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Nagytakarítás, napi takarítás mesterfokon

A Kemvit épülethigiéniai termékek kifejezetten a professzionális piac számára készülnek. Elkötelezett 
hívei vagyunk a minőségnek, és ezzel egyetemben a környezetvédelemnek is. Termékeink fejlesztése 
során nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati megoldások keresésére, amelyek segítségével a minőség 
mellett óvjuk földünk értékeit is.

A több mint 25 éves tapasztalatunkkal a higiéniai és épülethigiéniai termékek piacán, egy olyan 
termékcsaládot állítottunk össze, amely megkönnyíti a rendszeres tisztítást és a kiemelkedő higiéniai 
szint fenntartását minden helyiségben, intézményben, legyen szó lakóépületekről, egészségügyről, 
sportlétesítményekről, gyógyfürdőkről vagy akár ipari csarnokokról.

Minden terméket és megoldást az általunk kiszolgált iparágak alapos ismerete alapján fejlesztünk 
ki. Kizárólag prémium kategóriás, Finnországban fejlesztett és gyártott termékekkel állunk Partnereink 
rendelkezésére.





KW TIPTOP Omena

Cikkszám
183555 3 × 5 l

Kiszerelés

Enyhén lúgos, alacsony habzású általános tisztítószer. 
Szilárd felületek tisztításához, kézi és gépi felhasználáshoz 
is. Mellékhelyiségek tisztítására is alkalmas. Nem tartalmaz 
foszfátot. Friss alma illattal.

Lúgos kémhatású általános tisztítószer
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Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Zöldes színű folyadék, alma illattal

• Koncentrátum pH: 10,5
• Oldat pH: 8,3-9,7

• Napi takarítás
• Felülettisztítás
• Mellékhelyiségek tisztítása
• Kézi és gépi felhasználáshoz is

• Napi takarítás: 0,4-1,2 ml / 1 liter víz
• Napi takarítás szaniter létesítményekben:

0,4-2 ml / 1 liter víz
• Alaptisztítás: 5-10 ml / 1 liter víz
• Felülettisztítás: 2-5 ml / 1 liter víz



KW SPECIAL
Erősen lúgos kémhatású, alacsony habzású általános 
tisztítószer, kifejezetten az erősen zsíros szennyeződések 
eltávolítására. Alumínium tisztításához is alkalmas. 
Biológiailag lebomló termék.

Erősen lúgos kémhatású általános tisztítószer

Cikkszám
185125 3 × 5 l

Kiszerelés
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Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Sárgás színű, szagtalan folyadék

• Koncentrátum pH: 13,5
• Oldat pH: 11,8

• Napi takarítás
• Felülettisztítás
• Alaptisztítás
• Olaj, zsír, korom, alga és mész eltávolítása
• Nora® gumipadló tisztítás
• Kerámia csempe tisztítás
• Biztonsági padlóburkolat tisztítás
• Alumínium tisztítás
• Kézi és gépi felhasználáshoz is
• Magasnyomású mosóval is használható

• Napi takarítás: 1-10 ml / 1 liter víz
• Alaptisztítás: 10-20 ml / 1 liter víz
• Felülettisztítás: 5 ml / 1 liter víz
A meleg víz növeli a mosási teljesítményt!

Nora® gumipadló:
• Napi takarítás: 1-10 ml /1 liter víz 
használatakor gyémántszálas kefével.

Kerámia csempe és biztonsági padlóburkolat:
• Első tisztítás: 50 ml / 1 liter víz
• Napi takarítás: 1-10 ml /1 liter víz
• Alaptisztítás: 10-20 ml / 1 liter víz



KW Fresh Tropical

Cikkszám
185085 3 × 5 l

Kiszerelés

Savas kémhatású általános tisztítószer
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Enyhén savas tisztítószer kifejezetten napi takarításhoz. Rendszeres 
használat esetén megakadályozza a rozsda, a réz, a mész és más 
lerakódások megtapadását a felületeken, ezáltal elkerülhető az erős 
savak használata. Friss trópusi gyümölcs illattal.
Ajánlott egészségügyi intézményekben, sportlétesítmények, uszodák, 
fürdők, szaunák (alkalmas magas hőmérsékletű szaunák tisztításához 
is) és egyéb szaniterek tisztításához. Alkalmas építőipari tisztításhoz, 
betonpor eltávolításhoz is. Biológiailag lebomló termék.

Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Pirosas színű folyadék, friss trópusi gyümölcs 
illattal

• Koncentrátum pH: 2,5
• Oldat pH: 4,5

• Napi takarítás
• Felülettisztítás
• Alaptisztítás
• Rozsda, réz, mész lerakódás eltávolítása
• Egészségügyi intézmények tisztítása
• Sportlétesítmények tisztítása
• Uszodák, fürdők tisztítása
• Szaunák tisztítása
• Szaniterek tisztítása
• Építőipari tisztítás - betonpor eltávolítás

• Napi takarítás: 1-3 ml / 1 liter víz
• Alaptisztítás: 4-5 ml / 1 liter víz

Higítás nélkül használható WC-csészében. 
Hagyja hatni és öblítse le. Használja 
mérőpohárral.



Cikkszám
185191 10 × 1 l

Kiszerelés

KW Hapanpesugeeli

Erősen savas kémhatású tisztítógél WC tisztításhoz és 
vízkőeltávolításhoz

Erősen savas kémhatású, használatra kész gél, kifejezetten WC 
tisztításhoz és vízkőeltávolításhoz. Gél állagának köszönhetően 
megmarad a függőleges felületeken is és nem szükséges a 
semlegesítése.
Ajánlott üvegek és tükrök tisztításához, vízkőtelenítéséhez nedves 
helyiségekben, illetve WC-csésze tisztításához.

Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Színtelen, szagtalan gél

• Oldat pH: 0,7

• Vízkőeltávolítás
• Nedves helyiségek tisztítása
• WC tisztítás
• Üvegtisztítás
• Tükörtisztítás

Nedvesítse meg a mosandó felületet vízzel.
Alkalmazza a gélt önmagában vagy 1:1 
arányban hígítva. Hagyja rajta 5-15 percig, 
ügyelve arra, hogy a felület nedves maradjon. 
Alkalmazzon súrolóeszközt. Használat után 
öblítse le és szárítsa meg a kezelt felületet. A 
kezelt felületet nem kell semlegesíteni.
A WC-csésze tisztítása során vigye fel a gél a 
csészére, hagyja rajta, alaposan súrolja át, majd 
öblítse le a WC-t.



KW I-TEK 13

Cikkszám
184485 3 × 5 l

Kiszerelés

Erősen lúgos kémhatású ipari tisztítószer

Erősen lúgos kémhatású, alacsony habzású ipari tisztítószer, 
kifejezetten az erősen zsíros szennyeződések eltávolítására. 
Hatékonyan távolítja el a zsírokat, olajat, szurkot, viaszt és egyéb 
makacs szennyeződéseket. Alkalmas vízálló felületekhez garázsokban 
és ipari csarnokokban.
Alkalmas kézi és gépi tisztításhoz is, magasnyomású mosóval is.

Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Sárgás színű, szagtalan folyadék

• Koncentrátum pH: 13
• Oldat pH: 11,3

• Felülettisztítás
• Alaptisztítás
• Zsír, olaj, szurok, viasz eltávolítása
• Garázsok, csarnokok tisztítása
• Kézi és gépi felhasználáshoz is
• Magasnyomású mosóval is használható

• Napi takarítás: 1-10 ml / 1 liter víz
• Alaptisztítás: 10-100 ml / 1 liter víz
Használjon meleg vagy forró vizet. Hagyja hatni 
5-10 percig, dörzsölje át és alaposan öblítse le.

Magasnyomású mosóval 3-10%-os 
adagolással.

Ne használja alumíniumon!





FINN HAMMER

Cikkszám
FH184035 3 × 5 l

Kiszerelés

Cement- és betonmaradvány eltávolító

Savas kémhatású, biológiai eredetű tisztítószer a mész- és cementmaradványok, 
olaj, zsír és más szennyeződések eltávolításához. Használható szerszámokon, 
gépeken és más hasonló felületeken. Nem károsítja az alumíniumot, a festéket, az 
üveget vagy a gumit. Különösen alkalmas betonpadlók tisztítására.
A Finn Hammer betonoldószer egy kiemelkedő biológiai eredetű betonoldószer, 
amely nagyon gyorsan és egyszerűen távolítja el a beton és egyéb maradványokat 
mechanikai kopás nélkül.

Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Színtelen, szagtalan folyadék

• Oldat pH: 2,5

• Betonpadlók tisztítása
• Betonmaradványok eltávolítása
• Mész- és cementmaradványok eltávolítása
• Olaj, zsír eltávolítása
• Szerszámok, gépek tisztítása
• Betonkeverő tisztítás
• Keverőautó tisztítás
• Építőipar, betonipar, bányaipar
• Szerszámgépipar, gépkölcsönzők
• Betonpadlók beépítői és felújítói számára

Az oldószert permetezővel vagy ecsettel vigye 
fel a kezelni kívánt területre.
Hagyja az oldószert hatni 20-40 percig, ügyelve 
arra, hogy a felület nedves maradjon.
A kezelt felületet magasnyomású mosóval 
alaposan öblítse le. A kisebb részeket érdemes 
áztatással tisztítani.
A betoneltávolító ajánlott használati 
hőmérséklete +5°C felett.





KW Yocoair

CikkszámIllat
1845402
1845602

Maracuja
Zöld alma

20 × 200 ml
20 × 200 ml

Kiszerelés

Légfrissítő és szagtalanító spray

Biológiailag lebomló, környezetbarát spray, friss gyümölcsös illattal. 
Nem tartalmaz hajtóanyagokat vagy más káros anyagokat.
Kiválóan alkalmas mosdókban, dohányzókban. Biológiailag lebomló 
termék.

Megjelenés

Alkalmazási területek

pH

Adagolás

• Színtelen, illatosított használatra kész 
folyadék szórófejes fl akonban

• Oldat pH: 8

• Közösségi területek légfrissítése
• Mosdók szagtalanítása
• Dohányzók szagtalanítása

Permetezze a terméket a levegőbe
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