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Řada MD využívá k ředění koncentrátů speciálních RIGHT
DOSE láhví, rozprašovačů-dávkovacích pump a uzávěrů,
SINGLE DOSE lahviček a SYSTÉMOVÝCH LÁHVÍ pro snadnou
a rychlou přípravu roztoků k okamžitému použití.

PŘESNÉ
DÁVKOVÁNÍ

Základní myšlenkou produktů MD řady je snížení množství
vody obsažené v koncentrátech a současně minimalizace
spotřeby plastů pro obaly produktů.

NÍZKÝ DOPAD NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tato řada čisticích prostředků garantuje podstatné snížení
nákladů na nákup, přepravu, skladování, likvidaci odpadu
a nabízí vynikající kvalitu za přijatelnou cenu.

VÝZNAMNÁ
ÚSPORA

Obaly s nápisem PLASTICAMBIENTE obsahují minimálně 30
% recyklovaných plastů.

Při výrobě produktů řady MD používáme pouze energii z
certifikovaných obnovitelných zdrojů.

ÚSPORA SPOTŘEBY
PLASTŮ

VYROBENO Z
OBNOVITELNÝCH
ZDROJŮ ENERGIE

Naše výrobky dodáváme v recyklovaných papírových
obalech a/nebo v kartonech FSC.

EKOLOGICKÉ
BALENÍ

Sledujeme a kontrolujeme vysoké výrobní a organizační
standardy a garantujeme jejich dodržování prostřednictvím
certifikací ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Získali jsme také
ocenění CONAI za ekologické balení.

OCENĚNÍ A
CERTIFIKÁTY

Méně vody. Méně plastů.
Společnost Interchem Italia se od roku 1987 zabývá snižováním množství
odpadu prostřednictvím neustálého hledání inovovaných řešení pro
profesionální úklid. Změny, které v posledních letech nastaly na trhu s
čisticími prostředky, odrážejí přirozený vývoj naší společnosti a kladou
důraz na hledání ekologicky šetrných výrobků, které umožňují ochranu
přírodních zdrojů a životního prostředí.
Proto jsme u řady MD vycházeli z jednoduché koncepce: eliminovat většinu
vody obsažené v tradičních čisticích prostředcích, což vede k:

Snížení spotřeby plastů
pro obaly a balení
výrobků až o 95%.

STRANA 4

Výrazné snížení
hmotnosti a
objemu při
logistické přepravě.

MD MODULAR DOSING

MD ŘADA
Je tvořena profesionálními
čisticími koncentráty, které
představují řešení umožňující
vytvářet přípravky pro profesionální úklid, ředěné jednoduchým, přesným, bezpečným
způsobem a bez odpadu.

Systém MD umožňuje připravovat:
• detergenty připravené k použití
• detergenty určené k ředění

JAK TO FUNGUJE
Ředění koncentrovaných produktů probíhá prostřednictvím praktických
dávkovacích systémů, jako jsou láhve, kbelíky, dřezy a mycí stroje.
Metody dávkování jsou následující:

SINGLE
DOSE

MD MODULAR DOSING

RIGHT
DOSE

KANYSTR S
DÁVKOVACÍ
PUMPOU

DÁVKOVAČ
DOSAMIX

STRANA 5

Produkty řady MD garantují
3 důležité výhody:
Nízký dopad na životní prostředí
Snížením množství vody obsažené v koncentrátech
chráníme životní prostředí a zachováváme přírodní
zdroje pro budoucí generace.
Díky tomuto přístupu se nám podařilo snížit objem
obalů a balení o 95%(plastové a kartonové) a s
tím související celkové množství přepravovaného
zboží.

Přesné dávkování
Koncentrované produkty MD se ředí pomocí
přesných dávkovacích systémů navržených pro
snadné a rychlé použití.
Pokyny na etiketě u všech druhů balení jsou
jasné a intuitivní, aby obsluze zaručily maximální
přesnost při úkonech čištění.

STRANA 6

MD MODULAR DOSING

Významná úspora
Řada koncentrovaných detergentů MD dokáže
výrazně snížit náklady na čištění, přepravu,
skladování a likvidaci odpadu a zaručuje vynikající
kvalitu za konkurenceschopnou cenu.

PRO KOHO JSOU PRODUKTY MD ŘADY URČENY?
Řada MD byla vytvořena pro všechny oblasti profesionálního úklidu:
restaurace, kavárny, kancelářské budovy, školy, domovy pro seniory, hotely
a bytové domy.

restaurace

kavárny

hotely

MD MODULAR DOSING

kanceláře

domovy pro
seniory

školy

bytové domy

STRANA 7

Jak ředit MD koncentráty?

40 ml
SINGLE DOSE

600 ml
láhev s
dávkovací
pumpou

MD1

MD304

5l
KANYSTR s
dávkovací
pumpou 20
nebo 30 ml

1l
RIGHT DOSE

500 ml
láhev s
dávkovacím
uzávěrem pro
očistu toalet

MD310

dávkovač
Dosamix

kbelík 8-10
litrů

voda

750 ml
láhev s
rozprašovačem

umyvadlo
50 litrů

MD312

1 dávka
BALENÍ
1 l RIGHT DOSE
5 l kanystr s dávkovací pumpou
5 l kanystr

1l
láhev s
dávkovacím
uzávěrem

1 dávka

nebo

POUŽITÍ
Připravte roztok do kbelíku nebo do
mycího/ sušícího stroje:
1 dávka RIGHT DOSE láhve nebo
1 dávka dávkovací pumpou nebo 20,
pomocí dávkovače DOSAMIX řeďte na
2% roztok

2%

MD10

BALENÍ
5 l kanystr s dávkovací pumpou 30

2 dávky

POUŽITÍ
Připravte roztok do speciální láhve 500
ml:
2 dávky po 30 ml (celkem 60 ml)

STRANA 8

MD MODULAR DOSING

MD7

MD10

MD11

MD13

MD16

MD312

BALENÍ
40 ml SINGLE DOSE lahvička
1 l RIGHT DOSE láhev
5 l kanystr s dávkovací pumpou 30
POUŽITÍ
Připravte roztok do láhve 750 ml:
1 lahvička SINGLE DOSE nebo
2 dávky z RIGHT DOSE láhve
nebo 1 dávka z kanystru s pumpou 30

MD1 PLUS

2 dávky

nebo

MD332

MD335

1 dávka

nebo

MD2 PLUS

2 dávky
BALENÍ
5 l kanystr s dávkovací pumpou 20
40 ml SINGLE DOSE lahvička

2 dávkovací
uzávěry

nebo

POUŽITÍ
Připravte roztok do láhve 1l s dávkovacím
uzávěrem:
1 lahvička SINGLE DOSE nebo
1-2 dávky z kanystru s pumpou 20

MD12
BALENÍ
5 l kanystr s dávkovací pumpou 20
POUŽITÍ
Připravte roztok do dřezu 50 l:
1 dávka z kanystru s dávkovací pumpou 20
nebo 3 dávky do systémové láhve s
rozprašovačem.
Ideální pro úklid pomocí čisticí hubky.
3 dávky

1 dávka

MD MODULAR DOSING

STRANA 9

Přehledné etikety
POPIS PRODUKTU
BAREVNÝ
KÓD

POUŽITÍ
PRODUKTU

PIKTOGRAMY

PIKTOGRAMY

NÁDOBÍ - RUČNÍ MYTÍ

PODLAHY

KOUPELNY

KUCHYNĚ

KOUPELNY A
PODLAHY

PODLAHY A
KUCHYNĚ

KOUPELNY A
KUCHYNĚ

OČISTA PRACHU

OČISTA PRACHU A
PODLAH

SKLENĚNÉ A JINÉ
TVRDÉ POVRCHY

PRO POTRAVINOVÉ
STROJE

ODSTRAŇOVAČ
USAZENIN NA WC

PRO OČISTU
POMOCÍ ČISTICÍ
HUBKY

PRO OČISTU
MOPEM

PRO OČISTU
STROJEM

SPECIÁLNÍ
DETERGENT

PRO OČISTU
POMOCÍ
ROZPRAŠOVAČE

PARFÉMOVANÝ
DETERGENT

DETERGENT S VŮNÍ
CITRUSŮ

BAREVNÝ KÓD

PODLAHY

SPECIÁLNÍ POVRCHY

STRANA 10

KOUPELNY

ODSTRAŇOVAČE
USAZENIN

ODMAŠŤOVAČE

UNIVERSÁLNÍ
ODMAŠŤOVAČE

NÁBYTEK A OKNA

NÁDOBÍ - RUČNÍ MYTÍ

MD MODULAR DOSING

PRODUKTY

MD1

CITRUS –
PARFÉMOVANÝ
DETERGENT NA
PODLAHY

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Super-koncentrovaný citrusově parfémovaný detergent určený pro denní údržbu
všech druhů podlah, včetně voskovaných. Nevyžaduje oplach, nezanechává
šmouhy, po použití jeho vůně přetrvává v prostoru několik hodin. Vhodný k
ručnímu i ke strojovému použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Do kbelíku dávkujte 1 dávku z kanystru pomocí 20 ml pumpy nebo 1 dávkovací
uzávěr (20 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE a doplňte vodou na 8-10 litrů. Případně
připravte 0,2%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX s růžovým vývodem (min.
15 l vody).
POUŽITÍ
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje. Nevyžaduje oplach.

PODLAHY

MD304

MAGNOLIA MIMOSA
- PARFÉMOVANÝ
DETERGENT NA
PODLAHY

Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134998663

8007134998656

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Super-koncentrovaný parfémovaný detergent s vůní magnólie a mimózy určený
pro denní údržbu všech druhů podlah, včetně voskovaných. Nevyžaduje oplach,
nezanechává šmouhy, po použití jeho vůně přetrvává v prostoru několik hodin.
Vhodný k ručnímu i ke strojovému použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Do kbelíku dávkujte 1 dávku z kanystru pomocí 20 ml pumpy, 1 dávkovací uzávěr
(20 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE a doplňte vodou na 8-10 litrů. Případně připravte
0,2%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX s růžovým vývodem (min. 15 l vody).
POUŽITÍ
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje. Nevyžaduje oplach.

PODLAHY

MD310
ALKOHOLOVÝ –
PARFÉMOVANÝ
DETERGENT NA
PODLAHY

Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134990247

8007134990568

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Super-koncentrovaný detergent s obsahem alkoholu a svěží vůní určený pro
denní údržbu všech druhů podlah. Rychle zasychá, nezanechává šmouhy, po
použití přetrvává vůně v prostoru několik hodin. Nepoškozuje vosk. Ideální pro
keramickou a glazovanou dlažbu.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Do kbelíku dávkujte 1 dávku z kanystru pomocí 20 ml pumpy nebo 1 dávkovací
uzávěr (20 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE a doplňte vodou na 8-10 litrů. Případně
připravte 0,2%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX s růžovým vývodem. (min.
15 l vody).
POUŽITÍ
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje. Nevyžaduje oplach.

PODLAHY

Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134990254

8007134990575

MD312
SILNÝ
ODMAŠŤOVAČ

PODLAHY A KUCHYNĚ

MD1
PLUS
CITRUS PARFÉMOVANÝ
DETERGENT NA
PODLAHY

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Super-koncentrovaný odmašťovací detergent určený k čištění silně znečištěných
povrchů. Nízká pěnivost, nepoškozuje kovy a slitiny, příjemně parfémovaný.
Vhodný k ručnímu i ke strojovému použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE nebo 2 dávky z kanystru 5 l pomocí 20
ml pumpy (40 ml) dávkujte do systémové láhve 750 ml. Případně řeďte pomocí
dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok. (minimální množství = 4
litry roztoku).
Jako přípravek na podlahy dávkujte do kbelíku 1-2 dávky z kanystru pomocí 20 ml
pumpy (20-40 ml), 1-2 dávkovací uzávěry (20-40 ml) z RIGHT DOSE LÁHVE a doplňte
vodou na 8-10 litrů. Případně připravte 0,2%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX
s růžovým vývodem (min. 15 l vody).
POUŽITÍ
Nastříkejte malé množství přípravku přímo na čištěný povrch, otřete houbou nebo
utěrkou z mikrovlákna a opláchněte vodou.
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje. Nevyžaduje oplach.
Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134990261

8007134990582

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný citrusově parfémovaný detergent určený k ředění do
speciálních systémových láhví. Pro denní údržbu všech druhů podlah, včetně
voskovaných. Nevyžaduje oplach, nezanechává šmouhy, po použití přetrvává
vůně v prostoru několik hodin. Vhodný k ručnímu i ke strojovému použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 2 dávky z kanystru 5l pomocí 20 ml pumpy
(40ml) dávkujte do systémové láhve a doplňte vodou na 1000 ml. Dále dávkujte
1-2 dávkovací uzávěry ze systémové láhve do 8-10 l kbelíku s vodou nebo
připravte 4%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem.
(minimální množství = 4 litry roztoku). Jedno balení SINGLE DOSE může být
použito pro stroj s objemem 100 litrů.
POUŽITÍ
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje. Nevyžaduje oplach.

PODLAHY

MD2
PLUS
FLORAL PARFÉMOVANÝ
DETERGENT NA
PODLAHY

Objem
Ks / 1 krt

40 ml

40 ml

5L

6 + 1 LÁHEV

18

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

19

48

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

228

480

60

8007134998076

8007134998243

8007134998236

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný květinově parfémovaný detergent určený k ředění do
speciálních systémových láhví. Pro denní údržbu všech druhů podlah, včetně
voskovaných. Nevyžaduje oplach, nezanechává šmouhy, po použití přetrvává
vůně v prostoru několik hodin. Vhodný k ručnímu i ke strojovému použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 2 dávky z kanystru 5l pomocí 20 ml pumpy
(40ml) dávkujte do systémové láhve a doplňte vodou na 1000 ml. Dále dávkujte
1-2 dávkovací uzávěry ze systémové láhve do 8-10 l kbelíku s vodou nebo
připravte 4%-ní roztok pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem.
(minimální množství = 4 litry roztoku). Jedno balení SINGLE DOSE může být
použito pro stroj s objemem 100 litrů.
POUŽITÍ
Očistu podlah proveďte pomocí mopu nebo čisticího stroje.

FLOORS

Objem
Ks / 1 krt

40 ml

5L

18

2 + 1 PUMPA 20

Krt/ 1 vrstva na pal.

48

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

480

60

8007134998212

8007134998205

MD7

FRUIT –
PARFÉMOVANÝ
DETERGENT PRO
OČISTU KOUPELEN

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný detergent s vůní ovoce určený k přípravě roztoku hotového
k použití pro denní očistu koupelnových povrchů. Sanitizuje, odstraňuje usazeniny, zanechává vysoký lesk a dlouhodobou vůni. Ideální pro odstranění vodního
kamene ze všech omyvatelných koupelnových povrchů.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE nebo 1
dávku z kanystru 5 l pomocí 30 ml pumpy dávkujte do systémové láhve 750 ml.
Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok.
(minimální množství = 4 litry roztoku).
POUŽITÍ
Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu proveďte běžným způsobem. Poté
opláchněte. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen.

KOUPELNY

MD332

BALSAMIC –
PARFÉMOVANÝ
DETERGENT PRO
OČISTU KOUPELEN

Objem
Ks / 1 krt

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 LÁHEV

18

6

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

19

48

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

228

480

80

60

8007134998144

8007134998564

8007134998557

8007134998540

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný parfémovaný detergent s vůní balsamico určený k přípravě
roztoku hotového k použití pro denní očistu koupelnových povrchů. Sanitizuje,
odstraňuje usazeniny, zanechává vysoký lesk a dlouhodobou vůni. Ideální pro
odstranění vodního kamene ze všech omyvatelných koupelnových povrchů.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE nebo 1 dávku z kanystru 5 l pomocí 30
ml pumpy dávkujte do systémové láhve 750 ml. Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok. (minimální množství = 4 litry
roztoku).
POUŽITÍ
Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu proveďte běžným způsobem. Poté
opláchněte. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen.

BATHROOM

MD10

RYCHLE ÚČINKUJÍCÍ
ODSTRAŇOVAČ
VODNÍHO KAMENE

KOUPELNY KUCHYNĚ

Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134990285

8007134990605

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný neparfémovaný detergent určený k přípravě roztoku k
odmaštění a odstranění usazenin vodního kamene. Ideální také pro odstranění
mýdla, skvrn od rzi, močového kamene i skvrn od malty a omítky. Vhodný pro
všechny omyvatelné povrchy s výjimkou mramoru a přírodního kamene.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Do systémové láhve 750 ml zřeďte 2 dávky z 5l kanystru pomocí 30ml pumpy
(60 ml). Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s modrým vývodem na 9%
roztok. (minimální množství = 4 litry roztoku). V případě 500 ml láhve určené do
WC zřeďte 2 dávky z 5l kanystru pomocí 30ml pumpy (60ml).
POUŽITÍ
Aplikujte přímo na čištěný povrch. Očistu proveďte běžným způsobem.
Poté opláchněte. Nepoužívejte na mramor a přírodní kámen.
Očistu WC proveďte běžným způsobem. Aplikujte prostředek na vnitřek mísy a
následně vydrhněte štětkou.
Objem
Ks / 1 krt

5L

Krt/ 1 vrstva na pal.

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

60

2 + 1 PUMPA 30

8007134998427

MD13
ODMAŠŤOVAČ

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný detergent určený k přípravě roztoku pro odmaštění a
sanitizaci omyvatelných ploch.
Ideální na pracovní desky, kuchyňské vybavení, stoly, nábytek, omyvatelné stěny,
rolety, žaluzie, radiátory, venkovní nábytek, jízdní kola a motocykly. Nekoroduje
povrchy a odstraňuje i tu nejodolnější špínu. Vhodný rovněž k odstranění skvrn z
textilií před praním.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE nebo 1
dávku z kanystru 5 l pomocí 30 ml pumpy dávkujte do systémové láhve 750 ml.
Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok.
(minimální množství = 4 litry roztoku).

KUCHYNĚ

MD11

DETERGENT PRO
OČISTU SKLA A
PRO ODSTRANĚNÍ
PRACHU

POUŽITÍ
Připravený roztok nastříkejte na čištěnou plochu, omyjte běžným způsobem a
rozleštěte do sucha.
Objem
Ks / 1 krt

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 LÁHEV

18

6

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

19

48

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

228

480

80

60

8007134998090

8007134998359

8007134998342

8007134998335

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný detergent určený k přípravě roztoku pro očistu skla,
zrcadel, oken a jiných omyvatelných povrchů. Nevyžaduje oplach, nezanechává
šmouhy, rychle zasychá. Určen k ručnímu použití.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 2 dávkovací uzávěry (40 ml) RIGHT DOSE nebo 1
dávku z kanystru 5 l pomocí 30 ml pumpy dávkujte do systémové láhve 750 ml.
Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok.
(minimální množství = 4 litry roztoku).
POUŽITÍ
Připravený roztok nastříkejte na čištěnou plochu, omyjte běžným způsobem a
rozleštěte do sucha.

NÁBYTEK SKLA, ZRCADLA

MD335

UNIVERZÁLNÍ
DETERGENT – SKLA,
POVRCHY

NÁBYTEK A OKNA

Objem
Ks / 1 krt

40 ml

40 ml

1000 ml

5L

6 + 1 LÁHEV

18

6

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

19

48

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

228

480

80

60

8007134998106

8007134998403

8007134998397

8007134998380

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný detergent určený k přípravě roztoku hotového k použití pro
očistu skla a omyvatelných povrchů. Odmašťuje a důkladně čistí sklo, zrcadla,
křišťál a všechny nesavé povrchy. Nevyžaduje oplach, nezanechává šmouhy a
rychle zasychá.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
2 až 4 dávkovací uzávěry (40-80 ml) RIGHT DOSE nebo 1 až 2 dávky z kanystru 5 l
pomocí 30 ml pumpy (30-60 ml) dávkujte do systémové láhve 750 ml. Případně
řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX s oranžovým vývodem na 4% roztok. (minimální množství = 4 litry roztoku).
V případě mytí oken pomocí kbelíku a stěrky na okna zřeďte 2 dávkovací uzávěry
(40 ml) RIGHT DOSE nebo 2 dávky z kanystru 5 l pomocí 30 ml pumpy (60ml) do
10l kbelíku. Za účelem mytí podlahy zřeďte v poměru 0,5% s vodou.
POUŽITÍ
Připravený roztok nastříkejte na čištěnou plochu, omyjte běžným způsobem a
rozleštěte do sucha.
Objem
Ks / 1 krt

1000 ml

5L

6

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

20

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

80

60

8007134990292

8007134990612

MD16

SANITIZER PRO
OČISTU KUCHYNÍ

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný neparfémovaný detergent určený k přípravě roztoku
hotového k použití pro očistu a
sanitizaci kuchyňských omyvatelných ploch. Vyhovuje H.A.C.C.P.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
40 ml balení SINGLE DOSE nebo 1 dávku z kanystru 5 l pomocí 30 ml pumpy
dávkujte do systémové láhve 750 ml. Případně řeďte pomocí dávkovače DOSAMIX
s oranžovým vývodem na 4% roztok. (minimální množství = 4 litry roztoku).
POUŽITÍ
Připravený roztok nastříkejte na čištěnou plochu, omyjte běžným způsobem a
rozleštěte. Poté opláchněte vodou.

KUCHYNĚ

MD12

DETERGENT NA
MYTÍ NÁDOBÍ

Objem
Ks / 1 krt

40 ml

5L

18

2 + 1 PUMPA 30

Krt/ 1 vrstva na pal.

48

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

480

60

8007134998281

8007134998267

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
Ultra-koncentrovaný detergent určený k mytí nádobí včetně pánví a příborů.
Příjemně parfémovaný citronovou vůní. Velmi dobře odmašťuje a je šetrný k
pokožce. Lze použít přímo ve dřezu nebo k přípravě roztoku hotového k použití
do systémové láhve s pumpičkou.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Příprava pro mytí v dřezu: jednu dávku 20 ml pumpou doplňte vodou na 50
litrů. Příprava koncentrátu v systémové láhvi: 3 dávky pumpou po 20 ml (60 ml)
dávkujte do systémové láhve 600 ml s dávkovací pumpou a doplňte vodou.
POUŽITÍ
Očistu nádobí proveďte pomocí houbičky běžným způsobem. Po umytí
opláchněte pod tekoucí vodou.

NÁDOBÍ, RUČNÍ MYTÍ

Objem
Ks / 1 krt

5L

Krt/ 1 vrstva na pal.

15

Krt/ 1 paleta
EAN kód

60

2 + 1 PUMPA 20

8007134998366

MNOŽSTVÍ ROZTOKU K POUŽITÍ PO
ZŘEDĚNÍ KONCENTRÁTU
MD1

MD3

1

MD11

MD310

50

láhev
RIGHT
DOSE

MD7

1

MD304

MD13

MD16

MD312

kbelíků

kanystr
5 litrů

1

kanystr
5 litrů

250

kbelíků

MD332

25

láhví s
rozprašovačem
(750 ml)

12-25

láhví s
rozprašovačem
(750 ml)

kanystr
5 litrů

83

láhví s
rozprašovačem
(1 litr)

kanystr
5 litrů

83

láhví s
dávkovacím
uzávěrem

láhev
RIGHT
DOSE

1

166

láhví s
rozprašovačem
(750 ml)

MD335

1

láhev
RIGHT
DOSE

1

83-166

kanystr
5 litrů

láhví s
rozprašovačem
(750 ml)

MD10

1

1

kanystr
5 litrů

83

1

kanystr
5 litrů

250

láhví pro
očistu WC
(500 ml)

MD12

1

dřezů

Společnost Interchem Italia Srl si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění
provést změny ve specifikacích výrobků za účelem zlepšení jejich použití. Fotografie a popisy
na našich webových stránkách a v našem katalogu nebo jiné marketingové publikaci jsou
orientační a nemají smluvní hodnotu.

INTERCHEM ITALIA S.r.l.
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it/md
info@interchemitalia.it

KALVEI, s.r.o.
Americká 508/22
120 00 PRAHA
www.kalvei.cz
Info@kalvei.cz

