojlerów, zmywarek,
wyparzarek, systemów rozdzielania potraw,
bemarów oraz posadzek kamiennych,
ceramicznych, klinkierowych.

Gran Ston: Nałożyć preparat. Odczekać.
Wyszorować. Zmyć czystą wodą pitną, najlepiej
pod ciśnieniem. Można stosować poprzez
zanurzenie.

- roztwór 0,1-1 l / 10 l wody,
- czas działania 15-30 minut,
- silne zakamienienia 1:3 z
wodą.

str. 34

Mycie, pielęgnacja i konserwacja
wyposażenia gastronomicznego ze stali
nierdzewnej.

Gran Still: Nałożyć preparat, najlepiej metodą
natryskową. Odczekać chwilę, przetrzeć, zmyć
czystą wodą pitną. Wypolerować do sucha.

- roztwór 200-500 ml / 10 l
wody.

str. 39
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Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

strona

TENZI - PROFESJONALNIE I CZYSTO
ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

strona

Mycie i dezynfekcja blatów, stołów i krajalnic
(powierzchni roboczych) ze stali nierdzewnej
oraz pomieszczeń sanitarnych.

- roztwór 200 ml / 10 l wody,
Gran Qat: Przetrzeć szmatką nasączoną
preparatem. Odczekać, spłukać czystą wodą pitną. - temperatura wody ok. 20 °C,
- czas działania 15 minut.

str. 37

Mycie i dezynfekcja lodówek, zamrażarek,
szaf i lad chłodniczych, pojemników
szklanych, tacek, kuwet.

- roztwór 200 ml / 10 l wody,
Gran Qat: Przetrzeć szmatką nasączoną
preparatem. Odczekać, spłukać czystą wodą pitną. - temperatura wody ok. 20 °C,
- czas działania 15 minut.

str. 37

Mycie szyb w części restauracyjnej obiektu.

Glass: Stosować metodą natryskową lub zmywak - roztwór 100-150 ml / 10 l
wody.
+ zbierak, wypolerować do sucha.

str. 19

Bieżąca pielęgnacja mebli, stołów,
wyposażenia w części restauracyjnej obiektu.

Office Clean: Przetrzeć, wypolerować do sucha.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 18

Codzienne mycie posadzek, ścian, drzwi,
parapetów w części kuchennej i
restauracyjnej obiektu.

Gran Oll: Namoczyć powierzchnię roztworem
roboczym. Odczekać chwilę, przeszorować,
przepłukać powierzchnię wodą. W razie potrzeby
wytrzeć do sucha.

- roztwór 50-100 ml / 10 l
wody.

str. 39

Chemia profesjonalna

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

HOTELE, OŚRODKI WCZASOWE, PENSJONATY, MOTELE, ZAJAZDY,
BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie
Posadzki kamienne, ceramiczne,
klinkierowe.

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

strona

Ronal: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat, - roztwór 100-200 ml / 10 l
wody.
chwilę odczekać. Przeszorować, wytrzeć posadzkę.

str. 20

TopEfekt® CITRO: Bieżące zmywanie: przetrzeć - roztwór 25 ml / 10 l wody.
(posadzki szkliwione). Wypolerować.

str. 17

- roztwór 50 ml / 10 l wody.

str. 16

TopEfekt® NORMAL: Bieżące zmywanie:
przetrzeć i przepłukać (posadzki chropowate,
matowe).
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PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

Chemia profesjonalna

Posadzki elastyczne, linoleum, winyl, PCV gruntowne zmywanie.

Konserwacja posadzek elastycznych oraz
kamiennych chłonnych nie szkliwionych.

Dywany, wykładziny dywanowe,
powierzchnie tekstylne.

74
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ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

strona

- roztwór 100-200 ml / 10 l
wody.

str. 20

TopEfekt® EXTRA: Bieżące zmywanie: przemyć - roztwór 50 ml / 10 l wody.
roztworem roboczym, wypolerować do sucha.

str. 15

TopEfekt® STR: Gruntowne zmywanie: nałożyć
preparat. Chwilę odczekać, przeszorować,
wypłukać posadzkę.

TopEfekt® TOTAL: Zdjąć zniszczoną wyprawę
razem z brudem. Dobrze wypłukać posadzkę
bieżącą wodą.

- roztwór 2-3 l / 10 l wody.

str. 14

TopEfekt® KAN: Ręcznie położyć około 3
warstwy wyprawy polimerowej. Po około 12
godzinach wypolerować.

Bez rozcieńczania.

str. 14

TopEfekt® DIAM: Stosować do codziennego
zmywania wypraw polimerowych.

- roztwór 25 ml / 10 l wody.

str. 16

Textil-Ex: Pranie odkurzaczem ekstrakcyjnym,
odświeżanie: spryskać, wypłukać.

- roztwór 100 ml / 10 l zimnej
wody.

str. 25

Textil: Szamponowanie szczotką, gruntowne
czyszczenie: spryskać, wyszorować, wypłukać.

- roztwór 200-500 ml / 10 l
zimnej wody.

str. 25

TopEfekt® PUNKT: Odplamianie: ślady po
smole, gumie do żucia, pastach do butów,
plastelinie - używać punktowo.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 26

TENZI - PROFESJONALNIE I CZYSTO

Wyposażenie wnętrz - meble, szkło, drewno.

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

strona

Office Clean: Bieżące mycie: spryskać. Przetrzeć, Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.
wypolerować do sucha.

str. 18

Top Klin: Odplamianie punktowe: stosować wg.
potrzeb, na ślady po palcach, nalepkach,
długopisie, ołówku, farbie drukarskiej.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 26

Gran Still: Bieżące mycie: Nałożyć preparat
szmatką lub metodą natryskową. Polerować
szmatką do uzyskania połysku.

- roztwór 200-500 ml / 10 l
wody.

str. 39

Top Klin: Natrysnąć. Przetrzeć szmatką.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 26

Santariaty i wyposażenie:
- brodziki,
- wanny,
- natryski / kabiny,
- armatura łazienkowa,
- toalety, pisuary,
- kafelki ceramiczne.

TopEfekt® SANIT: Przetrzeć, spłukać, wytrzeć do - roztwór 0,1-1 l / 10 l wody.
sucha.

str. 22

Urządzenia sanitarne, posadzki odkamienianie i odrdzewianie.

Derast: Stosować tylko w razie potrzeby. Nałożyć - roztwór 1 l / 10 l wody.
preparat. Odczekać chwilę, w razie potrzeby
przeszorować. Spłukać dużą ilością bieżącej wody.

str. 23

Szyby okienne, szkło, ramy, lustra.

Glass: Nałożyć preparat, zmyć powierzchnię,
wypolerować do sucha.

Windy, stal nierdzewna.

- roztwór 150 ml / 10 l wody.

Chemia profesjonalna

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

str. 19

75
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SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UCZELNIE, INSTYTUTY, OSIEDLA AKADEMICKIE
PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

Chemia profesjonalna

Posadzki PCV, lastriko (korytarze,
pomieszczenia).

Posadzki gresowe (korytarze,
pomieszczenia).

Parkiet lakierowany, powierzchnie
gumowane (sale gimnastyczne).

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie
- roztwór 100 ml / 10 l wody.

str. 20

TopEfekt® SAN: Konserwacja: ręcznie położyć Stosować bez rozcieńczania 2-3 warstwy wyprawy polimerowej, pozostawić do preparat gotowy do użycia.
wyschnięcia. Po około 12 godzin wypolerować.

str. 14

TopEfekt® DIAM: Pielęgnacja: przetrzeć,
wypolerować.

- roztwór 25 ml / 10 l wody.

str. 16

GresKam: Gruntowne zmywanie: nałożyć
preparat, przeszorować, wypłukać posadzkę.

- roztwór 100 ml / 10 l wody.

str. 21

DeKam: Bieżące zmywanie: przetrzeć dobrze
wyciśniętą szmatką, osuszyć.

- roztwór 50 ml / 10 l wody.

str. 16

TopEfekt® NORMAL: Gruntowne zmywanie:
nałożyć preparat, przeszorować, przepłukać lub
przetrzeć wilgotną szmatką, osuszyć.

- roztwór 100 ml / 10 l wody.

str. 16

Ronal: Gruntowne zmywanie: nałożyć preparat,
przeszorować, wypłukać posadzkę.

TopEfekt® DIAM: Bieżące zmywanie: przetrzeć, - roztwór 25 ml / 10 l wody.
osuszyć, przefroterować.
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Drabinki, urządzenia gimnastyczne,
powierzchnie do ćwiczeń.
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strona

Gran Qat: Zdezynfekować okresowo. Przetrzeć,
osuszyć.

- roztwór 200 ml / 10 l wody,
- temperatura 20 °C,
- czas działania 15 minut.

str. 16

str. 37

TENZI - PROFESJONALNIE I CZYSTO

Baseny, pomieszczenia przylegające, szatnie,
prysznice, sanitariaty.

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

strona

GranClor 2006: Dezynfekcja: Nałożyć preparat, - roztwór 200 ml / 10 l wody,
- temperatura 20 °C,
przeszorować, spłukać bieżącą wodą.
- czas działania 15 minut.

str. 36

- roztwór 200 ml / 10 l wody,
- temperatura 20-40 °C,
- czas działania ok. 15 minut.

str. 23

Derast: Okresowe odkamienianie: nałożyć
preparat, przeszorować, dobrze spłukać bieżącą
wodą.

Wyposażenie sanitariatów:
- umywalki,
- muszle klozetowe,
- pisuary,
- kafelki ceramiczne,
- armatura łazienkowa.

dozowanie

- roztwór 0,1-1 l / 10 l wody.
WC Sani: Bieżące zmywanie i odkamienianie:
nałożyć preparat, przetrzeć, wypłukać i wytrzeć do
sucha.

str. 22

- roztwór 200 ml / 10 l wody,
Gran Qat: Przetrzeć szmatką nasączoną
preparatem. Odczekać, spłukać czystą wodą pitną. - temperatura wody ok. 20 °C,
- czas działania 15 minut.

str. 37

Szyby, ramy okienne.

Glass: Nałożyć preparat, zmyć powierzchnię,
wypolerować do sucha.

- roztwór 100-150 ml / 10 l
wody.

str. 19

Wyposażenie wnętrz - ławki, meble, sprzęt
komputerowy.

TopEfekt® MAX: Bieżące zmywanie: przetrzeć,
wypolerować.

- roztwór 50 ml / 10 l wody.

str. 18

Top Klin: Odplamianie - stosować punktowo.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 26
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POJAZDY MECHANICZNE

Chemia profesjonalna

PROBLEM: przeznaczenie i zastosowanie

ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie

strona

Karoserie pojazdów osobowych.

Car Max: Metoda bezdotykowa - nałożyć pianę
lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie
wysokim ciśnieniem (130-150 bar,
12 l wody / min.).

- 1:10 - 1:15 z wodą.

str. 46

Karoserie pojazdów dostawczych.

SuperGreen Specjal: Metoda bezdotykowa nałożyć pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę.
Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150
bar, 12 l wody / min.).

- 1:25 - 1:30 z wodą.

str. 47

Pojazdy specjalnego przeznaczenia,
plandeki, pojazdy silnie zanieczyszczone.

Truck Clean: Metoda bezdotykowa - nałożyć
pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać
dokładnie wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l
wody / min.).

- 1:20 - 1:30 z wodą.

str. 47

Pojazdy osobowe i dostawcze - mycie ręczne.

Shampo Neutro: Po zmyciu cząsteczek piasku,
nałożyć preparat na karoserii (gąbką lub
szczotką). Myć ręcznie, spłukać wodą.

- roztwór 100 ml / 10 l wody.

str. 46

Owady, insekty na szybach i karoserii.

Mosquitos: Przed przystąpieniem do mycia
nałożyć preparat metodą natryskową. Zmywać
ręcznie lub bezdotykowo. Dobrze spłukać bieżącą
wodą.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 52

Felgi, kołpaki metalowe, plastikowe,
aluminiowe.

En-Jee: Bieżące mycie. Nanosić metodą
natryskową. Chwilę odczekać, zmyć wodą pod
ciśnieniem.

- 1:3 - 1:5 z wodą.

str. 50

Felgi aluminiowe.

- 1:3 - 1:5 z wodą.
Alux: Gruntowne mycie. Nałożyć szmatką lub
gąbką. Odczekać chwilę, zmyć wysokim ciśnieniem.

str. 50

Konserwacja karoserii pojazdów.

Rollex: Czystą karoserię zrosić mgiełką. Dobrze
spłukać wodą, najlepiej zdemineralizowaną.
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- 1:500 z wodą (20 ml / 10 l
wody).

str. 49

TENZI - PROFESJONALNIE I CZYSTO
ROZWIĄZANIE: metoda użycia

dozowanie
- 1:3 - 1:5 z wodą.

strona

Konserwacja opon, uszczelek gumowych,
plastików na zewnątrz pojazdu.

Gumlax: Po umyciu pojazdu rozprowadzić
preparat pędzlem lub gąbką na elementach
plastikowych i gumowych. Poczekać do wyschnięcia. W razie potrzeby operację powtórzyć.

Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski
rozdzielczej i innych plastików wewnątrz
pojazdu.

TopEfekt® KOK GT: Nałożyć szmatką. Przetrzeć, Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.
poczekać do wyschnięcia. Efekt satyny.

str. 9

SilKok GT: Nałożyć szmatką. Przetrzeć, poczekać
do wyschnięcia. Błyszczący.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 10

Dywaniki, siedzenia, tekstylia.

Texwash: Nałożyć metodą natryskową,
przeszorować szczotką. Wypłukać bieżącą wodą i
osuszyć odkurzaczem sucho-mokro.

- roztwór 1 l / 10 l wody.

str. 51

Szyby, lusterka.

Top Glass: Natrysnąć 1 ml / m2 powierzchni.
Odczekać chwilę, wytrzeć do sucha, wypolerować.

Stosować bez rozcieńczania preparat gotowy do użycia.

str. 52

Dekonserwacja nowych pojazdów z
polimerowych wosków ochronnych.

Decop: Nałożyć preparat metodą bezdotykową.
Odczekać chwilę. Zmywać ciśnieniem minimum
150 bar przy temperaturze wody przekraczającej
70 °C.

- 1:20 z wodą.

str. 54

str. 53
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