
DESINFECTANTS

PL042-B CODI CLEANER DESINFECTANT BACTERICIDA

PLS006 BIIOCLOR 70H

PLS044 SANIKYRA

PL021 DEOCLOR

PLS001 GERMINEX

LLEIXIUS

PL020 LLEIXIU LEP SUPERIOR

PL020-B LLEIXIU ALIMENTÀRIA APTA PER LA DESINFENCCIÓN D'AIGUA DE BEGUDA

NETEJADORS BANYS

PL025 VINFER V60 BANYS

PLS031 DESINQUAD

PRODUCTES ANTICAL

PL703 NETEJADOR LEP ANTICAL

PLS036 FRESH 4 EN 1 PULVERITZADOR 750 cc.. *

Netejador desinfectant. Bactericida. Per  terres, cuines, banys, calçat esportiu , 
cubells de brossa, roba . Producte ecològic.
Envàs de 1 litre. Caja 15 uts (1 L)

Desinfectant de fruites I verdures. Additiu desinfectant d'alta concentració, 
estabilitzat I depurat per processos de potabilització d'aigua. El seu alt contingut 
en clor actiu garantitza un procés higienitzant complet.
Envàs garrafa de 5 quilos.

Producte que incorpora una mescla de lleixiu d'alta concentració i detergents. 
Útil per aquelles superfícies on es requereixi  la combinació de desinfecció i 
detergència.

Desinfectant de 40 Grs de clor actiu per banys , terres etc.
La propietats de la lleixiu son coneguts per tots i és un producte molt usat per 
netejar i a més s'aprofiten les seves propietats desinfectants.
Envàs: 5 L Unitats x caixa: 3 : 1L Unitats x caixa: 15

Desinfecció d'aigua de beguda. Dosis recomanada 25 cc. por m3 d'aigua. 3 gotes 
per litre d'aigua i esperar 30 minuts abans del seu consum.
Envàs: 1L Unitats x caixa 15, 5 L Unitats x caixa: 3

Producte concentrat de caràcter àcid, desincrustant de cal, restes salines, 
incrustacions orgàniques e inorgàniques en inodors, lavabos, banys i aixetes. 
Envàs de 1 Qg.

Netejador desincrustant per banys.
Envàs de 750mm.

És un producte biocida tècnic i específic netejador multi superfícies pel seu us en 
la industria alimentària i ambiental  amb un ampli espectre bactericida i 
fungicida.
Envàs: Garrafa de 5 lts..

És un producte , especialment indicat per la neteja de banys  . Neteja, 
abrillanta, desincrusta la cal i la brutícia sense necessitat d'esbandir.
Envàs de 750 ml.

Elimina la cal. Abrillanta l'inoxidable i aixetes cromades, bronze, coure.
Envàs de 1 lt..

Detergent clorat per la neteja i blanqueig de superfícies estables al clor. Producte 
viscos per fácilitar la manipulació sense goteig. Productes formulats a base 
Hipoclorito Sódico o Ácido Dicloroisocianúrico.
Envàs: garrafa de 5 Qgs.


