
DESENGREIXANTS

PL100 DESENGREIXANT CODI ENERGIC

PL101

PL145 DESENGREIXANT ENÈRGIC CODINA

PLS032 BACTEL

PLS025 DECAFORN

PLS048 DESENGRAS SK200

PLS003 DESENGRAS X

PLS007 POWERGRAS

Fòrmula molt equilibrada amb gran poder de dissolució de tot tipus de greixos 
adherides sobre qualsevol superfície o teixit.  Per la neteja de cuines, forns, 
cremadors, campanes extractores de fums, parrilles, planxes, fregidores, 
paelles, cassoles, rajoles, banys, vidres, plàstics, Superficies esmaltades...
Envàs de 5 Litres.

Poder de dissolució professional  de tot tipus de greixos adherits sobre qualsevol 
superfície o teixit. Apropiat per la neteja de cuines, forns, parrilles, cremadors, 
campanes extractores, banys, rajoles, etc... i en les robes de teixits tacades d'oli, 
greixos, suor, etc.
Botella de 750 ml.

Bactel  és un desengreixant enèrgic multi superfícies de baixa escuma amb acció 
bactericida i fungicida. Especialment indicat per la neteja y desinfecció de 
campanes extractores, filtres, fogons, cuines, taules, rajoles, sanitaris, 
mostradors, barres, bancades de treball, armaris i tot tipus de superficies que 
puguin estar en contacte amb aliments. Recomanat per la neteja d'instrumental, 
maquinària i utillatges alimentaris de tall, mescla i elaboració d'aliments per 
neteges intermèdies.
Envàs de 5 Litres.

Detergent desengreixant especial per la neteja i rentat de forns, convecció, 
vapor, mixtos, auto netejables. la seva fórmula  d'alta concentració en 
segrestants, complexants i dispersants, desincrusta i neteja sense ratllar ni 
entelar les superficies internes d 'acer polit.
Garrafes de 11,2 quilos.

Desengreixant formulat per una eficaç neteja de qualsevol tipus de mobiliari i  
utillatges de cuines industrials: forns, campanes, fogons, planxes, filtres, 
extractors, terres yi parets. Sense necessitat de temperatura.
Envàs de 5 quilos.

Desengreixants alcalins formulats amb disolvents i emulgents de greixos. No 
aplicar a sobre l'alumini.
Desengreixant enèrgic per la cuina. Desincrusta i disol els greixos secs no 
recremats, en encimeres, taules ii superfícies en general.
Utilització: Aplicar pur o diluit fins el 5% depenent del grau de brutícia, 
pulveritzar, deixar actuar, fregar i esbandir abundantement amb aigua.
garrafes de 5kg garrafas de 11kg

Desengreixants alcalins formulats amb disolvents i emulgents de greixos. No 
aplicar a sobre l'alumini.
Desengreixant enèrgic altament alcali. Desincrusta, decapa i neteja greixos 
recremats en filtres, forns, fogons, plantxes i cuines industrials.
Utilització: Plantxes: aplicar pur i esbandir abundantement  amb aigua. Filtres i 
estriss: diluir al 20% i deixar en inmersió durant 12 hores. Esbandir
abundantement amb aigua.caja de 4 garrafas de 6kg
121601 garrafas de 12kg



PL028 SUPERTAX

PL029 SUPERTAX H

Desengreixant de rotunda energia en front de  totes les brutícies que es desitgin 
eliminar en campanes, filtres, cuines, etc. Pot diluir-se en una proporció de 1 a 9 
parts d'aigua.
Envàs de 5 quilos.

Desengreixant alcali amb alt poder d'eliminació de greixos incrustats i 
recremats. Indicat per la neteja de greixos persistents en forns, cuines, planxes I
parrilles. No utilitzar en superficies d'alumini. És obligatori utilitzar equips de 
protecció.
Envàs de 5 quilos.

121601 garrafas de 12kg


