
RENTAVAIXELLES  MÀQUINA

PLS011 LAVAMATIC

PLS013 LAVAMATIC ALUMINO

PLS009 SUPER LAVAMATIC

PL001-B DETERGENT MÀQUINES AIGÜES DURES

PLS061 SALLÓSPHERE SUN especial per a cristalleria

PLS062 BLOCKMATIC

ABRILLANTADOR  I ANTICAL MÀQUINA 

PL001-AB ABRILLANTADOR VINFER

PLS012 BRILLAMATIC

PLS017 DESIN 2000

Detergent especial pel rentat de vaixelles en màquines automàtiques. La seva 
fórmula d'alta concentració en secretants, complexants i tensioactius, 
desincrusta, desengreixa i neteja sense ratllar ni entelar la vaixella. Deixant-la 
impecable. No deixa restes salines en la màquina, protegint-la de la cal.
Envàs: de 6 quilos-12 quilos-30 quilos.

Detergent especial pel rentat de cristalleria i vidre en màquines automàtiques. 
La seva fórmula d'alta concentració en secretants, complexants y tensioactius, 
desincrusta, desengreixa i neteja sense ratllar ni entelar la vaixella, 
especialment el vidre, deixant  la cristalleria impecable i brillant sense restes d' 
incrustacions. No deixa restes salines a la màquina, protegint-la de la cal.
Envàs: de 6 quilos-13 quilos

Detergent líquid especial pel  rentat de la vaixella i la cristalleria en màquines 
rentavaixelles. Elimina fàcilment la brutícia més incrustada.
Especialment formulat per aigües dures (>40ºF). Temperatura òptima de treball 
55-65ºC V 5 0 2 : Especialment  formulat per treballar en aigües semi dures (fins 
a 30°F).
Envàs: 10 L i 5 L.

Mitjançant un sistema de dosificació controlada SallóSphere® es dissol paulatina 
i uniformement, garantitzant una concentració òptima de tots els ingredients en 
cada rentada. Gracies al seu embalatge i la seva tapa dosificadora assegura la
seva dissolució i dosificació rentat a rentat. Gran qualitat de rentada en tota 
mena d'aigües, i un altíssim rendiment. Més de 200 rentats, per cada 
SallóSphere®. Envàs: Caixes de 6 spheres de 375 gr.

Detergent sòlid compacte en bloc. Producte superconcentrat polivalent, d'alta 
eficàcia i rendiment. Indicat pel rentat de tota mena de vaixelles, cristalleries, 
coberteries i utillatge alimentari. Apte per a tota mena d'aigües. Conté additius 
anticalcaris

Producte per l'esbandit i abrillantat automàtic de la vaixella i la cristalleria. 
Acabat perfecte, oferint una superfície seca i brillant que impedeix la formació 
de marques. Envàs: 5 L, 10 L y 20 L Unitats x caixa: 4(5L)

Abrillantador especial d'alt rendiment per màquines automàtiques. Elimina les 
restes de sals i prevé la re deposició de partícules a la vaixella, deixant-la brillant 
i lluent. Envàs: 5 L, 11 L y 25 L Unitats x caixa: 4(5L) CAT

Desincrustant àcid especial. Neteja i assegura la protecció de tota mena de 
màquines o superfícies afectades per incrustacions calcàries degudes a la 
duresa de les aigües o a l'acció dels detergents.

Detergents pel rentat de vaixelles, cristalleríes, cuberteríes i estris en màquines 
profesionals. Fórmules d'alta concentració en segrestrants, complejants i
tensioactius que desincrusten, desengreixen i netegen sense ratllar, ni entelar. 
No deixen restes salins en la màquina. Proteiigeixen d' incrustacions de caçl.
Envàs: de 11 quilos-30 quilos.


