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נוזֹליים וסבונים ִדטרגנטים חיטוי, ניֱקוי, תכשירי בייצור בארץ המוביֹלות מהחברות הינה כימיֱקֹלים שחר
המוסִדי. בתחום מגוונות ֹלאפֹליֱקציות

שֹל שונים סוגים ֹלהסרת תכשירים סִדרת בינהם: שונים, מוצרים כ-50 מייצרת החברה : מוצרינו מגוון
ארוכה, ֹלהשריה שונות ֹלאפֹליֱקציות שומנים מסירי נוזֹלים סִדרת החֹלב. ובמשֱק בתעשייה ואבן משֱקעים

תכשירים ובֹלעִדיו. חיטוי מרכיבי עם תעשייתים כֹלים ֹלמִדיחי נוזֹליים סבונים ועוִד. בֱקור או בחום ֹלניֱקוי
מפתחים אנו ובנוסף ( ) סגורות מערכות ֹלניֱקוי תעשייתי, ֹלניֱקוי תכשירים ומזון, כֹלים מערכות CIPֹלחיטוי

. ֹלֱקוחות ִדרישת פי עֹל בהתאמה חִדשים מוצרים העת כֹל

ֹלצורך גִדוֹלים סכומים החברה השֱקיעה שחר, שאוֹל מר ע"י ב- 1973 היווסִדה מאז : ופיתוח מחֱקר
את שימש הרב והניסיון המיִדע יִדועות. בינֹלאומיות מחברות ייחוִדיות פורמוֹלות רכישת כוֹלֹל ומחֱקר פיתוח
ומגוונים. איכותיים מוצרים ֹלפיתוח וֹלבורנטים, מעבִדה מנהֹלת יועץ, כימאי הכוֹלֹל המֱקצועי המעבִדה צוות
תשובות מצאו ֹלא ֹלהם וניֱקיון חיטוי ֹלבעיות פתרון שחיפשו ֹלֱקוחות שֹל ֹלִדרישות מענה נתנו אֹלה חומרים

והוראות תֱקנים מפרטים, ֱקביעת נתונים, בעיבוִד עסוֱקים המעבִדה עובִדי כן כמו מתחרות. חברות אצֹל
יעיֹל בשימוש וסיוע תמיכה כוֹלֹל ֹלֱקוחות שֹל פניה ֹלכֹל הוֹלמים ופתרונות תשובות במתן ובעיֱקר יצור

במוצרינו. וחסכוני

החברה, שֹל טיב ביֱקורת במעבִדת ומתועִדת ֱקפִדניות טיב בִדיֱקות עוברת יצור מנת כֹל : ייצור תהֹליכי
ביֱקורת ִדוגמת ֹלאחסן שמטרתו מנגנון ֱקיים בנוסף החומרים. ותכוֹלת איכות ֹלמפרטים, ֹלהתאימה מנת עֹל

ֹלאחר גם המוצרים אחר מעֱקב ֹלאפשר מנת עֹל הייצור, מיום שנה ֹלמשך מנה מכֹל ומזוהה ממוספרת
ֹלֹלֱקוחות. הפצתם

הוטרינרי. והמכון הבריאות במשרִד המזון שרות ִדרישות ע"פ מיוצרים החברה מוצרי כֹל : אישורים
אבטחת ומערכת המזון שֹל ֹלמיֱקרוביוֹלוגיה המכון עם שוטף מֱקצועי ֱקשר החברה מֱקיימת בנוסף

המוצרים אחסון השונים, הייצור תהֹליכי גֹלם, חומרי ֱקבֹלת תהֹליכי כֹל עֹל המפֱקחת , ISOאיכות 9001
החברה. שֹל האיכות בנהֹלי הנִדרש פי עֹל אותם ומתעִדת ושיווֱקם,

ומכשירי כֹלים הִדחת ֹלמכונות אוטומטיים מינון מכשירי מתֱקינים החברה שֹל השירות טכנאי : טכני שירות
ֹלשמור כיצִד מִדריכים ואף וֹלמכשירים, ֹלמכונות הֹלֱקוח ִדרישת פי עֹל יזומות ביֱקורות מבצעים הֱקצפה.

הציוִד. שֹל שוטפת תחזוֱקה עֹל

מֹלון, בתי בשר, ֹלעיבוִד ומפעֹלים משחטות המזון, בתחום ובוֹלטות גִדוֹלות וחברות מפעֹלים : ֹלֱקוחותינו בין
שונים. ומוסִדות החֹלב תעשיית , רפתות ציבוריים, מטבחים ֱקייטרינג, חברות מסעִדות,

! ֹלֱקוחותינו ֹלשירות עת בכֹל עומִדים החברה ומתֱקני המֱקצועי הצוות העובִדים, צוות

מושֹלם ניֱקיון עֹל שמֱקפיִדים ֹלעסֱקים - כימיֱקֹלים שחר

רפתותעמוִד מזוןמטבחיםמוצר משחטותמפעֹלי
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העניינים תוכן
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מרוכז יוִדינוֹל
****

ֹלשימוש מוכן יוִדינוֹל
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הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

נעים. ריח בעֹל מיוחִד, ורוִד בצבע סמיך נוזֹל
מוסִדות, במטבחים, יִדיים ֹלשטיפת נוזֹל

וכִדו’. שרותים

ומרכיבים שטח פעיֹלי חומרים ִדטרגנטים,
היִדיים. עור עֹל ֹלהגנה

יִדייםסבונית ֹלשטיפת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

10% וֹלהֹלבנהכֹלור ֹלחיטוי

חריף. אופייני ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שירותים, ֹלחִדרי יסוִדי וֹלחיטוי ֹלהֹלבנה נוזֹל

מזון, בתעשיית מטבחים צנרת, סניטריה,
פתוחים. ומשטחים מים רכוזי ברפתות,

כֹלורי תת 10%.נתרן NaOCl

MDתעשייתי ציוִד וניֱקוי ֹלחיטוי

. אופייני ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל נוזֹל
אריזה וציוִד מזון ֹלעיבוִד ציוִד ֹלחיטוי מיועִד

עֹל בתכשירים ֹלהשתמש ניתן ֹלא בהם
מימי. בסיס

. 40% אֹלכהֹלן ,40% אתנוֹל

omd 10יִדיים ֹלחיטוי נוזֹל

אופייני. ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל, נוזֹל
יִדיים. ֹלחיטוי נוזֹל

גֹליצירין. אֹלכוהוֹל,

ֹליטר 4  | 11  |  23  |  200 | 1000

ֹליטר 11  |  23  |  200 | 1000

מבושם .נוזֹל
וריסוס. בהתזה רעים ריחות ֹלהפגת נוזֹל

אורגניים, ממיסים בושם, תמצית
ומנִדפים. אמוֹלגטורים

אויר רעיםמטהר ריחות ֹלהפגת

mr 5

ואנהיבטורים אֹלֱקֹלאֹליים, KOHמרכיבים

מתכות. עֹל ֹלהגנה

צבע. וחסר ריח חסר שֱקוף, נוזֹל
ושרופים כבִדים שומנים ֹלהסרת אֹלֱקאֹלי נוזֹל
סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים, בהֱקצפה

עבוִדה, משטחי המזון, בתעשיית בישוֹל כֹלי
ורצפות. נירוסטה כֹלי

ֱקשים שומנים ֹלהסרת

ֱק”ג 4  |  11  |  23  |  200  |1000

ֱק”ג 15  |  31  |  200  |1000

ֱק”ג 4  | 13  |  27  |  200  |1000

ֱק”ג 4  |  12  |  24  |  200  |1000

אופייני ריח בעֹל במיוחִד סמיך ירוֱק .נוזֹל
כֹלֹלי, וֹלניֱקיון כֹלים ֹלהִדחת שימושי רב תכשיר

ֹלשטיפת וֹלתעשייה.משמש ֹלמשֱק ֹלמטבח,
סניטריים, כֹלים רצפות,

מטבח. ארונות צבוע, עץ משטחי

עֹל ֹלהגנה מרכיבים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים,
פעיֹל. חומר 20% מינימום היִדיים, עור

ֱק”ג 4  |  12  |  24  |  200  |1000

P שימושי7 רב נוזֹלי סבון

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

KOH

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

שנהב אוכֹלאבֱקת ֹלכֹלי השרייה אבֱקת

ריח. חסרת ֹלבנה, אבֱקה
אוכֹל. כֹלי ֹלהשריית אבֱקה

שטח פעיֹלי אֹלֱקאֹליים מרכיבים מכיֹל
אֹלֱקאֹליים. הֹלבנה וחומרי

ֱק”ג 15

מזוןמטבחים מפעֹלי 4

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

5



הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

משחטותמטבחים מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

נעים. ריח בעֹל מיוחִד, ורוִד בצבע סמיך נוזֹל
מוסִדות, במטבחים, יִדיים ֹלשטיפת נוזֹל

וכִדו’. שרותים

ומרכיבים שטח פעיֹלי חומרים ִדטרגנטים,
היִדיים. עור עֹל ֹלהגנה

יִדייםסבונית ֹלשטיפת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון ביתמפעֹלי משֱק

10% וֹלהֹלבנהכֹלור ֹלחיטוי

חריף. אופייני ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שירותים, ֹלחִדרי יסוִדי וֹלחיטוי ֹלהֹלבנה נוזֹל

מזון, בתעשיית מטבחים צנרת, סניטריה,
פתוחים. ומשטחים מים רכוזי ברפתות,

כֹלורי תת 10%.נתרן NaOCl

MDתעשייתי ציוִד וניֱקוי ֹלחיטוי

. אופייני ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל נוזֹל
אריזה וציוִד מזון ֹלעיבוִד ציוִד ֹלחיטוי מיועִד

עֹל בתכשירים ֹלהשתמש ניתן ֹלא בהם
מימי. בסיס

. 40% אֹלכהֹלן ,40% אתנוֹל

omd 10יִדיים ֹלחיטוי נוזֹל

אופייני. ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל, נוזֹל
יִדיים. ֹלחיטוי נוזֹל

גֹליצירין. אֹלכוהוֹל,

ֹליטר 4  | 11  |  23  |  200 | 1000

ֹליטר 11  |  23  |  200 | 1000

מבושם .נוזֹל
וריסוס. בהתזה רעים ריחות ֹלהפגת נוזֹל

אורגניים, ממיסים בושם, תמצית
ומנִדפים. אמוֹלגטורים

אויר רעיםמטהר ריחות ֹלהפגת

mr 5

ואנהיבטורים אֹלֱקֹלאֹליים, KOHמרכיבים

מתכות. עֹל ֹלהגנה

צבע. וחסר ריח חסר שֱקוף, נוזֹל
ושרופים כבִדים שומנים ֹלהסרת אֹלֱקאֹלי נוזֹל
סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים, בהֱקצפה

עבוִדה, משטחי המזון, בתעשיית בישוֹל כֹלי
ורצפות. נירוסטה כֹלי

ֱקשים שומנים ֹלהסרת

ֱק”ג 4  |  11  |  23  |  200  |1000

ֱק”ג 15  |  31  |  200  |1000

ֱק”ג 4  | 13  |  27  |  200  |1000

ֱק”ג 4  |  12  |  24  |  200  |1000

אופייני ריח בעֹל במיוחִד סמיך ירוֱק .נוזֹל
כֹלֹלי, וֹלניֱקיון כֹלים ֹלהִדחת שימושי רב תכשיר

ֹלשטיפת וֹלתעשייה.משמש ֹלמשֱק ֹלמטבח,
סניטריים, כֹלים רצפות,

מטבח. ארונות צבוע, עץ משטחי

עֹל ֹלהגנה מרכיבים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים,
פעיֹל. חומר 20% מינימום היִדיים, עור

ֱק”ג 4  |  12  |  24  |  200  |1000

P שימושי7 רב נוזֹלי סבון

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

KOH

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

שנהב אוכֹלאבֱקת ֹלכֹלי השרייה אבֱקת

ריח. חסרת ֹלבנה, אבֱקה
אוכֹל. כֹלי ֹלהשריית אבֱקה

שטח פעיֹלי אֹלֱקאֹליים מרכיבים מכיֹל
אֹלֱקאֹליים. הֹלבנה וחומרי

ֱק”ג 15

מזוןמטבחים מפעֹלי 4

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

5



רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

חֹליבה במכוני חֹלב אבן ֹלהסרת

. אופייני ריח ובעֹל צבע חסר שֱקוף נוזֹל
אבן, ומשֱקעי סיִדן אבן חֹלב, אבן ֹלהסרת מיועִד

זכוכית. וכֹלי צנרת חימום, כֹלי חֹליבה, ממערכות

ומתונות, מרוכזות פעיֹלות חומצות תערובת
ממיסים.

ֱק”ג 4  | 13  | 27  | 200  |1000

10 אבנין

תעשייתיטריזוֹל וֹלניֱקוי ֹלחיטוי

. מבושם אופייני ריח בעֹל כתום, בצבע נוזֹל
רצפות, פתוחות, ֹלמערכות תעשייתי ֹלחיטוי
משטחי רפתות בֹלוֹלים, ֹלחיטוי ֱקרור, חִדרי

בריסוס. או במריחה בעירפוֹל, עבוִדה

בעֹלי ֱקטיונים מרכיבים רבעוני, אמוניום
ִדטרגנט. ממיסים, גבוהה, ביוציִדית פעיֹלות

ֱק”ג 11  |  23  |  200  |1000

NL-40

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שומנים ֹלניֱקוי הִדחה ֹלמכונות מרוכז נוזֹל

ברמה וֹלחיטוי אורגניות ושאריות ֱקשים
ארגזי ֹלשטיפת מתאים במיוחִד. גבוהה

. וֹלניֱקוי c.i.pפֹלסטיֱק

פוספטים , אֹלֱקאֹליים, KoHמרכיבים

פעיֹל. וכֹלור

ֱק”ג 35  | 200  |1000

במכונות כֹלים ֹלהִדחת

רצפותרצפתון ֹלשטיפת ריחני נוזֹל

ירוֱק, בצבע מבושם, צֹלוֹל, נוזֹל
שמן, ֱקירות חרסינה, רצפות, ֹלשטיפת מיועִד

שירותים. חִדרי

מרכיבים שטח, פעיֹלי מרכיבים ִדטרגנטים,
ומבשם. היִדיים עור עֹל ֹלהגנה

ֱק”ג 4  | 11  |  23  |  200  |1000

SPK

מבוסס אֹלֱקאֹלי kohתכשיר

. אופייני ריח עם סמיך נוזֹל
ֹלצורכי חומצית סביבה ֹלניטרוֹל נוזֹל

ֹלמערכות שומנים, והסרת cipניֱקוי

פֹלסטיֱק. ארגזי שטיפת ֹלמכונות

ֱק”ג 12  |  24 |  200 | 1000

מפוחמות ושאריות שומנים ֹלהסרת

פוספטים, מתונים, אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
שטח. פעיֹלי וחומרים ממיסים

. אופייני ריח בעֹל זרחני, צהוב נוזֹל
שאריות שמן, שומנים, שֹל מהירה ֹלהסרה נוזֹל

וֱקרמיֱקה, חרסינה אריחי ֹלניֱקוי מפוחמות

מתכות, ניֱקוי אפוֱקסי, ציפוי p.v.c,משטחי

במשחטות תעשייתי ֹלניֱקוי בטון, משטחי
מזון. ומפעֹלי

פיח אֹל

מכונה

ֱק”ג 35  | 330  |1500

ֱק”ג 12  |  24 |  200 | 1000

רצפות שטיפת ֹלמכונות מתאים

פוספטים, מתונים, אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
שטח. פעיֹלי וחומרים ממיסים

. אופייני ריח בעֹל זרחני, צהוב נוזֹל
שאריות שמן, שומנים, שֹל מהירה ֹלהסרה נוזֹל

וֱקרמיֱקה, חרסינה אריחי ֹלניֱקוי מפוחמות

מתכות, ניֱקוי אפוֱקסי, ציפוי p.v.c,משטחי

במשחטות תעשייתי ֹלניֱקוי בטון, משטחי
מזון. ומפעֹלי

פיח מֱקציףאֹל ֹלא

חומצית סביבה ֹלניטרוֹל

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

פעיֹל. וכֹלור פוספטים , אֹלֱקֹליים, KoHחומרים

. אופייני ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שאריות שומנים, והסרת ֹלניֱקוי המשמש נוזֹל

תעשייתי ֹלשימוש אורגניות,
מתאים מזון, ומפעֹלי משחטות חֹליבה, במכוני

פֹלסטיֱק. ארגזי ֹלשטיפת

NL-40סופר

ֱק”ג 26 |  35  | 200  |1000

מזון ומפעֹלי חֹליבה במכוני יומי ֹלחיטוי

6

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

7

.



רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

חֹליבה במכוני חֹלב אבן ֹלהסרת

. אופייני ריח ובעֹל צבע חסר שֱקוף נוזֹל
אבן, ומשֱקעי סיִדן אבן חֹלב, אבן ֹלהסרת מיועִד

זכוכית. וכֹלי צנרת חימום, כֹלי חֹליבה, ממערכות

ומתונות, מרוכזות פעיֹלות חומצות תערובת
ממיסים.

ֱק”ג 4  | 13  | 27  | 200  |1000

10 אבנין

תעשייתיטריזוֹל וֹלניֱקוי ֹלחיטוי

. מבושם אופייני ריח בעֹל כתום, בצבע נוזֹל
רצפות, פתוחות, ֹלמערכות תעשייתי ֹלחיטוי
משטחי רפתות בֹלוֹלים, ֹלחיטוי ֱקרור, חִדרי

בריסוס. או במריחה בעירפוֹל, עבוִדה

בעֹלי ֱקטיונים מרכיבים רבעוני, אמוניום
ִדטרגנט. ממיסים, גבוהה, ביוציִדית פעיֹלות

ֱק”ג 11  |  23  |  200  |1000

NL-40

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שומנים ֹלניֱקוי הִדחה ֹלמכונות מרוכז נוזֹל

ברמה וֹלחיטוי אורגניות ושאריות ֱקשים
ארגזי ֹלשטיפת מתאים במיוחִד. גבוהה

. וֹלניֱקוי c.i.pפֹלסטיֱק

פוספטים , אֹלֱקאֹליים, KoHמרכיבים

פעיֹל. וכֹלור

ֱק”ג 35  | 200  |1000

במכונות כֹלים ֹלהִדחת

רצפותרצפתון ֹלשטיפת ריחני נוזֹל

ירוֱק, בצבע מבושם, צֹלוֹל, נוזֹל
שמן, ֱקירות חרסינה, רצפות, ֹלשטיפת מיועִד

שירותים. חִדרי

מרכיבים שטח, פעיֹלי מרכיבים ִדטרגנטים,
ומבשם. היִדיים עור עֹל ֹלהגנה

ֱק”ג 4  | 11  |  23  |  200  |1000

SPK

מבוסס אֹלֱקאֹלי kohתכשיר

. אופייני ריח עם סמיך נוזֹל
ֹלצורכי חומצית סביבה ֹלניטרוֹל נוזֹל

ֹלמערכות שומנים, והסרת cipניֱקוי

פֹלסטיֱק. ארגזי שטיפת ֹלמכונות

ֱק”ג 12  |  24 |  200 | 1000

מפוחמות ושאריות שומנים ֹלהסרת

פוספטים, מתונים, אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
שטח. פעיֹלי וחומרים ממיסים

. אופייני ריח בעֹל זרחני, צהוב נוזֹל
שאריות שמן, שומנים, שֹל מהירה ֹלהסרה נוזֹל

וֱקרמיֱקה, חרסינה אריחי ֹלניֱקוי מפוחמות

מתכות, ניֱקוי אפוֱקסי, ציפוי p.v.c,משטחי

במשחטות תעשייתי ֹלניֱקוי בטון, משטחי
מזון. ומפעֹלי

פיח אֹל

מכונה

ֱק”ג 35  | 330  |1500

ֱק”ג 12  |  24 |  200 | 1000

רצפות שטיפת ֹלמכונות מתאים

פוספטים, מתונים, אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
שטח. פעיֹלי וחומרים ממיסים

. אופייני ריח בעֹל זרחני, צהוב נוזֹל
שאריות שמן, שומנים, שֹל מהירה ֹלהסרה נוזֹל

וֱקרמיֱקה, חרסינה אריחי ֹלניֱקוי מפוחמות

מתכות, ניֱקוי אפוֱקסי, ציפוי p.v.c,משטחי

במשחטות תעשייתי ֹלניֱקוי בטון, משטחי
מזון. ומפעֹלי

פיח מֱקציףאֹל ֹלא

חומצית סביבה ֹלניטרוֹל

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

פעיֹל. וכֹלור פוספטים , אֹלֱקֹליים, KoHחומרים

. אופייני ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
שאריות שומנים, והסרת ֹלניֱקוי המשמש נוזֹל

תעשייתי ֹלשימוש אורגניות,
מתאים מזון, ומפעֹלי משחטות חֹליבה, במכוני

פֹלסטיֱק. ארגזי ֹלשטיפת

NL-40סופר

ֱק”ג 26 |  35  | 200  |1000

מזון ומפעֹלי חֹליבה במכוני יומי ֹלחיטוי

6

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

7

.



רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

. אופייני ריח בעֹל ירוֱק, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
מגוֹלוונות, מתכות ֹלהברֱקת נוזֹל

זכוכית, כֹלי סכו”ם, נירוסטה,
וחֹלוִדה. אבן משֱקעי ֹלהסרת

ממיסים מרוכזים, ִדטרגנטים
מתונות. וחומצות

סכו”ם ומתכותברֱקֹליט סכו”ם ֹלניֱקוי

נעים. ריח בעֹל מיוחִד, כחוֹל בצבע צֹלוֹל נוזֹל
עבוִדה ומשטחי זכוכית שמשות, ֹלניֱקוי נוזֹל

פֹלסטיֱק, חרסינה, פורמייֱקה,
ועוִד. ארונות פוֹליאסטר, עור, שמן, צבע

ומנִדפים. משטחים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים

כֹלֹליאורית וֹלניֱקוי שמשות ֹלניֱקוי שימושי רב נוזֹל

מזוןמטבחים ביתמפעֹלי משֱק

ֱק”ג 4  |  11  |  23  | 200  |1000

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

המזון בתעשיית ֹלניֱקוי NL-740

ריח חסר שֱקוף, צֹלוֹל .נוזֹל
אורגניות שאריות ֹלהסרת ֹלניֱקוי, מיועִד

צנרת, ֹלניֱקוי מאוִד יעיֹל שומנים, שֹל וֹלהמסה

מכונות ייצור, ֱקווי מיכֹלים, c.i.pמערבֹלים,

אחרים ֱקיבוֹל וכֹלי פֹלסטיֱק ארגזי ֹלשטיפת
המזון. בתעשיית

פוספטים, , אֹלֱקֹליים, kohחומרים

ואנהיביטורים. סיֹליֱקטים

ֱק”ג 13  |  27  |  200  | 1000

מזוןמטבחים ביתמפעֹלי משֱק

10 בהֱקצפהאֹלום וחֹלבונים שומנים אבנית, ֹלהסרת

אופייני. ריח בעֹל כתום, בצבע נוזֹל
שומנים וחֹלוִדה, אבנית ֹלהסרת חומצי נוזֹל

אֹלומיניום, תעשייתי, ֹלציוִד מתאים וחֹלבונים.
וזכוכית. נירוסטה

המסה כושר בעֹלות חומצות תערובת
שטח. פעיֹלי ושיטוח,

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

p7 ABבֱקטריאֹלי אנטי סבון

אופייני. ריח בעֹל במיוחִד, סמיך סגוֹל נוזֹל
וֹלתעשיית ֹלמשֱק ֹלמטבח, שימושי רב תכשיר

שטיפה ציוִד, וחיטוי ֹלניֱקוי משמש המזון,
יִדיים. וחיטוי

עֹל ֹלהגנה מרכיבים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים,
חיטוי. וחומרי היִדיים עור

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֱקאוסטיֱק תעשייתיסוִדה ֹלניֱקוי

אופייני. ריח ובעֹל צבע חסר שֱקוף, נוזֹל
מערכת המזון, בתעשיית ֱקשים שומנים מסיר

משטחים. ייצור, כֹלי ,CIP

כֹלים ֹלניֱקוי בתכשיר משימוש ֹלהמנע *יש
חזֱקה. באֹלֱקֹליות יציבים אינם אשר

פעיֹל. בריכוז ( ) היִדרוֱקסיִד NaOHסוִדיום

ֱק”ג 35  |  330  |  1500

פראצטית ויסוִדיחומצה טווח רחב ֹלחיטוי

חריף. חומצי ריח בעֹל צבע, חסר שֱקוף נוזֹל
מהירה פעיֹלות בעֹל תעשייתי ֹלחיטוי

המיֱקרואורגניזמים, סוגי כֹל ֹלהשמִדת
ועובשים. וירוסים נבגים,

. 15% פראצטית חומצה

ֱק”ג 25  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

nero-shineנירוסטה וֹלהברֱקת ֹלניֱקוי

אופייני ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל, .נוזֹל
נירוסטה משטחי והברֱקת ֹלניֱקוי נוזֹל

ובתעשייה. במשֱק

אורגניים, אי מרכיבים אורגניים, מרכיבים
פרפין. ושמן

ֹליטר 4  |  11  | 200  |1000

8

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

9



רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

. אופייני ריח בעֹל ירוֱק, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
מגוֹלוונות, מתכות ֹלהברֱקת נוזֹל

זכוכית, כֹלי סכו”ם, נירוסטה,
וחֹלוִדה. אבן משֱקעי ֹלהסרת

ממיסים מרוכזים, ִדטרגנטים
מתונות. וחומצות

סכו”ם ומתכותברֱקֹליט סכו”ם ֹלניֱקוי

נעים. ריח בעֹל מיוחִד, כחוֹל בצבע צֹלוֹל נוזֹל
עבוִדה ומשטחי זכוכית שמשות, ֹלניֱקוי נוזֹל

פֹלסטיֱק, חרסינה, פורמייֱקה,
ועוִד. ארונות פוֹליאסטר, עור, שמן, צבע

ומנִדפים. משטחים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים

כֹלֹליאורית וֹלניֱקוי שמשות ֹלניֱקוי שימושי רב נוזֹל

מזוןמטבחים ביתמפעֹלי משֱק

ֱק”ג 4  |  11  |  23  | 200  |1000

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

המזון בתעשיית ֹלניֱקוי NL-740

ריח חסר שֱקוף, צֹלוֹל .נוזֹל
אורגניות שאריות ֹלהסרת ֹלניֱקוי, מיועִד

צנרת, ֹלניֱקוי מאוִד יעיֹל שומנים, שֹל וֹלהמסה

מכונות ייצור, ֱקווי מיכֹלים, c.i.pמערבֹלים,

אחרים ֱקיבוֹל וכֹלי פֹלסטיֱק ארגזי ֹלשטיפת
המזון. בתעשיית

פוספטים, , אֹלֱקֹליים, kohחומרים

ואנהיביטורים. סיֹליֱקטים

ֱק”ג 13  |  27  |  200  | 1000

מזוןמטבחים ביתמפעֹלי משֱק

10 בהֱקצפהאֹלום וחֹלבונים שומנים אבנית, ֹלהסרת

אופייני. ריח בעֹל כתום, בצבע נוזֹל
שומנים וחֹלוִדה, אבנית ֹלהסרת חומצי נוזֹל

אֹלומיניום, תעשייתי, ֹלציוִד מתאים וחֹלבונים.
וזכוכית. נירוסטה

המסה כושר בעֹלות חומצות תערובת
שטח. פעיֹלי ושיטוח,

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

p7 ABבֱקטריאֹלי אנטי סבון

אופייני. ריח בעֹל במיוחִד, סמיך סגוֹל נוזֹל
וֹלתעשיית ֹלמשֱק ֹלמטבח, שימושי רב תכשיר

שטיפה ציוִד, וחיטוי ֹלניֱקוי משמש המזון,
יִדיים. וחיטוי

עֹל ֹלהגנה מרכיבים שטח, פעיֹלי ִדטרגנטים,
חיטוי. וחומרי היִדיים עור

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

רפתותמטבחים משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֱקאוסטיֱק תעשייתיסוִדה ֹלניֱקוי

אופייני. ריח ובעֹל צבע חסר שֱקוף, נוזֹל
מערכת המזון, בתעשיית ֱקשים שומנים מסיר

משטחים. ייצור, כֹלי ,CIP

כֹלים ֹלניֱקוי בתכשיר משימוש ֹלהמנע *יש
חזֱקה. באֹלֱקֹליות יציבים אינם אשר

פעיֹל. בריכוז ( ) היִדרוֱקסיִד NaOHסוִדיום

ֱק”ג 35  |  330  |  1500

פראצטית ויסוִדיחומצה טווח רחב ֹלחיטוי

חריף. חומצי ריח בעֹל צבע, חסר שֱקוף נוזֹל
מהירה פעיֹלות בעֹל תעשייתי ֹלחיטוי

המיֱקרואורגניזמים, סוגי כֹל ֹלהשמִדת
ועובשים. וירוסים נבגים,

. 15% פראצטית חומצה

ֱק”ג 25  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

nero-shineנירוסטה וֹלהברֱקת ֹלניֱקוי

אופייני ריח בעֹל צבע, חסר צֹלוֹל, .נוזֹל
נירוסטה משטחי והברֱקת ֹלניֱקוי נוזֹל

ובתעשייה. במשֱק

אורגניים, אי מרכיבים אורגניים, מרכיבים
פרפין. ושמן

ֹליטר 4  |  11  | 200  |1000

8

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות
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הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

וירֱקות פירות ֹלחיטוי CLEAN FRUIT

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
וירֱקות. פירות ֹלחיטוי המשמש נוזֹל

שטח. פעיֹל חומר חיטוי, חומרי

ֱק”ג 13  |  23  |  200  |1000

מזוןמטבחים מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

צבע וחסר ריח חסר שֱקוף אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

מתנורים, ושרופים ֱקשים שומנים מסיר
משטחי בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות,

וֹלניֱקוי המזון ֹלתעשיית ומכונות עבוִדה
כֹלים. ֹלהִדחת מכונות

שטח, פעיֹלי חומרים אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים
מתכות. עֹל ֹלהגנה ואנהיביטורים משטחים

שומנים ֹלהסרת Mr2

ֱק”ג 5  |  14   | 28  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr2F

וצבע ריח חסר שֱקוף מרוכז, אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

בהֱקצפה ושרופים כבִדים שומנים מסיר
בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים,

ורצפות. נירוסטה כֹלי עבוִדה, משטחי

ֹלהגנה ואנהיביטורים אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
מתכות. עֹל

ֱק”ג 5  | 15  |  31  | 200  |1000

בהֱקצפה שומנים ֹלהסרת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr3חימום ֹלֹלא שומנים ֹלהסרת

אופייני וריח צהבהב בצבע אֹלֱקאֹלי .נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

,KOH שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים מרכיבים

ֱק”ג 4  | 13  |  26  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr2F

וצבע ריח חסר שֱקוף מרוכז, אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

בהֱקצפה ושרופים כבִדים שומנים מסיר
בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים,

ורצפות. נירוסטה כֹלי עבוִדה, משטחי

ֹלהגנה ואנהיביטורים אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים

. מתכות, KOHעֹל

ֱק”ג 13  | 28  | 1200

בהֱקצפה שומנים ֹלהסרת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr3חימום ֹלֹלא שומנים ֹלהסרת

אופייני וריח צהבהב בצבע אֹלֱקאֹלי .נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

ֱק”ג 4  | 13  |  26  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
במפעֹלי במשחטות, החֹלב, במשֱק ֹלניֱקוי

המזון, בתעשיות בשר,
בהֱקצפה. וחיטוי ֹלניֱקוי משמש

שטח, פעיֹלי , אֹלֱקאֹליים, מרכיבים KOHמכיֹל

פעיֹל. וכֹלור הֱקצפה חומרי

בהֱקצפה וחיטוי ֹלניֱקוי NL-20F

ֱק”ג 13  |  26  |  200  |1000

משחטותמטבחים מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
במפעֹלי במשחטות, החֹלב, במשֱק ֹלניֱקוי

המזון, בתעשיות בשר,
בהֱקצפה. וחיטוי ֹלניֱקוי משמש

שטח, פעיֹלי , אֹלֱקאֹליים, מרכיבים KOHמכיֹל

פעיֹל. וכֹלור הֱקצפה חומרי

בהֱקצפה וחיטוי ֹלניֱקוי NL-20F

ֱק”ג 13  |  26  |  200  |1000

KOH

KOHKOH

10

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

11



הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

וירֱקות פירות ֹלחיטוי CLEAN FRUIT

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
וירֱקות. פירות ֹלחיטוי המשמש נוזֹל

שטח. פעיֹל חומר חיטוי, חומרי

ֱק”ג 13  |  23  |  200  |1000

מזוןמטבחים מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

צבע וחסר ריח חסר שֱקוף אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

מתנורים, ושרופים ֱקשים שומנים מסיר
משטחי בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות,

וֹלניֱקוי המזון ֹלתעשיית ומכונות עבוִדה
כֹלים. ֹלהִדחת מכונות

שטח, פעיֹלי חומרים אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים
מתכות. עֹל ֹלהגנה ואנהיביטורים משטחים

שומנים ֹלהסרת Mr2

ֱק”ג 5  |  14   | 28  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr2F

וצבע ריח חסר שֱקוף מרוכז, אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

בהֱקצפה ושרופים כבִדים שומנים מסיר
בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים,

ורצפות. נירוסטה כֹלי עבוִדה, משטחי

ֹלהגנה ואנהיביטורים אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים
מתכות. עֹל

ֱק”ג 5  | 15  |  31  | 200  |1000

בהֱקצפה שומנים ֹלהסרת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr3חימום ֹלֹלא שומנים ֹלהסרת

אופייני וריח צהבהב בצבע אֹלֱקאֹלי .נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

,KOH שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים מרכיבים

ֱק”ג 4  | 13  |  26  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr2F

וצבע ריח חסר שֱקוף מרוכז, אֹלֱקאֹלי .נוזֹל

בהֱקצפה ושרופים כבִדים שומנים מסיר
בישוֹל, כֹלי סירים, מעשנות, מטגנות, מתנורים,

ורצפות. נירוסטה כֹלי עבוִדה, משטחי

ֹלהגנה ואנהיביטורים אֹלֱקֹלאֹליים מרכיבים

. מתכות, KOHעֹל

ֱק”ג 13  | 28  | 1200

בהֱקצפה שומנים ֹלהסרת

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

Mr3חימום ֹלֹלא שומנים ֹלהסרת

אופייני וריח צהבהב בצבע אֹלֱקאֹלי .נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

ֱק”ג 4  | 13  |  26  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
במפעֹלי במשחטות, החֹלב, במשֱק ֹלניֱקוי

המזון, בתעשיות בשר,
בהֱקצפה. וחיטוי ֹלניֱקוי משמש

שטח, פעיֹלי , אֹלֱקאֹליים, מרכיבים KOHמכיֹל

פעיֹל. וכֹלור הֱקצפה חומרי

בהֱקצפה וחיטוי ֹלניֱקוי NL-20F

ֱק”ג 13  |  26  |  200  |1000

משחטותמטבחים מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל צהוב, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
במפעֹלי במשחטות, החֹלב, במשֱק ֹלניֱקוי

המזון, בתעשיות בשר,
בהֱקצפה. וחיטוי ֹלניֱקוי משמש

שטח, פעיֹלי , אֹלֱקאֹליים, מרכיבים KOHמכיֹל

פעיֹל. וכֹלור הֱקצפה חומרי

בהֱקצפה וחיטוי ֹלניֱקוי NL-20F

ֱק”ג 13  |  26  |  200  |1000

KOH

KOHKOH

10

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

11



הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל כחוֹל, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
הִדחה, במכונות כֹלים וֹלהברֱקת ֹלייבוש מיועִד

מים. וסימני טיפות כתמי ֹלמניעת

ומשטחים. מנִדפים מרכיבים אורגניים, ממיסים

הִדחהאטיֹלון במכונות כֹלים והברֱקת ֹלייבוש

ֱק”ג 11  |  23  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

אופייני. וריח זרחני צהוב צֹלוֹל אֹלֱקאֹלי נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

כֹלֹלי ֹלנֱקיון שימושי רב נוזֹל oz 2

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

אופייני. וריח זרחני צהוב בצבע אֹלֱקאֹלי נוזֹל
מכונות במכונה, רצפות ֹלניֱקוי מֱקציף ֹלא נוזֹל

כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש שטיפה
משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,

במטבחים עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,
המזון. ותעשיית

שטיפה ֹלמכונות כֹלֹלי ֹלנֱקיון שימושי רב נוזֹל oz 2

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

מן מזון במפעֹלי ומשטחים ציוִד ֹלחיטוי מטֹליות
אֹלכוהוֹל. בסיס עֹל ברפתות במטבחים, החי,

ֹלמשטחים ובמיוחִד מזון ֹלמפעֹלי מתאים

בהשרייה ֹלחטא ניתן שֹלא .רגישים

ֹלחיטוי מגבונים 700 md10

יחיִדות 700

.40% אתנוֹל , 40% אֹלכהֹלן

ומבריֱקים מנֱקים מחטאים, מגבונים
וביסוִדיות. בזריזות

יחיִדות 400

כֹלֹליטריזוֹל וחיטוי ֹלניֱקוי מגבונים 400

בעֹלי ֱקטיונים מרכיבים רבעוני, אמוניום
וִדטרגנט. ממסים גבוהה, ביוציִדית פעיֹלות

מֱקציף ֹלא

רפתות משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֹלחיטוייוִדינוֹל מרוכזת יוִד תמיסת

אופייני. ריח בעֹל כהה, נוזֹל
ברפתות, ֹלחיטוי המשמש מרוכז נוזֹל

שונים. ביוֹלוגים ובמתֱקנים ֹלוֹלים

פרופיֹלן ,10% גֹליצרין ,2.2% פעיֹל יוִד
.10% גֹליֱקוֹל

ֱק”ג 4  | 23  | 200  |1000

רפתות משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֹלחיטוייוִדינוֹל ֹלשימוש מוכנה יוִד תמיסת

,2% גֹליצרין (0.4%) 4000 פעיֹל ,יוִד PPM

. 2% גֹליֱקוֹל פרופיֹלן

ֱק”ג 23  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל כתום, בצבע צֹלוֹל חומצי נוזֹל
אריחי כיורים, אסֹלות, שירותים חִדרי ֹלניֱקוי

אבן כתמי ֹלהסרת וסניטריה ֱקרמיֱקה חרסינה,
נירוסטה. משטחי וֹלניֱקוי

מתונות. וחומצות ממיסים מרוכזים, ִדטרגנטים

שירותים ברֱקֹליט

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

מרוכז תכשיר

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

1213

אופייני. ריח בעֹל כהה, נוזֹל
ברפתות, ֹלחיטוי המשמש מרוכז נוזֹל

שונים. ביוֹלוגים ובמתֱקנים ֹלוֹלים



הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל כחוֹל, בצבע צֹלוֹל נוזֹל
הִדחה, במכונות כֹלים וֹלהברֱקת ֹלייבוש מיועִד

מים. וסימני טיפות כתמי ֹלמניעת

ומשטחים. מנִדפים מרכיבים אורגניים, ממיסים

הִדחהאטיֹלון במכונות כֹלים והברֱקת ֹלייבוש

ֱק”ג 11  |  23  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

אופייני. וריח זרחני צהוב צֹלוֹל אֹלֱקאֹלי נוזֹל
כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש נוזֹל

משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,
עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,

המזון. ותעשיית במטבחים

כֹלֹלי ֹלנֱקיון שימושי רב נוזֹל oz 2

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

מרכיבים שטח, פעיֹלי אֹלֱקֹלאֹליים, מרכיבים

ואנאורגניים. אורגניים

אופייני. וריח זרחני צהוב בצבע אֹלֱקאֹלי נוזֹל
מכונות במכונה, רצפות ֹלניֱקוי מֱקציף ֹלא נוזֹל

כבִדים שומנים ֹלהסרת המשמש שטיפה
משטחי סירים, מעשנות, מטגנות, ושרופים,

במטבחים עבוִדה משטחי בישוֹל, כֹלי נירוסטה,
המזון. ותעשיית

שטיפה ֹלמכונות כֹלֹלי ֹלנֱקיון שימושי רב נוזֹל oz 2

ֱק”ג 12  |  24  | 200  |1000

מן מזון במפעֹלי ומשטחים ציוִד ֹלחיטוי מטֹליות
אֹלכוהוֹל. בסיס עֹל ברפתות במטבחים, החי,

ֹלמשטחים ובמיוחִד מזון ֹלמפעֹלי מתאים

בהשרייה ֹלחטא ניתן שֹלא .רגישים

ֹלחיטוי מגבונים 700 md10

יחיִדות 700

.40% אתנוֹל , 40% אֹלכהֹלן

ומבריֱקים מנֱקים מחטאים, מגבונים
וביסוִדיות. בזריזות

יחיִדות 400

כֹלֹליטריזוֹל וחיטוי ֹלניֱקוי מגבונים 400

בעֹלי ֱקטיונים מרכיבים רבעוני, אמוניום
וִדטרגנט. ממסים גבוהה, ביוציִדית פעיֹלות

מֱקציף ֹלא

רפתות משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֹלחיטוייוִדינוֹל מרוכזת יוִד תמיסת

אופייני. ריח בעֹל כהה, נוזֹל
ברפתות, ֹלחיטוי המשמש מרוכז נוזֹל

שונים. ביוֹלוגים ובמתֱקנים ֹלוֹלים

פרופיֹלן ,10% גֹליצרין ,2.2% פעיֹל יוִד
.10% גֹליֱקוֹל

ֱק”ג 4  | 23  | 200  |1000

רפתות משחטות מזון מפעֹלי

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

ֹלחיטוייוִדינוֹל ֹלשימוש מוכנה יוִד תמיסת

,2% גֹליצרין (0.4%) 4000 פעיֹל ,יוִד PPM

. 2% גֹליֱקוֹל פרופיֹלן

ֱק”ג 23  | 200  |1000

הרכב

אריזה

תאור
וייעוִד

אופייני. ריח בעֹל כתום, בצבע צֹלוֹל חומצי נוזֹל
אריחי כיורים, אסֹלות, שירותים חִדרי ֹלניֱקוי

אבן כתמי ֹלהסרת וסניטריה ֱקרמיֱקה חרסינה,
נירוסטה. משטחי וֹלניֱקוי

מתונות. וחומצות ממיסים מרוכזים, ִדטרגנטים

שירותים ברֱקֹליט

ֱק”ג 4  | 12  |  24  | 200  |1000

משחטותמטבחים מזון ביתמפעֹלי משֱק

מרוכז תכשיר

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

1213

אופייני. ריח בעֹל כהה, נוזֹל
ברפתות, ֹלחיטוי המשמש מרוכז נוזֹל

שונים. ביוֹלוגים ובמתֱקנים ֹלוֹלים



ֹל’ 1000 צובר ֹל’ 200 חבית

ֹל’ 120 ֹל’מיכֹל 25 ֹל’מיכֹל 4 מיכֹל ֹל’ 10 מיכֹל

מיכֹלים סוגי
ֹל’ 20 מיכֹל

שומן הסרת
אבנית הסרת

סגורות מערכות ניֱקוי

כֹלים מערכות חיטוי

מזון מערכות חיטוי

תעשייתי ניֱקוי

בֱקור או בחום ניֱקוי

מֱקצועי שירות

Iso 9001

וחיטוי ניֱקוי בחומרי מומחים

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

1415



ֹל’ 1000 צובר ֹל’ 200 חבית

ֹל’ 120 ֹל’מיכֹל 25 ֹל’מיכֹל 4 מיכֹל ֹל’ 10 מיכֹל

מיכֹלים סוגי
ֹל’ 20 מיכֹל

שומן הסרת
אבנית הסרת

סגורות מערכות ניֱקוי

כֹלים מערכות חיטוי

מזון מערכות חיטוי

תעשייתי ניֱקוי

בֱקור או בחום ניֱקוי

מֱקצועי שירות

Iso 9001

וחיטוי ניֱקוי בחומרי מומחים

רפתות

מטבחים

בית משֱק

משחטות

1415



or@shahar-chem.co.il

וחיטוי ניֱקוי בחומרי מומחים
פֱקס: 03-9368064 טֹל: 03-9367061,

www.shahar-chem.co.il05
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