TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Alkoholos általános tisztítószer
Alkalmas valamennyi vízálló felület tisztítására. Hatásosan és gazdaságosan távolítja el a
szennyeződéseket kőről, csempéről, linóleumról, műanyag felületről. Használatához a szennyeződés
mértékétől függően 0,1-1,0 %-os hígítású oldatot kell készíteni, majd felmosó kendővel vagy
moppal át kell törölni a felületet. Használata foltmentesen száradó felületet eredményez.
Anyagkímélő, kellemes illatú, csík- és fátyolmentesen tisztít, az érzékeny felületet sem támadja meg.

BPS-1101		
BPS-1102

8x1L/karton
5L		

PH: 5-6

Prime Source
Üvegtisztító
Alkalmas üveg, tükör, gránit, műanyag felület tisztítására. Hatásosan és gazdaságosan távolítja
el az ujjlenyomatokat és a zsíros szennyeződéseket. Gyorsan és alaposan tisztít. Hígítás nélkül a
tisztítandó felületre kell permetezni, majd puha szöszmentes ruhával fényesre kell törölni a felületet.
Hígítva polírozott gresslapok, mészkő és gránitfelületek, lakkozott parketta felmosására is alkalmas.
Az eredmény csíkmentes csillogó felület.

BPS-1103
BPS-1104

5L
10x750ml/karton		

PH: 5-6

Prime Source
Szaniter tisztító
A termék biológiailag gyorsan lebomló felületaktív anyagot tartalmaz valamint szerves savakat
(citromsav, ecetsav) és alkoholt. A kiváló tisztító hatás környezetbarát összetétellel párosul.
Kellemes illatú tisztítószer, mely hatékonyan távolítja el a vizesblokkokban keletkezett vízkövet
és szappanlerakodásokat. Használható kerámia zománc, rozsdamentes, műanyag, és üveg
felületek, csaptelepek tisztítására is. Savakra érzékeny felületek (mészkő, márvány) tisztítására nem
használható! Fürdőszobai felületek felmosására 0,5%-os hígításban alkalmazható.

BPS-1101
BPS-1102

8x1L/ karton
5L		

PH: 2,5-3

TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Vízkőoldó koncentrátum
Hatékonyan távolítja el a vizesblokkokban keletkezett vízkövet és szappanlerakodásokat.
Úszómedencék, WC-k, zuhanyzók ideális tisztítószere. Makacs vízkő, mészkő lerakodásnál a szert
töményen célszerű a felületre felvinni és legalább 5 percig állni hagyni, majd tiszta vízzel alaposan
leöblíteni. A műveletet szükség esetén meg kell ismételni egészen addig míg a felület tiszta nem
lesz. Rendszeres használat esetén a szer 0,5-5%-ra hígítva is megfelelő tisztítóhatást biztosít.

BPS-1203
BPS-1204

8x1L/ karton		
5L

PH: 1-2

Prime Source
WC illatosító olaj
WC-k, piszoárok kellemetlen szagának megelőzésére és megszüntetésére. A terméket az előzetesen
kitisztított, vízkőmentesített WC csészébe vagy piszoárba kell permetezni. A szer minden vízöblítésnél kellemes illatot áraszt. A kezelést 2-3 naponta meg kell ismételni.

BPS-1205

8x1L/ karton		

PH: 4,2-4,5

Prime Source
Viaszos padlóápoló és tisztító
Alkalmas linóleum, PVC, gumi, természetes és műkő, valamint lakkozott fafelület tisztítására,
ápolására. Karbantartás: 0,25%-os oldattal kell áttörölni a padlót. A csillogó hatást időnkénti fényesítéssel fokozni lehet. Tisztítás: erős szennyezettség esetén erélyes tisztító hatás eléréséhez 20-40
ml-t 500 ml vízhez kell adni és porlasztóflakonból a kezelendő felületre kell permetezni.

BPS-1301
BPS-1302

8x1L/ karton
5L

PH: 5-6

TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Gresslap tisztítószer
Nagyhatású piszokoldó képességgel rendelkező tisztítószer. Használat közben ápolja is a
tisztítandó felületet. Takarítógépekben történő felhasználásra javasolt termék, de kézi takarításban,
moppos feltörlésben is hatásos. 10 liter vízhez erősen szennyezett felület esetén 2-3 dl szert kell
adagolni, míg napi rendszeres takarításkor 0,5-1 dl adagolás is elégséges.

BPS-1303
BPS-1304

8x1L/karton		
5L

PH: 12-12,5

Prime Source
Lúgos Ipari tisztítószer
Tisztítja és eltávolítja a zsíros, olajos szennyeződéseket minden lúgálló felületen. Használható
padozatok, csempék, linóleum, kövezetek tisztítására, de az edényekre égett, zsíros, kormos
szennyeződést is gyorsan eltávolítja. Ipari tárcsás takarítógépes használatra is alkalmas melyek
nem tartalmaznak alumínium alkatrészeket. A szennyeződés mértékének függvényében kell a szert
hígítani. Rendszeres takarítógép alkalmazásával végzett takarításkor 10 liter vízhez 1-4 dl szert
adagoljunk. Igény szerint nagyobb koncentrációban kell alkalmazni, erős szennyeződés esetén.

BPS-1305

5L		

PH: 12-13

Prime Source
Klórós fertőtlenítő tisztítószer
Fertőtlenítő hatású tisztítószer. Baktericid, fungicid hatással. Konyhai, fürdőszoba felszerelési,
berendezési tárgyak felületének fertőtlenítőhatású tisztításátra. valamint nagyobb felületek
fertőtlenítő lemosásra alkalmazható.

BPS-1306
BPS-1307

10x750ml/zsugor		
5L

TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Kézi mosogatószer
Kézi mosogatószer, kellemes illattal. Jó zsíroldó hatású, törölgetés nélküli száradást biztosít,
rendkívül kiadós. Kíméletes a bőrrel. Nem alkalmazható mosogatógépben.

BPS-2065
BPS-2075

5L			
10x1L/karton

Prime Source
Általános felmosó intenzív illattal
Alkalmas valamennyi vízálló felület tisztítására. Hatásosan és gazdaságosan távolítja el a
szennyeződéseket kőről, csempéről, linóleumról, műanyag felületekről. Parfümös illata hosszan tart.
Felhasználásra kész termék.

BPS-1310		

8x1L/karton		

PH: 4,2-4,5

Prime Source
Ablak- és tükörtisztító
Alkalmas üveg, tükör, gránit, műanyag felületek tisztítására. Hatásosan és gazdaságosan távolítja el
a zsíros szennyeződéseket. Hígítás nélkül kell a tisztítandó felületkre permetezni, majd szöszmentes
törlőkendővel fényesre törölni. (szórófejes)

BPS-1311		

10x750ml/karton

PH: 5-6

TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Hideg zsíroldószer
Kíváló zsírtalanító hatású készítmény, amely hagyományos és kerámialapos tűzhelyek, rozsdamentes acéledények és tárgyak, valamint grillsütők, sütőtepsik tisztítására ajánlott. Alkalmas festetlen
műanyag, csempe, üveg, kőburkolat és PVC gyors és hatékony tisztítására is. (szórófejes)

BPS-1312
BPS-1317

10x500ml/karton
5L

Prime Source
Fürdőszoba tisztító
Sokoldalú fürdőszobai tisztítószer. Szórófejes kiszerelésének köszönhetően kényelmesen felvihető.
A képződő aktív hab súrolás nélkül távolítja el a szappanlerakódásokat, vízfoltokat, vízkövet és
a penészt a felületről. Vízlepergető hatása késlelteti a szennyeződések ismételt lerakódását, így
hosszan tartó ragyogást biztosít. Semleges pH-éréke miatt érzékeny felületeken (mészkő, márvány,
műanyag) is alkalmazható. (habosító fejjel)

BPS-1313

10x750ml/karton

Prime Source
Lefolyótisztító
A konyhai és fürdőszobai lefolyókban keletkezett dugulás hatékony eltávolítására és megelőzésére.

BPS-1314

10x750ml/karton

TISZTÍTÓSZEREK

Prime Source
Extrakciós szőnyegtisztító koncentrátum
Nedvességálló, természetes és műszálas alapanyagú textilbevonatok tisztítására alkalmas. Különleges hatékonysággal oldja, emulgálja és távolítja el a makacs szennyeződéseket a szőnyegekről,
kárpitokból. Nem tartalmaz optikai fehérítőt, fehérítő adalékot.

BPS-1315

5L

Prime Source
Súrolókrém folyékony
A Prime Source súrolószer a benne lévő termélszetes ásványi őrleménynek és zsíroldó anyagainak
köszönhetően hatékonyan távolítja el a szíros szennyeződéseket, a vízkő és a szappan lerakódásokat
a műanyag, kerámia-, zománc-, rozsdamentes acél- és üvegkerámia felületekről. A készítményt
higítatlanul kell használni.

BPS-1316

12x500ml/karton

FOLYÉKONY- ÉS HABSZAPPANOK

Prime Source
Luxus krémszappanok, B5 provitaminnal
A termék kifejlesztésénél a legmagasabb igényű pici réteghez igazítottuk a termékjellemzőket. A
termék színe gyöngyház-fehér. Állagát tekintve krémszappan sűrűségű. Jól habzik. Illata kellemes,
luxus parfüm. Alkalmas gyakori kézmosáshoz és adagolók utántöltéséhez.

BPS-2011
BPS-2015

1L
5L

Prime Source
Sampon és tusfürdő, B5 provitaminnal
A termék kifejlesztésénél a legmagasabb igényű pici réteghez igazítottuk a termékjellemzőket. Alkalmas tusoláshoz és hajmosáshoz, de megfelel kézmosásra is, adagolók feltöltéséhez is. A termék
színe tejfehér. Állagát tekintve krémszappan sűrűségű. Jól habzik. Kellemesen friss, luxus parfüm
illattal. B5 provitamin más néven panthenol szépségvitamin! Támogatja a hámsejtek energia- és
anyagforgalmát, elősegíti a sejtosztódást, nyugtatja és gyógyítja a bőrt.

BPS-2025

5L

Prime Source
Professzionális folyékony szappan, fehér
A professzionális felhasználók igényeihez kifejlesztett, magas minőségű, kiváló mosóhatású,
4 tenzidet tartalmazó fehér színű szappan. Kellemes parfüm illattal. Normál folyékony szappan
sűrűségben, jól habzik. Főleg kézmosáshoz és adagolók feltöltéséhez ajánljuk, de alkalmas akár a
teljes test tisztítására.

BPS-2035

5L

FOLYÉKONY- ÉS HABSZAPPANOK

Prime Source
Professzionális folyékony szappan
A professzionális felhasználók igényeihez kifejlesztett, magas minőségű, kiváló mosóhatású, 4 tenzidet tartalmazó fehér színű szappan. Kellemes parfüm illattal. Normál folyékony szappan sűrűségben, jól habzik. Főleg kézmosáshoz és adagolók feltöltéséhez ajánljuk, de alkalmas akár a teljes test
tisztítására.

BPS-2045

5L

Prime Source
Általános folyékony szappan
Az ár érzékeny piacok igényinek megfelelő termék. Viszkózusabb de jól habzó átlátszó szappan,
citrus illattal, rózsaszín színben. Kézmosáshoz, adagolók feltöltéséhez ajánljuk.

BPS-2055

5L

Prime Source
Általános folyékony habszappan
Habszappan, friss citrus illattal. Gyakori kézmosáshoz, habszappan adagolók feltöltéséhez ajánljuk.

BPS-2085

5L

FOLYÉKONY- ÉS HABSZAPPANOK

Pristine
Mild habszappan
Rendkívűl bőrkímélő, illat- és szinezékmentes habszappan.
Ajánlott gyakori kézmosáshoz. Ecolabel minősített.

Pristine
Antibakteriális habszappan
Lágy kézmosóhab antibakteriális hatással. Illatmentes. Baktericid, fungicid, virucid.
Megfelel EN 1499, EN 1276, EN 1040 és EN 13272 szabványoknak.

Pristine
Freshberry habszappan
A SPA életérzés inspirálta habszappan, melynek gazdag habja kellemes,
növényi illatkkompozícója luxus érzetet kölcsönöz. Vibráló türkiz színű. Hidratáló
összetevőkkel gazdagított formula, természetes kivonatokat és bőrköndíciónáló
anyagokat tartalmaz. Használata élvezetes és hozzájárul az egészséges környezet
megtereméséhez. Ecolabel minősített.

FOLYÉKONY- ÉS HABSZAPPANOK

Pristine
Forestberry habszappan
A SPA életérzéás inspirálta habszappan, melynek gazdag habja kellemes,
növényi illatkkompozícója luxus érzetet kölcsönöz. Vibráló zöld színű.
Hidratáló összetevőkkel gazdagított formula, természetes kivonatokat és
bőrköndíciónáló anyagokat tartalmaz. Használata élvezetes és hozzájárul az
egészséges környezet megtereméséhez. Ecolabel minősített.

Pristine
Lemonberry habszappan és tusfürdő
A SPA életérzéás inspirálta habszappan, melynek gazdag habja kellemes,
citrus, gyömbér illatkkompozícója luxus érzetet kölcsönöz. Vibráló sárga
színű. Hidratáló összetevőkkel gazdagított formula, természetes kivonatok és
bőrköndíciónáló anyagokat tartalmaz. Használat élvezetes és hozzájárul az
egészséges környezet megtereméséhez. Ecolabel minősített.

ÉRINTÉSMENTES ADAGOLÓ RENDSZEREK
PRISTINE SZAPPANOKHOZ

LTX
Érintésmentes adagoló rendszer, okos és probléma mentes, megbízható, könnyen kezelhető.
Használja a SPA ihlette Prime Source habszappanokkal. GOJO élettartam garancia. Könnyen
kezelhető - nagyméretű betekintő és felülvilágító ablak. Okos és problémamentes elektronikája
szabadalommal védett, technológiája optimalizálja az energia felhasználást. Sanitary Sealed
utántöltők - könnyen a helyükre illeszkednek. Megvédjük a felhasználót a keresztfertőzés veszélyétől.
Ellenőrzött szisztematikusan zsugorodó utántöltő palackok.

GJ-1984-04-GETEUTQ
			

Prime Source LTX-12 szenzoros adagoló, 		
fehér/szűrke, műanyag

1200 ml

GJ-1919-04-GETEUTQ
			

Prime Source LTX-12 szenzoros adagoló,
fekete/króm, műanyag

1200 ml

GJ-1384-04-GETEUTQ
			

Prime Source LTX-7 szenzoros habszappan adagoló,
fehér/szürke

700 ml

GJ-1388-04		
			

Prime Source LTX-7 szenzoros adagoló,
fekete/króm

700 ml

TFX
Az adagolót nem érintjük meg, egyszerűen helyezze az adagoló alá a kezét. Sanitary Sealed
utántöltők - könnyen a helyükre illeszkednek. Megvédjük a felhasználót a keresztfertőzés veszélyétől.
Nem folyik, nem csöpög, a mosdó és környéke mindig tiszta marad.

GJ-2739-12-GETEUTQ
			

Prime Source TFX szenzoros adagoló,
fehér, műanyag

1200 ml

GJ-2799-12-PS		
			

Prime Source TFX szenzoros habszappan adagoló,
fémszínű (elem nélkül)

1200 ml

MANUÁLIS ADAGOLÓ RENDSZEREK

ADX
Elegáns vonalú adagolók keskenyebb helyekre. Manuális rendszer. GOJO élettartam garancia.
Könnyen kezelhető - nagyméretű betekintő és felülvilágító ablak. Primes Source ADX utántöltő
patronokhoz.

GJ-8884-06-GETEUTQ
			

Prime Source ADX-12 manuális adagoló,
műanyag, fehér/szürke

1250 ml

GJ-8784-16-GETEUTQ
			

Prime Source ADX-7 manuális adagoló,
műanyag, fehér/szürke

1250 ml

FMX
Tartós, robosztus, manuális adagoló. Egykézel is használható nyomógombbal. ABS alapanyag.
Prime Source FMX utántöltő patronokhoz.

GJ-5157-06-GETEUTQ

Prime Source FMX habszappan adagoló

1250 ml

Utántölthető moduláris adagoló kannás szappanokhoz
Utántölthető moduláris folyékony és habszappan adagoló, fehér színben, szürke dekor cseppel,
magas minőségű ABS műanyagból

BEL-6161
BEL-6162

0,9L
0,48L

HABSZAPPAN ADAGOLÓ
RENDSZEREK ÉS TÖLTETEIK

Manuális adagolású

Prime Source Adagolók
Cikkszám

GJ-5157-06-GETEUTQ

GJ-8784-16-GETEUTQ

GJ-8884-06-GETEUTQ

Megnevezés

Prime Source FMX
habszappan adagoló

Prime Source ADX-7
manuális adagoló,
műanyag,
fehér/szürke

Prime Source ADX-12
manuális adagoló,
műanyag,
fehér/szürke

PRISTINE Töltetek
Renszer
kód

FMX

Cikkszám

Termékleírás

5161-03-PRIEUTQ

Pristine Luxus
habszappan FMX 1250ml

5163-03-PRIEUTQ

Pristine sampon és
tusfürdő FMX 1250ml

5189-03-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan FMX 1250ml

8711-04-PRIEUTQ

Pristine Mild
habszappan ADX 700ml

8713-04-PRIEUTQ

Pristine Lemonberry
habszappan és
tusfürdő ADX 700ml

8716-04-PRIEUTQ

Pristine Forestberry
habszappan ADX 700ml

8722-04-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan ADX 700ml

8811-03-GETEUTQ

Pristine Mild
habszappan ADX 1250ml

8813-03-PRIEUTQ

Pristine Lemonberry
habszappan és tusfürdő ADX 1250ml

8816-03-PRIEUTQ

Pristine Forestberry
habszappan ADX 1250ml

8822-03-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan ADX 1250ml

ADX 700

ADX 1250

HABSZAPPAN ADAGOLÓ
RENDSZEREK ÉS TÖLTETEIK

Szenzor adagolású

Prime Source Adagolók
Cikkszám

Megnevezés

GJ-1384-04-GETEUTQ

Prime Source LTX-7
szenzoros habszappan
adagoló, fehér/szürke

GJ-1388-04

Prime Source LTX-7
szenzoros adagoló,
fekete/króm

GJ-1984-04-GETEUTQ

PRISTINE Töltetek
Renszer
kód

LTX 700

Prime Source LTX-12
szenzoros adagoló,
fehér/szűrke, műanyag

LTX 1200
GJ-1919-04-GETEUTQ

Prime Source LTX-12
szenzoros adagoló,
fekete/króm, műanyag

GJ-2739-12-GETEUTQ

Prime Source TFX
szenzoros adagoló,
fehér, műanyag

GJ-2799-12-PS

Prime Source TFX
szenzoros
habszappan adagoló,
fémszínű (elem nélkül)

Cikkszám

Termékleírás

1311-03-PRIEUTQ

Pristine Mild
habszappan LTX 700ml

1316-03-PRIEUTQ

Pristine Freshberry
habszappan LTX 700ml

1342-03-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan LTX 700ml

1911-02-PRIEUTQ

Pristine Mild
habszappan LTX 1200ml

1916-02-PRIEUTQ

Pristine Freshberry
habszappan LTX 1200ml

1942-02-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan LTX 1200ml

5361-02-PRIEUTQ

Pristine Deluxe (levendula)
habszappan TFX 1200ml

5388-02-PRIEUTQ

Pristine Antibakteriális
habszappan TFX 1200ml

TFX

