Higiena Line
Gastro Line

2015

z dumą
wyprodukowane
w POLSCE

poznaj jakość

oszczędność
przy stosowaniu

koncentratów

10l roztworu roboczego
tylko

Ronal

1,43 zł

10l roztworu roboczego
tylko

1,05 zł

10l roztworu roboczego
tylko

0,21 zł

10l roztworu roboczego
tylko

0,20 zł

Doskonały produkt do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z różnych powierzchni,
szczególnie polecany do zmywarek posadzkowych.
SuperGreen Specjal NF Wysoce wydajny produkt do czyszczenia zabrudzeń w halach przeładunkowych,
produkcyjnych, warsztatach, polecany do zmywarek do posadzek.
TopEfekt Oranż
Alkoholowy produkt o przyjemnym zapachu do pielęgnacji wszelkich posadzek,
szybko odparowuje nie pozostawiając smug, idealny do mycia ręcznego
i maszynowego.
TopEfekt Normal
Preparat do codziennego mycia często brudzących się posadzek, produkt
o przyjemnym zapachu cytryny.

Istniejemy od 1999 roku.
W nowej siedzibie pracujemy od 2013 roku.
Dział Szkoleniowy

Dział Handlowy

Dział Produkcyjny

Dział Technologiczny

to 4 nowoczesne,
w pełni wyposażone
sale wykładowe.
Szkolenia prowadzone
są w 3 językach.

to miejsce
nieustannej pracy
nad atrakcyjnymi
ofertami i rabatami.

to sztab fachowców
dbających o wysoką
jakość wytwarzanych
produktów.

wciąż udoskonala
formulacje, zapachy oraz
jakość preparatów.

Firma Tenzi jest polskim producentem wszystkich preparatów zawartych w ofercie, opartych na
własnych formulacjach i recepturach produktów. Firma Tenzi bierze pełną odpowiedzialność za
treść oraz za skuteczność działania oryginalnych preparatów Tenzi Sp. z o.o.

Z dumą
wyprodukowane
w POLSCE

zamów
bezpłatny katalog
91 311 97 77
handel@tenzi.pl

doradztwo
w zakresie szkoleń, doboru
i zastosowania produktów

601 833 022

informacje
handlowe
91 311 97 77
handel@tenzi.pl

tenzi.eu

adres
Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 20
72-002 Dołuje k/Szczecina

Cennik publikowany jest w celu informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o kontakt.

SPIS TREŚCI

Higiena Line
Posadzki - doczyszczanie silnych zabrudzeń
•
•
•
•
•
•
•

TopEfekt®STR
Ronal
Ronal Clan
Super Green Specjal NF
GresKam
Top Perfekt
APC OUT

Higiena Line

doczyszczanie niekonserwowanych posadzek elastycznych i żywicznych ............................................................................................14
doczyszczanie niekonserwowanych posadzek kamiennych, betonowych np. lastrico ..........................................................................14
usuwanie grafitu, sadzy i tłustego brudu z posadzek twardych ..........................................................................................................14
doczyszczanie i bieżące mycie posadzek w warsztatach ......................................................................................................................15
doczyszczanie płytek gresowych i granitogresowych ...........................................................................................................................15
doczyszczanie posadzek w przemyśle spożywczym .............................................................................................................................15
czyszczenie powierzchni zewnętrznych, silne zanieczyszczenia smoliste i inne, uniwersalny ..............................................................16

Higiena Line
• TopEfekt® Sop
• TopEfekt® Contra

codzienne zmywanie i pielęgnacja posadzek (na mydłach) ................................................................................................................16
doczyszczanie posadzek w sklepach wielkopowierzchniowych ............................................................................................................16

Higiena Line
• TopEfekt® Total

usuwanie starych powłok woskowych, akrylowych, poliuretanowych z posadzek delikatnych, wodoodpornych .................................17

Higiena Line
NOWOŚĆ

•
•
•
•
•

TopEfekt® San
TopEfekt® San Extra
TopEfekt ® Kan
UniPro
ProStone

konserwacja posadzek – woskowy, uniwersalny..................................................................................................................................17
konserwacja posadzek elastycznych – woskowy .................................................................................................................................17
konserwacja posadzek – akrylowy, specjalistyczny..............................................................................................................................18
konserwacja posadzek – specjalistyczny, poliuretanowy .....................................................................................................................18
impregnacja powierzchni kamiennych zewnętrznych i wewnętrznych.................................................................................................18

Higiena Line
• Top Efekt
• TopEfekt® Extra
• TopEfekt® Diam
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TopEfekt® Normal
DeKam
TopEfekt® Oranż
TopEfekt® Citro
TopEfekt® Exotic
TopEfekt® Zero
TopEfekt® Perfume
TopEfekt® Perfume
TopEfekt® Perfume
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mycie i pielęgnacja posadzek chłonnych oraz konserwowanych..........................................................................................................19
zmywanie i pielęgnacja posadzek elastycznych, półmatowych oraz błyszczących ..............................................................................19
zmywanie i pielęgnacja posadzek konserwowanych i niekonserwowawnych, własności antypoślizgowe, antyrefleksyjne i
antystatyczne........................................................................................................................................................................................19
codzienne zmywanie posadzek szybko i często brudzących się ...........................................................................................................20
usuwanie matowych nalotów z posadzek twardych, ceramicznych (np. gres) ....................................................................................20
mycie posadzek i wyposażenia wnętrz – zapach pomarańczowy........................................................................................................20
zmywanie powierzchni błyszczących o strukturze szklistej i małej chłonności.....................................................................................21
mycie posadzek i wyposażenia wnętrz – zapach owoców egzotycznych..............................................................................................21
ekologiczne, bieżące czyszczenie paneli podłogowych i posadzek elastycznych, tekstylnych i kamiennych .......................................21
Madame. Mycie posadzek i wyposażenia wnętrza – zapach perfumowany ........................................................................................22
Alure. Mycie posadzek i wyposażenia wnętrza – zapach perfumowany .............................................................................................22
Amore. Mycie posadzek i wyposażenia wnętrza – zapach perfumowany ...........................................................................................22
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Higiena Line
Higiena Line
•
•
•
•
•

Textil-Ex
Proszek do prania EX
Textil
Top PLAM Clor
Top PLAM OXY

pranie dywanów metodą ekstrakcyjną – za pomocą odkurzacza piorącego......................................................................................23
pranie dywanów, tapicerek, wykładzin metodą ekstrakcyjną z odplamiaczem...................................................................................23
pranie dywanów metodą mechaniczną – za pomocą szczotki (szamponowanie)...............................................................................23
odplamiacz chlorowy ...........................................................................................................................................................................24
odplamiacz na bazie aktywnego tlenu (proszek)................................................................................................................................24

Biuro - mycie i pielęgnacja
•
•
•
•
•
•
•
•

TopEfekt® Max
Office Clean GT Madame
Office Clean GT Amore
Office Clean GT Alure
Office Clean GT
Uni Shine GT
APC IN
APC IN GT

czyszczenie mebli i urządzeń biurowych – koncentrat .......................................................................................................................24
mycie mebli i urządzeń biurowych.......................................................................................................................................................25
mycie mebli i urządzeń biurowych.......................................................................................................................................................25
mycie mebli i urządzeń biurowych.......................................................................................................................................................25
mycie mebli i urządzeń biurowych.......................................................................................................................................................26
mycie i pielęgnacja z nabłyszczaniem .................................................................................................................................................27
koncentrat czyszczenie silnie zanieczyszczonych powierzchni wewnętrznych (plastik, skóra, posadzki) – uniwersalny .....................27
czyszczenie silnie zanieczyszczonych powierzchni wewnętrznych (plastik, skóra, posadzki) – uniwersalny .......................................27

Mycie szyb i powierzchni szklanych
• Top Glass GT
• Glass

Higiena Line

Higiena Line

mycie szyb i powierzchni szklanych .....................................................................................................................................................28
koncentrat mycie szyb, luster, reflektorów, powierzchni szklanych......................................................................................................28

Higiena Line

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TopEfekt® Sanit GT
TopEfekt® Sanit
TopEfekt® Sanit NF
Sanit Dez
WC Sani
WC POWER
Derast
Derast Żel
Toalex
Kabiny natryskowe
Amigo Toalex
Amigo WC Strong
Amigo Sanit Dez

mycie i pielęgnacja zapobiegawcza pomieszczeń i urządzeń sanitarnych ...................................................................................28
koncentrat mycie i pielęgnacja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych .........................................................................................29
koncentrat mycie i pielęgnacja pomieszczeń i urządzeń sanitarnych – niskopieniący................................................................29
bieżące mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych.......................................................................................................................29
silne zanieczyszczenia, mycie toalet i urządzeń sanitarnych często zanieczyszczanych...............................................................30
okresowe mycie i dezynfekcja sanitariatów..................................................................................................................................30
rdza i kamień, usuwanie bardzo silnych zanieczyszczeń..............................................................................................................30
rdza i kamień, usuwanie bardzo silnych zanieczyszczeń (GT)......................................................................................................31
dezynfekcja, wybielanie (na bazie chloru) (GT)...........................................................................................................................31
pielęgnacja powierzchni emaliowanych, szklanych, akrylowych ..................................................................................................31
wybielanie i dezynfekcja .............................................................................................................................................................33
kamień i rdza ...............................................................................................................................................................................33
higiena i pielęgnacja, antybakteryjny .........................................................................................................................................33

Higiena Line
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sapone passion fruit
Sapone fresh breeze
Sapone energising
Sapone paradise coco
Sapone black grape & kiwi
Sapone alure
Sapone peppermint
Sapone tropical gazpacho

mydło w płynie do rąk i ciała – zapach owoców egzotycznych ........................................................................................................34
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach morskiej bryzy ..................................................................................................................34
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach owoców guarany ..............................................................................................................34
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach kokosowy ..........................................................................................................................35
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach winogron i kiwi .................................................................................................................35
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach perfumowany ...................................................................................................................36
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach słodkiej mięty ...................................................................................................................36
mydło w płynie do rąk i ciała – zapach owoców tropikalnych .........................................................................................................36
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Higiena Line
Higiena Line
NOWOŚĆ

•
•
•
•
•

Perll
Sapone Dez Extra
De-Zal GT
Top Ping GT
Sop Specjal

mydło w płynie do rąk i ciała...........................................................................................................................................................37
mydło dezynfekujące........................................................................................................................................................................38
płyn do dezynfekcji rąk ....................................................................................................................................................................38
żel czyszczący z materiałami ściernymi do silnie zabrudzonych rąk ...............................................................................................38
pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk ..........................................................................................................................................39

Odświeżacz powietrza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Top Fresh GT sinesca
Top Fresh GT lendi
Top Fresh Original
Top Fresh Original
Top Fresh Original
Top Fresh
Sani Plus
Sani Plus GT green tea
Sani Plus GT forestus
Sani Plus GT flowery
Sani Plus GT kawa

odświeżacz powietrza (zapach perfumowany) ....................................................................................................................................39
odświeżacz powietrza (zapach kwiatowy) ...........................................................................................................................................39
Alure. Odświeżacz powietrza (zapach perfumowany) .........................................................................................................................40
Amore. Odświeżacz powietrza (zapach perfumowany) .......................................................................................................................40
Madame. Odświeżacz powietrza (zapach perfumowany)....................................................................................................................40
odświeżacz powietrza (kwiatowy, cytrynowy, leśny, morski i perfumowany).......................................................................................41
odświeżacz powietrza (kwiatowy, leśny, morski, perfumowany) – sanifikacja....................................................................................41
odświeżacz powietrza (zapach zielona herbata) – sanifikacja ...........................................................................................................41
odświeżacz powietrza (zapach leśny) – sanifikacja.............................................................................................................................42
odświeżacz powietrza (zapach kwiatowy) – sanifikacja......................................................................................................................42
odświeżacz powietrza (zapach kawowy) – sanifikacja ........................................................................................................................42

Wyroby ze skóry
•
•
•
•
•
•

Leder Clean
Leder Clean GT
Leder Care GT
Leder Cream GT
Leder Shine GT
Leder Prot GT

Higiena Line

Higiena Line

gruntowne doczyszczanie skóry, silne zabrudzenia – koncentrat........................................................................................................43
doczyszczanie skóry, silne zanieczyszczenia.........................................................................................................................................43
bieżąca pielęgnacja i odświeżanie.......................................................................................................................................................43
zabezpieczenie, impregnacja skóry .....................................................................................................................................................44
pielęgnacja z nabłyszczaniem skóry ....................................................................................................................................................44
zabezpieczanie skóry przed wilgocią, impregnacja hydrofobowa .......................................................................................................44

Higiena Line
•
•
•
•

Podłogi drewniane
Wood Stok GT
Wood Care GT
Panele laminowane

pielęgnacja powierzchni drewnianych, lakierowanych ........................................................................................................................45
konserwacja i nabłyszczanie powierzchni drewnianych.......................................................................................................................45
pielęgnacja powierzchni drewnianych, boazerii ..................................................................................................................................45
mycie podłóg, paneli laminowanych....................................................................................................................................................46

Higiena Line
• Pobudowlane czyszczenie
posadzek 1
pobudowlane doczyszczanie posadzek ................................................................................................................................................46
• Pobudowlane czyszczenie
posadzek 2
pył pobudowlany .................................................................................................................................................................................46
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Higiena Line
Higiena Line
•
•
•
•
•
•

Steel Gel
Steel Strong
Steel DEE
Steel Mat
Steel Shine
INW – 10

usuwanie zacieków po wodzie, plam z osadów mineralnych z powierzchni ze stali nierdzewnej – delikatny....................................47
usuwanie zacieków po wodzie, plam z osadów mineralnych z powierzchni ze stali nierdzewnej – silny ...........................................47
odtłuszczanie powierzchni ze stali nierdzewnej...................................................................................................................................47
pielęgnacja stali nierdzewnej matowej / szczotkowanej ....................................................................................................................48
pielęgnacja stali nierdzewnej gładkiej / szlifowanej...........................................................................................................................48
pielęgnacja stali nierdzewnej matowej i gładkiej – uniwersalny, bezsmugowy, hydrofobowy ...........................................................48

Preparaty specjalistyczne o różnym przeznaczeniu
NOWOŚĆ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uni Clean GT
Brudex
TopEfekt® Moss
TopEfekt® Tur
TopEfekt® Punkt
Top Klin GT
TG Tar&Glue Cleaner
Antystat
Udrażniacz rur
Wanny z hydromasażem
Czyszczenie szyb
kominkowych
• De-Foam
• Ekrany LCD
• Copper Cleaner +

Higiena Line

uniwersalny odplamiacz i odtłuszczacz – gotowy do użycia................................................................................................................50
mycie i usuwanie tłustego brudu – uniwersalny .................................................................................................................................50
usuwanie zielonych nalotów (glony, mchy, porosty) ...........................................................................................................................50
hamowanie rozwoju bakterii beztlenowych w toaletach przenośnych i wolnostojących 2...................................................................51
doczyszczanie punktowe śladów po: smole, gumie do żucia, kleju po naklejkach, kleju po etykietach, żywicy itp. ...........................51
czyszczenie punktowe po farbach drukarskich i ksero, długopisie, ołówku, kalce, atramencie, niektórych klejach............................51
usuwanie zabrudzeń ze smoły i kleju, śladów po gumie z posadzek twardych...................................................................................52
uniwersalny płyn antystatyczny............................................................................................................................................................52
udrażniacz rur, syfonów, odpływów zlewozmywaków..........................................................................................................................52
bieżące mycie wanien z systemem hydromasażu ................................................................................................................................53
czyszczenie szyb kominkowych.............................................................................................................................................................53
odpieniacz – usuwanie piany ..............................................................................................................................................................53
pielęgnacja ekranów szklanych, ciekłokrystalicznych, bezalkoholowy, antyelektrostatyczny..............................................................54
czyszczenie miedzi i jej stopów ............................................................................................................................................................55

Higiena Line
• Doczyszczanie kostki brukowej 1
•
•
•
•

Doczyszczanie kostki brukowej 2
Konserwacja kostki brukowej
Zmywanie wykwitów wapiennych
Zmywanie mchów i porostów

Nanotechnologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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odtłuszczanie i gruntowne czyszczenie kostki brukowej, usuwanie zabrudzeń ropopochodnych i pochodzenia
eksploatacyjnego...............................................................................................................................................................55
czyszczenie kostki brukowej, usuwanie silnych zabrudzeń ...............................................................................................55
konserwacja kostki brukowej – ochrona przed wilgocią i brudem – koncentrat .............................................................56
zmywanie wykwitów wapiennych z kostki brukowej, elewacji, cegły, klinkieru ................................................................56
zmywanie mchów, porostów i pleśni z kostki brukowej ....................................................................................................56

Higiena Line

TopEfekt® Diam Nano bieżące zmywanie posadzek śliskich ..................................................................................................................................................57
TopEfekt® Citro Nano bieżące mycie powierzchni błyszczących ..............................................................................................................................................57
Top Glass Nano (GT)
mycie szyb metodą „spray” .................................................................................................................................................................58
Odor OFF Nano (GT)
usuwanie przykrych zapachów.............................................................................................................................................................58
TopEfekt® Sanit Nano bieżące mycie ceramiki łazienkowej, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych ........................................................................................58
Boberex Nano
bieżące mycie naczyń...........................................................................................................................................................................59
Shampo Neutro Nano ręczne mycie i nabłyszczanie karoserii samochodowej........................................................................................................................59
Rollex Nano (GT)
nabłyszczanie i konserwacja karoserii samochodowej.........................................................................................................................59
Textil Prot Nano (GT)
konserwacja powierzchni tekstylnych i skór (foteli, siedzeń, dywaników, tapicerki)............................................................................60
TopEfekt® Kok Nano(GT)mycie kokpitów i elementów z tworzyw sztucznych .............................................................................................................................60
Top Clear Nano (GT)
niewidzialna wycieraczka – zabezpieczanie powierzchni zewnętrznych szyb samochodowych, tworzy powłokę hydrofobową..........60
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Eco Line
Ekologiczne
•
•
•
•
•
•

ecoOffice (GT)
ecoGlass (GT)
eco UNI FLOOR
eco SANIT
eco Boberex
eco Degreaser (GT)

Eco Line
ekologiczne czyszczenie mebli i urządzeń biurowych ..........................................................................................................................63
ekologiczne mycie szyb i powierzchni szklanych .................................................................................................................................63
ekologiczne zmywanie posadzek.........................................................................................................................................................63
ekologiczne mycie sanitariatów ...........................................................................................................................................................64
ekologiczne mycie naczyń ....................................................................................................................................................................64
ekologiczne usuwanie zabrudzeń tłuszczowych...................................................................................................................................64

Gastro Line
Gastro Line

NOWOŚĆ

•
•
•
•

Boberex
Gran Rex
Gran Gar
Tric

codzienne mycie naczyń, lekko kwaśny – koncentrat..........................................................................................................................67
codzienne mycie naczyń, wysoko alkaliczny – superkoncentrat ..........................................................................................................67
mycie garnków, patelni, kotłów (ręcznie i w zmywarkach), alkaliczny – koncentrat ..........................................................................67
codzienne mycie naczyń, neutralny, cytrynowy zapach – koncentrat...................................................................................................68

Gastro Line
• Gran Diw
• Gran Di-CL
• Gran Diw Glass

mycie naczyń w zmywarkach, niskopieniący – superkoncentrat .........................................................................................................69
mycie naczyń w zmywarkach z funkcją wybielania, niskopieniący – koncentrat.................................................................................69
mycie naczyń szklanych z nabłyszczaniem w zmywarkach automatycznych, alkaliczny – koncentrat .............................................69

Gastro Line
• Gran Shine
• Gran Simo

płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach, kwaśny – połysk bez polerowania (superkoncentrat) ..........................................70
płukanie i nabłyszczanie naczyń w zmywarkach, lekko kwaśny – połysk bez polerowania (superkoncentrat) ...............................70

Odkamienianie
• Gran Ston
• Gran Cito
• Gran KAM AGD

okresowe odkamienianie urządzeń gastronomicznych i sanitarnych – bojlerów, wyparzarek, zmywarek ........................................70
bieżące odkamienianie podstawowych urządzeń gastronomicznych – uniwersalny ..........................................................................71
odkamienianie ekspresów do kawy: przelewowych, ciśnieniowych ....................................................................................................71

Grill, piekarnik
• Top Grill (GT)
• Gran Smog
• Gran Smog Extra

www.tenzi.eu

Gastro Line

Gastro Line

czyszczenie grilli, piecyków, piekarników, kominków – gotowy do użycia...........................................................................................71
czyszczenie komór wędzarniczych, grilli, piekarników.........................................................................................................................72
czyszczenie komór wędzarniczych, grilli, piekarników.........................................................................................................................72
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Gastro Line
Szybka dezynfekcja
• DS1
• DS1 GT

Gastro Line

szybka dezynfekcja w 1 minutę (koncentrat).......................................................................................................................................72
szybka dezynfekcja w 1 minutę – gotowy do użycia............................................................................................................................73

Gastro Line
• Gran Clor 2006
• Gran AlkaDez

mycie i dezynfekcja alkaliczna (z chlorem aktywnym) .......................................................................................................................73
mycie i dezynfekcja alkaliczna w przemyśle spożywczym, kuchni, gastronomii .................................................................................73

Gastro Line
• Gran Dez 2008
• Gran Dez
• Gran Still

mycie i dezynfekcja kwaśna urządzeń ze stali nierdzewnej ................................................................................................................74
usuwanie osadów nieorganicznych z powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, chromu, niklu – bieżące mycie .......................74
usuwanie osadów mineralnych ze stali nierdzewnej w kuchni i gastronomii – silny, koncentrat .......................................................74

Mycie i dezynfekcja - neutralne
• Gran Qat
• Gran Qat GT

Gastro Line

mycie i dezynfekcja ogólna powierzchni w gastronomii – stoły, blaty, lady – koncentrat .................................................................75
mycie i dezynfekcja ogólna powierzchni w gastronomii – stoły, blaty, lady – gotowy do użycia ........................................................75

Gastro Line
•
•
•
•
•
•

Gran Milk (GT)
Gran Milk STRONG (GT)
Gran OLL
Gran OLL GT
Gran Bis
Top Perfekt

usuwanie osadów pochodzenia tłuszczowego, polerowanie urządzeń gastronomicznych – mleczko .................................................75
usuwanie uporczywych zanieczyszczeń tłuszczowych, przypaleń, przebarwień ...................................................................................76
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• Szkoły, przedszkola, uczelnie, instytuty, ośrodki akademickie.......................................................................................................................................................99
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Higiena Line

Higiena Line

Higiena Line
Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Top Efekt®STR

Ronal

Ronal Clan

I-01

pH
13

Koncentrat

I-02

pH
14

Koncentrat

Doczyszczanie posadzek
– uniwersalny

Doczyszczanie posadzek
kamiennych

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony do mycia
maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych
posadzek przemysłowych. Rozpuszcza zanieczyszczenia
pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany
jako odplamiacz do plam tłustych na wykładzinach dywanowych. Zalecany do czyszczenia powierzchni elastycznych
takich jak PCV, linoleum, gumoleum, winyl, lentex, a także
żywicznych.

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania,
zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek
kamiennych (kamień naturalny i sztuczny). Usuwa wszelkie
zanieczyszczenia z oleju, tłuszczy, sadzy. Charakteryzuje się
bardzo intensywnym działaniem na porowatych płytkach
kamionkowych. Nie pozostawia smug. Wysoka skuteczność
działania.

• Zastosowanie

• Metody użycia

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do doczyszczania
silnie zabrudzonych posadzek przemysłowych. Doskonale
usuwa wszelkie zanieczyszczenia typu: grafit, tłuszcz, olej,
sadza. Bardzo intensywne działanie na porowatych
powierzchniach kamiennych, nie pozostawia smug. Zalecany do usuwania zabrudzeń pochodzenia węglowego.

• Zastosowanie

 twarde posadzki przemysłowe, np. beton zacierany,

działanie wody i środków zasadowych, np. hale
produkcyjne, strefy rozładunku, zakłady remontowe,
warsztaty;
 korytarze, klatki schodowe, hale sportowe.

Koncentrat

Doczyszczanie posadzek
kamiennych i przemysłowych

• Zastosowanie

 powierzchnie i posadzki przemysłowe odporne na

pH
14

I-09

 twarde posadzki przemysłowe np. beton, lastriko, gres,

lastriko, gres, nieszkliwiony klinkier, granit;

nieszkliwiony klinkier, żywica epoksydowa;

 hale przemysłowe, garaże podziemne, klatki schodowe.

• Metody użycia

 przemysł ciężki.

• Metody użycia

 mycie ręczne: 100-300 ml/ 10 l;

 mycie bieżące: 50-100 ml/ 10 l wody;

• mycie bieżące:200 ml/ 10 l wody;

 mycie maszynowe: 100-200 ml/ 10 l wody;

 doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody;

• doczyszczanie: 400 ml/ 10 l wody.

 doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody.

 usuwanie śladów po gumie z posadzek

o strukturze zamkniętej: 1-3 l/ 10 l wody.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

I01/001
I01/005
I01/010
I01/020
I01/200

www.tenzi.eu

15,29 zł
58,68 zł
114,20 zł
224,60 zł
2 222,32 zł

Cena brutto

18,81 zł
72,18 zł
140,47 zł
276,26 zł
2 733,45 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

I02/001
I02/005
I02/010

18,76 zł
73,46 zł
143,33 zł

23,08 zł
90,35 zł
176,29 zł

I02/200

2 794,65 zł

3 437,42 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

I09/001
I09/005
I09/010

23,18 zł
76,67 zł
149,61 zł

28,51 zł
94,31 zł
184,03 zł

I09/200

2 920,57 zł

3 592,31 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Super Green
Specjal NF

GresKam

Top Perfekt

pH
14

I-05

Koncentrat

pH
14

I-06

Koncentrat

Usuwanie zanieczyszczeń
ropopochodnych

Doczyszczanie płytek
gresowych

Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim zakresie
zastosowania. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych,
zaniedbanych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami
ropopochodnymi; wyjątkowo skuteczny w warsztatach
naprawczych oraz w przemyśle ciężkim. Stosować z zimną
wodą.

Zasadowy preparat do doczyszczania płytek kamiennych,
ceramicznych, drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany do doczyszczania powierzchni z kamienia sztucznego,
głównie mikroporowatych płytek gresowych. Rozpuszcza
silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug.

• Zastosowanie

serwisowe, garaże podziemne, stacje paliw, hale
produkcyjne.

Koncentrat

Mycie powierzchni w przemyśle
spożywczym oraz kuchni
i gastronomii

• Zastosowanie

 warsztaty samochodowe, warsztaty naprawcze, punkty

pH
14

I-11

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczającomyjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia
powierzchni odpornych na działanie zasad. Doskonale
rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe
pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni
twardych (kamiennych, ceramicznych. elastycznych).
Bezpieczny dla otoczenia. Atest PZH HŻ/00049/02/2013.
• Zastosowanie

 wszystkie niechłonne i słabochłonne posadzki twarde

 posadzki twarde: kamienne, żywiczne (beton, lastrico,

kamienne i ceramiczne;
 powierzchnie nieszkliwione: granit, terakota, klinkier,
gres i granitogres.

 posadzki elastyczne: PCV, linoleum, winyl, lentex,

cegła);
gumoleum;
 powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach

przemysłowych, powierzchnie biurowe – korytarze,
klatki schodowe.
• Metody użycia

• Metody użycia

 mycie bieżące: 50-200 ml/10 l wody;

• Metody użycia

 mycie bieżące: 50-100 ml/ 10 l wody;
 doczyszczanie – usuwanie starych zniszczonych

 mycie gruntowe: 500-1000 ml/10 l wody.

impregnatów: 1-2 l/ 10 l wody;
 miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200 ml/ 10 l

 stosować w postaci roztworów:
 codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody;
 doczyszczanie: 100-200 ml/ 10 l wody;
 w przypadku zmywania tłuszczy twardych do mycia

i płukania używać ciepłej wody o temp. min. 40 °C.

wody;
 po doczyszczaniu zmyć posadzkę wodą.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

I05/001
I05/005
I05/010
I05/020
I05/200

13,44 zł
54,47 zł
105,13 zł
207,56 zł
2 057,65 zł

Cena brutto

16,53 zł
67,00 zł
129,31 zł
255,30 zł
2 530,91 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

I06/001
I06/005
I06/010
I06/020
I06/200

21,64 zł
82,78 zł
162,62 zł
319,47 zł
3 150,00 zł

Cena brutto

26,61 zł
101,81 zł
200,03 zł
392,95 zł
3 874,50 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

I11/001
I11/005
I11/010
I11/020
I11/200

17,08 zł
66,65 zł
131,25 zł
258,30 zł
2 541,00 zł

Cena brutto

21,01 zł
81,98 zł
161,44 zł
317,71 zł
3 125,43 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line

P-12

Posadzki – doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Posadzki w hipermarketach

APC OUT

TopEfekt® SOP

pH
14

pH

Koncentrat

Posadzki w hipermarketach

Koncentrat

I-03 12,5

TopEfekt®
Contra
pH
14

I-04

Koncentrat

Powierzchnie zewnętrzne –
doczyszczanie silnych
zabrudzeń

Bieżące zmywanie posadzek
w supermarketach

Doczyszczanie posadzek
w supermarketach

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia:
elewacji, dachów, fasad z zanieczyszczeń smolistych
(sadza), brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady,
ekstremalia, procesy gnilne), zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, oleje, chłodziwa).

Niskopieniący środek czyszcząco – pielęgnujący na bazie
mydeł i wosków, przeznaczony do bieżącego mycia posadzek na obiektach wielkopowierzchniowych. Skutecznie
usuwa bieżące zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego. Nie odkłada się warstwami, utrudnia osadzanie się
brudu. Posiada właściwości antypoślizgowe, pozostawia
przyjemny zapach. Polerowalny – po kilku użyciach nabłyszcza samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji.

Niskopieniący, intensywnie myjący środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do gruntownego
mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn myjących. Nie pozostawia
smug. Doskonale rozpuszcza większość wypraw polimerowych z posadzek odpornych na zasady, a także zabrudzone zabezpieczenia woskowe oraz mydlane. Do stosowania w sklepach wielkopowierzchniowych.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 fasady, elewacje, dachy (każdego rodzaju).

• Zastosowanie

 posadzki twarde w hipermarketach, halach targowych i

 duże powierzchnie (hale magazynowe, hipermarkety,

centrach handlowych wielkopowierzchniowych;
 wszystkie posadzki wodoodporne, powierzchnie
kamienne naturalne i sztuczne;
 drewno olejowane.

• Metody użycia

• Metody użycia

 stosować w postaci wodnego roztworu w zależności

od stopnia zabrudzenia powierzchni – rozcieńczenie 1:5 do 1:10 z wodą (100-200 ml / 1 l wody);
 nanosić na mytą powierzchnię za pomocą
spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego,
a następnie zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem
(ok. 100 bar); doskonały efekt daje zmywanie
gorącą wodą o temperaturze 70-80 °C, do
temperatury pary włącznie (100-130 °C);
 małe powierzchnie można zmywać szczotką
o średnio twardym włosiu i płukać gorącą wodą.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

sieci handlowe, obiekty przemysłowe, hurtownie).

 mycie maszynowe: 50-200 ml/ 10 l wody;
 zdejmowanie starych powłok: 1-3/ 10 l wody;
 doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody;
 końcowe zmycie samą wodą utrudnia ponowne

zabrudzenie posadzek.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q66

9,71 zł

11,94 zł

P12/001
P12/005

21,31 zł
78,75 zł

26,22 zł
96,86 zł

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 mycie bieżące: 50-100 ml/ 10 l wody;
 drewno olejowane: 25 ml/ 10 l wody;
 gruntowne mycie: 200 ml/ 10 l wody;
 nadaje się do polerowania.

Cena netto

Cena brutto

I03/001
I03/005
I03/010

14,80 zł
51,80 zł
100,44 zł

18,21 zł
63,71 zł
123,54 zł

I03/200

1 890,00 zł

2 324,70 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

I04/001
I04/005
I04/010

23,17 zł
107,95 zł
210,62 zł

28,50 zł
132,78 zł
259,06 zł

I04/200

3 612,00 zł

4 442,76 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Posadzki – usuwanie powłok
(dekonserwacja)

Konserwacja posadzek

Konserwacja posadzek

TopEfekt®Total TopEfekt® San TopEfekt® San
Extra
pH
14

P-05

Koncentrat

pH
8

P-06

Koncentrat

pH
8

P-14

Koncentrat

Usuwanie starych powłok
woskowych, akrylowych,
poliuretanowych i innych

Konserwacja posadzek
twardych – uniwersalny

Konserwacja posadek
twardych – elastycznych

Zasadowy preparat do usuwania starych, zniszczonych
powłok polimerowych oraz gruntownego mycia posadzek.
Szczególnie przydatny do usuwania nawarstwionych
wosków oraz mydeł. Doskonale rozpuszcza wszelkie
powłoki w krótkim czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych
powierzchni.

Średnio twarda, samonabłyszczająca emulsja woskowa do
zabezpieczania posadzek twardych na obszarach o niewielkim natężeniu ruchu. Skutecznie zabezpiecza podłoże
przed wnikaniem brudu, wybłyszczając równocześnie
posadzkę. Posiada dobre właściwości rozlewające i uzupełniające. Odporna na niektóre środki dezynfekcyjne
w roztworach roboczych. Nadaje się do polerowania. Łatwo
usuwalna z powierzchni.

Emulsja woskowa do zabezpieczenia powierzchni posadzek
o niewielkim natężeniu ruchu. Skutecznie zabezpiecza
podłoże przed wnikaniem brudu oraz utlenianiem.
Nabłyszcza bez polerowania. Własności antypoślizgowe.
Łatwo usuwalna. Odporna na niektóre środki dezynfekująco-alkoholowe (w roztworze roboczym).

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 posadzki wewnątrz obiektu: PCV, linoleum, gumoleum,

pochodzenia wapiennego, linoleum, lakierowany
parkiet;
· wszystkie posadzki twarde, odporne na działanie wody
i zasad.

lakierowany parkiet;
 posadzki kamienne – chłonne.

• Metody użycia

• Metody użycia

 powierzchnie delikatne: 0,5-1 l/ 10 l wody;
 pozostałe: 1-3 l/ 10 l wody;
 wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

17

• Zastosowanie

· powierzchnie wrażliwe i delikatne, np. kamień

Cena netto

P05/001
P05/005
P05/010
P05/020
P05/200

27,12 zł
115,33 zł
225,06 zł
448,86 zł
4 363,95 zł

Cena brutto

33,36 zł
141,86 zł
276,82 zł
552,10 zł
5 367,66 zł

 posadzki elastyczne;
 linoleum, gumoleum, marmoleum, PCV.

• Metody użycia

 2-3 warstwy bez rozcieńczania; czas

 na czystą i suchą powierzchnię nałożyć ręcznie, bez

samoczynnego utwardzenia – około 8 godzin;
 pielęgnacja (Top Efekt + Top Efekt Diam): 2550 ml/ 10 l wody;
 odnawianie i pielęgnacja metodą „spray”- 1:1
z wodą.

rozcieńczenia 2-3 warstwy w odstępach ok. 2530 min. (w zależności od czasu wysychania);
 pełna twardość powłoka uzyska po ok.
8 godzinach;
 polerowanie HS przedłuża czas eksploatacji
wyprawy;
 do bieżącego mycia używać Top Efekt lub Top Efekt
Diam.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

P06/001
P06/005
P06/010
P06/020
P06/200

17,20 zł
67,46 zł
134,69 zł
259,49 zł
2 606,23 zł

Cena brutto

21,15 zł
82,98 zł
165,66 zł
319,18 zł
3 205,66 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

P14/001
P14/005
P14/010

20,37 zł
85,37 zł
156,45 zł

Cena brutto

25,06 zł
105,00 zł
192,43 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Konserwacja posadzek

Konserwacja posadzek

Konserwacja posadzek

TopEfekt® Kan

UniPro

ProStone

pH
8

P-09

Koncentrat

pH
9

P-08

Konserwacja posadzek
twardych
specjalistyczny, akrylowy
Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do zabezpieczania
posadzek twardych. Skutecznie zabezpiecza podłoże przed
wnikaniem brudu, wybłyszczając równocześnie posadzkę.
Preparat posiada dobre właściwości rozlewające i uzupełniające. Odporny na środki dezynfekcyjne w roztworach
roboczych. Polerowanie poprawia jakość oraz przedłuża
czas eksploatacji powłok akrylowych. Zalecany do posadzek
kamiennych chłonnych.

• Zastosowanie

Koncentrat

Impregnacja powierzchni
kamiennych

Wysokopołyskowy preparat do konserwacji różnego typu
podłoży. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i elastycznością. Posiada doskonałe własności wypełniające.
Odporny na większość środków dezynfekcyjnych w roztworach roboczych. Zapobiega poślizgowi. Zalecany do
stosowania w bankach, hotelach, biurowcach z rozbudowanym systemem wstępnego wyłapywania brudu. Wymaga
użycia polerek wysokoobrotowych (HS).

Preparat do impregnacji kamienia naturalnego i sztucznego nieglazurowanego (betonu, kostki betonowej, gresu
nieszkliwionego) oraz do fug cementowych. Zalecany do
impregnacji elewacji cementowo – wapiennych, z piaskowca oraz klinkieru nieszkliwionego. Zabezpiecza przed wilgocią i brudem. Ułatwia czyszczenie pobudowlane. Izoluje
powierzchnie przed wnikaniem wody, sadzy, smarów i olejów. Odporny na zmiany warunków klimatycznych.
Bezpieczny dla środowiska. Zalecany do stosowania
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 wewnątrz obiektu;
 wszystkie wodoodporne nawierzchnie: PCV, linoleum,

powierzchni podłogowych – lastriko, terakota, beton,
nieutwardzony kamień;
 PCV.

gumoleum, marmoleum;
 posadzki kamienne pochodzenia wapiennego.

• Metody użycia

 docelowo: 2-3 warstwy bez rozcieńczenia;
 do pielęgnacji nie stosować środków z zawartością

 konserwacja: 2-3 warstwy bez rozcieńczania;
 po około 8-12 godz. wypolerować i utwardzić

termicznie maszyną wysokoobrotową;

amoniaku;

 pielęgnacja: TopEfekt DIAM: 25 ml/ 10 l wody,

 odnawianie i pielęgnacja metodą „spray”- 1:1

 gruntowanie powierzchni chłonnych: ProStone –

jedna warstwa;
 bieżące mycie TopEfekt Diam: 25 ml/ 10 l wody,
TopEfekt: 25-50 ml/ 10 l wody;
 czas samoczynnego utwardzania – ok. 8 godzin;
 polerować maszyną jednotarczową
wysokoobrotową (HS).

1 warstwa;
 pielęgnacja metodą „spray”: 1:1 z wodą.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P09/001
P09/005
P09/010

21,21 zł
87,70 zł
172,53 zł

26,09 zł
107,87 zł
212,22 zł

P09/200

3 119,43 zł

3 836,90 zł

www.tenzi.eu

 posadzki kamienne porowate wewnątrz (centra

handlowe, garaże podziemne, korytarze i schody
w hotelach, biurowcach itd.);
 kostka betonowa (polbruk, pozbruk), wylewka
betonowa na zewnątrz obiektów (stacje benzynowe,
parkingi);
 pomniki, nagrobki;
 fugi cementowe różnokolorowe;
 ogrodzenia, murki, elewacje – powierzchnie pionowe
zewnętrzne nieglazurowane (cegła, piaskowiec,
nieszkliwiony klinkier, zaprawa betonowa).
• Metody użycia

TopEfekt: 25-50 ml/ 10 l wody;

z wodą;
 gruntowanie powierzchni chłonnych: ProStone –

Kod produktu

Gotowy do użycia

Konserwacja posadzek
twardych
specjalistyczny, poliuretanowy

 wewnątrz obiektu;
 zabezpieczanie wszelkiego typu zmywalnych

• Metody użycia

pH
9

P-10

 stosować bez rozcieńczenia;
 nakładać za pomocą spryskiwacza – w temperaturach

dodatnich;
 w przypadku powierzchni o małej chłonności

rozprowadzić szmatką, gąbką lub pędzlem;
2

 wydajność około 100 ml/ 1m powierzchni;
 gruntowanie powierzchni chłonnych przed

polimeryzacją – 1 warstwa.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P08/001
P08/005
P08/010

33,72 zł
156,18 zł
294,40 zł

41,48 zł
192,11 zł
362,11 zł

P08/200

5 558,46 zł

6 836,90 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P10/001
P10/005
P10/010

89,30 zł
427,33 zł
849,35 zł

109,83 zł
525,61 zł
1 044,70 zł

P10/200

16 857,31 zł

20 734,49 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

TopEfekt®
Extra

TopEfekt®
Diam

TopEfekt®
pH
7

P-02

Koncentrat

pH
8

P-01

pH

Koncentrat

Koncentrat

P-03 8,5

Bieżące mycie i pielęgnacja
posadzek chłonnych

Bieżące mycie posadzek
elastycznych

Zmywanie i pielęgnacja
posadzek sportowych

Niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym zapachu.
Posiada właściwości myjąco-pielęgnujące; nie pozostawia
smug, szybko schnie. Bezpieczny dla każdego rodzaju
powierzchni; nie zawiera silnych rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i półmatowych
o dużej chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych.

Niskopieniący preparat myjąco-pielęgnujący na bazie alkoholu. Szybkoschnący. Bezsmugowy. Pozostawia przyjemny
świeży zapach, zachowuje połysk, podkreśla kontrast
i barwę mytej powierzchni. Zalecany do posadzek elastycznych, błyszczących i półmatowych, słabochłonnych.

Preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących do mycia
posadzek twardych – kamiennych i elastycznych, zarówno
konserwowanych, jak i niekonserwowanych. Niskopieniący,
na bazie emulsji woskowych. Posiada właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne. Uzupełnia
i odnawia warstwy polimerowe. Codzienne mycie daje efekt
wybłyszczenia. Nie pozostawia smug. Zabezpiecza posadzkę i utrudnia osadzanie się brudu. Preparat nadaje się do
polerowania.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych, kamień,

drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum, inne
tworzywa sztuczne i naturalne.

• Zastosowanie

 posadzki półmatowe niekonserwowane;
 wszystkie wodoodporne wykładziny PCV, linoleum,

 posadzki zabezpieczane wyprawami polimerowymi;
 płytki ceramiczne, kamień, PCV, drewno lakierowane,

gumoleum, winyl, lentex, marmoleum, guma;

korek zabezpieczony, klinkier, konglomeraty kamienne,
guma, linoleum;
 posadzki sportowe, obiekty użyteczności publicznej;
 posadzki, gdzie występuje zagrożenie poślizgu.

 korek, panele laminowane, kamień szlifowany

zabezpieczony.

• Metody użycia

• Metody użycia

 25-50 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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• Metody użycia

 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

Cena netto Cena
Cena brutto
brutto

P02/001
P02/005
P02/010

14,12 zł
51,06 zł
96,72 zł

17,37 zł
62,81 zł
118,97 zł

P02/200

1 802,25 zł

2 216,77 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P01/001
P01/005
P01/010

15,28 zł
56,11 zł
106,61 zł

18,79 zł
69,01 zł
131,12 zł

P01/200

1 994,95 zł

2 453,79 zł

 posadzki niekonserwowane: mycie ręczne: 25-

50 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 posadzki konserwowane: 25 l/10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P03/001
P03/005
P03/010

19,64 zł
77,93 zł
150,24 zł

24,16 zł
95,85 zł
184,80 zł

P03/200

2 867,74 zł

3 527,32 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

TopEfekt®
Normal

DeKam

TopEfekt®
Oranż

pH
11

P-04

Koncentrat

pH
3

P-07

Koncentrat

pH
7

B-01

Koncentrat

Codzienne zmywanie posadzek
często i szybko brudzących

Usuwanie matowych nalotów
z posadzek twardych

Bieżące zmywanie posadzek
i wyposażenia wnętrz
(zapach pomarańczy)

Niskopieniący preparat lekko zasadowy ogólnego zastosowania. Usuwa intensywne zabrudzenia, nie wypłukuje
mytej powierzchni, nie pozostawia smug. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. Odpowiedni do zmywarek. Zalecany do
każdego typu posadzek narażonych na częste zanieczyszczenia.

Lekko kwaśny preparat do usuwania matowych, mażących
się nalotów, smug powstających po twardej wodzie oraz
niespłukanych środkach zasadowych. Zawiera kwasy organiczne. Przy użyciu sprzętu ręcznego używać wkładów
z mikrofazy. Zalecany do matowych płytek gresowych,
czyszczenia wszystkich powierzchni twardych po ukończeniu
budowy oraz do bieżącego zmywania gresu technicznego.
Doskonale rozpuszcza pyły pobudowlane.

Neutralny preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących
i przyjemnym, pomarańczowym zapachu. Ze względu na
zawartość alkoholi szybko odparowuje i nie pozostawia
smug; podtrzymuje połysk; bezpieczny dla rąk, ubrań, nie
podrażnia dróg oddechowych; nie pozostawia warstw
ochronnych; utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o
strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 zalecany na klatki schodowe, korytarze w blokach

 wszystkie wodoodporne niekonserwowane posadzki

 wszystkie wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych

mieszkalnych, biurowcach, obiektach użyteczności
publicznej;
 powierzchnie niekonserwowane wyprawami
polimerowymi;
 płytki ceramiczne, kamień, PCV, korek zabezpieczony,
klinkier, konglomeraty kamienne, guma, linoleum.

kamienne, elastyczne, żywiczne;
 posadzki ceramiczne, klinkier, PCV, gres;
 elementy wyposażenia wnętrz po zakończeniu budowy
obiektu.

szkliwionych, kamiennych, drewna lakierowanego,
korka zabezpieczonego, tworzyw sztucznych oraz paneli
drewnopodobnych;
 wyposażenie wnętrz – meble, parapety, wyposażenie
biura.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia

 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;

 mycie ręczne lub maszynowe: 50-100 ml/ 10 l

 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

wody;
 spryskiwacz 200 ml/ 10 l wody;
 powierzchnie osuszyć odkurzaczem sucho-mokro
lub wytrzeć wkładem bawełnianym.

 spryskiwacz: 2,5-5 ml/ 1 l wody;
 ręcznie: 25-50 ml/ 10 l wody;
 maszynowo: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.



Uwaga: Nie stosować na wyprawy polimerowe.

Uwaga: Nie stosować do silnie zatłuszczonych
posadzek w kuchni.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

P04/001
P04/005
P04/010
P04/020
P04/200

www.tenzi.eu

12,79 zł
43,64 zł
81,67 zł
162,09 zł
1 496,21 zł

Cena brutto

15,73 zł
53,68 zł
100,45 zł
199,37 zł
1 840,34 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

P07/001
P07/005
P07/010
P07/020
P07/200

11,54 zł
37,41 zł
69,20 zł
137,15 zł
1 246,84 zł

Cena brutto

14,19 zł
46,01 zł
85,12 zł
168,70 zł
1 533,62 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

B01/001
B01/005
B01/010
B01/020
B01/200

13,09 zł
45,20 zł
84,79 zł
168,32 zł
1 558,55 zł

Cena brutto

16,10 zł
55,60 zł
104,29 zł
207,04 zł
1 917,02 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

TopEfekt®
Exotic

TopEfekt®Zero

TopEfekt®
Citro
pH
7

B-04

Koncentrat

pH
7

P-11

pH

Koncentrat

Koncentrat

B-05 10

Bieżące mycie powierzchni
błyszczących
(zapach cytrynowy)

Mycie posadzek
i wyposażenia wnętrz
(zapach owoców egzotycznych)

Mycie powierzchni delikatnych
(twardych i tekstylnych)

Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Ze względu na zawartość
alkoholi szybko odparowuje i nie pozostawia smug.
Podtrzymuje połysk, bezpieczny dla materiału, nie pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne własności
mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie powierzchnie
błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie
usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, szybko wysycha
oraz utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny. Preparat
charakteryzuje się przyjemnym zapachem owoców egzotycznych.

Preparat do ekologicznego mycia posadzek. Nie zawiera
środków powierzchniowo czynnych oraz kompozycji zapachowych. Całkowicie biodegradowalny. Przeznaczony do
bieżącego czyszczenia posadzek twardych, tekstylnych,
powierzchni odpornych na działanie wody i alkoholu.
Utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni, nie
pozostawia smug.

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 wodoodporne posadzki twarde – błyszczące: płytki

szkliwionych, kamiennych, korka zabezpieczanego,
tworzyw sztucznych oraz paneli drewnopodobnych
laminowanych;
 wszystko ponad posadzką: meble lakierowane,
urządzenia biurowe i inne elementy wyposażenia
pomieszczeń.

ceramiczne i kamienne (szkliwione); PCV, drewno
lakierowane, korek zabezpieczony, panele
laminowane;
 meble lakierowane, urządzenia biurowe i inne
elementy wyposażenia wnętrz.

• Metody użycia

Uwaga: Nie stosować na wyprawy polimerowe.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 mieszkania osób posiadających zwierzęta domowe;
 mieszkania osób cierpiących na alergie;
 miejsca przebywania małych dzieci (przedszkola,





• Metody użycia

 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania.
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• Zastosowanie

 wodoodporne posadzki z płytek ceramicznych

Cena netto Cena
Cena brutto
brutto

B04/001
B04/005
B04/010

14,34 zł
51,44 zł
97,25 zł

17,64 zł
63,27 zł
119,62 zł

B04/200

1 807,92 zł

2 223,74 zł

żłobki);
posadzki drewniane, drewnopodobne, laminaty;
wykładziny tekstylne – odświeżanie;
płytki ceramiczne;
elementy wyposażenia pomieszczeń.

• Metody użycia

 mycie ręczne: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml/ 10 l

 mycie ręczne, mycie maszynowe, pranie

wody);
 nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię mopem
lub szmatką, przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia;
 spryskiwacz 2,5-5 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

ekstrakcyjne dywanów, spryskiwacz: 50-100 ml/
10 l wody;
 preparat nie wymaga spłukiwania wodą;
 w przypadku powierzchni tekstylnych brud należy
odessać odkurzaczem sucho-mokro.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto OZ

P11/001
P11/005
P11/010

15,05 zł
64,55 zł
122,27 zł

18,51 zł
79,40 zł
150,39 zł

P11/200

2 278,32 zł

2 802,33 zł

16
8
12
1

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

B05/001
B05/005
B05/010

12,47 zł
42,09 zł
78,55 zł

15,34 zł
51,77 zł
96,62 zł

B05/200

1 433,87 zł

1 763,66 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

Posadzki – bieżące zmywanie,
pielęgnacja

TopEfekt®adame
Perfume m

TopEfekt® ure
Perfume al

TopEfekt® ore
Perfume am

pH
7

P-13

Koncentrat

pH
7

P-13

Koncentrat

pH
7

P-13

Koncentrat

Mycie posadzek
i wyposażenia wnętrz
– zapach perfumowany

Mycie posadzek
i wyposażenia wnętrz
– zapach perfumowany

Mycie posadzek
i wyposażenia wnętrz
– zapach perfumowany

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji
wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie
wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji
wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie
wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej pielęgnacji
wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na działanie
wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH neutralny.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 wodoodporne posadzki (płytki ceramiczne, kamień,

 wodoodporne posadzki (płytki ceramiczne, kamień,

 wodoodporne posadzki (płytki ceramiczne, kamień,

drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum, posadzki
elastyczne);
 wszystko ponad posadzką (meble, parapety, ramy
okienne itp.).

drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum, posadzki
elastyczne);
 wszystko ponad posadzką (meble, parapety, ramy
okienne itp.).

drewno lakierowane, korek, PCV, linoleum, posadzki
elastyczne);
 wszystko ponad posadzką (meble, parapety, ramy
okienne itp.).

• Metody użycia

• Metody użycia
 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką

lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

P13/001
P13/005
P13/010

15,05 zł
64,55 zł
122,27 zł

18,51 zł
79,40 zł
150,39 zł

P13/200

2 278,32 zł

2 802,33 zł

www.tenzi.eu

lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;

 nie wymaga spłukiwania wodą.

Cena brutto

 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką

lub padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię;

 nie wymaga spłukiwania wodą.

Kod produktu

• Metody użycia

 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

 nie wymaga spłukiwania wodą.

Cena brutto OZ

P13/001
P13/005
P13/010

15,05 zł
64,55 zł
122,27 zł

18,51 zł
79,40 zł
150,39 zł

P13/200

2 278,32 zł

2 802,33 zł

16
8
12
1

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

P13/001
P13/005
P13/010

15,05 zł
64,55 zł
122,27 zł

18,51 zł
79,40 zł
150,39 zł

P13/200

2 278,32 zł

2 802,33 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Pranie dywanów i tapicerek

Pranie dywanów i tapicerek

Pranie dywanów i tapicerek

Textil-EX

Proszek
do prania EX

Textil

pH
9

D-02

Koncentrat

pH
-

D-05

Proszek – koncentrat

pH
7

D-01

Koncentrat

Pranie dywanów metodą
ekstrakcyjną (odkurzaczem
piorącym)

Pranie ekstrakcyjne tapicerek
i dywanów (z odplamiaczem)

Pranie dywanów metodą
mechaniczną
– szamponowanie

Środek piorący do metody ekstrakcyjnej. Nie zawiera wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalników. Niskopieniący.
Głęboko penetruje strukturę włókna, powoduje wydobywanie brudu na zewnątrz. Posiada przyjemny zapach, nie
krystalizuje się, wymaga odessania i wypłukania bieżącą
wodą. Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni
o tekstylnych trwałych barwach.

Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą
odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia
organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte
w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna
i skutecznie usuwają brud oraz plamy.

Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy optycznych do czyszczenia szczotką (metodą szamponowania).
Nie zawiera rozpuszczalników; tworzy pianę o strukturze
krystalicznej. Dokładnie penetruje każde włókno wykładziny; posiada przyjemny zapach; wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą odkurzaczem piorącym.

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 tapicerki materiałowe, dywany, wykładziny tekstylne,

 szampon do wszystkich powierzchni tekstylnych

wody;
 meble tapicerowane z materiałów sztucznych,
naturalnych lub mieszanych.

podsufitki;
 siedzenia samochodowe.

(dywanów, wykładzin dywanowych) odpornych na
działanie wody;
 meble tapicerowane, wykładziny o trwałych barwach.

• Metody użycia

• Metody użycia

prania dywanów);
 pranie wykładzin: 100-400 ml/ 10 l wody;
 stosować tylko zimną lub letnią wodę;
 w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;
 dokładnie przepłukać wykładzinę bieżącą wodą.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto Cena
Cena brutto
brutto

D02/001
D02/005
D02/010

23,52 zł
99,18 zł
193,26 zł

28,93 zł
121,99 zł
237,71 zł

D02/200

3 740,53 zł

4 600,85 zł

• Metody użycia

 sporządzić roztwór (10-20 g/1 l wody o temp. 40-

 stosować metodę ekstrakcyjną (odkurzacz do

23

• Zastosowanie

 dywany i wykładziny tekstylne odporne na działanie

 pranie wykładzin, dywanów i tapicerki tekstylnej:

60°C);
 nanieść na powierzchnię spryskiwaczem;
 po chwili lekko przeszorować miękką szczotką lub
gąbką (szczególnie w przypadku silnych zabrudzeń);
 odessać brud i kilkakrotnie przepłukać powierzchnię
odkurzaczem do prania;
 podsufitki: namoczyć gąbkę/ ściereczkę roztworem,
przetrzeć powierzchnię, odessać brud.
Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolorów.
Dokładnie rozmieszać proszek w wodzie o temp. 40-60°C.
Wycierać na bieżąco wszystkie pochlapane (podczas
pracy) elementy plastikowe, drewniane i metalowe
(zawiera tlen aktywny).

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 g
3 kg
5 kg
10 kg
25 kg

D05/0005
D05/003
D05/005
D05/010
D05/025w

100-400 ml/ 10 l wody ciepłej;
 dokładnie odessać brud i przepłukać wykładzinę,

najlepiej odkurzaczem do prania;
 w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;
 przy bardzo silnych zanieczyszczeniach (plamach)

wzmocnić preparatem TopEfekt® STR;
 w razie potrzeby operację powtórzyć.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

9,05 zł
51,69 zł
77,39 zł
151,77 zł
350,25 zł

11,13 zł
63,58 zł
95,20 zł
186,68 zł
430,81 zł

15
1
1
1
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

D01/001
D01/005
D01/010

22,39 zł
93,51 zł
181,93 zł

27,54 zł
115,02 zł
223,77 zł

D01/200

3 513,83 zł

4 322,01 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Pranie dywanów i tapicerek

Pranie dywanów i tapicerek

Biuro – mycie i pielęgnacja

Top PLAM Clor

Top Plam OXY

TopEfekt® Max

pH
14

T-44

Koncentrat

pH
-

T-45

Proszek – koncentrat

pH
9

B-02

Koncentrat

Odplamiacz chlorowy

Odplamiacz na bazie
aktywnego tlenu

Codzienna pielęgnacja
wyposażenia wnętrz

Odplamiacz do plam i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: soki, alkohole, przetwory owocowo-warzywne oraz plam tłustych: olej, tłuszcz, smar. Eliminuje
nieprzyjemne zapachy pochodzenia zwierzęcego lub powstałe w wyniku procesów gnilnych. Zalecany do nawierzchni
tekstylnych sztucznych, np. poliester, poliamid, akryl, nylon,
polipropylen, poliakrylan. Do czyszczenia siedzeń i dywaników silnie zaplamionych w zestawie z produktem Texwash oraz jako wybielacz i odplamiacz do włókien naturalnych o trwałych barwach (po uprzednio wykonanej próbie).
Zalecany do usuwania plam z krwi.

Produkt do odplamiania oraz wybielania starych plam
i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: soki,
alkohole, przetwory owocowo-warzywne, cola, kawa, herbata, oraz plam z moczu, niektórych barwników, krwi
i rdzy. Stosować głównie po praniu zasadniczym i dokładnym wypłukaniu, a także tam, gdzie nie poradził sobie
odplamiacz chlorowy. Zalecany jest przede wszystkim do
nawierzchni tekstylnych z włókien naturalnych pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego, np. wełna, bawełna, len, jedwab,
juta, konopie, włókna kokosowe. Można stosować do
włókien syntetycznych.

Uniwersalny preparat myjący, neutralny w roztworze, łatwo
usuwa bieżące zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego. Nie
pozostawia smug; szybko schnący. Odświeża i pozostawia
przyjemny zapach, tworzy delikatną, błyszczącą powłokę
ochronną. Zalecany do powierzchni biurowych każdego
rodzaju oraz posadzek drewnianych i drewnopodobnych
lakierowanych lub laminowanych oraz wyposażenia wnętrz.
Nie pozostawia refleksów świetlnych.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 powierzchnie tekstylne sztuczne i naturalne o trwałych

 powierzchnie tekstylne o trwałych barwach (obrusy,

barwach;

odzież, pościel, dywany i wykładziny tekstylne, meble
tapicerowane).

 pościel (wybielanie);
 siedzenia, dywaniki, tapicerka (tekstylia).

• Metody użycia

• Metody użycia
 stare plamy: rozsypać produkt na zaplamioną

zasadniczego.
 Stosować roztwór:
 odplamianie 1:10 z wodą (10%);
 wybielanie 1:20 z wodą (5%);
 pranie 1% Top Plam Clor + 4% Textil lub Texwash;
 nanieść preparat na zaplamioną / wybieloną powierzchnię tekstylną, pozostawić na ok. 0,5 godz.;
 odessać brud i przepłukać kilkakrotnie wodą –
odkurzaczem piorącym.
Uwaga: Do likwidacji piany stosować produkt De-Foam.
W przypadku pochlapania dokładnie powycierać
elementy plastikowe, drewniane, metalowe.

powierzchnię;
 spryskać dokładnie wodą i pozostawić na około 1,52 godz.;
 zwilżać powierzchnię co 30 min. w celu ciągłego
uaktywnianiu preparatu;
 po określonym czasie odessać brud i wypłukać
powierzchnię odkurzaczem piorącym (lub po prostu
wyprać).
 świeże plamy: stosować roztwór 1:3 z wodą.
Uwaga: Wycierać na bieżąco pochlapane elementy
wyposażenia wnętrz (plastik, drewno, metale).

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T44/001
T44/005
T44/010

13,91 zł
48,51 zł
91,20 zł

17,11 zł
59,67 zł
112,17 zł

T44/200

1 681,62 zł

2 068,39 zł

www.tenzi.eu

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 g
5 kg

T45/0005
T45/005

 wyposażenie mieszkań i biur (meble, urządzenia

biurowe, elementy wyposażenia mieszkań), drzwi,
poręcze, parapety, boazerie;
 panele laminowane, zabezpieczone posadzki
drewniane i drewnopodobne, laminaty, wykładziny
elastyczne (linoleum, PCV).
• Metody użycia

 Preparat należy stosować przed lub w trakcie prania

Kod produktu

• Zastosowanie

 mycie bieżące: 25-50 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 do paneli stosować metodę „spray” (spryskiwacz +

szmatka);
 doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

13,64 zł
121,06 zł

16,78 zł
148,91 zł

15
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

B02/001
B02/005
B02/010
B02/020
B02/200

17,46 zł
67,02 zł
128,42 zł
255,60 zł
2 431,34 zł

Cena brutto

21,47 zł
82,44 zł
157,96 zł
314,39 zł
2 990,55 zł

OZ
16
8
12
1

24

Higiena Line
Biuro – mycie i pielęgnacja

Biuro – mycie i pielęgnacja

Biuro – mycie i pielęgnacja

me

e

mada
pH
9

Q-05

Gotowy do użycia

pH
9

Q-05

Gotowy do użycia

amor
pH
9

Q-05

Gotowy do użycia

Mycie mebli i urządzeń
biurowych

Mycie mebli i urządzeń
biurowych

Mycie mebli i urządzeń
biurowych

Szybkoschnący preparat ogólnego przeznaczenia o intensywnym, przyjemnym zapachu kwiatów. Nie pozostawia
smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy materiału,
utrzymuje naturalne własności powierzchni czyszczących.
Niezwykle ekonomiczny i oszczędny w użyciu: (1-2 ml/ 1 m2
powierzchni). Zalecany do mebli biurowych każdego
rodzaju.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie pozostawia
smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego
materiału, utrzymuje naturalne własności powierzchni
czyszczących. Zalecany do mebli biurowych każdego
rodzaju.

Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie pozostawia
smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego
materiału, utrzymuje naturalne własności powierzchni
czyszczących. Zalecany do mebli biurowych każdego
rodzaju.

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 meble i urządzenia biurowe (drewno, plastik, laminat,

 meble i urządzenia biurowe (drewno, plastik, laminat,

szkło);
 elementy wyposażenia wnętrz;
 powierzchnie błyszczące i matowe;
 delikatne powierzchnie i przedmioty.

szkło);
 elementy wyposażenia wnętrz;
 powierzchnie błyszczące i matowe;
 delikatne powierzchnie i przedmioty.

 elementy wyposażenia wnętrz;
 powierzchnie błyszczące i matowe;
 delikatne powierzchnie i przedmioty.

• Metody użycia

Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q05
G05
B03/001s
B03/005
B03/010
B03/020
B03/200

szkło);

• Metody użycia

 stosować bez rozcieńczania;
 zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
 powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

25

• Zastosowanie

 meble i urządzenia biurowe (drewno, plastik, laminat,

Cena netto Cena
Cenabrutto
brutto

OZ

Kod produktu

12,23 zł
12,77 zł
15,89 zł
56,62 zł
110,45 zł
216,97 zł
1 864,90 zł

16
8
12

500 ml
750 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

9,94 zł
10,38 zł
12,92 zł
46,03 zł
89,80 zł
176,40 zł
1 516,18 zł

• Metody użycia

 stosować bez rozcieńczania;
 zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
 powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

 stosować bez rozcieńczania;
 zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
 powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q05
G05

9,94 zł
10,38 zł

12,23 zł
12,77 zł

B03/001s
B03/005
B03/010

12,92 zł
46,03 zł
89,80 zł

15,89 zł
56,62 zł
110,45 zł

16
8
12
12

B03/200

1 516,18 zł

1 864,90 zł

500 ml
750 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto OZ

Q05
G05

9,94 zł
10,38 zł

12,23 zł
12,77 zł

B03/001s
B03/005
B03/010

12,92 zł
46,03 zł
89,80 zł

15,89 zł
56,62 zł
110,45 zł

B03/200

1 516,18 zł

1 864,90 zł

16
8
12
12

www.tenzi.eu

Higiena Line
Biuro – mycie i pielęgnacja

Office Clean GT
mycie mebli i urządzeń biurowych

wybierz swój zapach
alure
pH
9

Q-05

Gotowy do użycia

Mycie mebli i urządzeń
biurowych
Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie pozostawia
smug, odświeża, szybko wysycha, nie niszczy mytego
materiału, utrzymuje naturalne własności powierzchni
czyszczących. Zalecany do mebli biurowych każdego
rodzaju.

me

mada

e

amor

alure

• Zastosowanie
 meble i urządzenia biurowe (drewno, plastik, laminat,

szkło);
 elementy wyposażenia wnętrz;
 powierzchnie błyszczące i matowe;
 delikatne powierzchnie i przedmioty.

• Metody użycia
 stosować bez rozcieńczania;
 zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
 powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q05
G05

9,94 zł
10,38 zł

12,23 zł
12,77 zł

B03/001s
B03/005
B03/010

12,92 zł
46,03 zł
89,80 zł

15,89 zł
56,62 zł
110,45 zł

16
8
12
12

B03/200

1 516,18 zł

1 864,90 zł

www.tenzi.eu

zapachy, które pokochają Twoi klienci

Higiena Line
Biuro – mycie i pielęgnacja

Biuro – doczyszczanie

Biuro – doczyszczanie

UNI Shine GT

APC IN

APC IN GT

pH
9

G-35

pH

Gotowy do użycia

pH

Koncentrat

B-09 13

Gotowy do użycia

B-10 11

Mycie i pielęgnacja
powierzchni błyszczących
na wysoki połysk

Doczyszczanie powierzchni
wewnętrznych – uniwersalny

Doczyszczanie powierzchni
wewnętrznych – uniwersalny

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przyjemnym,
świeżym zapachu. Zalecany do wszelkich powierzchni błyszczących (lakierowanych, szkliwionych, glazurowanych).
Doskonale myje, pielęgnuje, nabłyszcza i zabezpiecza
przed wnikaniem kurzu meble, blaty, poręcze, parapety,
wyposażenie wnętrz oraz posadzki i boazerie. Bardzo
oszczędny w użyciu. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni
delikatnych. Nie tworzy tłustej powierzchni.

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrz. Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego. Doskonale czyści powierzchnie skórzane
(skóry licowe lakierowane), tekstylne o trwałych barwach,
tworzywa sztuczne, powierzchnie drewniane oraz laminaty.
Bezpieczny dla mytych powierzchni. Spowalnia proces
ponownego zabrudzenia.

Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszcząco-myjący
do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz
bieżące zanieczyszczenia. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Przeznaczony do czyszczenia
powierzchni skórzanych (skóry licowe lakierowane),
tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych,
powierzchnie drewniane oraz laminatów. Bezpieczny dla
mytych powierzchni.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 meble ekskluzywne;
 powierzchnie błyszczące (lakierowane, szkliwione,

glazurowane);
 blaty, poręcze, parapety, wyposażenie wnętrz,
boazerie, panele laminowane, drewno zabezpieczone,
laminaty.
• Metody użycia

szmatką z mikrofazy.

Kod produktu

27

 skóry licowe lakierowane, tekstylia o trwałych barwach,

tworzywa sztuczne;
 powierzchnie drewniane i drewnopodobne;
 laminaty, forniry.

 powierzchnie drewniane i drewnopodobne;
 laminaty, forniry.

tworzywa sztuczne;

• Metody użycia
• Metody użycia

 sporządzić odpowiedni roztwór roboczy, nanieść
2

 nanieść ze spryskiwacza 1-2 ml/ 1 m powierzchni;
 przetrzeć i przepolerować powierzchnię do sucha

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

 skóra licowa lakierowana, tekstylia o trwałych barwach,

Cena netto

Cena brutto

G35

13,04 zł

16,04 zł

G35/005

54,92 zł

67,55 zł

delikatnie pianę spryskiwaczem;
 dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni;
 odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować
miękką szczotką lub gąbką;
 powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć
szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.
 Dozowanie:
 10% – 100 ml/ 1 l wody: czyszczenie skór/ powierzchni
drewnianych;
 20% – 200 ml/ 1 l wody: odplamianie/ doczyszczanie;
 5% – 50 ml/ 1 l wody: czyszczenie powierzchni
tekstylnych;
 2% – 20 ml/ 1 l wody: czyszczenie tworzyw
sztucznych/laminatów.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
 dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni,

odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować
miękką szczotką lub gąbką;
 następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do
sucha;
 powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać
powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q67

12,08 zł

14,85 zł

B09/001
B09/005

19,57 zł
78,75 zł

24,07 zł
96,86 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q58

9,71 zł

11,94 zł

B10/001s
B10/005

17,60 zł
72,34 zł

21,65 zł
88,98 zł

6
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Mycie szyb i powierzchni szklanych

Mycie szyb i powierzchni szklanych

Top Glass GT

Glass

pH
9

S-02

Gotowy do użycia

pH
9

S-01

Higiena sanitariatów

TopEfekt®
Sanit GT

Koncentrat

pH
1

G-04

Gotowy do użycia

Mycie szyb, luster, powierzchni
szklanych

Mycie szyb, luster, reflektorów

Codzienne mycie i pielęgnacja
pomieszczeń sanitarnych

Szybkoschnący preparat do mycia szyb. Nie pozostawia
smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Odświeża,
nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny
(1-2 ml/ 1 m2 powierzchni). Zalecany do bieżącego utrzymania czystości.

Preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów
szklanych i szkliwionych. Nie pozostawia smug, gwarantuje
doskonałą przejrzystość. Zalecany do gruntownego oraz
bieżącego mycia.

Preparat do czyszczenia, nabłyszczania, bieżącej pielęgnacji
każdego rodzaju powierzchni w pomieszczeniach sanitarnych. Bezpieczny dla emalii, szyb w kabinach natryskowych,
armatury łazienkowej. Stosować do bieżącego utrzymania
czystości. Zawiera kwas cytrynowy.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 szyby samochodowe, przeszklenia, ramy okienne,

• Zastosowanie

 szyby samochodowe, przeszklenia, ramy okienne,

lustra.

 muszle, pisuary, umywalki, wanny, brodziki, kabiny

lustra, witryny.

• Metody użycia

natryskowe, armatura łazienkowa, urządzenia
ceramiczne, emaliowane, elementy ze stali
nierdzewnej, elementy plastikowe;
 terakota (posadzki), glazura (kafelki), fugi.

• Metody użycia

 stosować bez rozcieńczania;
 nanosić spryskiwaczem;
 wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

• Metody użycia

 sporządzić roztwór: 100-150 ml/ 10 l wody;
 czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak

lub spryskiwacz + zbierak).

z mikrofazy;
 zmyć i wypłukać powierzchnię bieżącą wodą;
 wytrzeć i wypolerować do sucha.

Uwaga! Lepsze efekty uzyskujemy stosując wodę
zdemineralizowaną.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q03
G03
S02/001s
S02/005
S02/010

www.tenzi.eu

 nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
 przeszorować szczoteczką lub przetrzeć szmatką

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

9,44 zł
10,24 zł
12,59 zł
43,50 zł
83,93 zł

11,61 zł
12,60 zł
15,48 zł
53,51 zł
103,23 zł

16
8
12

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

S01/001
S01/005
S01/010
S01/020
S01/200

Cena brutto

OZ

Kod produktu

14,88 zł
55,79 zł

18,30 zł
68,62 zł

6
8
12
1

211,72 zł
2 002,74 zł

260,41 zł
2 463,37 zł

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q04
G04

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,64 zł
12,12 zł

13,08 zł
14,90 zł

16
8
12
1
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Higiena Line
Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

TopEfekt®
Sanit

TopEfekt®
Sanit NF

Sanit DEZ

pH
1

T-03

Koncentrat

pH
1

T-56

Koncentrat

pH
1

T-50

Koncentrat

Codzienne mycie pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych

Codzienne mycie pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych
niepieniący

Bieżące mycie i dezynfekcja
sanitariatów

Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu do
codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa bieżące
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: resztki
mydeł, osady mineralne, nacieki po twardej wodzie.
Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Delikatny – nie uszkadza stali szlachetnej, nadaje połysk. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz emalii, ceramiki,
szkła. Działa zapobiegawczo. Zawiera kwas cytrynowy.

Uniwersalny koncentrat do bieżącego mycia i pielęgnacji
powierzchni sanitarnych, na bazie kwasu amidosulfonowego. Usuwa nacieki wodne, złogi wapienne, resztki
mydeł, brud eksploatacyjny oraz przebarwienia mineralne.
Niepieniący, pozostawia przyjemny zapach. Bezpieczny dla
mytych powierzchni. Gęstość, lepkość dostosowana do
dozowników hotelowych. Nie pozostawia smug.

Antybakteryjny preparat do bieżącego mycia i dezynfekcji
pomieszczeń sanitarnych. Zawiera kwas mlekowy. Bezpieczny dla każdego rodzaju powierzchni, w tym dla elementów chromowanych, niklowanych, emaliowanych,
akrylowych, szklanych, plastikowych. Jednocześnie myje,
dezynfekuje i nadaje połysk. Skutecznie usuwa bieżące
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: nacieki
wodne, osady mineralne oraz resztki mydła. Pozostawia
długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Występuje w postaci
żelu. Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami: PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Pozwolenie na
obrót produktem biobójczym: 4877/12.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia sanitarne; wanny, brodziki, kabiny

 pomieszczenia sanitarne; wanny, brodziki, kabiny

natryskowe, armatura łazienkowa, urządzenia
emaliowane, elementy ze stali nierdzewnej;
 muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe), glazura, posadzki;
 balustrady, poręcze.

natryskowe, armatura łazienkowa, urządzenia
emaliowane, elementy ze stali nierdzewnej;
 muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe), glazura, posadzki;
 balustrady, poręcze.

• Metody użycia

 muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne

i plastikowe);
 glazura, posadzki, wanny, brodziki, kabiny natryskowe,

armatura łazienkowa, fugi, spoiny cementowe;
 urządzenia emaliowane, elementy plastikowe.

• Metody użycia

 doczyszczanie: koncentrat;
 wanny: 100-200 ml/ 10 l wody;
 płytki ceramiczne: 50-100 ml /10 l wody;
 toalety: 100-500 ml/ 10 l wody;
 po wyczyszczeniu zmyć i wypłukać powierzchnię

• Metody użycia

 ściany, posadzki – 25-50 ml/ 10 l wody;
 fugi, kabiny natryskowe, urządzenia ceramiczne –

 działanie antybakteryjne – stosować bez

100-200 ml/ 10 l wody;
 silne zanieczyszczenia – 1:5 do 1:10 z wodą.

 sporządzić roztwór 100-200 ml/ 10 l wody (1-2%);
 nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić i

rozcieńczania;

pozostawić na 2-3 minuty;
 przeszorować szczotka, przetrzeć szmatką;
 zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do

bieżącą wodą.

sucha.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

T03/001
T03/005
T03/010
T03/020
T03/200

12,47 zł
43,92 zł
82,74 zł
164,36 zł
1 530,22 zł

Cena brutto

15,34 zł
54,03 zł
101,78 zł
202,16 zł
1 882,16 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

T56/001
T56/005
T56/010
T56/020
T56/200

13,16 zł
47,27 zł
88,88 zł
176,06 zł
1 650,17 zł

Cena brutto

16,18 zł
58,14 zł
109,32 zł
216,56 zł
2 029,71 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T50/001
T50/005
T50/010

13,43 zł
42,90 zł
82,06 zł

16,52 zł
52,77 zł
100,94 zł

T50/200

1 615,23 zł

1 986,73 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

WC SANI

WC Power

Derast

pH
1

T-05

Koncentrat

pH
1

T-51

Mycie i czyszczenie toalet
i urządzeń sanitarnych
Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do gruntownego
oraz bieżącego mycia powierzchni sanitarnych. Usuwa
bieżący brud pochodzenia mineralnego (naloty kamienia
wapiennego i rdzę, złogi mydeł, nacieki urynowe). Dobrze
przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Nabłyszcza; nie niszczy
powierzchni. Zalecany do sanitariatów szybko i często
brudzących się o dużej przepustowości ludzi. Zawiera kwas
fosforowy oraz amidosulfonowy.

• Zastosowanie

Koncentrat

pH
1

T-02

Koncentrat

Okresowe mycie i dezynfekcja
sanitariatów

Okresowe czyszczenie toalet
urządzeń sanitarnych

Antybakteryjny, kwaśny płyn myjąco-czyszczący. Przeznaczony do doczyszczania, dezynfekcji oraz bieżącego mycia
powierzchni i urządzeń sanitarnych szybko i często brudzących się. Skutecznie usuwa bieżący brud pochodzenia mineralnego (kamień wapienny, brud, złogi mydeł, przebarwienia w postaci rdzy, nacieki urynowe). Preparat pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach. Bezpieczny dla
wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów.
Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami:
PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Występuje w postaci płynu.
Zawiera kwas fosforowy oraz mlekowy. Pozwolenie na obrót
produktem biobójczym: 4894/12.

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia
wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych
na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturą łazienkową. Nie dopuścić
do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 powierzchnie często eksploatowane z widocznymi

 wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura

 odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych

śladami zabrudzeń mineralnych;
 muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe), posadzki;
 wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura
łazienkowa, elementy ze stali nierdzewnej.

łazienkowa (urządzenia emaliowane), elementy ze
stali nierdzewnej;
 muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne
i plastikowe), posadzki (glazura, terakota).

urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary,
bojlery, nagrzewnice);
 końcowe mycie posadzek w nowych obiektach i gruntowe mycie wszystkich posadzek kwasoodpornych;
 odkamienianie maszyn i urządzeń przemysłowych
(pozostałości cementu).

• Metody użycia

• Metody użycia

 mycie ręczne: 100-1000 ml/ 10 l wody;
 doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
 posadzki: 200 ml/ 10 l wody;
 spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;
 zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T05/001
T05/005
T05/010

11,15 zł
41,03 zł
77,98 zł

13,72 zł
50,47 zł
95,92 zł

T05/200

1 459,94 zł

1 795,72 zł

www.tenzi.eu

• Metody użycia
 posadzki ściany:100-200 ml/ 10 l wody;
 muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody;
 bojlery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-

 działanie antybakteryjne: bez rozcieńczania;
 wanny, brodziki, kabiny natryskowe, posadzki:

1-2% (100-200 ml/ 10 l wody);
 muszle, pisuary, umywalki: 1-10% (100-1000 ml/

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

T51/001
T51/005
T51/010
T51/020
T51/200

Cena brutto

14,11 zł
51,12 zł
99,86 zł

17,36 zł
62,88 zł
122,83 zł

1 936,01 zł

2 381,29 zł

15 min.;
 po umyciu powierzchnię spłukać wodą.

10 l wody);
 roztwór nanieść szmatką lub ze spryskiwacza;
 pozostawić na 2-3 minuty;
 przetrzeć i zmyć wodą.

Uwaga: Używać tylko w ekstremalnych warunkach.
Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed
użyciem preparatu.
OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T02/001
T02/005
T02/010

15,46 zł
54,09 zł
105,57 zł

19,02 zł
66,53 zł
129,85 zł

T02/200

1 911,00 zł

2 350,53 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Derast Żel

Toalex

Kabiny
natryskowe

pH
1

T-04

Gotowy do użycia

pH
13

T-01

Gotowy do użycia

pH
1

DT-02

Gotowy do użycia

Usuwanie kamienia
wapiennego, kotłowego,
złogów

Dezynfekcja i wybielanie
sanitariatów z chlorem

Pielęgnacja powierzchni
emaliowanych i szklanych

Kwaśny żel do usuwania rdzy, betonu, kamienia wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni odpornych na
kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować na elementy
emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na
mytej powierzchni. Preparat bezzapachowy. Zalecany do
użycia punktowego.

Antybakteryjny żel na bazie chloru aktywnego. Myje i dezynfekuje zanieczyszczone powierzchnie oraz urządzenia
sanitarne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego, likwiduje przykre zapachy powstałe wskutek
procesów gnilnych. Wybiela fugi oraz spoiny cementowe
oraz silikonowe. Niezastąpiony przy myciu i dezynfekcji
powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych
i malowanych. Niezbędny podczas dezynfekcji studzienek
ściekowych, pojemników na śmieci (odpadki). Usuwa
grzyby oraz pleśnie z fug w kabinach natryskowych.
Wykazuje działanie antybakteryjne zgodnie z normami:
PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót
produktem biobójczym: 4416/11.

Skuteczny, delikatny preparat do codziennej pielęgnacji
wszystkich elementów kabiny natryskowej. Doskonale
zmywa codzienny brud, nacieki mineralne, resztki mydeł.
Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylowych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, ceramiki ściennej
i armatury łazienkowej. Pozostawia długotrwały, świeży
zapach. Odświeża i nadaje połysk mytej powierzchni.
Zawiera kwas cytrynowy.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 odrdzewianie i odkamienianie starych, zniszczonych

 wanny, brodziki, kabiny natryskowe, muszle, pisuary,

urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, pisuary);

kosze na odpadki.

• Metody użycia

• Metody użycia

31

Cena netto

17,88 zł
58,84 zł
124,81 zł
242,48 zł
2 205,00 zł

Cena brutto

21,99 zł
72,37 zł
153,52 zł
298,25 zł
2 712,15 zł

• Metody użycia

 nanieść żel na mytą powierzchnię;
 odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);
 działanie antybakteryjne: czas działania 5 minut;
 przeszorować szczotką;
 zmyć dużą ilością bieżącej wody.

 gotowy do użycia;
 nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
 pozostawić na okres 2-5 minut;
 spłukać silnym strumieniem wody;
 w razie konieczności czynność powtórzyć.

T04/001
T04/005
T04/010
T04/020
T04/200

łazienkowa.

 urządzenia emaliowane (ceramiczne, plastikowe),

działanie kwasu solnego.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 kabiny prysznicowe, ceramika ścienna, armatura

umywalki, fugi, spoiny cementowe i silikonowe;

 wszystkie powierzchnie (elementy) odporne na

Kod produktu

• Zastosowanie

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T01/001
T01/005
T01/010

12,75 zł
45,34 zł
85,58 zł

15,68 zł
55,77 zł
105,26 zł

T01/200

1 586,89 zł

1 951,87 zł

 nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
 przeszorować gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do

sucha.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DT02/00075
DT02/001s
DT02/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

11,05 zł
13,60 zł
34,00 zł

13,59 zł
16,73 zł
41,83 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line

Twoi

nowi przyjaciele
w służbie czystości

Twojej toalety

Higiena Line
Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Higiena sanitariatów

Amigo

Amigo

Amigo

Toalex

pH
1

T-59

WC Strong

Gotowy do użycia

pH
1

T-57

Sanit Dez

Gotowy do użycia

pH
13

T-58

Gotowy do użycia

WC – wybielanie
i dezynfekcja

WC – kamień i rdza

WC – higiena i pielęgnacja,
antybakteryjny

Gotowy do użycia antybakteryjny preparat w żelu do mycia
i dezynfekcji muszli klozetowych, bidetów, pisuarów,
brodzików, umywalek, wanien, kabin natryskowych. Usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego – przebarwienia gastronomiczne, pleśnie, grzyby oraz przykry
zapach. Zalecany do powierzchni kamiennych, ceramicznych, emaliowanych itp. Zawiera chlor aktywny. Wykazuje
działanie bakteriobójcze zgodnie z normami PN-EN 1276
oraz PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót produktem
biobójczym: 4416/11.

Gotowy do użycia żel do usuwania rdzy, nacieków mineralnych – kamienia oraz silnych zanieczyszczeń z muszli
klozetowych, pisuarów, bidetów. Pozostawia czystą błyszczącą powierzchnię. Zawiera kwas solny.

Gotowy do użycia antybakteryjny żel do bieżącej higieny
wszelkich powierzchni i urządzeń sanitarnych (odpornych
na kwasy) w obszarach: domowym, instytucjonalnym,
przemysłowym oraz spożywczym. Zalecany do mycia
i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych,
szklanych, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym
wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów,
umywalek itp. Zawiera kwasy organiczne. Wykazuje
działanie bakteriobójcze zgodnie z normami PN-EN 1276
oraz PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót produktem
biobójczym: 4877/12.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 urządzenia sanitarne (muszli klozetowe, bidety,

 urządzenia sanitarne (muszli klozetowe, bidety,

pisuary, brodziki, umywalki, wanny, kabiny
natryskowe);
 powierzchnie kamienne, ceramiczne, emaliowane itp.

 wszystkie powierzchnie (elementy) odporne na

 urządzenia sanitarne (muszli klozetowe, bidety,

pisuary, brodziki);

pisuary, brodziki, umywalki, wanny, kabiny
natryskowe), armatura łazienkowa;
 powierzchnie kamienne, ceramiczne, emaliowane,
szklane;
 urządzenia emaliowane, elementy plastikowe.

działanie kwasu solnego.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia

 dokładnie rozprowadzić preparat na zabrudzonej

 dokładnie rozprowadzić preparat na zabrudzonej

powierzchni;
 działanie antybakteryjne – 5 minut;
 działanie grzybobójcze – 15 minut;
 mycie i wybielanie – 1 minuta;
 zmyć czystą bieżącą wodą;
 przewietrzyć pomieszczenie.

powierzchni;
 po 2-5 minutach spłukać silnym strumieniem wody;
 nie dopuścić do wyschnięcia na mytych
powierzchniach.
Uwaga: Nie stosować do czyszczenia armatury
chromowanej (niklowej) oraz stali nierdzewnej.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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• Zastosowanie

Cena netto
T-59

9,46 zł

Cena brutto
11,64 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto
T-57

9,68 zł

Cena brutto
11,91 zł

 dokładnie rozprowadzić preparat na zabrudzonej

powierzchni;
 po 5 minutach spłukać silnym strumieniem wody;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością zmywać

czystą bieżącą wodą pitną.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

T-58

Cena netto

Cena brutto

9,02 zł

11,09 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Higiena rąk

Higiena rąk

Sapone

Sapone

passion fruit
pH

Sapone

fresh breeze
pH

Gotowy do użycia

M-102 6,5 - 7

Higiena rąk

energising
pH

Gotowy do użycia

M-102 6,5 - 7

Gotowy do użycia

M-102 6,5 - 7

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała. Przyjemny zapach owoców
egzotycznych. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne
w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

Mydło w płynie do rąk i ciała. Świeży zapach morskiej
bryzy. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu,
zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

Mydło w płynie do rąk i ciała. Energetyzujący zapach
owoców guarany. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne
w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

M102/0005

6,99 zł

8,60 zł

M102/005

20,94 zł

25,75 zł

12
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

Kod produktu

• Zastosowanie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

M102/0005

6,99 zł

8,60 zł

M102/005

20,94 zł

25,75 zł

12
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

M102/0005

6,99 zł

8,60 zł

M102/005

20,94 zł

25,75 zł

12
8
12
1
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Higiena Line
Higiena rąk

Higiena rąk

tropical gazpacho

energising

passion fruit

paradise coco

fresh breeze

Sapone

peppermint

Sapone

paradise coco
black grape&kiwi

pH

black grape & kiwi
pH

Gotowy do użycia

M-102 6,5 - 7

Gotowy do użycia

M-107 6,5 - 7

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała. Przyjemny, delikatny zapach
kokosa. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu,
zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

Mydło w płynie do rąk i ciała. Wytrawny zapach czarnych
winogron i kiwi. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne
w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

alure

• Zastosowanie

zamień

• Zastosowanie

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

mycie rąk
• Metody użycia

w aromatyczną
przygodę

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

M102/0005

6,99 zł

8,60 zł

M102/005

20,94 zł

25,75 zł

12
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

M107/0005

7,25 zł

8,91 zł

M107/005

25,73 zł

31,64 zł

12
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Higiena rąk

Higiena rąk

Sapone

Sapone

alure

pH

Sapone

peppermint
pH

Gotowy do użycia

M-108 6,5 - 7

Higiena rąk

tropical gazpacho
pH

Gotowy do użycia

M-109 6,5 - 7

Gotowy do użycia

M-110 6,5 - 7

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała

Mydło w płynie do rąk i ciała. Energetyzujący, świeży
zapach mandarynki i białego piżma. Średnio pieniące,
delikatne, ekonomiczne w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

Mydło w płynie do rąk i ciała. Delikatny, świeży zapach
mięty i wanilli. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne
w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

Mydło w płynie do rąk i ciała. Orzeźwiający zapach owoców
tropikalnych. Średnio pieniące, delikatne, ekonomiczne
w użyciu, zawiera glicerynę. Przebadane dermatologicznie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

M108/0005

7,25 zł

8,91 zł

M108/005

25,73 zł

31,64 zł

12
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 dozowniki do mydła w hotelach, obiektach

gastronomicznych, obiektach przemysłowych, biurach,
budynkach użyteczności publicznej itp.

• Metody użycia

 stosować przez dozownik;
 niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie

Kod produktu

• Zastosowanie

namydlić, spłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

M109/0005

7,25 zł

8,91 zł

M109/005

25,73 zł

31,64 zł

12
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

M110/0005

7,25 zł

8,91 zł

M110/005

25,73 zł

31,64 zł

12
8
12
1
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Higiena Line
Higiena rąk

Perll
pH

Gotowy do użycia

M-106 6,5 - 7

Mydło do mycia rąk
Delikatne mydło w żelu o przyjemnym kwiatowym zapachu
z dodatkiem substancji o działaniu antybakteryjnym. Nie
wysusza skóry dłoni, posiada właściwości nawilżające.

• Zastosowanie

Perll

 mycie rąk i ciała.

• Metody użycia
 namydlić dłonie, następnie spłukać wodą;
 wytrzeć do sucha.

delikatne mydło w żelu

myje dezynfekuje

nawilża

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

M106/005

17,36 zł

Cena brutto

OZ

21,35 zł

12
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Higiena rąk

Higiena rąk

Higiena rąk

Sapone
Dez Extra

De-Zal GT

Top Ping GT

pH
6

SP-19

Gotowy do użycia

pH
7

SP-22

pH

Gotowy do użycia

Gotowy do użycia

G-38 6-7

Mydło dezynfekujące

Płyn do dezynfekcji rąk

Żel do czyszczenia silnie
zabrudzonych rąk

Dezynfekujące mydło w płynie do mycia rąk. Posiada
doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze.
Delikatne dla rąk, nie powoduje wysuszenia ani alergii
skóry. Szczególnie zalecane do stosowania w praktykach
lekarskich, gastronomii i innych miejscach, gdzie dużą rolę
odgrywa higiena pracy. Bezzapachowe. Atest PZH nr
HŻ/70/2013. Przebadane dermatologicznie. Pozwolenie na
obrót produktem biobójczym: 2953/06.

Preparat do higienicznej antyseptyki oraz odkażania rąk
w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz służbie zdrowia. Wykazuje właściwości bakteriobójcze. Posiada zdolność
kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje się
przedłużonym działaniem (ok. 3 h). Niszczy drobnoustroje
bytujące w głębszych warstwach skóry, które uwalniają się
od rękawic np. podczas zabiegów. Zawiera substancje
natłuszczające i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk
i utrzymujące elastyczność skóry.
Atest PZH nr HŻ/2356/2012. Preparat przebadany dermatologicznie. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym:
2952/06.

Żel czyszczący z materiałami ściernymi do mycia silnie
zabrudzonych rąk. Zalecany do stosowania w lakierniach,
warsztatach, przemyśle ciężkim. Posiada właściwości nawilżające (wyciąg z aloesu). Preparat przebadany dermatologicznie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Metody użycia

 niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie;
 namydlić, spłukać wodą po około 60 sekundach –

czas ten jest zrównoważony z trzykrotnym
powtórzeniem czynności.

• Metody użycia

 higieniczna dezynfekcja rąk: 3ml preparatu;
 należy wcierać porcjami w suche dłonie przez

 nanieść żel na zabrudzone, suche dłonie;
 rozetrzeć na dłoniach do momentu, aż brud

30 sekund – czas ten jest równoznaczny
z dwukrotnym powtórzeniem czynności;
 pozostawić do wyschnięcia;
 stosować zgodnie z opisem na etykiecie.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

SP19/0005

11,15 zł

13,72 zł

SP19/001p
SP19/005
SP19/010

16,50 zł
61,73 zł
103,61 zł

20,29 zł
75,93 zł
127,44 zł

12
8
12
1

250 ml
1 l pump
5l
10 l
20 l
200 l

SP19/200

2 013,53 zł

2 476,65 zł

www.tenzi.eu

lakiernie, warsztaty samochodowe.

spożywczy);
 praktyki lekarskie (służba zdrowia).

• Metody użycia

500 ml
750 ml
1 l pump
5l
10 l
20 l
200 l

 przemysł ciężki, metalurgiczny, warsztaty mechaniczne,

 kontakt z żywnością (gastronomia, przemysł

 higiena rąk w gastronomii;
 gospodarstwa domowe;
 praktyki lekarskie (służba zdrowia).

Kod produktu

• Zastosowanie

zostanie zaabsorbowany przez preparat;
 spłukać czystą bieżąca wodą.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

C37
SP22/001p
SP22/005

7,88 zł
21,75 zł
86,19 zł

9,69 zł
26,75 zł
106,01 zł

6
12

250 ml
500 ml
750 ml
3l

SP22/020
SP22/200

336,44 zł
3 281,34 zł

413,82 zł
4 036,04 zł

C38
M104/005
G38
M104/003

Cena netto

Cena brutto

OZ

14,87 zł
25,50 zł
33,14 zł
126,49 zł

18,29 zł
31,37 zł
40,77 zł
155,58 zł

6
15
8
1
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Higiena Line
Higiena rąk

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Sop Specjal

Top Fresh GT
sinesca

Top Fresh GT
lendi

pH
7

M-105

Pasta

pH
7

Q-01

Gotowy do użycia

pH
7

Q-02

Gotowy do użycia

Pasta do silnie zabrudzonych
rąk

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Niezwykle skuteczna pasta do rąk oparta na składnikach
mineralnych i surowcach pochodzenia roślinnego. Doskonale usuwa trudno zmywalne, uporczywe zabrudzenia
takie jak: smary, tłuszcze, oleje napędowe i hydrauliczne
oraz inne płyny techniczne. Nie powoduje podrażnień
skóry. Zapobiega wysuszaniu dłoni. Posiada przyjemną,
lekką konsystencję. Produkt przebadany dermatologicznie.

Alkoholowy odświeżacz powietrza. Posiada przyjemny,
długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach
perfumowany – sinesca.

Alkoholowy odświeżacz powietrza. Posiada przyjemny,
długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam. Zapach:
owoce egzotyczne – lendi.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 warsztaty mechaniczne, przemysł elektromechaniczny,

 pomieszczenia

zakłady ślusarskie itp.;
 serwisy samochodowe.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

• Metody użycia
 stosować na suche dłonie;
 na silnie zabrudzone dłonie nanieść niewielką ilość

• dodatek zapachowy
do środków
czystości;
• kabiny pojazdów.

 pomieszczenia

• dodatek zapachowy
do środków
czystości;
• kabiny pojazdów.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

pasty;
• Metody użycia

 wcierać aż do rozpuszczenia brudu;
 następnie dokładnie spłukać i osuszyć ręce;
 w razie potrzeby czynność powtórzyć.

Kod produktu
500 g
600 g
3,4 kg
5 kg
10 kg
12 kg
200 kg

39

M105/0005
M105/006
M105/003
M105/005
M105/010
M105/012
M105/200

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

7,24 zł
8,17 zł
41,27 zł
56,68 zł
108,53 zł
127,11 zł
2 173,98 zł

8,90 zł
10,05 zł
50,77 zł
69,71 zł
133,49 zł
156,35 zł
2 674,00 zł

15
15
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q01

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

15,30 zł

18,82 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q02

Cena netto

Cena brutto

OZ

15,30 zł

18,82 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Top Fresh

Top Fresh

Top Fresh

Original Alure
pH
7

Q-69

Original Amore

Gotowy do użycia

pH
7

Q-70

Original Madame

Gotowy do użycia

pH
7

Q-71

Gotowy do użycia

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych.
Zapach perfumowany Alure – energetyzujący i świeży z nutą mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu.
Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych
zapachów.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych.
Zapach perfumowany Amore – owocowo-kwiatowa kompozycja z nutą ananasa, róży i herbaty. Odświeża powietrze,
ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych.
Zapach perfumowany Madame – świeży z lekką nutą
orientalnego jaśminu, sycylijskiej pomarańczy i bergamotki. Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia

• kabiny pojazdów.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

 pomieszczenia

• kabiny pojazdów.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

• Metody użycia

Kod produktu
Q69

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

40,68 zł

50,04 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

• kabiny pojazdów.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

 pomieszczenia

Q70

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

35,08 zł

43,15 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q71

Cena netto

Cena brutto

OZ

36,79 zł

45,25 zł

16
8
12
1
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Higiena Line
Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Top Fresh

Sani Plus

Sani Plus GT
green tea

pH
7

E-01

Gotowy do użycia

pH
7

S-33

Gotowy do użycia

pH
7

Q-19

Gotowy do użycia

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza
– sanifikacja

Odświeżacz powietrza
– sanifikacja

Alkoholowy odświeżacz powietrza. Posiada przyjemny,
długotrwały, świeży zapach. Nie pozostawia plam.
Występuje w kilku zapachach: owoców egzotycznych –
lendi, leśnym, morskim i perfumowanym – sinesca. Przy
zamówieniu uwzględnić zapach.

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji i neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, stęchlizna, ryby,
mocz). Odświeża układy klimatyzacji i cyrkulacji powietrza
w samochodach i innych pojazdach mechanicznych. Trwale
likwiduje nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni
tekstylnych (dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam.
Występuje w zapachach: leśnym, morskim, cytrynowym,
kwiatowym.

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji – neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, mocz, ryby, stęchlizna). Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża
powietrze hamując powstawanie przykrych zapachów przez
dłuższy czas. Nie pozostawia plam, nie zawiera gazów.
Zapach: zielona herbata.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia

• dodatek zapachowy
do środków
czystości;
• kabiny pojazdów.

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.
• Metody użycia

• Zastosowanie

 pomieszczenia

 dodatek zapachowy

 pomieszczenia

 dodatek zapachowy

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

do środków
czystości;
 klimatyzatory;

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

do środków
czystości;
 klimatyzatory;

 kabiny pojazdów

(sanifikacja).

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

 kabiny pojazdów

(sanifikacja).

• Metody użycia

 preparat rozpylić bez rozcieńczania;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez

 preparat rozpylić bez rozcieńczania;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez

około 5 minut.

około 5 minut.

Uwaga: Przy zamówieniu należy uwzględnić
zapach.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

Cena brutto

E01/001s
E01/005
E01/010

29,40 zł
126,72 zł
247,26 zł

36,16 zł
155,86 zł
304,12 zł

E01/200

4 821,57 zł

5 930,53 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

S33/001s
S33/005
S33/010

32,55 zł
139,57 zł
272,33 zł

40,04 zł
171,67 zł
334,97 zł

S33/200

5 310,61 zł

6 532,04 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q19

Cena netto

Cena brutto

OZ

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Odświeżacz powietrza

Sani Plus GT
flowery

Sani Plus GT
forestus

Sani Plus GT
kawa

pH
7

Q-25

Gotowy do użycia

pH
7

Q-26

Gotowy do użycia

pH
7

Q-27

Gotowy do użycia

Odświeżacz powietrza
– sanifikacja

Odświeżacz powietrza
– sanifikacja

Odświeżacz powietrza
– sanifikacja

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji – neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, mocz, ryby, stęchlizna). Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża
powietrze hamując powstawanie przykrych zapachów przez
dłuższy czas. Nie pozostawia plam. Zapach: kwiatowy.

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji – neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, mocz, ryby, stęchlizna). Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża
powietrze hamując powstawanie przykrych zapachów przez
dłuższy czas. Nie pozostawia plam. Zapach: leśny.

Gotowy do użycia preparat do sanifikacji – neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów (nikotyna, mocz, ryby, stęchlizna). Charakteryzuje się ostrym zapachem, odświeża
powietrze hamując powstawanie przykrych zapachów przez
dłuższy czas. Nie pozostawia plam. Zapach: kawa.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia

 dodatek zapachowy

 pomieszczenia

 dodatek zapachowy

 pomieszczenia

 dodatek zapachowy

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

do środków
czystości;
 klimatyzatory;

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

do środków
czystości;
 klimatyzatory;

biurowe, mieszkalne,
szatnie, poczekalnie,
wykładziny
dywanowe;
 pomieszczenia
sanitarne, np. toalety,
łazienki,
pomieszczenia
socjalne.

do środków
czystości;
 klimatyzatory;

 kabiny pojazdów

(sanifikacja).

• Metody użycia

(sanifikacja).

• Metody użycia

 preparat rozpylić bez rozcieńczania;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez

Kod produktu
Q25

www.tenzi.eu

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

(sanifikacja).

 preparat rozpylić bez rozcieńczania;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez

około 5 minut.

Cena netto

 kabiny pojazdów

• Metody użycia

 preparat rozpylić bez rozcieńczania;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez

około 5 minut.

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

 kabiny pojazdów

Q26

około 5 minut.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q27

Cena netto

Cena brutto

OZ

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1
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Higiena Line
Wyroby ze skóry

Wyroby ze skóry

Wyroby ze skóry

Leder Clean

Leder Clean GT

Leder Care GT

F-10

pH
13

Koncentrat

pH
11

F-11

Gotowy do użycia

pH
8

F-12

Gotowy do użycia

Doczyszczanie wyrobów
ze skóry licowej lakierowanej

Czyszczenie wyrobów ze skóry
licowej lakierowanej

Bieżąca pielęgnacja
i odświeżanie skóry

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące
zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego.
Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces
ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu
trwały, świeży zapach.

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące
zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego.
Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces
ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu
trwały, świeży zapach.

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz
uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu
promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym
samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych
o trwałej barwie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 skóra naturalna, sztuczna, lakierowana – licowa;
 tapicerka, meble, obicia, odzież, obuwie.

 skóra naturalna, sztuczna, lakierowana – licowa;
 tapicerka, meble, obicia, odzież, obuwie.

• Metody użycia

 skóra naturalna, sztuczna – licowa, lakierowana.

• Metody użycia

• Metody użycia

 sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/ 1 l

 spryskać powierzchnię szczotki z naturalnym

wody);
 spryskać nim powierzchnię szczotki z naturalnym
końskim włosiem, po czym delikatnie
przeszorować;
 odczekać około 15-20 sek.;
 zebrać brud szmatką z delikatnego włókna,
płukaną w czystej bieżącej wodzie;
 wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór
olejowanych.

końskim włosiem, po czym delikatnie przeszorować
powierzchnię skóry;
 odczekać około 15-20 sek.;
 zebrać brud szmatką z delikatnego włókna,
płukaną w czystej bieżącej wodzie;
 wytrzeć powierzchnię do sucha.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

43

• Zastosowanie

Cena netto

Cena brutto OZ

F10/001
F10/005
F10/010

20,41 zł
72,63 zł
140,57 zł

25,10 zł
89,34 zł
172,90 zł

F10/200

2 373,60 zł

2 919,53 zł

16
8
12
1

Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór
olejowanych.
Kod produktu
500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto OZ

Q53

11,94 zł

14,69 zł

F11/001s
F11/005
F11/010

16,13 zł
39,13 zł
76,91 zł

19,84 zł
48,14 zł
94,60 zł

F11/200

1 304,16 zł

1 604,11 zł

16
12
12
1

 stosować bez rozcieńczania;
 przetrzeć powierzchnię szczotką zwilżoną

preparatem;
 pozostawić do wyschnięcia;
 w razie potrzeby powtórzyć operację;
 można stosować po praniu lub czyszczeniu

chemicznym.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór
olejowanych.
Kod produktu
500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q54

22,67 zł

27,88 zł

F12/001s
F12/005
F12/010

36,34 zł
125,66 zł
240,58 zł

44,70 zł
154,57 zł
295,91 zł

16
12
12
1

F12/200

4 015,49 zł

4 939,05 zł

www.tenzi.eu

Higiena Line
Wyroby ze skóry

Wyroby ze skóry

Wyroby ze skóry

Leder Cream GT Leder Shine GT
pH
6

F-13

Gotowy do użycia

pH
8

F-07

Gotowy do użycia

Leder Prot GT
pH
-

F-09

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie, impregnacja
skóry

Pielęgnacja skór błyszczących

Impregnacja hydrofobowa,
zabezpieczanie przed wilgocią

Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych
lakierowanych. Zapobiega przesuszaniu i pękaniu.
Zachowuje naturalny wygląd skóry. Nie nabłyszcza.

Preparat przeznaczony do odświeżania i pielęgnacji skóry
naturalnej i sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu,
a także lekko ją nabłyszcza. Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając
tym samym okres użytkowania. Stosować do skór lakierowanych o trwałej barwie.

Preparat do impregnacji skór lakierowanych oraz zamszu
i nubuku. Powierzchnia nasączona impregnatem wykazuje
silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym woda nie
wnika w strukturę materiału. Jednocześnie struktura powierzchni nie zostaje zamknięta, dzięki czemu powierzchnia oddycha. Ogranicza wpływ warunków atmosferycznych
i promieni słonecznych, zabezpieczając powierzchnię przed
blaknięciem.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 skóra naturalna, sztuczna, lakierowana – licowa.
 tapicerka, meble, obicia, odzież, obuwie.

 skóra naturalna, sztuczna, lakierowana, zamsz, nubuk.

 tapicerka samochodowa skórzana, siedzenia

samochodowe skórzane, obuwie, torby, meble
tapicerowane (skórzane).

• Metody użycia

• Metody użycia

 nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię

skóry;
 pozostawić do wyschnięcia na około 1 godzinę;
 w razie potrzeby operację powtórzyć;
 można stosować po praniu lub czyszczeniu
chemicznym.

Kod produktu

 nanieść za pomocą spryskiwacza lub szmatki;
 pozostawić do wyschnięcia na około 0,5 godziny;
 w celu uzyskania lepszego efektu operację

 dokładnie umytą, odtłuszczoną i suchą

powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze
spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia.

powtórzyć;
Uwaga! Preparatu nie należy nanosić w zamkniętym
pomieszczeniu bez wentylacji. Nie stosować do skór
olejowanych.

chemicznym.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór
olejowanych.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q55

41,24 zł

50,73 zł

F13/001
F13/005

75,76 zł
335,04 zł

93,18 zł
412,09 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 można stosować po praniu lub czyszczeniu

Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór
olejowanych.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q56

24,63 zł

30,30 zł

F07/001s
F07/005

39,74 zł
164,20 zł

48,88 zł
201,97 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
1 l spray
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q32

51,35 zł

63,16 zł

F09/001s

97,28 zł

119,65 zł

16
8
12
12
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Higiena Line
Powierzchnie drewniane,
drewnopodobne

Powierzchnie drewniane,
drewnopodobne

Podłogi
drewniane

Wood Stok GT

pH
7

DT-06

Koncentrat

pH
9

B-06

Powierzchnie drewniane,
drewnopodobne

Wood Care GT

Gotowy do użycia

pH
9

B-07

Gotowy do użycia

Pielęgnacja powierzchni
drewnianych lakierowanych

Konserwacja i nabłyszczanie
powierzchni drewnianych

Pielęgnacja powierzchni
drewnianych

Super wydajny koncentrat do lakierowanego drewna.
Łatwo zmywa bieżące zabrudzenia, codzienny brud i kurz.
Zalecany do podłóg drewnianych lakierowanych, zabezpieczonych schodów, boazerii, poręczy. Utrzymuje naturalne
własności mytej powierzchni. Szybko odparowuje i nie
pozostawia smug. Posiada przyjemny jaśminowy zapach.
Uwaga! Nie stosować do podłóg olejowanych.

Gotowy do użycia preparat do konserwacji powierzchni
drewnianych, drewnopodobnych niezabezpieczonych, w tym
wyrobów z drewna niekonserwowanego. Zalecany do
mebli, poręczy, parapetów, boazerii. Doskonale zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią oraz przed nadmiernym przenikaniem zabrudzeń, nie zmieniając jednocześnie
naturalnych właściwości konserwowanych powierzchni.
Posiada przyjemny zapach. Nie zawiera tłuszczy.
Uwaga! Nie stosować na laminaty.

Gotowy do użycia preparat do bieżącej pielęgnacji i odświeżania powierzchni drewnianych i drewnopodobnych
zabezpieczonych oraz wyrobów z drewna niekonserwowanego. Doskonale odświeża pielęgnowane powierzchnie.
Wyostrza kontrast barw nadając jednocześnie właściwości
antyrefleksyjne, a także chroni przed nadmiernym przenikaniem i osiadaniem kurzu. Przyjemny zapach. Oszczędny
w użyciu. Nie zawiera tłuszczy. Posiada właściwości antypoślizgowe. Zalecany po uprzednim użyciu preparatu Wood
Stok.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 drewniane powierzchnie lakierowane (posadzki,

schody, boazerie, poręcze).

• Metody użycia

• Zastosowanie

 meble, poręcze, parapety, boazerie, panele ścienne,

 meble, poręcze, parapety, boazerie, panele ścienne,

drzwi;
 antyki drewniane, meble z drzewa egzotycznego;
 posadzki drewniane, drewnopodobne – tylko
w warunkach domowych o małej przepustowości ludzi.

drzwi, antyki drewniane, meble z drzewa
egzotycznego;
 posadzki drewniane, drewnopodobne – tylko
w warunkach domowych o małej przepustowości ludzi.

• Metody użycia

• Metody użycia

 nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię

 sporządzić roztwór 30-50 ml/ 10 l wody;
 nanieść roztwór na powierzchnię;
 przemyć ręcznie lub maszynowo;
 preparat nie wymaga płukania.

– najlepiej ze spryskiwacza (około 2-3 ml/ m2),
rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki
z mikrofazy, pozostawić do wyschnięcia;
 przy dużej chłonności czynność powtórzyć
kilkakrotnie;
 do dekonserwacji użyć Top Efekt® TOTAL (roztwór
30%) lub Uni Clean.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

45

Cena netto

DT06/001
DT06/005
DT06/010

13,26 zł
43,39 zł
80,44 zł

Cena brutto

16,32 zł
53,37 zł
98,94 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

– najlepiej ze spryskiwacza (około 2-3 ml/ m2);
 rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki

z mikrofazy;
 pozostawić do wyschnięcia;
 przy dużej chłonności czynność powtórzyć

kilkakrotnie.
Uwaga: Nie stosować na powierzchnie olejowane,
tłuste!

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie olejowane,
tłuste.
Kod produktu

 nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q33

19,53 zł

24,02 zł

B06/001s
B06/005
B06/010

32,81 zł
135,74 zł
266,37 zł

40,36 zł
166,95 zł
327,64 zł

16
12
12
1

B06/200

5 202,73 zł

6 399,36 zł

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q34

10,77 zł

13,24 zł

B07/001s
B07/005
B07/010

15,30 zł
48,17 zł
91,25 zł

18,82 zł
59,25 zł
112,23 zł

16
12
12
1

B07/200

1 700,24 zł

2 091,29 zł

www.tenzi.eu

Higiena Line
Powierzchnie drewniane,
drewnopodobne

Zanieczyszczenia
pobudowlane

Pobudowlane
Pobudowlane
czysczenie posadzek 1 czysczenie posadzek 2

Panele
laminowane
pH
10

DT-07

Zanieczyszczenia
pobudowlane

Koncentrat

DT-04

pH
1

Koncentrat

pH
3

DT-05

Koncentrat

Mycie podłóg paneli
laminowanych

Doczyszczanie posadzek
po budowie

Pył pobudowany

Łatwo usuwa bieżące zabrudzenia eksploatacyjne (usuwa
smugi, mazy), codzienny brud i kurz. Utrzymuje naturalne
właściwości mytych podłoży. Zalecany do mycia i pielęgnacji
podłogowych i ściennych paneli laminowanych, jak również
oklein meblowych, lakierowanego drewna. Nie pozostawia
smug i zacieków.

Preparat do pobudowanego czyszczenia posadzek odpornych na kwasy. Preparat doczyszcza posadzki z pozostałości
cementu, spoin, betonu, zapraw klejowych. Zawiera kwas
solny.

Preparat na bazie kwasów organicznych do usuwania
pyłów pobudowlanych (cementowych, gipsowych) matowych, mażących się nalotów powstających po twardej
wodzie oraz niespłukanych środkach zasadowych. Preparat
szczególnie polecany do wodoodpornych posadzek kamiennych, elastycznych, żywicznych, paneli wodoodpornych,
drewna lakierowanego, posadzek ceramicznych, klinkieru,
PCV.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

meblowe, drewno lakierowane.

• Metody użycia

wody);
 gruntowne mycie: roztwór 2% (200 ml/ 10 l wody);
 przetrzeć powierzchnię do sucha oraz
przepolerować do uzyskania żądanego efektu;
 nie doprowadzić do zalania paneli wodą;
 preparat nie wymaga wypłukania wodą.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DT07/001
DT07/005
DT07/010

www.tenzi.eu

 wszystkie wodoodporne powierzchnie;
 posadzki kamienne, elastyczne, żywiczne, drewno

lakierowane, korek lakierowany, posadzki ceramiczne,
klinkier, PCV;
 wyposażenie wnętrz (plastik, szkło, laminat,
zabezpieczone drewno, stal nierdzewna).

• Metody użycia

 stosować ręcznie lub maszynowo;
 bieżące mycie: roztwór 0,5-1% (50-100 ml/ 10 l

Kod produktu

• Zastosowanie

 usuwanie zanieczyszczeń pobudowanych z posadzek;
 usuwanie fug i zapraw cementowych;
 usuwanie resztek betonu.

 podłogowe i ścienne panele laminowane, okleiny

12,79 zł
41,83 zł
77,53 zł

Cena brutto

15,73 zł
51,45 zł
95,36 zł

OZ
16
8
12
1

• Metody użycia

 czyszczoną powierzchnię zamieść (najlepiej odkurzyć);
 powierzchnie chłonne typu beton, lastrico, fugi

 stosować rozcieńczenie: 1-3% (100-300 ml/ 10 l

cementowe, kamień naturalny, chłonny – dobrze
nasączyć wodą;
 stosować rozcieńczenie 1:50 – 1:10 z wodą (200 ml do
1 l/ 10 l wody);
 nanieść preparat na powierzchnię i pozostawić na około
10 minut (nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na
posadzce);
 przeszorować szczotką, padem lub zmywakiem;
 przemyć powierzchnię bieżącą wodą za pomocą mopa
i osuszyć.

 nanieść preparat na powierzchnię;
 przetrzeć mopem lub szmatką;
 zebrać odkurzaczem sucho-mokro;
 wytrzeć wkładem bawełnianym lub szmatką.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DT04/001
DT04/005
DT04/010

12,24 zł
39,11 zł
72,09 zł

Cena brutto

15,06 zł
48,10 zł
88,67 zł

OZ
16
8
12
1

wody);

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DT05/001
DT05/005
DT05/010

13,60 zł
45,91 zł
85,69 zł

Cena brutto

16,73 zł
56,46 zł
105,40 zł

OZ
16
8
12
1
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Higiena Line
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Steel Gel

Steel Strong

Steel DEE

pH
1

DS-18

Gotowy do użycia

pH
1

DS-25

Gotowy do użycia

pH
13

DS-17

Gotowy do użycia

Usuwanie zacieków
mineralnych ze stali
nierdzewnej – delikatny

Usuwanie zacieków
mineralnych ze stali
nierdzewnej – silny

Odtłuszczanie powierzchni
ze stali nierdzewnej

Delikatny preparat do usuwania osadów po twardej wodzie
z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej.
Doskonały do lekko zakamienionych szlachetnych
powierzchni: płyt, paneli, elementów dekoracyjnych, stołów,
zlewozmywaków. Pozostawia połysk oraz przyjemny
zapach.

Preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz
rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń wykonanych ze
stali nierdzewnej. Doskonały do zlewozmywaków, płyt,
paneli, elementów dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz
stołów. Posiada neutralny zapach.

Preparat do odtłuszczania powierzchni i urządzeń za stali
nierdzewnej. Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po
środkach konserwujących, śladach po palcach, oleju,
smarze. Zalecany do wszystkich elementów i powierzchni ze
stali nierdzewnej matowej oraz błyszczącej: meble
kuchenne, okapy, lodówki, zlewozmywaki, stoły, szafki,
piekarniki, mikrofale, kabiny wind, ościeżnice i inne.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej matowej i

błyszczącej i matowej;
 stoły, zlewozmywaki, poręcze.

błyszczącej i matowej;
 okapy, blaty, ościeżnice, meble kuchenne.

 okapy, piekarniki, kuchenki, ościeżnice, kabiny wind,

błyszczącej;
meble kuchenne.

• Metody użycia

• Metody użycia

 nanieść na powierzchnię;
 odczekać 3-7 minut, przeszorować gąbką;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością

• Metody użycia
 preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać;
 rozpylić równomiernie na zabrudzoną

 nanieść na powierzchnię;
 odczekać 2-5 minut;
 przeszorować gąbką;
 następnie spłukać wodą;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością

dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

powierzchnię;
 przeszorować miękką szczotką lub gąbką,

następnie spłukać wodą;
 w przypadku mocnych zabrudzeń operację

dokładnie spłukać czysta bieżącą wodą pitną.

przeprowadzić ponownie;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością

dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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DS18/00025
DS18/00075
DS18/001
DS18/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

6,98 zł
11,47 zł
14,66 zł
52,99 zł

8,59 zł
14,11 zł
18,03 zł
65,18 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DS25/00025
DS25/00075
DS25/001s
DS25/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

8,16 zł
10,13 zł
12,47 zł
31,17 zł

10,04 zł
12,46 zł
15,34 zł
38,34 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DS17/00025
DS17/00075
DS17/001s
DS17/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

12,06 zł
21,82 zł
28,05 zł
109,10 zł

14,83 zł
26,84 zł
34,51 zł
134,19 zł

6
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Steel Mat

Steel Shine

INW-10

pH
-

DS-19

Gotowy do użycia

pH
1

DS-20

Gotowy do użycia

pH
7

DS-21

Gotowy do użycia

Pielęgnacja stali nierdzewnej
matowej szczotkowanej

Pielęgnacja stali nierdzewnej
błyszczącej

Pielęgnacja stali nierdzewnej
matowej i błyszczącej
– uniwersalny

Preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej – gładkiej, matowej oraz strukturalnej. Zalecany do zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind
oraz wyposażenia np. myjni samochodowych. Preparat
zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Spowalnia proces
utleniania. Maskuje przebarwienia. Nie wymaga polerowania. Może być również stosowany w temperaturach
ujemnych. Atest PZH Nr H-HŻ-6071-0120/2014/A.

Produkt do pielęgnacji elementów ze stali nierdzewnej,
metali kolorowych oraz ich stopów o strukturze błyszczącej
i półmatowej. Posiada doskonałe właściwości antystatyczne.
Nie pozostawia tłustych plam. Nadaje połysk. Posiada
przyjemny zapach. Zalecany do zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek,
gzymsów, podestów, listew ochronnych, itp. oraz urządzeń
i mebli ze stali nierdzewnej błyszczącej.

Szybkoschnący preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej
matowej i błyszczącej, na bazie alkoholu. Usuwa ślady po
palcach, lekkich tłustych zabrudzeniach. Zalecany do
zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli
kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia wnętrz. Ze
względu na doskonałą rozlewność nie wymaga polerowania. ATEST PZH nr HŻ/02311/01/2011. Przebadany
dermatologicznie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej gładkiej,

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej, metali

 urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej matowej

matowej oraz strukturalnej;
 obudowy sprzętu AGD, okapy wentylacyjne, ościeżnice,
kabiny wind.

kolorowych oraz ich stopów o strukturze błyszczącej
i półmatowej;
 zabudowy, balustrady, podesty, kolumny, boazerie.

 kabiny wind;

i błyszczącej;

 wyposażenie kuchni i gastronomii.

• Metody użycia

• Metody użycia

 preparat gotowy do użycia nie rozcieńczać;
 nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię

• Metody użycia

 równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej

szmatki i wypolerować do sucha;

 nanieść bezpośrednio na powierzchnię;
 równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej

za pomocą spryskiwacza lub szmatki;

szmatki.

 dokładnie rozprowadzić;
 pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Nie stosować do powierzchni mających
kontakt z żywnością.

Uwaga! Nie stosować preparatu w temperaturze
powyżej 25 °C oraz w pobliżu ognia. Nie stosować na
powierzchnie mające kontakt z żywnością.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DS19/00025
DS19/00075
DS19/001s
DS19/005

www.tenzi.eu

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

18,14 zł
40,06 zł
52,37 zł
230,67 zł

22,31 zł
49,27 zł
64,41 zł
283,72 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DS20/00025
DS20/00075
DS20/001s
DS20/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

9,87 zł
15,28 zł
19,33 zł
65,46 zł

12,14 zł
18,79 zł
23,77 zł
80,51 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

DS21/00025
DS21/00075
DS21/001s
DS21/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,39 zł
16,15 zł
20,40 zł
68,01 zł

12,78 zł
19,87 zł
25,10 zł
83,65 zł

6
8
12
1
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Higiena Line

Brudex
uniwersalny środek
czyszcząco-odtłuszczający

czyści – pierze – odplamia – odtłuszcza

warsztaty

urządzenia
gastronomiczne

odzież
ochronna

Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

UNI Clean GT

Brudex

TopEfekt®
Moss

pH

Gotowy do użycia

U-01 13

pH
14

U-06

Koncentrat

pH
7

T-24

Koncentrat

Odplamiacz – odtłuszczacz
– uniwersalny

Mycie i usuwanie tłustego
brudu – uniwersalny

Usuwanie zielonych nalotów
typu glony, mchy i porosty

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania. Skutecznie
zmywa trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do
mycia powierzchni kuchennych, urządzeń w domu, garażu,
ogrodzie, w miejscach pracy i relaksu. Atest PZH
nr HŻ/00585/01/2011.

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do usuwania
zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Czyści, pierze,
odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany do
utrzymania higieny w warunkach domowych oraz
przemysłowych.

Preparat przeznaczony do usuwania grzybów oraz
niszczenia mchów, glonów i porostów z różnego typu
powierzchni (np. elewacje, dachy domów jednorodzinnych).
Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy
czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany
profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży. Wykazuje działanie grzybobójcze, zgodnie
z normami PN-EN 13697 oraz PN-EN 1650. Pozwolenie na
obrót produktem biobójczym: 3194/07.

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 wyposażenie kuchni (urządzenia gastronomiczne);
 warsztaty (posadzki przemysłowe, części maszyn,

 dachy, elewacje, spoiny, szczeliny, balkony, tarasy,

kuchenki) – odtłuszczacz;
 elementy pojazdów (koła, silniki) – środek
czyszczący;
 posadzki, fugi – środek myjący.

silniki);
 żaluzje pionowe, odzież ochronna, skrajnie
zanieczyszczone powierzchnie tekstylne.

 nagrobki.

• Metody użycia

schody;

• Metody użycia

 preparat nanieść spryskiwaczem;
 dokładnie rozprowadzić;
 po 2-3 minutach przeszorować;
 zebrać brud (lub odessać);
 spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Kod produktu

Cena netto

 10-50 ml/ 10 l wody – mycie, pranie bieżące;
100-500 ml/ 10 l wody – mycie, pranie gruntowne;
 1:1 do 1:3 – odplamianie, odtłuszczanie;

 sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml/

Stosować na powierzchnie odporne na zasady.
Producent nie odpowiada za szkody powstałe
wskutek nieprawidłowego użycia lub niezgodnego
z przeznaczeniem.

 zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod

1 l wody;
 temperatura wody 20 °C, czas działania 12-

ciśnieniem lub wyszorować szczotką;
 profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml/

1 l wody);
 nanosić za pomocą spryskiwacza.

Cena brutto

OZ

Kod produktu

G36

16,96 zł

20,86 zł

U01/001
U01/005
U01/010

21,65 zł
98,51 zł
161,40 zł

26,63 zł
121,17 zł
198,52 zł

8
8
12
1

U01/200

2 621,29 zł

3 224,19 zł

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

24 godz.;

Uwaga: Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin
o nietrwałych barwach, miękkiego, transparentnego
plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna
– przed użyciem wykonać próbę.

750 ml spray
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

 powierzchnie tekstylne – odplamiacz;
 wyposażenie kuchni (piekarniki, okapy,

Cena netto

U06/001
U06/005
U06/010

9,50 zł
46,00 zł
89,00 zł

Cena brutto

11,69 zł
56,58 zł
109,47 zł

OZ

Kod produktu

8
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

T24/001
T24/005
T24/010

28,56 zł
124,40 zł
243,70 zł

35,13 zł
153,01 zł
299,75 zł

T24/200

4 749,34 zł

5 841,68 zł

OZ
8
8
12
1
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Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

TopEfekt®
Tur
pH
7

T-23

Preparaty specjalistyczne

Top Klin GT

TopEfekt®
Punkt

Koncentrat

T-34

pH
-

Gotowy do użycia

pH
7

T-35

Gotowy do użycia

Hamowanie rozwoju bakterii
beztlenowych w toaletach

Doczyszczanie punktowe
śladów po farbach, gumie,
parafinie

Czyszczenie punktowe – pisaki,
długopisy

Preparat do bezodpływowych toalet wolnostojących,
turystycznych, o okresowym sposobie opróżniania. Hamuje
powstawanie nieprzyjemnych zapachów, zapobiega
powstawaniu osadów, maskuje kolor ekskrementów,
hamuje rozwój bakterii beztlenowych.

Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń
z pisaków nierozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia,
kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów
po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb
typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów.
Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie gumowe, miękki plastik
oraz nieoryginalny lakier z karoserii samochodowych.

Gotowy do użycia, specjalistyczny preparat czyszczący bez
zawartości substancji ściernych i tłustych. Usuwa zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do kopiowania, tuszach
do ksero, pieczątkach, pisakach, niektórych farbach do tzw.
graffiti, a także kleju po naklejkach. Zalecany do czyszczenia białych tablic w szkołach.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 toalety bezodpływowe – do momentu opróżnienia;
 toalety turystyczne – do momentu opróżnienia;
 toalety wolnostojące – do momentu opróżnienia.

• Zastosowanie

 karoserie samochodowe;
 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

 meble, telefony, sprzęt komputerowy, biurka, ławki,

tablice szkolne.

poczekalnie;
 posadzki twarde, wykładziny dywanowe.

• Metody użycia

• Metody użycia

Toaletę zalać roztworem roboczym. Pozostawić do

momentu opróżnienia. Dozowanie uzależnione jest
od temperatury otoczenia:
- temperatura do 17 °C: 60 ml / 10 l wody;
- temperatura do 21 °C: 80 ml / 10 l wody;
- temperatura do 25 °C: 120 ml / 10 l wody;
- temperatura do 30 °C: 150 ml / 10 l wody;
- temperatura do 40 °C: 200 ml / 10 l wody.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

51

Cena netto

z mikrofazy.
Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę
trwałości barwy oraz odporności powierzchni
w miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę,
miękki plastik, plexiglas.

OZ

Kod produktu

8
8
12
1

250 ml
500 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

29,52 zł
126,95 zł

36,30 zł
156,15 zł

T23/200

4 824,15 zł

5 933,70 zł

 nanieść za pomocą spryskiwacza;
 pozostawić na chwilę;
 wytrzeć i wypolerować szmatką – najlepiej

 nanieść spryskiwaczem;
 odczekać chwilę;
 oczyścić szczotką lub szmatką.

Cena brutto

T23/001
T23/005

• Metody użycia

C21
Q21
T34/001
T34/005
T34/010

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

28,93 zł
55,52 zł
105,49 zł
510,67 zł
1011,26 zł

35,58 zł
68,29 zł
129,76 zł
628,13 zł
1243,85 zł

6
16
12
1

250 ml
500 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

C06
Q06
T35/001
T35/005
T35/010
T35/020
T35/200

Cena netto

Cena brutto

OZ

8,95 zł
14,61 zł
23,59 zł
83,98 zł
157,50 zł
294,00 zł
2 730,00 zł

11,00 zł
17,96 zł
29,02 zł
103,30 zł
193,73 zł
361,62 zł
3 357,90 zł

6
16
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

TG Tar&Glue
Cleaner

Antystat

Udrażniacz rur

pH
-

T-53

Gotowy do użycia

pH
7

T-46

Gotowy do użycia

pH
14

T-47

Gotowy do użycia

Usuwanie smoły, śladów
po gumie z podłóg

Uniwersalny płyn antystatyczny

Udrażnianie syfonów,
odpływów zlewozmywaków

Rozpuszczalnik do farb syntetycznych, mas bitumicznych,
(np. asfalt) oraz klejów nieutwardzonych. Usuwa ślady po
gumie z posadzek twardych. Rozpuszcza smołę z karoserii
samochodowych, klej po taśmach zabezpieczających, gumę
do żucia z powierzchni tekstylnych oraz żywicę naturalną.

Preparat powodujący rozpraszanie zgromadzonych
ładunków elektrostatycznych. Zapobiega ich ponownemu
gromadzeniu się. Regularne stosowanie preparatu
zmniejsza przyciąganie kurzu i brudu, co w dużym stopniu
ułatwia utrzymanie czystości. Zalecany do ubrań, dywanów,
mebli, sprzętu RTV i AGD, komputerów, posadzek itp.

Preparat do udrażniania rur. Doskonale penetruje odpływy
zlewozmywaków, rur oraz studzienek kanalizacyjnych
w kuchni i toalecie. Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne. Nie powoduje skutków ubocznych na czyszczonych
powierzchniach. Nie wzmaga procesów gnilnych w czasie
działania.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 ubrania, tapicerka, dywany, wykładziny, wnętrza

 beton, drewno, powierzchnie elastyczne,

 odpływy zlewozmywaków, rur, studzienki kanalizacyjne

pojazdów, meble, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy,
posadzki.

oryginalne lakiery na karoseriach pojazdów.

w kuchni i toalecie.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia

 tekstylia: niewielką ilość preparatu nanieść za

 stosować bez rozcieńczenia;
 preparat nie miesza się z wodą;
 nanieść na powierzchnię, odczekać;
 zmyć szmatką;
 przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonej

pomocą spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia;
 powierzchnie twarde: nanieść preparat za pomocą
spryskiwacza, przetrzeć szmatką lub mopem,
pozostawić do wyschnięcia, w razie potrzeby
przepolerować.

powierzchni na preparat.

 stosować bez rozcieńczania;
· zalać odpływ zlewozmywaka preparatem (około

100 ml);
 odczekać 15 min.;
 dobrze przepłukać zlew gorącą wodą;
 w przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć

operację.
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie gumowe,
miękki plastik, plexiglas.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

T53/001
T53/005

www.tenzi.eu

32,76 zł
130,07 zł

Cena brutto

OZ

Kod produktu

40,29 zł
159,99 zł

6
8
12
1

250 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

6
16
12
1

250 ml
500 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

T46/001s
T46/005

13,64 zł
32,40 zł

16,78 zł
39,85 zł

T46/200

1 091,29 zł

1 342,29 zł

Cena netto

T47/001

16,32 zł

Cena brutto

20,08 zł

OZ
6
16
12
1
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Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

Preparaty specjalistyczne

Wanny
Czyszczenie
z hydromasażem szyb kominkowych
pH
1

T-48

Gotowy do użycia

S-04

pH
14

Gotowy do użycia

De-foam
D-03

pH
7

Gotowy do użycia

Wanny z hydromasażem

Czyszczenie szyb kominkowych

Odpieniacz – usuwanie piany

Preparat przeznaczony do czyszczenia wanien z hydromasażem. Odkamienia i odświeża kanały przepływowe.
Skutecznie usuwa osady wapienne, tłuszcz, złogi mydła
i olejków kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olejek
z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający bakterie.

Pianowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych,
wkładów piecyków. Skutecznie penetruje czyszczoną powierzchnię dzięki czemu usuwa czarne smugi, sadzę oraz
przypalenia.

Preparat zapobiegający powstawaniu piany w zbiornikach
na brudną wodę. Właściwy do stosowania w każdym
urządzeniu. Użycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu czyszczącym przez zalanie go
pianą.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 wanny z systemem hydromasażu.

• Zastosowanie

 szyby kominkowe, wkłady do piecyka.

 zmywarki do posadzek, odkurzacz na mokro, inne

maszyny do prania.

• Metody użycia

• Metody użycia

 automatyczny system dozowania – postępować

 nanieść preparat spryskiwaczem na zabrudzoną

zgodnie z instrukcją obsługi producenta wanny;
 w pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą
wodą do około 3 cm powyżej ostatniej linii dysz;
 wlać 50 ml preparatu i włączyć wannę;
 po 15 minutach pracy hydromasażu należy wypuścić
preparat czyszczący;
 następnie przepłukać system dysz i wannę czystą
wodą;
 stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

zimną powierzchnię z odległości 15-20 cm;
 odczekać 2-5 minut i zetrzeć papierem lub
szmatką;
 umytą powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką
i wytrzeć do sucha;
 w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń
operację przeprowadzać ponownie, stosując gąbkę
z padem lub szczotką;
 do zmywania stosować wodę o temp. min. 40 °C.

Kod produktu
250 ml
500 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

53

• Metody użycia

Cena netto

T48/001

15,95 zł

Cena brutto

19,62 zł

OZ

Kod produktu

6
16
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto
G47
S04/001s
S04/005
S04/010
S04/020
S04/200

16,26 zł
20,63 zł
71,41 zł
137,11 zł
272,95 zł
2 602,50 zł

Cena brutto
20,01 zł
25,37 zł
87,83 zł
168,65 zł
335,72 zł
3 201,07 zł

 do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml

OZ
6
8
12
1

preparatu;
 stosować po użyciu środków pianotwórczych.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

D03/001
D03/005
D03/010

20,63 zł
88,41 zł
172,74 zł

25,37 zł
108,75 zł
212,48 zł

D03/200

3 355,14 zł

4 126,82 zł

OZ
6
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Ekrany LCD
pH
7

DT-03

Gotowy do użycia

Pielęgnacja bieżąca ekranów
ciekłokrystalicznych
Bezalkoholowy płyn do mycia powierzchni szklanych,
ciekłokrystalicznych i plastikowych. Zalecany do monitorów,
ekranów plazmowych, LCD, TV, wyświetlaczy, klawiatury
telefonów komórkowych oraz pilotów RTV. Skutecznie
zmywa ślady rąk, tłuste plamy, naturalny brud i kurz.
Pozostawia elektrostatyczną powłokę, ograniczając ponowne zabrudzenia.

• Zastosowanie
 monitory, ekrany plazmowe, LCD, TV, wyświetlacze,

klawiatury telefonów komórkowych, piloty do
urządzeń.

• Metody użycia
 nanieść na powierzchnię niewielką ilość

preparatu;
 rozprowadzić, a następnie wytrzeć za pomocą

miękkiej szmatki z mikrofazy.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

DT03/00025
DT03/00075

www.tenzi.eu

czyszczenie
szyb kominkowych

Cena netto

Cena brutto

OZ

8,33 zł
11,05 zł

10,24 zł
13,59 zł

6
8
12
1

skutecznie usuwa
czarne smugi - sadzę - przypalenia

Higiena Line
Preparaty specjalistyczne

Kostka brukowa

Copper Cleaner+
pH
1

T-54

Gotowy do użycia

Kostka brukowa

Doczyszczanie
Doczyszczanie
kostki brukowej 1 kostki brukowej 2
pH
14

DS-07

Koncentrat

DS-08

pH
14

Koncentrat

Czyszczenie miedzi i jej stopów

Gruntowne usuwanie
zabrudzeń ropopochodnych

Powierzchniowe usuwanie
zabrudzeń

Preparat do czyszczenia wyrobów z metali kolorowych i ich
stopów (miedzi, mosiądzu, brązu). Usuwa zanieczyszczenia
eksploatacyjne, atmosferyczne, smugi, osady, zacieki
pochodzenia mineralnego. Nadaje kontrastu mytej
powierzchni. Spowalnia proces utleniania. Bezpieczny dla
mytych powierzchni.

Silnie pieniący preparat do odtłuszczania i gruntownego
czyszczenia kostki brukowej (kostka betonowa, Polbruk,
Pozbruk, kostka Bauma) z zabrudzeń ropopochodnych
typu: smary, oleje, substancje smoliste, zabrudzenia
pochodzenia eksploatacyjnego, paliwa, itp. Zalecany do
silnie zanieczyszczonych nawierzchni wokół warsztatów, hal
produkcyjnych, na stacjach benzynowych, stacjach paliw,
bazach transportowych, parkingach, garażach itp. Preparat
występuje jako koncentrat w formie dwufazowej.

Niskopieniący, zasadowy środek do czyszczenia powierzchni
betonowych z zabrudzeń ropopochodnych typu smary, oleje,
paliwa itp. Zalecany do zanieczyszczeń powierzchniowych
posadzek przemysłowych w warsztatach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych, centrach logistycznych,
ciągach komunikacyjnych, itp.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 metale kolorowe i ich stopy (miedź, mosiądz,

• Zastosowanie

 kostka betonowa, kostka granitowa.

 posadzki przemysłowe w warsztatach , garażach

podziemnych, halach produkcyjnych, centrach
logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp.

brąz).

• Metody użycia

• Metody użycia

 niewielką ilość preparatu nanieść na powierzchnię;
 pozostawić na 1 do 2 minut, przeszorować gąbką

lub szmatką;
 obficie spłukać wodą;
 wytrzeć i wypolerować do sucha.

• Metody użycia
 preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5% (200-500 ml/

·przed zastosowaniem dokładnie wymieszać

koncentrat w celu połączenia dwóch faz;
 stosować w rozcieńczeniu 5-10% (500-1000 ml/
10 l wody);
 nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą
spryskiwacza lub lancy do piany;
 pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać
gorącą wodą (70-80 °C) pod wysokim ciśnieniem;
 po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą
wodą, co spowolni proces ponownego zabrudzenia.
Uwaga! Doskonały efekt uzyskujemy poprzez
płukanie kostki parą wodną (do 130 °C).

Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

55

Cena netto

T54/001s
T54/005
T54/010

20,22 zł
98,05 zł
184,73 zł

Cena brutto

24,87 zł
120,60 zł
227,21 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DS07/001
DS07/005
DS07/010

25,36 zł
103,54 zł
200,66 zł

Cena brutto

31,19 zł
127,36 zł
246,81 zł

10 l wody);
 nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na około

5 minut;
 przeszorować maszyną jednotarczową lub zmywarką

do posadzek o odpowiednich parametrach;
 przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ryżowa

lub packa z padem;
 po doczyszczeniu posadzkę dokładnie zneutralizować

i wypłukać bieżącą wodą, co spowolni proces
ponownego zabrudzenia.
 do bieżącego zmywania zastosować roztwór 1-2%
(100-200 ml/10 l wody).
Uwaga: Proces mycia i płukania przyspiesza stosowanie
gorącej wody.

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DS08/001
DS08/005
DS08/010

Cena brutto

21,78 zł
85,70 zł
164,95 zł

26,79 zł
105,40 zł
202,89 zł

OZ
6
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Kostka brukowa

Kostka brukowa

Zmywanie
Zmywanie wykwitów
wapiennych
mchów, porostów

Konserwacja
kostki brukowej
pH
9

DS-11

Kostka brukowa

Koncentrat

pH
1

DS-10

Koncentrat

pH
7

DS-09

Koncentrat

Zabezpieczanie przed brudem
i wilgocią

Usuwanie zabrudzeń
mineralnych

Usuwanie nalotów zielonych

Preparat do impregnacji kostki brukowej. Zabezpiecza
przed wilgocią i brudem. Ułatwia czyszczenie pobudowane
oraz w dużym stopniu izoluje powierzchnię przed wnikaniem wody, sadzy, smarów i olejów. Doskonale zamyka
i wiąże strukturę impregnowanego materiału. Nie zawiera
niebezpiecznych rozpuszczalników.

Preparat na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania
wykwitów wapiennych z kostki brukowej – betonowej,
cegły, klinkieru. Zawiera kwas solny.

Preparat do usuwania glonów, mchów, porostów i pleśni
z kostki brukowej. Preparat zabezpiecza czyszczoną
powierzchnię przez dłuższy czas wytwarzając środowisko
przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność
biologiczną czyszczonych podłoży.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 kostka brukowa, betonowa, powierzchnie chłonne oraz

klinkier nieszkliwiony.

• Metody użycia

• Zastosowanie

 kostka brukowa, cegła, klinkier;
 elewacje, fasady, parkany.

 kostka brukowa (betonowa, granitowa, inne);
 inne powierzchnie zewnętrzne.

• Metody użycia

 roztwór 1:1, 1:5 w zależności od chłonności oraz

 przed zastosowaniem produktu zabrudzoną

możliwości zabrudzenia;
 na czystą i suchą powierzchnię nanieść i dokładnie
rozprowadzić preparat za pomocą spryskiwacza lub
pędzla;
 po około 1 godzinie powtórzyć operację;
 przy bardzo dużej chłonności dopuszczalne jest
naniesienie trzeciej warstwy;
 pełną twardość impregnat uzyskuje po około 56 godzinach od momentu położenia ostatniej
warstwy.
Uwaga! Nie stosować preparatu w pełnym słońcu i na
nagrzanej powierzchni.

powierzchnię zamieść i dokładnie nasączyć wodą;
 nanieść roztwór: 100 ml/ 1 l wody – na
powierzchnię, odczekać około 5 minut,
przeszorować szczotką;
 zmyć powierzchnię bieżącą wodą i pozostawić do
wyschnięcia;
 w razie potrzeby powtórzyć operację.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DS11/001
DS11/005
DS11/010

www.tenzi.eu

116,05 zł
557,00 zł
1 107,57 zł

Cena brutto

142,74 zł
685,11 zł
1 362,31 zł

• Metody użycia
 nanieść preparat za pomocą spryskiwacza w roztworze

8-10% (80-100 ml/ 1 l wody).
 preparat samoczynnie usuwa naloty zielone po upływie

12-24 godz.;
 na drugi dzień zmyć czystą wodą, najlepiej pod

ciśnieniem;
 w przypadku jasnych, jaskrawych nawierzchni do

pomocy można użyć szczotek oraz wysokiego ciśnienia;
 na czyste powierzchnie profilaktycznie można nanieść

roztwór 1-2% (10-20 ml/ 1 l wody).
Uwaga: Pracę najlepiej wykonywać wczesnym rankiem
lub późnym popołudniem, aby spowolnić czas parowania.
Nie stosować na silnym słońcu, na nagrzanej nawierzchni.

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DS10/001
DS10/005
DS10/010

17,57 zł
64,63 zł
122,83 zł

Cena brutto

21,61 zł
79,50 zł
151,08 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

DS09/001
DS09/005
DS09/010

36,07 zł
157,10 zł
307,78 zł

Cena brutto

44,36 zł
193,24 zł
378,57 zł

OZ
6
8
12
1

56

Nanotechnologia

Higiena Line
Nanotechnologia

Nanotechnologia

TopEfekt®
Diam Nano

TopEfekt®
Citro Nano

pH
9

NP-03

Koncentrat

pH
7

NB-04

Koncentrat

Bieżące zmywanie
posadzek sportowych

Bieżące mycie powierzchni
błyszczących

Niskopieniący preparat na bazie emulsji woskowych do
mycia i pielęgnacji posadzek. Dzięki obecności nanocząsteczek srebra poprawia możliwości penetracji w mikroszczelinach oraz opóźnia ponowne zabrudzenie posadzek.
Nadaje właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne. Tworzy na powierzchni cienką warstwę ochronną,
która utrudnia osadzanie się brudu. Zalecany do mycia
posadzek w salach gimnastycznych, tanecznych, sportowych
oraz na korytarzach i klatkach schodowych.

Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. Ze
względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i nie
pozostawia smug. Zastosowanie nano-cząsteczek powoduje, że brud nie wnika w strukturę podłoża. Ogranicza
ponowne osadzanie zanieczyszczeń. Ponadto zawartość
srebra skutecznie obniża zdolność rozmrażania się bakterii
i grzybów. Preferowany do wszystkich powierzchni
błyszczących o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 kamień naturalny i sztuczny, płytki ceramiczne,

 wodoodporne posadzki ceramiczne szkliwione

lakierowane drewno, korek zabezpieczony, PCV,
linoleum i guma;
 posadzki zabezpieczane wyprawami polimerowymi,
posadzki sportowe.

(kamienne, z lakierowanego drewna i korka, tworzyw
sztucznych);
 meble lakierowane, urządzenia biurowe i inne
elementy wyposażenia wnętrz.

• Metody użycia

• Metody użycia

 mycie ręczne: 25 ml/ 10 l wody;
 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

 mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
 mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
 nie wymaga spłukiwania wodą.

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

NP03/001

19,06 zł

Cena brutto

23,44 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

NB04/001

20,24 zł

Cena brutto

24,90 zł

OZ
6
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Nanotechnologia

Nanotechnologia

Nanotechnologia

Top Glass
Nano

Odor Off
Nano

TopEfekt®
Sanit Nano

pH
9

NS-02

Gotowy do użycia

pH
9

NE-02

Gotowy do użycia

pH
1

NT-03

Koncentrat

Mycie szyb metodą „spray”

Usuwanie przykrych zapachów

Bieżące mycie powierzchni
sanitarnych

Preparat do mycia szyb i powierzchni szklanych. Tworzy
cienką warstwę ochronną i zapobiega wnikaniu brudu,
znacznie utrudniając dostęp do struktury materiału. Nadaje
powierzchni właściwości antystatyczne. Skutecznie zmywa
ślady rąk, tłuste plamy, naturalny brud i kurz, gwarantując
doskonałą przejrzystość. Nie pozostawia smug.

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego. Oczyszcza powietrze utrzymując
trwały efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu
tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu,
moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Preparat przebadany
dermatologicznie.

Delikatny, kwaśny preparat do codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia, nacieki
wodne, osady mineralne, resztki mydła. Zastosowanie
nano-cząsteczek doskonale poprawia możliwości penetracji
w mikroszczelinach. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni.
Zawiera kwas cytrynowy.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 szyby, lustra, reflektory;
 powierzchnie szklane, plastikowe, ceramiczne

szkliwione.

 wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, armatura

poczekalnie, pomieszczenia sanitarne (toalety,
łazienki);
 wykładziny dywanowe, klimatyzatory;
 wnętrza samochodów i bagażników (kabiny,
bagażników).

łazienkowa, muszle, pisuary , umywalki , glazura
ścienna, posadzki;
 powierzchnie ceramiczne, emaliowane i ze stali
nierdzewnej;
· elementy chromowane, niklowane, szklane, plastikowe.

• Metody użycia

• Metody użycia
 stosować bez rozcieńczenia;
2
 nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość (1 ml/ 1 m

wyczyszczoną powierzchnię emitującą przykre
zapachy (firanki, dywany, pomieszczenia).

powierzchni);
bawełnianą z mikrofazy lub irchą.
Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem preparat
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem preparat
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

 doczyszczanie: koncentrat bez rozcieńczenia.
 codzienne mycie: 50-100 ml/ 10 l wody.
 nanieść roztwór;
 pozostawić na kilka minut;
 przetrzeć szmatką lub szczotką;
 zmyć bieżącą wodą, wytrzeć do sucha.

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem
preparat należy energicznie wymieszać
(wstrząsnąć).

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

NS02/500

13,40 zł

16,48 zł

NS02/001

17,86 zł

21,97 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 rozpylić metodą natryskową „spray” na uprzednio

 wytrzeć do sucha i wypolerować czysta szmatką

Kod produktu

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkania, szatnie,

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

NE02/500

27,38 zł

33,68 zł

NE02/001

44,06 zł

54,19 zł

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

NT03/001

16,67 zł

Cena brutto

20,51 zł

OZ
6
8
12
1
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Higiena Line
Nanotechnologia

Nanotechnologia

Nanotechnologia

Boberex Nano Shampo Neutro
Nano
pH
6

NK-06

Koncentrat

pH
9

NA-05

Koncentrat

Rollex Nano
NQ-14

pH
5,5

Gotowy do użycia

Bieżące mycie naczyń

Szampon do mycia
i nabłyszczania karoserii

Nabłyszczanie i konserwacja
karoserii

Preparat do ręcznego mycia naczyń. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz,
przebarwienia po kawie, szmince i herbacie. Ogranicza
możliwość powstawania zapachów gnilnych. Zapobiega
żółknięciu naczyń. Posiada przyjemny zapach owocowej
gumy do żucia.

Pieniący szampon do ręcznego mycia karoserii pojazdów
samochodowych. Tworzy obfitą pianę, nie zawiera
fosforanów i agresywnych środków chemicznych. Dzięki
zastosowaniu srebra w postaci nano-cząsteczek zwiększa
zdolność penetracji wszystkich miejsc niedostępnych dla
narzędzi i urządzeń czyszczących. Pozostawia lśniącą
warstwę ochronną. Skutecznie ogranicza wpływ czynników
atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Wysycha
samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu, nie pozostawia
smug i zacieków.

Nabłyszczający impregnat polimerowy do konserwacji
karoserii. Dodatek nano-formuły chroni powierzchnię
lakieru, tworząc niewidoczną warstwę mineralną.
Skutecznie chroni przed wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność), przyspiesza proces
suszenia, zapewnia wyśmienity efekt odprowadzenia wody
z karoserii. Wysycha bez dodatkowego nadmuchu.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne (szklane, stalowe, aluminiowe,

ceramiczne, emaliowane).

• Metody użycia

59

Cena netto

NK06/001

20,24 zł

Cena brutto

24,90 zł

• Metody użycia

 roztwór 100 ml/ 10 l wody;
 nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
 zmyć bieżącą wodą;
 pozostawić do wyschnięcia.

 nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór
należy energicznie wstrząsnąć (wymieszać).

 wypolerować miękką szmatką.

lub ręcznego;
 spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia;
 dla uzyskania lepszego efektu stosować wodę

zdemineralizowaną;

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem
koncentrat należy energicznie wstrząsnąć
(wymieszać).

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 konserwacja karoserii pojazdów;
 myjnie ręczne.

• Metody użycia

 zalecane stężenie robocze 10-15 ml/ 1 l wody;
 stare zabrudzenia tłuszczowe 100 ml/ 1 l wody;
 po umyciu spłukać czystą wodą;
 zalecana temperatura wody 40 °C;
 można używać koncentratu.

Kod produktu

• Zastosowanie

 karoseria samochodów osobowych, dostawczych;
 quady, motocykle.

Uwaga: Preparat należy wstrząsnąć przed użyciem.

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

NA05/001

17,26 zł

Cena brutto

21,23 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

NQ14/500

14,58 zł

17,94 zł

NQ14/001

20,84 zł

25,64 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Higiena Line
Nanotechnologia

Nanotechnologia

Textil Prot Nano

TopEfekt®
Kok Nano

pH
-

NC-01

Gotowy do użycia

pH
7

NA-26

Nanotechnologia

Top Clear Nano

Gotowy do użycia

pH
7

NC-02

Gotowy do użycia

Impregnacja powierzchni
tekstylnych i skórzanych

Bieżące czyszczenie kokpitów
(efekt mat)

Zabezpieczenie szyb
– niewidzialna wycieraczka

Doskonały impregnat hydrofobowy do powierzchni tekstylnych i skórzanych. Posiada unikalne właściwości konserwujące. Doskonale chroni powierzchnie przed ponownym
wnikaniem brudu i wilgoci. Skutecznie ogranicza wpływ
warunków atmosferycznych. Pochłania promieniowanie UV,
zabezpieczając w ten sposób powierzchnię przed blaknięciem.

Antyrefleksyjny preparat myjący do kokpitów i powierzchni
z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Usuwa zabrudzenia, odświeża, pozostawia przyjemny zapach i matową
powierzchnię, nie zostawia plam i tłustych osadów. Tworzy
antystatyczną powłokę ochronną. Rozprasza promienie
słoneczne dzięki czemu obniża temperaturę tworzywa
i chroni powierzchnie przed blaknięciem.

Powłoka ochronna do szyb samochodowych. Preparat
zawiera nano-cząsteczki tytanu, dzięki czemu tworzy na
powierzchni trwałą warstwę mineralną o własnościach
samoczyszczących i hydrofobowych. Skutecznie utrudnia
gromadzenie się brudu. Ułatwia odprowadzenie wody
i zabrudzeń drogowych, poprawia widoczność kierowcy
w czasie obfitego deszczu. Zmniejsza zużycie płynu do
spryskiwaczy i części eksploatacyjnych wycieraczek, ułatwia
mycie. Zalecany w okresie wiosenno-letnim.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 zalecany do powierzchni tekstylnych i skórzanych,

tapicerki samochodowej, wykładzin i dywaników.

• Metody użycia

należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć);
 dokładnie umytą, odtłuszczoną i wysuszoną
powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze
spryskiwacza;
 pozostawić do wyschnięcia (przynajmniej
na 1 godz.);
 światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt
działania preparatu.
Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić
trwałość kolorów materiałów impregnowanych.

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

• Metody użycia

 nanosić za pomocą spryskiwacza;
 wytrzeć do sucha i wypolerować miękką szmatką.

Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć);

 każdorazowo przed zastosowaniem preparat

należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć);
 na mytą i odtłuszczoną szybę nanieść preparat

i równomiernie rozprowadzić;
 po wyschnięciu wypolerować szmatką;

Uwaga: Nie stosować preparatu w nasłonecznionych
miejscach oraz na intensywnie nagrzanej
powierzchni.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

NC01/500

76,21 zł

93,74 zł

NC01/001

143,49 zł

176,50 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

 szyby samochodowe;
 szkło okienne.

• Metody użycia

 każdorazowo przed zastosowaniem preparat

Kod produktu

• Zastosowanie

 elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów;
 kokpity.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

NA26/500

15,48 zł

19,04 zł

NA26/001

24,41 zł

30,03 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

NC02/500

33,42 zł

41,11 zł

NC02/001

44,66 zł

54,93 zł

16
8
12
1
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Eco Line

Eco Line

Eco Line
Ekologiczny

Ekologiczny

Ekologiczny

eco OFFICE

eco GLASS

eco Uni Floor

pH
7

DS-03

Gotowy do użycia

pH
8

DS-01

Gotowy do użycia

pH
7

DS-04

Koncentrat

Ekologiczne czyszczenie
urządzeń biurowych, mebli

Ekologiczne mycie szyb

Ekologiczne zmywanie
posadzek

Ekologiczny preparat do codziennej pielęgnacji wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia smug, odświeża, utrzymuje
połysk na powierzchni. Zawiera biodegradowalne surowce
pochodzenia naturalnego. Bardzo wydajny. Preparat
neutralny.

Ekologiczny preparat do mycia powierzchni szklanych,
szkliwionych, błyszczących. Zawiera biodegradowalne
surowce pochodzenia naturalnego. Nie pozostawia smug,
odświeża, nabłyszcza. Bardzo wydajny.

Ekologiczny preparat do bieżącego zmywania posadzek
oparty na surowcach pochodzenia naturalnego. Nie
pozostawia smug, utrzymuje naturalne właściwości mytych
powierzchni. Neutralny. Ulega biodegradacji, może być
odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 meble, urządzenia biurowe, wyposażenie wnętrz.

• Zastosowanie
 posadzki kamienne, ceramiczne, PCV;
 drewno lakierowane, panele laminowane

 ramy okienne, lustra, szyby;
 meble szklane, przeszklenia;

drewnopodobne.

 szyby samochodowe, lusterka, reflektory.

• Metody użycia

• Metody użycia

 na zabrudzoną powierzchnię nanieść niewielką

• Metody użycia
 preparat należy stosować z zimną lub letnią wodą;
 produkt nie wymaga spłukiwania;
 stosować rozcieńczenie 0,3-0,5% (30-50 ml/ 10 l

 stosować bez rozcieńczenia;
 na zabrudzoną powierzchnię nanieść niewielką

ilość produktu za pomocą spryskiwacza;
 wytrzeć do sucha za pomocą szmatki.

ilość produktu za pomocą spryskiwacza;

wody);

 wytrzeć do sucha i przepolerować za pomocą

 przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa lub

szmatki.

szmatki;
 pozostawić do wyschnięcia.

Kod produktu
500ml
750ml
1lspray
5l
10l
20l
200l
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Cena netto
DS03/00075s
DS03/001S
DS03/005

10,27 zł
12,75 zł
35,42 zł

Cena brutto

OZ

Kod produktu

12,63 zł
15,68 zł
43,57 zł

16
8
12
1

500ml
750ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

Cena netto
DS01/00075s
DS01/001S
DS01/005

10,48 zł
13,04 zł
36,84 zł

Cena brutto

OZ

Kod produktu

12,90 zł
16,03 zł
45,31 zł

16
8
12
1

500ml
750ml
1l
5l
10l
20l
200l

DS04/00075
DS04/001
DS04/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

11,94 zł
15,32 zł
57,81 zł

14,68 zł
18,85 zł
71,10 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Eco Line
Ekologiczny

Ekologiczny

Ekologiczny

eco Sanit

eco Boberex

eco Degreaser

pH
1

DS-02

Koncentrat

pH
6

DS-05

Koncentrat

pH
10

DS-06

Gotowy do użycia

Ekologiczne mycie sanitariatów

Ekologiczne mycie naczyń

Ekologiczne usuwanie
zabrudzeń tłuszczowych

Przyjazny dla środowiska, kwaśny preparat oparty na
substancjach pochodzenia naturalnego do codziennego
mycia sanitariatów. Zalecany do wszystkich materiałów
i powierzchni kwasoodpornych. Usuwa nacieki wodne,
osady mineralne, resztki mydeł. Bezpieczny dla elementów
chromowanych, niklowanych, ceramicznych, szklanych
i emaliowanych.

Ekologiczny płyn do ręcznego mycia naczyń. Myje naczynia
szklane, ceramiczne, emaliowane, stalowe, emaliowane
i inne. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia
spożywczego, tłuszcz, brud. Łagodny dla skóry rąk. Ulega
biodegradacji. Nie pozostawia smug i zacieków. Może być
odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ekologiczny preparat do odtłuszczania wszystkich powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie wody. Nie
zawiera agresywnych komponentów. Doskonale usuwa
zabrudzenia tłuszczowe, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Produkt ulega biodegradacji, może być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 materiały i powierzchnie kwasoodporne, armatura

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne.

 kafelki, ściany, posadzki, urządzenia gastronomiczne;

łazienkowa, porcelana sanitarna, chrom i powierzchnie
ze stali nierdzewnej, płytki ścienne i podłogowe.

• Metody użycia

• Metody użycia
 preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną

wodą;
 stosować rozcieńczenia 1-2% (100- 200 ml/ 10 l
wody);
 przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa lub
szmatki,
 w przypadku silnych zabrudzeń zastosować
koncentrat;
 pozostawić na 5-15 min. po czym zmyć czystą
bieżącą wodą.
Kod produktu
500ml
750ml
1l
5l
10l
20l
200l

Cena netto
DS02/00075
DS02/001
DS02/005

www.tenzi.eu

 kuchenki, szafki, półki, stoły, blaty.

9,84 zł
12,53 zł
44,21 zł

• Metody użycia

 stosować roztwór: 4-5% (40-50 ml/ 1 l wody);
 temperatura wody 30-40 °C;
 umyte naczynia spłukać bieżącą wodą pitną;
 można stosować koncentrat bez rozcieńczania.

 stosować bez rozcieńczenia;
 nanieść za pomocą spryskiwacza, przeszorować

i spłukać czystą wodą;
 w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na 5-

15 min.

Cena brutto

OZ

Kod produktu

12,10 zł
15,41 zł
54,37 zł

16
8
12
1

500ml
750ml
1l
5l
10l
20l
200l

Cena netto
DS05/00075
DS05/001
DS05/005

9,07 zł
11,66 zł
44,67 zł

Cena brutto

OZ

Kod produktu

11,15 zł
14,35 zł
54,95 zł

16
8
12
1

500ml
750ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

DS06/00075
DS06/001
DS06/005

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,61 zł
13,21 zł
37,69 zł

13,05 zł
16,24 zł
46,36 zł

16
8
12
1
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Gastro Line

Gastro Line

Gastro Line
Mycie ręczne naczyń

Mycie ręczne naczyń

Mycie ręczne naczyń

Boberex

Gran Rex

Gran Gar

pH
6

SP-06

Koncentrat

SP-16

pH
14

Koncentrat

pH
12

SP-08

Koncentrat

Ręczne mycie naczyń

Mycie naczyń metodą
zanurzeniową

Mycie garnków, patelni, kotłów

Płyn do ręcznego mycia naczyń. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie, herbacie i produktach owocowowarzywnych. Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe; nabłyszcza, nie tworzy smug
i mazów. Atest PZH nr HŻ/02091/01/2012. Nie powoduje
podrażnień i nie wysusza skóry na dłoniach. Preparat
przebadany dermatologicznie.

Wysokoalkaliczny preparat do ręcznego mycia naczyń
w gastronomii do metody zanurzeniowej (namaczanie).
Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, proteiny, brud, osady
oraz zaschnięte resztki jedzenia. Łatwo się spłukuje, nie
pozostawiając smug i zacieków.
Atest PZH nr HŻ/00341/01/2013.

Zasadowy preparat do mycia garnków emaliowanych,
patelni i kotłów emaliowanych oraz ze stali szlachetnej.
Zmniejsza twardość wody, co doskonale wpływa na końcowy
efekt mycia. Skutecznie usuwa tłuszcz i przypalenia, jak
również inne zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego.
Posiada cytrynowy zapach. Niepieniący. Zalecany do
bieżącego mycia ręcznego i maszynowego. Atest PZH nr
HŻ/02091/05/2012.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne.

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne.
 stołówki, bary, restauracje itp.

 garnki, patelnie, kotły, podgrzewacze;
 frytkownice, tostery, gofrownice.

Uwaga! Nie stosować koncentratu.

• Metody użycia

• Metody użycia

 roztwór roboczy 10-50 ml / 1 l wody;
 stare zaschnięte tłuszcze 100 ml / 1 l wody;
 temperatura wody 30- 40 °C;
 spłukać czystą bieżącą wodą pitną;
 można stosować koncentrat.

• Metody użycia
 podawać przez dozownik;
 mycie ręczne: temperatura wody min. 40 °C;

 stosować poprzez namoczenie naczyń w roztworze;
 sporządzić roztwór 0,1-0,6% (10-60 ml/ 10 l

wody);
 stężenie 100-200 ml/ 10 l wody;
 stare zaschnięte tłuszcze: 1-2 l/ 10 l wody;
 umyte naczynia/urządzenia dokładnie zmyć

 stary brud oraz przebarwienia 1-2% (100-200 ml/

10 l wody);
 temperatura wody min. 30-40 °C;
 preparat należy podawać przez dozownik;
 umyte naczynia spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

i wypłukać czystą bieżącą wodą pitną;
 w przypadku mycia maszynowego dostosować

roztwór do cyklu pracy zmywarki.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto
SP06/0007
SP06/001
SP06/005
SP06/010
SP06/020
SP06/200

7,56 zł
9,65 zł
34,61 zł
65,43 zł
130,01 zł
1 216,24 zł

Cena brutto
9,30 zł
11,86 zł
42,56 zł
80,47 zł
159,91 zł
1 495,97 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP16/001
SP16/005
SP16/010

12,89 zł
46,38 zł
87,76 zł

15,85 zł
57,05 zł
107,94 zł

SP16/200

1 632,91 zł

2 008,48 zł

OZ
16
8
12
1

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP08/001
SP08/005
SP08/010

22,42 zł
90,72 zł
175,53 zł

27,58 zł
111,59 zł
215,91 zł

SP08/200

3 366,02 zł

4 140,21 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Gastro Line
Mycie ręczne naczyń

Tric
pH
7

SP-40

Koncentrat

Płyn do mycia naczyń
o cytrynowym zapachu
Płyn do ręcznego mycia naczyń o przyjemnym cytrynowym
zapachu. Skutecznie usuwa tłuszcz, przebarwienia i inne
zanieczyszczenia, nie pozostawia smug. Posiada pH neutralne dla skóry, nie powoduje podrażnień i nie wysusza
skórę dłoni. Ulega biodegradacji.

• Zastosowanie
 naczynia kuchenne.

• Metody użycia
 2 łyżki płynu na 5 l wody;
 po umyciu naczynia spłukać czystą wodą.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

SP40/005

www.tenzi.eu

17,54 zł

Tric

Cena brutto

OZ

21,57 zł

16
8
12
1

efektywne myje naczynia
skutecznie usuwa tłuszcz
pozostawia cytrynowy zapach
nie podrażnia i nie wysusza skóry

Gastro Line
Zmywarki do naczyń – mycie

Zmywarki do naczyń – mycie

pH
14

Gran Diw
Glass

Gran Di-CL

Gran Diw
SP-07

Zmywarki do naczyń – mycie

Koncentrat

pH
14

SP-09

Koncentrat

Mycie naczyń w zmywarkach

Mycie naczyń w zmywarkach
(z chlorem)

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do mycia naczyń
w zmywarkach. Zalecany do naczyń szklanych, ceramicznych i aluminiowych. Zwilża myte powierzchnie, łatwo
usuwając z nich zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada działanie antykorozyjne
zapobiegające niszczeniu mytych naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy. Atest PZH nr HŻ/02091/04/2012.

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do maszynowego
mycia naczyń w kuchni i gastronomii. Skutecznie usuwa
zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego chloru
wykazuje doskonałe właściwości wybielające. Zapobiega
ponownemu osadzaniu się brudu na powierzchni. Atest
PZH nr HŻ/02091/06/2012.

• Zastosowanie

Płynny, silnie zasadowy środek do mycia naczyń szklanych,
szklanek, kieliszków itp. w zmywarkach barowych, z jednoczesnym nabłyszczaniem. Zwilża powierzchnie skutecznie
usuwając plamy wszelkiego rodzaju, jak również zaschnięte
resztki jedzenia. Do stosowania w restauracjach, barach
oraz w gospodarstwie domowym. Niezalecany do naczyń
aluminiowych. Chroni szkło przed matowieniem i korozją.
Bezzapachowy. Przy wodzie miękkiej i średnio twardej
naczynia nie wymagają dodatkowego nabłyszczania. Atest
PZH HŻ/01110/01/2012.
• Zastosowanie

 naczynia kuchenne (dozownik);
 mycie naczyń w zmywarkach gastronomicznych;
 szpitale, jednostki wojskowe, domy opieki społeczne,

 maszynowe mycie naczyń (zmywarki barowe);
 szklane naczynia kuchenne;
 restauracje, bary, puby, kawiarnie, gospodarstwa

szkoły itp.

domowe.

• Metody użycia

• Metody użycia

Koncentrat

Mycie naczyń szklanych
w zmywarkach

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne (dozownik);
 mycie naczyń w zmywarkach gastronomicznych;
 restauracje, stołówki.

pH
14

SP-35

• Metody użycia

 stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-

 stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-

 stosować wg cyklu pracy zmywarki, średnio 3-5 ml/

30 ml/ 10 l wody;
 minimalna temperatura wody 40-60 °C.

30 ml/ 10 l wody;
 minimalna temperatura wody 40-60 °C.

 minimalna temperatura wody 40-60 °C.

1 l wody;

Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. Może
uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

SP07/001
SP07/005
SP07/010
SP07/020
SP07/200

21,70 zł
87,11 zł
168,30 zł
335,29 zł
3 221,39 zł

Cena brutto

26,68 zł
107,14 zł
207,01 zł
412,40 zł
3 962,31 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

SP09/001
SP09/005
SP09/010
SP09/020
SP09/200

17,56 zł
66,40 zł
126,88 zł
252,45 zł
2 393,03 zł

Cena brutto

21,60 zł
81,67 zł
156,07 zł
310,52 zł
2 943,43 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP35/001
SP35/005
SP35/010

22,68 zł
92,03 zł
178,17 zł

27,90 zł
113,20 zł
219,15 zł

SP35/200

3 418,61 zł

4 204,89 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Gastro Line
Zmywarki do naczyń
– płukanie i nabłyszczanie

Zmywarki do naczyń
– płukanie i nabłyszczanie

Odkamienianie

Gran Shine

Gran Simo

Gran Ston

pH
1

SP-14

Super-koncentrat

pH
3

SP-15

Koncentrat

pH
1

SP-10

Koncentrat

Płukanie i nabłyszczanie
naczyń

Płukanie i nabłyszczanie
naczyń

Okresowe odkamienianie
urządzeń gastronomicznych

Bezzapachowy kwaśny preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych na bazie kwasu cytrynowego. Zwilża i nabłyszcza płukane powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po
wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Atest PZH nr HŻ/02091/07/2012.

Lekko kwaśny preparat o zapachu zielonego jabłuszka do
płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zwilża i nabłyszcza płukane
powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po wyschnięciu
naczynia nie wymagają dodatkowego polerowania. Atest
PZH nr HŻ/02784/01/2012.

Kwaśny preparat na bazie kwasu fosforowego do odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotły, bojlery,
wyparzarki, zmywarki). Doskonale usuwa osady z kamienia kotłowego powstałe w wyniku wysokiej twardości wody.
Bezzapachowy. Wymaga wypłukania czystą bieżącą wodą
pitną. Atest PZH nr HŻ/00049/01/2013.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne.

• Zastosowanie

 naczynia kuchenne.

 naczynia metalowe, kotły, wyparzarki, zmywarki do

naczyń, bojlery.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia

 stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,1-

 stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-5 ml/

1 ml/ 10 l wody;
 podawać przez dozownik.

10 l wody;
 podawać przez dozownik.

 stężenie średnio 10-100 ml/ 1 l wody;
 czas działania 15-30 minut;
 nagrzewnice: stężenie 300 ml/ 1 l wody;
 po odkamienieniu urządzenie dokładnie przemyć

czystą bieżącą wodą pitną;
 w razie potrzeby czynność powtórzyć.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP14/001
SP14/005
SP14/010

26,63 zł
111,76 zł
217,61 zł

32,75 zł
137,47 zł
267,66 zł

SP14/200

4 207,53 zł

5 175,26 zł

www.tenzi.eu

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP15/001
SP15/005
SP15/010

18,08 zł
69,03 zł
132,14 zł

22,24 zł
84,91 zł
162,54 zł

SP15/200

2 498,22 zł

3 072,81 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP10/001
SP10/005
SP10/010

18,22 zł
57,32 zł
122,42 zł

22,41 zł
70,50 zł
150,57 zł

SP10/200

2 370,35 zł

2 915,53 zł

OZ
16
8
12
1
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Gastro Line
Odkamienianie

Odkamienianie

Gran Cito

Gran KAM AGD

pH
3

SP-11

Koncentrat

pH
-

SP-38

Grill, piekarnik

Proszek – koncentrat

Top Grill
pH
14

SP-34

Gotowy do użycia

Bieżące odkamienianie
urządzeń gastronomicznych

Odkamienianie ekspresów
do kawy

Bieżące czyszczenie grilli,
piecyków – uniwersalny

Łagodny odkamieniacz na bazie kwasu cytrynowego do
czajników, grzałek elektrycznych. Preparat zalecany jest
również do stosowania w zmywarkach do naczyń, jako
środek zapobiegający osadzaniu się kamienia. Bezzapachowy. Wymaga wypłukania czystą bieżącą wodą pitną.
Atest PZH nr HŻ/02385/02/2012.

Preparat na bazie kwasu amidosulfonowego do usuwania
osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego.
Nadaje się do stosowania w czajnikach tradycyjnych,
elektrycznych, ekspresach przelewowych, ekspresach
ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych w których,
podczas eksploatacji osadza się kamień. Atest PZH H-HŻ6071-0128/2014/A.
Uwaga! Nie stosować do naczyń ocynkowanych.

Preparat do bieżącego czyszczenia grilli, piecyków,
piekarników, rusztów; na bazie niejonowych związków
powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa przypalone
zanieczyszczenia, pozostawiając powierzchnię czystą.
Bezzapachowy. Atest PZH nr HŻ/00664/01/2011.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 czajniki, ekspresy do kawy, naczynia metalowe

zmywarki do naczyń.

71

Cena netto

SP11/001
SP11/005
SP11/010
SP11/020
SP11/200

elektryczne;
 okapy wentylacyjne.

• Metody użycia

 stężenie średnio 20-200 ml / 1 l wody;
 czas reakcji 15-30 minut;
 w razie potrzeby powtórzyć operację;
 preparat można stosować bez rozcieńczenia.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 grille, kominki, piekarniki, palniki, kuchnie gazowe,

pralki, zmywarki, bojlery;
 umywalki, brodziki, nagrzewnice, kotły, wymienniki
ciepła, pojemniki na wodę, przewody (kanały)
odprowadzające wodę;
 Stosować przynajmniej 1 raz w tygodniu.

• Metody użycia

Kod produktu

• Zastosowanie

 ekspresy do kawy przelewowe, ciśnieniowe, czajniki,

13,74 zł
34,31 zł
76,41 zł
145,03 zł
1 450,27 zł

Cena brutto

16,90 zł
42,21 zł
93,98 zł
178,39 zł
1 783,84 zł

• Metody użycia

 ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie z

instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór
roboczy około 2-5% (20-50 g/ 1 l wody ciepłej
około 50 °C); wlać do naczynia/urządzenia, które
chcemy oczyścić; pozostawić na 20-30 min.,
a następnie wylać zawartość; wypłukać obficie
bieżącą wodą pitną.
 pralka: około 150 g (około 6 łyżek stołowych)
produktu wsypać zamiast proszku do pustej pralki
(bez prania) i włączyć cykl prania na 60 °C.
OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 g
3 kg
5 kg
10 kg
25 kg

SP38/0005
SP38/003
SP38/005
SP38/010
SP38/025w

 nie rozcieńczać;
 nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą

spryskiwacza;
 pozostawić na czas 2-5 min.;
 zmywać gąbką lub zmywakiem;
 w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń

operację powtórzyć;
 do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę

pitną, najlepiej gorącą;
 następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

13,53 zł
68,86 zł
102,11 zł
203,77 zł
452,65 zł

16,65 zł
84,70 zł
125,60 zł
250,63 zł
556,76 zł

15
1
1
1
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

G46
SP34/001s
SP34/005
SP34/010

13,94 zł
17,68 zł
61,21 zł
117,52 zł

17,15 zł
21,75 zł
75,29 zł
144,55 zł

SP34/200

2 230,71 zł

2 743,78 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Gastro Line

SP-03

Grill, piekarnik

Grill, piekarnik

Szybka dezynfekcja

Gran Smog

Gran Smog
Extra

DS1

pH
14

Koncentrat

SP-28

pH
14

Koncentrat

pH
8

U-04

Koncentrat

Czyszczenie wędzarni,
piekarników, kuchenek

Czyszczenie zabrudzeń
smolistych

Szybka dezynfekcja
w 1 minutę

Do czyszczenia komór wędzarniczych, rusztów, grilli,
piekarników, kominków, piecyków. Skutecznie usuwa
przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste, pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą. Zawiera inhibitory
korozji; toleruje twardą wodę. W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, kilkunastoletnie, nawarstwione
wyprawy polimerowe. Usuwa również zanieczyszczenia
popożarowe z wszystkich powierzchni.
Atest PZH HŻ/00003/01/2013.

Super skoncentrowany preparat – doczyszcza komory
wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki.
Wysokopieniący, z łatwością usuwa zanieczyszczenia
popożarowe z wszystkich powierzchni. Zalecany w warunkach przemysłowych. Nie stosować do aluminium. Produkt
wielokrotnie silniejszy w działaniu od produktu Gran
Smog.

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy (grzyby drożdżopodobne) do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością. Polecany
do stosowania w salonach odnowy biologicznej, zakładach
fryzjersko – kosmetycznych, placówkach gastronomicznych.
Działanie zgodne z normą PN-EN 13697. Pozwolenie na
obrót produktem biobójczym 5402/13.
Atest PZH HŻ/1796/2013.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 piece, tunele piekarnicze, grille, kominki, komory

• Zastosowanie

 piece, tunele piekarnicze, grille, kominki, komory

wędzarnicze, kominy odprowadzające dym;









wędzarnicze, kominy odprowadzające dym.

 posadzki odporne na zasady.

• Metody użycia

• Metody użycia

 nawarstwione tłuszcze twarde: 3-4 l/ 10 l wody;
 zanieczyszczenia popożarowe i stare wyprawy

• Metody użycia

 nawarstwione tłuszcze twarde i zanieczyszczenia po

pożarowe: 2-3 l/ 10 l wody;
 mycie bieżące: stężenie 500-1000 ml/ 1 l wody;
 temperatura 40-60 °C;
 czas reakcji około 15 minut;
 zmyć czystą gorącą wodą i pozostawić do
wyschnięcia.

polimerowe: stężenie 3-4 l/ 10 l wody;
 mycie bieżące: stężenie 500-1000 ml/ 1 l wody.
 temperatura wody 40-60 °C;
 czas reakcji około 30 minut;
 zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do

powierzchnie twarde;
lady gastronomiczne;
solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie;
SPA;
lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze;
kabiny i przestrzenie bagażowe pojazdów;
powierzchnie sanitarne.

Stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu.
 działanie dezynfekujące – 10% roztwór (100 g
(115 ml)/ 1 l wody);
 umytą powierzchnię spryskać preparatem
i pozostawić na min. 60 sekund;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością należy
dodatkowo spłukać czystą, bieżącą wodą pitną.

wyschnięcia.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP03/001
SP03/005
SP03/010

13,83 zł
54,41 zł
104,73 zł

17,01 zł
66,92 zł
128,82 zł

SP03/200

1 994,95 zł

2 453,79 zł

www.tenzi.eu

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP28/005
SP28/010

76,86 zł
149,94 zł

94,54 zł
184,43 zł

SP28/200

2 906,40 zł

3 574,87 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

U04/001
U04/005

55,09 zł
239,82 zł

Cena brutto

OZ

67,76 zł
294,98 zł

16
8
12
1
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Gastro Line
Szybka dezynfekcja

Mycie i dezynfekcja – zasadowe

DS1 GT
pH
7

G-68

Mycie i dezynfekcja – zasadowe

Gran Clor 2006 Gran Alka Dez

Gotowy do użycia

SP-23

pH
14

Koncentrat

pH
14

SP-24

Koncentrat

Szybka dezynfekcja
w 1 minutę

Mycie i dezynfekcja zasadowa
(chlor aktywny)

Mycie i dezynfekcja zasadowa
(bez chloru)

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy (grzyby drożdżopodobne) do dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym
również powierzchni mających kontakt z żywnością.
Polecany do stosowania w salonach odnowy biologicznej,
zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach gastronomicznych. Działanie zgodne z normą PN-EN 13697.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 5401/13. Atest
PZH HŻ/1770/2013.

Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sanitarnych, maszyn, urządzeń oraz powierzchni
mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza i usuwa silnie zabrudzenia i przebarwienia pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego,
również powstające w wyniku procesów gnilnych. Wykazuje
działanie dezynfekujące zgodnie z normami PN-EN 1276,
PN-EN 1650, PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3126/07. Atest PZH nr HŻ/1917/1/2012.

Zasadowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni,
posadzek, maszyn oraz urządzeń mających kontakt
z żywnością. Odtłuszcza i usuwa silne zabrudzenia obecne
przy rozbiorze mięsa oraz zanieczyszczenia białkowe. Jest
łagodny dla mytych powierzchni, nie uszkadza ich.
Bezzapachowy. Duże możliwości zastosowania. Posiada
inhibitory korozji. Wykazuje działanie dezynfekujące
zgodnie z normami PN-EN 1276, PN-EN 1650, PN-EN
13697. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
nr 3473/08. Atest PZH nr HŻ/906/2013.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

powierzchnie mające kontakt z żywnością;
 solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie;
 SPA;
 lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze;
 kabiny i bagażniki pojazdów;
 deski klozetowe.

urządzenia sanitarne;
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pieczywo, owoce, warzywa;

16,96 zł
21,13 zł
56,20 zł

 odzież robocza, buty, rękawice, wycieraczki.

ryby, drób.

za pomocą spryskiwacza, pozostawić na minimum
60 sek.;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością należy
spłukać czystą i bieżącą wodą pitną.

G68
U05/001
U05/005

pomieszczenia do przechowywania żywności;

• Metody użycia

Cena netto

taśmociągi, wózki, inne wyposażenia;
 kontenery, opakowania plastikowe i metalowe, regały,
 przestrzeń bagażowa w pojazdach przewożących

 przestrzeń bagażowa w pojazdach przewożących mięso,

 stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu;
 na wcześniej umytą powierzchnię nanieść produkt

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

 stoły, krajalnice, noże, piły, siekiery, chochle, widelce,

kontakt z żywnością, odporne na zasady;
 pomieszczenia sanitarne, szalety miejskie, prysznice,

• Metody użycia

Kod produktu

• Zastosowanie

 posadzki twarde na produkcji, baseny kąpielowe;
 kontenery i pojemniki na śmieci i odpadki;
 produkcja i transport żywności, powierzchnie posiadające

 powierzchnie twarde;
 lady gastronomiczne, ciągi technologiczne,

• Metody użycia

 stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu;
 dezynfekcja przy temperaturze wody 20 °C;
 dezynfekcja ogólna: 200 ml/ 10 l wody, czas działania

 stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu.
 dezynfekcja przy temperaturze 20 °C;
 grzyby: 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;
 bakterie: 200 ml/ 10 l wody, czas działania

15 minut;
 po zakończeniu operacji powierzchnię dokładnie

5 minut;

spłukać czystą bieżącą wodą pitną najlepiej pod
ciśnieniem;
 roztwory robocze należy przygotowywać bezpośrednio
przed pracą.
Uwaga! Nie stosować z innymi produktami – możliwość
uwolnienia chloru w postaci gazu.

Cena brutto

OZ

Kod produktu

20,86 zł
25,98 zł
69,12 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

SP23/001
SP23/005
SP23/010
SP23/020
SP23/200

13,87 zł
47,99 zł
90,07 zł
178,82 zł
1 656,71 zł

Cena brutto

17,06 zł
59,03 zł
110,78 zł
219,95 zł
2 037,76 zł

 zmywać czystą bieżącą wodą pitną;
 wymagany czas wentylacji minimum 5 minut.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP24/001
SP24/005
SP24/010

17,98 zł
73,33 zł
142,06 zł

22,11 zł
90,19 zł
174,73 zł

SP24/200

2 728,88 zł

3 356,53 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Gastro Line
Mycie i dezynfekcja – kwaśne

Mycie i dezynfekcja – kwaśne

Mycie i dezynfekcja – kwaśne

Gran Dez 2008

Gran Dez

Gran Still

pH
1

SP-25

Koncentrat

pH
1

SP-02

Koncentrat

pH
1

SP-04

Koncentrat

Mycie i dezynfekcja kwaśna

Bieżące zmywanie osadów
mineralnych

Gruntowne zmywanie osadów
mineralnych

Kwaśny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni –
w kuchni, gastronomii, przemyśle spożywczym – odpornych
na kwasy. Zalecany do dezynfekcji maszyn i urządzeń ze
stali nierdzewnej oraz metali kolorowych mających kontakt
z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera
substancji toksycznych. Usuwa zanieczyszczenia w postaci
osadów mineralnych pochodzenia wapiennego, nacieki
z rdzy oraz uciążliwy brud nieorganiczny. Bezzapachowy.
Wykazuje działanie dezynfekujące zgodnie z normami PNEN 1276, PN-EN 1650, PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót
produktem biobójczym nr 3437/08.
Atest PZH nr HŻ/147/2013.

Delikatny kwaśny preparat do bieżącego mycia wszelkich
powierzchni ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, metali
kolorowych mających kontakt z żywnością. Usuwa bieżące
osady mineralne pochodzenia wapiennego, nacieki z rdzy.
Zalecany do przemysłu spożywczego oraz gastronomii.
Bezzapachowy. Atest PZH nr HŻ/02385/01/2012.

Kwaśny preparat myjący na bazie kwasu fosforowego,
usuwający osady nieorganiczne: kamień, nacieki z rdzy,
uciążliwy brud. Zalecany do gruntownego mycia powierzchni ze stali nierdzewnej przy twardej wodzie. Zawiera
inhibitory korozji; nadaje połysk mytym powierzchniom;
toleruje twardą wodę. Posiada neutralny zapach. Atest PZH
nr HŻ/00648/01/2013.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej,

chromu, niklu, mosiądzu mające kontakt z żywnością;
 wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego:

urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej, wózki
aluminiowe, środki transportu wewnętrznego;
 powierzchnie sanitarne.
• Metody użycia

• Zastosowanie

 wszystkie powierzchnie w kuchni i gastronomii

 wszystkie powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej,

wykonane ze stali nierdzewnej, chromu, niklu, mające
kontakt z żywnością;
 wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego: piły,
noże, stoły, kotły, wózki aluminiowe, środki transportu
wewnętrznego;
 pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.

chromu, niklu, mające bezpośredni kontakt
z żywnością;
 wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego
i rybnego: noże, stoły, kotły, wyparzarki, wózki
aluminiowe, środki transportu wewnętrznego;
 pomieszczenia sanitarne wraz z urządzeniami.

• Metody użycia

 dezynfekcja przy temperaturze wody 20şC;
 bakterie: (2%) 200 ml/ 10 l wody, czas działania

• Metody użycia

 stosować roztwór 1-5% (100-500 ml/ 10 l wody);
 zmyć bieżącą wodą pitną.

 stosować roztwór: (2-5%) 200-500 ml/ 10 l wody;
 dokładnie zmyć czystą, bieżącą wodą pitną,

5 minut;

najlepiej pod ciśnieniem;

 grzyby: (5%) 500 ml/ 10 l wody, czas działania

 wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

15 minut;
 zmywać czystą bieżącą wodą pitną. Wymagany czas

wentylacji min. 5 minut.
Uwaga! Stosować ściśle wg opisu na opakowaniu.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

SP25/001
SP25/005
SP25/010
SP25/020
SP25/200

www.tenzi.eu

32,10 zł
142,82 zł
280,74 zł
560,40 zł
5 495,17 zł

Cena brutto

39,48 zł
175,67 zł
345,31 zł
689,29 zł
6 759,06 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

SP02/001
SP02/005
SP02/010
SP02/020
SP02/200

11,80 zł
37,44 zł
73,04 zł
140,31 zł
1 345,04 zł

Cena brutto

14,51 zł
46,05 zł
89,84 zł
172,58 zł
1 654,40 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q22

11,41 zł

14,04 zł

SP04/001
SP04/005
SP04/010

19,19 zł
75,47 zł
147,26 zł

23,60 zł
92,83 zł
181,14 zł

16
8
12
1

SP04/200

2 829,21 zł

3 479,93 zł
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Gastro Line
Mycie i dezynfekcja – neutralne

Mycie i dezynfekcja – neutralne

Stołówki, kuchnie

Gran Qat

Gran Qat GT

Gran Milk

pH
7

SP-18

Koncentrat

pH
7

SP-33

Gotowy do użycia

pH
9

SP-21

Gotowy do użycia

Mycie bieżące i dezynfekcja
neutralna

Mycie bieżące i dezynfekcja
neutralna

Bieżące usuwanie osadów
– mleczko do polerowania

Neutralny preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego
typu powierzchni w przemyśle spożywczym, gastronomii,
hotelarstwie. Wykazuje doskonałe właściwości dezynfekujące, bakteriobójcze i grzybobójcze, a przy tym jest
delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni. Zalecany do
dezynfekcji lad chłodniczych, blatów, krajalnic, urządzeń
sanitarnych, wnętrz pojazdów.
Atest PZH nr HŻ/1917/2/2012. Preparat przebadany
dermatologicznie. Zezwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3155/07.

Neutralny środek do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego
typu powierzchni, również mających kontakt z żywnością.
Przebadany dermatologicznie. Wykazuje działanie dezynfekujące (bakteriobójcze, grzybobójcze), zgodnie z normami PN-EN 1276, PN-EN 1650 i PN-EN 13697.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4752/12.
Atest PZH nr 2587/2012.

Delikatny preparat do usuwania brudu tłustego, mineralnego oraz przebarwień z różnego typu powierzchni:
emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, stalowych
i aluminiowych. Zalecany do gastronomii oraz gospodarstwa domowego. Doskonale czyści, nie rysując mytych
powierzchni. Preparat łagodny dla skóry rąk, pozostawia
świeży, pomarańczowy zapach.
Atest PZH nr HŻ/02817/1/2012. Przebadany dermatologicznie.

• Zastosowanie





• Zastosowanie






meble kuchenne, kasy, lady, szafy chłodnicze, szyby;
urządzenia gastronomiczne;
powierzchnie sanitarne;
kabiny pojazdów.

• Metody użycia

5 minut;
 grzyby: 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć
czystą wodą;
 wytrzeć do sucha.

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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 płyty ceramiczne kuchenek, blaty kuchenne, glazura

inne elementy wyposażenia kuchni;
 patelnie, piekarniki, garnki, przebarwione elementy

naczyń ceramicznych i szklanych.

• Metody użycia

 stosować ściśle wg opisu na opakowaniu;
 dezynfekcja przy temperaturze 20 °C;
 bakterie: 200 ml/ 10 l wody, czas działania

Kod produktu

• Zastosowanie

meble kuchenne, kasy, lady, szafy chłodnicze, szyby;
urządzenia gastronomiczne;
powierzchnie sanitarne;
kabiny pojazdów;
klawiatury komputerowe, słuchawki telefoniczne.

Cena netto

Cena brutto

SP18/001
SP18/005
SP18/010

23,67 zł
96,97 zł
188,02 zł

29,11 zł
119,27 zł
231,27 zł

SP18/200

3 615,84 zł

4 447,49 zł

• Metody użycia
 stosować bez rozcieńczenia;
 nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na

 dezynfekcja przy temperaturze wody 20 °C;
 bakterie: czas działania 5 minut;
 grzyby: 15 min.;
 powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć

czyszczoną powierzchnię;
 wypolerować;
 zmyć bieżącą wodą;
 wytrzeć do sucha.

czystą bieżącą wodą pitną;
 wytrzeć do sucha.

Uwaga: Stosować ściśle wg opisu na opakowaniu.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

750 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

G45

10,74 zł

13,22 zł

SP33/001s
SP33/005
SP33/010

13,15 zł
30,20 zł
54,00 zł

16,17 zł
37,15 zł
66,42 zł

8
12
12

SP33/200

923,63 zł

1 136,06 zł

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ
16
8
12
1

SP21/001
SP21/005

14,87 zł
45,15 zł

18,29 zł
55,53 zł

SP21/200

1 728,60 zł

2 126,18 zł

www.tenzi.eu

Gastro Line
Stołówki, kuchnie

Stołówki, kuchnie

Stołówki, kuchnie

Gran Milk
Strong

Gran Oll

Gran Oll GT

pH
9

SP-26

Gotowy do użycia

pH
13

SP-13

Koncentrat

pH
9

Q-11

Gotowy do użycia

Gruntowne usuwanie osadów
i przebarwień – mleczko

Bieżące mycie stołówek, sal
konsumpcyjnych

Bieżące mycie stołówek, sal
konsumpcyjnych

Uniwersalny preparat do urządzeń gastronomicznych oraz
sanitarnych. Usuwa oporny brud, utwardzone tłuszcze,
osady wapienne, rdzę, a także naloty pleśni oraz grzybów.
Łagodny dla rąk. Przebadany dermatologicznie.

Zasadowy, niskopieniący preparat do bieżącego mycia
wyposażenia sal konsumpcyjnych i stołówek (meble,
posadzki, kafelki, ściany). Doskonale usuwa bieżące osady
tłuste i inne zabrudzenia (brud eksploatacyjny, kurz,
sadza). Nie pozostawia smug i zacieków. Spowalnia proces
nawarstwiania się brudu. Toleruje twardą wodę. Atest PZH
nr HŻ/02938/01/2012.

Preparat do bieżącego mycia i pielęgnacji wszystkich
powierzchni oraz wyposażenia w stołówkach, jadalniach.
Zalecany do szafek, półek, stołów, parapetów, mebli
kuchennych, ścian, posadzek. Doskonale maskuje zapachy
kuchenne.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 przebarwione urządzenia: emaliowane, obudowy

 posadzki twarde w restauracjach, salach

sprzętu AGD, plastikowe ramy okienne oraz naczynia
kuchenne;
 ceramiczne urządzenia sanitarne, zakamieniona,
przebarwiona glazura, umywalki żeliwne;
 smugi, mazy, zacieki na elementach aluminiowych.

konsumpcyjnych, stołówkach, pomieszczeniach
przylegających;
 kafelki, ściany, parapety, poręcze, meble – wyposażenie
sali konsumpcyjnej.

• Metody użycia

• Metody użycia

 stosować bez rozcieńczenia;
 nałożyć za pomocą szmatki;
 przeszorować do momentu uzyskania właściwego

efektu;
 spłukać bieżącą wodą;
 wytrzeć do sucha.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

• Metody użycia

 sporządzić roztwór 50-100 ml/ 10 l wody;
 nanieść ręcznie lub maszynowo;
 przetrzeć zabrudzoną powierzchnię;
 w razie potrzeby przepłukać czystą bieżącą wodą

 nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
 po chwili przetrzeć szmatką z mikrofazy;
 przepolerować do sucha.

pitną;
 osuszyć powierzchnię.

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

SP26/001
SP26/005

17,50 zł
65,36 zł

21,52 zł
80,40 zł

SP26/200

2 459,49 zł

3 025,18 zł

www.tenzi.eu

 wyposażenie w stołówkach, jadalniach;
 szafki, półki, stoły, ściany, posadzki, parapety, okapy.

Cena netto

Cena brutto

SP13/001

15,87 zł

19,52 zł

SP13/005
SP13/010

58,71 zł
111,72 zł

72,22 zł
137,41 zł

SP13/200

2 094,69 zł

2 576,47 zł

OZ

Kod produktu

16
12
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q11

Cena netto

Cena brutto

OZ

9,21 zł

11,33 zł

16
8
12
1
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Gastro Line

SP-05

Stołówki, kuchnie

Stołówki, kuchnie

Lodówki

Gran Bis

Top Perfekt

Gran Glass

pH
14

Koncentrat

I-11

pH
14

Koncentrat

pH
7

SP-20

Gotowy do użycia

Bieżące usuwanie zabrudzeń
– uniwersalny

Czyszczenie posadzek i ścian
w kuchni i gastronomii

Mycie lodówek, szkła
w temperaturach ujemnych

Wysokozasadowy, bezzapachowy preparat do mycia ogólnego zanieczyszczeń tłuszczowych; usuwa silne zabrudzenia
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; posiada wysoką
zdolność emulgowania tłuszczy. Toleruje twardą wodę.
Zawiera inhibitory korozji; nie zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej.
Atest PZH HŻ/02091/03/2012.

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczającomyjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia
powierzchni odpornych na działanie substancji zasadowych.
Rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe
pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni
twardych, w kuchni i gastronomii oraz w przemyśle
spożywczym. Atest PZH nr HŻ/00049/02/2013.

Preparat do mycia lodówek i zamrażarek oraz różnego
typu pojemników szklanych i plastikowych, stosowanych
w gastronomii do przechowywania mięs, nabiału, owoców,
warzyw i innych produktów spożywczych. Doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie pozostawiając smug oraz
zacieków. Preparat nie wymaga spłukiwania. Może być
stosowany w temperaturach ujemnych do -20 °C. Usuwa
przykre zapachy z urządzeń chłodniczych. Atest PZH
nr HŻ/02091/02/2012. Przebadany dermatologicznie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia gastronomiczne wraz z urządzeniami

i wyposażeniem;
 posadzki twarde, ściany, kafelki, parapety, poręcze,
wyposażenie;
 produkcja i transport żywności, powierzchnie
posiadające bezpośredni kontakt z żywnością, rozbiór
i przygotowanie mięsa;
 przemysł rybny i garmażeryjny – mycie maszyn
i urządzeń.
• Metody użycia

minut;
 zmywać czystą bieżącą wodą pitną (najlepiej pod
ciśnieniem);
 preparat spełnia swoje zadanie w zakresie
temperatur 20-60 °C;
 zalecany do systemów niskociśnieniowych.
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

SP05/001
SP05/005
SP05/010
SP05/020
SP05/200

pomieszczeniach gastronomicznych;
 magazyny żywnościowe.

• Metody użycia

 roztwór 2-5% (200-500 ml/10 l wody);
 nanieść na powierzchnię i pozostawić na kilka

Kod produktu

• Zastosowanie

 powierzchnie w przemyśle spożywczym, w kuchniach,

13,52 zł
46,97 zł
88,23 zł
175,19 zł
1 624,98 zł

Cena brutto

16,63 zł
57,78 zł
108,52 zł
215,49 zł
1 998,72 zł

• Metody użycia

 stosować w postaci roztworów:
 doczyszczanie: 100-200 ml/ 10 l wody;
 codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody;
 w przypadku usuwania starych tłustych

 w temperaturach dodatnich: 1:10 (100 ml/ 1 l

wody);
 w temperaturach ujemnych: bez rozcieńczania;
 nanieść roztwór na powierzchnię;
 przeszorować;
 zebrać rozpuszczony brud;
 wytrzeć powierzchnie do sucha.

zanieczyszczeń zaleca się użycie ciepłej wody
o temperaturze ok. 40 °C.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

I11/001
I11/005
I11/010
I11/020
I11/200

 szafy chłodnicze, lodówki, zamrażarki;
 pojemniki, naczynia szklane i plastikowe.

17,08 zł
66,65 zł
131,25 zł
258,30 zł
2 541,00 zł

Cena brutto

21,01 zł
81,98 zł
161,44 zł
317,71 zł
3 125,43 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP20/001
SP20/005
SP20/010

13,67 zł
47,01 zł
88,10 zł

16,81 zł
57,82 zł
108,36 zł

SP20/200

1 617,27 zł

1 989,24 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Gastro Line
Ekspresy ciśnieniowe

Ekspresy ciśnieniowe

Ekspresy ciśnieniowe

Gran Press
AGD

Gran MFS
AGD

Gran KAM
AGD

pH
-

SP39

Proszek – koncentrat

pH
1

SP- 37

Koncentrat

pH
-

SP-38

Proszek – koncentrat

Czyszczenie ekspresów do
kawy

Czyszczenie toru spienienia
mleka w ekspresach do kawy

Odkamienianie ekspresów
do kawy

Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia maszyn
do kawy (ekspresów) z uporczywych osadów. Doskonale
usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu, oraz wewnętrznych powierzchni termosu. Zalecany do kolbowych
ekspresów do kawy.

Preparat do czyszczenia toru spieniania mleka w ekspresach do kawy. Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki do
spieniania mleka. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe i pozostałości białek. Może być stosowany do mycia
zewnętrznych powierzchni urządzenia. Nie pogarsza jakości
smaku. Działa odkamieniająco.

Preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń gospodarstwa domowego. Zalecany do stosowania w czajnikach tradycyjnych, elektrycznych, ekspresach przelewowych, ekspresach ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych w których, podczas eksploatacji osadza się kamień.
Uwaga! Nie stosować do naczyń ocynkowanych.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 ekspresy do kawy;
 naczynia z porcelany, fajansu, termosy;
 urządzenia i naczynia przebarwione kawą lub herbatą.

• Metody użycia

• Zastosowanie

 ciśnieniowe ekspresy do kawy wyposażone w systemy

spienienia mleka.

 ekspresy do kawy każdego rodzaju, czajniki;
 pralki, zmywarki, bojlery, junkersy, nagrzewnice, kotły,

wymienniki ciepła, pojemniki na wodę, przewody
(kanały) odprowadzające wodę;
 umywalki, brodziki.
• Metody użycia

• Metody użycia

 stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub

 sporządzić roztwór roboczy 5-10% (50-100 ml / 1 l

 ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie

sporządzić roztwór roboczy 1-2% (od 10 do 20 g na 1 l
wody);
 zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł do parzenia
kawy (ekspresy automatyczne) i pozostawić na około
15 minut, po czym dokładnie przemyć i przepłukać
bieżącą wodą pitną.
 w przypadku kolbowych expresów do kawy wsypać 12 łyżeczki proszku (10-20g) do tzw. „ślepego sitka”;
 włączyć „grupę” na około 5-10 sek.;
 po około 30 sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać
proces do momentu całkowitego opróżnienia sitka;
 dokładnie przepłukać układ czystą bieżąca wodą pitną
– ciepłą w ilości ok. 0,5-1 l; operację wykonywać
codziennie po zakończeniu pracy urządzenia.

wody);
 napełnić roztworem pojemnik na mleko, włączyć
proces spieniania mleka;
 przepłukać układ bieżącą wodą pitną
o temperaturze ok. 40 °C;
 w razie potrzeby powtórzyć proces;
 operację wykonywać codziennie po całkowitym
zakończeniu pracy urządzenia.

z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór
roboczy około 2-5% (20-50 g / 1 l ciepłej wody
około 50 °C);
 wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy
oczyścić;
 pozostawić na 20-30 min., a następnie wylać
zawartość;
 wypłukać obficie czystą bieżącą wodą pitną;
 pralka: około 150 g (około 6 łyżek stołowych)
produktu wsypać zamiast proszku do pustej pralki
(bez prania) i włączyć cykl prania na 60 °C.

Kod produktu
500 g
3 kg
5 kg
10 kg
25 kg

SP39/0005
SP39/003
SP39/005
SP39/010
SP39/025w

www.tenzi.eu

Uwaga: Produkt stosować na powierzchniach
odpornych na kwasy. Zaleca się przed użyciem
produktu, wykonanie próby materiału.

Uwaga: Nie stosować do blachy ocynkowanej.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

21,53 zł
122,97 zł
183,85 zł
366,94 zł
853,34 zł

26,49 zł
151,25 zł
226,14 zł
451,33 zł
1 049,61 zł

15
1
1
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

SP37/001
SP37/005
SP37/010

30,06 zł
109,31 zł
208,77 zł

36,97 zł
134,45 zł
256,79 zł

SP37/200

3 934,98 zł

4 840,03 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 g
3 kg
5 kg
10 kg
25 kg

SP38/0005
SP38/003
SP38/005
SP38/010
SP38/025w

Cena netto

Cena brutto

OZ

13,53 zł
68,86 zł
102,11 zł
203,77 zł
452,65 zł

16,65 zł
84,70 zł
125,60 zł
250,63 zł
556,76 zł

15
1
1
1
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Olejki zapachowe

Olejki zapachowe

Olejki zapachowe
Olejek zapachowy w atomizerze

Olejek zapachowy w atomizerze

Olejek zapachowy w atomizerze

TopFresh Original
Madame

TopFresh Original
Alure

TopFresh Original
Amore

pH
7

E-03

Gotowy do użycia

pH
7

E-04

Gotowy do użycia

pH
7

E-05

Gotowy do użycia

Odświeżacz o zapachu
perfumowanym

Odświeżacz o zapachu
perfumowanym

Odświeżacz o zapachu
perfumowanym

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze. Świeży, orientalny zapach z nutą sycylijskiej
pomarańczy, orientalnego jaśminu i bergamotki. Dzięki
atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze. Energetyzujący, świeży zapach dzięki aromatowi mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu. Dzięki atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia
plam.

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze. Zapach owocowo-kwiatowy z wyraźną nutą
ananasa, róży i herbaty. Dzięki atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

pomieszczenia socjalne;

 kabiny samochodów.

• Metody użycia

 kabiny samochodów.

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.
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 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

pomieszczenia socjalne;

 kabiny samochodów.

E03/100
E03/200

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

pomieszczenia socjalne;

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

Kod produktu

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

E04/100
E04/200

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

E05/100
E05/200

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Olejki zapachowe
Olejek zapachowy w atomizerze

Olejek zapachowy w atomizerze

Olejek zapachowy w atomizerze

TopFresh Original
Tropical Gazpacho

TopFresh Original
Peppermint

TopFresh Original
BlackGrape&Kiwi

pH
7

E-06

Gotowy do użycia

pH
7

E-07

Gotowy do użycia

pH
7

E-08

Gotowy do użycia

Odświeżacz o zapachu owoców
tropikalnych

Odświeżacz o zapachu słodkiej
mięty

Odświeżacz o zapachu
czerwonych winogron i kiwi

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze o zapachu owoców tropikalnych. Dzięki
atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze o zapachu słodkiej mięty i wanilii. Dzięki
atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze o zapachu czerwonych winogron i kiwi.
Dzięki atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

pomieszczenia socjalne;

 kabiny samochodów.

• Metody użycia

 kabiny samochodów.

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

www.tenzi.eu

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

pomieszczenia socjalne;

 kabiny samochodów.

E06/100
E06/200

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

pomieszczenia socjalne;

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

Kod produktu

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

E07/100
E07/200

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

E08/100
E08/200

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1
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Olejki zapachowe
Olejek zapachowy w atomizerze

Olejek zapachowy w atomizerze

TopFresh Original
Lemon

TopFresh Original
Verbena

pH
7

E-09

Gotowy do użycia

pH
7

E-10

Gotowy do użycia

Odświeżacz o zapachu słodkiej
cytryny i limonki

Odświeżacz o zapachu
cytrusowym

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze o zapachu słodkiej cytryny i limonki. Dzięki
atomizerowi łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

Odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków zapachowych
w atomizerze o zapachu cytrusowym. Dzięki atomizerowi
łatwy w aplikacji. Nie pozostawia plam.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

 pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

poczekalnie, wykładziny dywanowe;

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

 pomieszczenia sanitarne, np. toalety, łazienki,

pomieszczenia socjalne;

pomieszczenia socjalne;

 kabiny samochodów.

 kabiny samochodów.

• Metody użycia

• Metody użycia

 rozpylić bez rozcieńczania.

Kod produktu
100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l
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E09/100
E09/200

 rozpylić bez rozcieńczania.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

100 ml
200 ml
1lspray
5l
10l
20l
200l

E10/100
E10/200

Cena netto

Cena brutto

OZ

10,67 zł
20,48 zł

13,12 zł
25,18 zł

16
8
12
1

TOTALNA NOWOŚĆ! LINIA OLEJKÓW
ZAPACHOWYCH W ATOMIZERZE!
• TopFresh Original Madame – odświeżacz o zapachu perfumowanym
• TopFresh Original Alure – odświeżacz o zapachu perfumowanym
• TopFresh Original Amore – odświeżacz o zapachu perfumowanym
• TopFresh Original Tropical Gazpacho – odświeżacz o zapachu owoców tropikalnych
• TopFresh Original Peppermint – odświeżacz o zapachu słodkiej mięty
• TopFresh Original Black grape & kiwi – odświeżacz o zapachu winogron i kiwi
• TopFresh Original Lemon – odświeżacz o zapachu słodkiej cytryny
• TopFresh Original Verbena – odświeżacz o zapachu cytrusowym

Dozowniki i akcesoria

Dozowniki i akcesoria

Dozowniki i akcesoria

Akcesoria do pojemników

Akcesoria do pojemników

Dozownik do butelek 1 l

Dozownik naciskowy (pompka)
Symbol D 25

Prosty w użyciu dozownik do butelek 1 l. Podziałka na dozowniku umożliwia precyzyjne
dozowanie środka; Dozowanie 10, 15, 20, 25 ml.

Kod produktu
D 25

Cena netto

Cena brutto

0,95 zł

1,17 zł

Symbol D 03
Prosta w użyciu pompka do butelek 1 l, umożliwiająca precyzyjne dozowanie środka.
Dozowanie 2-3 ml.

Kod produktu

Cena netto

D 03

Akcesoria do pojemników

3,60 zł

Pompka dozująca

Symbol D 01
Spryskiwacz do butelek 1 l. Umożliwia dwa sposoby nanoszenia roztworu: piana lub rosa.
Dozowanie 0,7 ml.

D 01

87

Cena netto
0,99 zł

4,43 zł

Akcesoria do pojemników

Spryskiwacz do butelek 1 l

Kod produktu

Cena brutto

Cena brutto
1,22 zł

Symbol PD 20
Prosta w użyciu pompka do kanistrów 5 l, 10 l, 20 l. Umożliwia precyzyjne dozowanie środka;
Dozowanie 30 ml.

Kod produktu
PD 20

Cena netto
24,90 zł

Cena brutto
30,63 zł

www.tenzi.eu

Dozowniki i akcesoria

Opryskiwacze

Opryskiwacze

Opryskiwacz profesjonalny
Tenzi T1

Opryskiwacz profesjonalny
Tenzi T6

Symbol OT 1
Profesjonalny opryskiwacz Tenzi T1. Odporny na stosowanie wszelkiego rodzaju silnych
roztworów kwaśnych i zasadowych.
- pojemność 1l;
- dysza rozpylająca;
- sprężone powietrze (pompka ręczna).
Kod produktu

Cena netto

OT 1

61,00 zł

Cena brutto
75,03 zł

Symbol OT 6
Profesjonalny opryskiwacz Tenzi T6. Odporny na stosowanie wszelkiego rodzaju silnych
roztworów kwaśnych i zasadowych.
- pojemność 6l;
- dysza rozpylająca;
- sprężone powietrze (pompka ręczna).
Kod produktu

Cena netto

OT 6

Butelki

101,24 zł

Dozownik D30
Symbol BT 01

Pusta butelka TENZI. Opakowanie PE odporne na wszelkiego rodzaju roztwory kwaśne i
zasadowe. Pojemność butelki: 1litr.

BT 01

www.tenzi.eu

124,52 zł

Dozowniki

Butelka pusta 1 l

Kod produktu

Cena brutto

Cena netto
2,50 zł

Cena brutto
3,08 zł

Symbol D 30
Prosty w użyciu dozownik. Idealny do mycia ręcznego lub mydła.

Kod produktu
D 30

Cena netto
0,15 zł

Cena brutto
0,18 zł
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Czyste rozwiązania

Czyste rozwiązania

Czyste rozwiązania

RESTAURACJE, BARY, PUBY, KAWIARNIE, STOŁÓWKI (KUCHNIE I SALE KONSUMPCYJNE)
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie

91

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Mycie i dezynfekcja rąk

Sapone Dez Extra: Mydła używać
każdorazowo przed podjęciem pracy.
Namydlić ręce. Myć przez około
60 sekund, następnie spłukać czystą
wodą pitną.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia

str. 38

Gruntowne mycie silnie zatłuszczonych
i przypalonych piekarników, grilli
i rusztów i pieców
Zatłuszczonych okapów
klimatyzatorów
Zabrudzonych sadzą kominków
Silnie zatłuszczonych i zasmolonych
komór wędzarniczych

Gran Smog: Nałożyć rozcieńczony
preparat, najlepiej w postaci piany.
Odczekać kilka minut aż zareaguje.
Przetrzeć mytą powierzchnię. Dobrze
zmyć oraz spłukać ciepła wodą

Roztwór 0,5-2 l/ 10 l wody
Temperatura 40-60 °C
Czas działania 10-20 min

str. 72

Mycie i dezynfekcja studzienek
ściekowych, pojemników na odpady,
kontenerów na żywność, miejsc
składowania śmieci, wózków
transportowych

GranClor 2006: Nałożyć preparat,
najlepiej spryskiwaczem. Odczekać
kilka minut. Zmyć i spłukać ciepłą
wodą, najlepiej pod ciśnieniem.

Roztwór 0,2-1 l/ 10 l wody
Temperatura 20-60 °C
Czas działania 5-15 minut

str. 73

Ręczne mycie naczyń metodą
namaczania.

Gran Rex: Naczynia zanurzyć
w roztworze. Odczekać kilka minut.
Myć ręcznie. Spłukać czystą woda
pitną.

Roztwór 10-60 ml/ 10 l wody
Nie stosować koncentratu

str. 67

Ręczne mycie naczyń metodą
tradycyjną.

Boberex: Myć gąbka lub zmywakiem.
Spłukać czystą wodą pitną.

Roztwór 10-50 ml/ 1 l wody
Można stosować koncentrat
Temperatura 30-40 °C

str. 67

www.tenzi.eu

Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Mycie naczyń w zmywarkach
automatycznych

Gran Diw: Myć naczynia zgodnie
z cyklem pracy zmywarki

Dozowanie około 1:500 (20 ml/ 10 l
wody)
Temperatura wody około 60 °C

str. 69

Mycie szklanek, kieliszków
w zmywarkach barowych

Gran Diw Glass: Myć zgodnie
z cyklem pracy zmywarki

Roztwór 3-5 ml/ 5 l wody
Temperatura 40-60 °C

str. 69

Płukanie i nabłyszczanie naczyń
w zmywarkach automatycznych.

Gran Shine: Płukać naczynia zgodnie
z cyklem pracy zmywarki

Stężenie wg. cyklu pracy zmywarki.
Średnio 0,1 – 1 ml/ 10 l wody

str. 70

Odkamienianie bojlerów, zmywarek,
wyparzarek, systemów rozdzielania
potraw, bemarów oraz posadzek
kamiennych, ceramicznych,
klinkierowych.

Gran Ston: Nanieść roztwór.
Odczekać. Wyszorować. Zmyć czystą
wodą pitną, najlepiej pod ciśnieniem.
Można stosować poprzez zanurzenie.

Roztwór 0,1-1 l/ 10 l wody
Czas działania 15-30 minut
Silne zakamienienia 1:3 z wodą

str. 70

Mycie, pielęgnacja i konserwacja
wyposażenia gastronomicznego ze
stali nierdzewnej.

Gran Still: Nanieść roztwór, najlepiej
metodą natryskową. Odczekać chwilę,
przetrzeć, zmyć czystą woda pitną.
Wypolerować do sucha.

Roztwór 200-500 ml/ 10 l wody.
Stosować na zanieczyszczenia
pochodzenia mineralnego

str. 74

Mycie przebarwionych, zaśniedziałych
zlewozmywaków, wanien, armatury,
naczyń kuchennych, urządzeń
gastronomicznych.

Gran Milk Strong: Nanieść preparat.
Przeszorować powierzchnię szmatką.
Spłukać bieżącą woda pitną. Wytrzeć,
przepolerować do sucha.

Gotowy do użycia. Stosować bez
rozcieńczenia.

str. 76
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
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Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Udrażnianie odpływów wody, syfonów,
studzienek ściekowych

Udrażniacz rur: Wlać preparat do
odpływu około 100-200 ml. Odczekać
5-10 minut. Przelać gorącą wodą o
temperaturze 70-80 °C.

Preparat gotowy do użycia. Stosować
bez rozcieńczenia.

str. 52

Mycie i dezynfekcja blatów, stołów
i krajalnic (powierzchni roboczych) ze
stali nierdzewnej oraz pomieszczeń
sanitarnych.

Gran Qat: Przetrzeć szmatką
nasączoną preparatem. Odczekać,
spłukać czystą wodą pitną.

Roztwór 200 ml/ 10 l wody
Temperatura wody około 20 °C
Czas działania 5-15 minut

str. 75

Mycie lodówek, zamrażarek, szaf i lad
chłodniczych, pojemników szklanych,
tacek, kuwet.

Gran Glass: Przetrzeć szmatka
nasączoną preparatem.

W temperaturach ujemnych stosować
bez rozcieńczenia. w temperaturach
dodatnich stosować roztwór 10%
(1 l/ 10 l wody)

str. 77

Mycie szyb w części restauracyjnej
obiektu.

Glass: stosować metodę natryskową
lub zmywak + zbierak.
Wypolerować do sucha.

Roztwór 100-150 ml/ 10 l wody

str. 28

Bieżąca pielęgnacja mebli, stołów,
posadzek, wyposażenia w części
restauracyjnej obiektu.

Gran Oll: Nanieść roztwór, przemyć
powierzchnię.
W razie potrzeby przepłukać i wytrzeć
do sucha lub pozostawić do
wyschnięcia.

Stosować roztwór 50-100 ml/ 10 l
wody o temp. 20-40 °C.

str. 76

Codzienne mycie posadzek, ścian,
drzwi, parapetów, wyposażenia oraz
urządzeń kuchennych.

Gran Bis: Nanieść roztwór na
powierzchnię. Odczekać chwilę,
przeszorować, przepłukać
powierzchnię bieżącą, ciepłą wodą.
W razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Roztwór 50-100 ml/ 10 l wody
ciepłej temperatura 40 °C.

str. 77
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Czyszczenie kolbowych ekspresów do
kawy

GRAN PRES AGD: Operacją
powtarzać do całkowitego
opróżnienia sitka. Na koniec
dokładnie przepłukać czystą bieżącą
wodą pitną w ilości ok. 0,5 - 1 l.
Stosować codziennie po zakończeniu
pracy urządzenia

1-2 łyżeczki wyspać do tzn. „ślepego
sitka”. Włączyć grupę. Po ok 30 sek.
włączyć ponownie grupę

str. 78

Czyszczenie toru spieniania mleka
w ekspresach do kawy

Gran MFS AGD: Napełnić roztworem
pojemnik na mleko, włączyć proces
spieniania mleka. Przepłukać układ
bieżącą wodą pitną o temp. 40 °C.
Stosować codziennie po zakończeniu
pracy urządzenia

5-10 % (50 - 100 ml/ 1l wody
o temp. 40 °C.)

str. 78

Odkamienianie ekspresów do kawy

Gran KAM AGD: Zalać roztworem
pojemnik na wodę. Odkamienianie
odbywa się automatycznie po
uruchomieniu ekspresu. Dokładnie
przepłukać bieżącą wodą pitną.
Stosować raz w tygodniu

100 g/ 1 l wody o temp. 50 °C.

str. 78
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Czyste rozwiązania

HOTELE, OŚRODKI WCZASOWE, PENSJONATY, MOTELE, ZAJAZDY, BUDYNKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Posadzki kamienne, ceramiczne,
klinkierowe.

Posadzki elastyczne, linoleum, winyl,
PCV – gruntowne zmywanie

95

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Ronal: Gruntowne zmywanie:
nałożyć preparat, chwilę odczekać.
Przeszorować, wytrzeć posadzkę.

Roztwór 100-200 ml/ 10 l wody

str. 14

Top Efekt CITRO: Bieżące zmywanie:
przetrzeć (posadzki szkliwione
i błyszczące). Wypolerować.

Roztwór25ml/10lwody

str. 21

Top Efekt NORMAL: Bieżące
zmywanie: przetrzeć i przepłukać
(posadzki chropowate, matowe)

Roztwór 50 ml/ 10 l wody

str. 20

Top Efekt STR: Gruntowne
zmywanie: nałożyć preparat. Chwile
odczekać, przeszorować, wypłukać
posadzkę.

Roztwór 100-200 ml/ 10 l wody

str. 14

Top Efekt EXTRA: Bieżące zmywanie:
przemyć roztworem roboczym,
wypolerować do sucha.

Roztwór 50 ml/ 10 l wody

str. 19
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Konserwacja posadzek elastycznych
oraz kamiennych chłonnych
nieszkliwionych.

Dywany, wykładziny dywanowe,
powierzchnie tekstylne.
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Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Top Efekt TOTAL: Zdjąć zniszczoną
wyprawę razem z brudem. Dobrze
wypłukać posadzkę bieżącą wodą.

Roztwór 3l/ 10 l wody (30%)

str. 17

Top Efekt KAN: Ręcznie nałożyć około
3 warstwy wyprawy polimerowej. Po
około 12 godzinach wypolerować HS

Bez rozcieńczania

str. 18

Top Efekt DIAM: Stosować do
codziennego zmywania wypraw
polimerowych.

Roztwór 25 ml/ 10 l wody

str. 19

Textil-Ex: Pranie odkurzaczem
ekstrakcyjnym, odświeżanie.
Spryskać, odczekać 3-5 minut.
Wypłukać bieżącą wodą.

Roztwór 100 ml/ 10 l zimnej wody

str. 23

Textil: Szamponowanie szczotką,
gruntowne czyszczenie: spryskać,
wyszorować, wyplukać bieżącą wodą.

Roztwór 200-250 ml/ 10 l letniej
wody (temperatura ok. 30 °C)

str. 23

Top Efekt PUNKT: Odplamianie:
ślady po smole, gumie do żucia,
pastach do butów, plastelinie –
używać punktowo.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia.
Przed praniem zasadniczym.

str. 51
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Dywany, wykładziny dywanowe,
powierzchnie tekstylne.

Skóry licowe, lakierowane – meble
tapicerowane
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Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Top PLAM Clor: Odplamianie
wstępne – mocz, pleśń, grzyb.
Nałożyć na plamę przed praniem
zasadniczym. Dobrze wypłukać po
wypraniu.

Roztwór 1:10 z wodą
Czas działania około 1-2 godziny.
Przed praniem zasadniczym.

str. 24

Top PLAM oxy: Odplamianie
dokładne: soki, alkohole, kawa,
herbata, cola. Nałożyć granulat,
nawilżyć wodą lub zastosować
roztwór 1:3 z wodą. Dobrze
wypłukać.

Roztwór 1:3 z wodą
Czas działania około 1,5 – 2
godziny.
Przed praniem zasadniczym.

str. 24

ANTYSTAT: rozproszenie ładunków
elektrostatycznych. Spryskać po
wyschnięciu. Stosować na wykładziny
i dywany elektryzujące się.

Stosować bez rozcieńczania.
Preparat gotowy do użycia.
Przed praniem zasadniczym.

str. 52

Leder Clean GT: doczyszczanie, silne
zanieczyszczenia. Nanieść miękka
gąbką lub miękką szczotką.
Przeszorować, wyplukać wodą.
Wytrzeć do sucha

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 43

Leder Cream GT: zabezpieczenie,
impregnacja skóry. Rozprowadzić
dokładnie po czystej i suchej
powierzchni skóry. Wysycha
samoczynnie. Efekt nowej
nawierzchni.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 44

Leder Care GT: bieżąca pielęgnacja.
Nanieść spryskiwaczem. Przetrzeć
szmatką. Pozostawić do wyschnięcia.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 43
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie

Rozwiązanie:
metoda użycia

Sanitariaty i wyposażenie:
Brodziki
Wanny
Natryski/kabiny
Armatura łazienkowa
Toalety, pisuary
Kafelki ceramiczne

Urządzenia sanitarne, posadzki –
odkamienianie i odrdzewianie.

Muszle klozetowe, pisuary, studzienki
ściekowe, fugi (wybielanie
i dezynfekcja). Usuwanie grzyba
i pleśni.

www.tenzi.eu

Strona w katalogu

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia. (1ml=
1m kwadratowy powierzchni).

str. 25

Steel DEE: Odtłuszczanie: nałożyć
preparat szmatką lub metodą
natryskową. Przetrzeć, dokładnie
wypłukać czystą, ciepłą wodą, wytrzeć
do sucha.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 47

INW-10: Konserwacja i pielęgnacja:
nanieść na powierzchnię, dokładnie
rozprowadzić szmatką z mikrofazy.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 48

Top Efekt SANIT: Nanieść roztwór.
Przetrzeć, przepłukać czystą wodą.
Wytrzeć do sucha.

Roztwór 0,1-1 l/ 10 l wody

str. 29

Derast Żel: Stosować tylko w razie
potrzeby. Nałożyć preparat. Odczekać
chwilę, a w razie potrzeby
przeszorować. Spłukać dużą ilością
bieżącej wody.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 31

Toalex: Nanieść żel. Pozostawić na
czas 5-15 minut. Przeszorować.
Dokładnie zmyć bieżącą, czystą
wodą.

Gotowy do użycia

str. 31

Wyposażenie wnętrz – meble, szkło,
drewno, laminat, plastik

Windy, stal nierdzewna –
szczotkowana

Dozowanie
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Szyby okienne, szkło, ramy, lustra

Rozwiązanie:
metoda użycia
Top Glass GT: Nanieść preparat, zmyć
powierzchnię, wypolerować do sucha.

Dozowanie
Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.
1 ml = 1 m kwadratowy

Strona w katalogu
str. 28

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UCZELNIE, INSTYTUTY, OSIEDLA AKADEMICKIE
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Posadzki PCV, lastriko (korytarze,
pomieszczenia)

99

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

TopEfekt Total: gruntowne
zmywanie: nanieść roztwór, po około
15-20 minut przeszorować, wypłukać
posadzkę wodą.

Roztwór 3 l/ 10 litrów wody

str. 17

Top Efekt SAN: Konserwacja: ręcznie
nałożyć 2 – 3 warstwy wyprawy
polimerowej, pozostawić do
wyschnięcia. po około 12 godzinach
wypolerować polerką.

Stosowac bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 17
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie

Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Posadzki PCV, lastriko (korytarze,
pomieszczenia)

Top Efekt DIAM: Pielęgnacja:
przetrzeć, wypolerować.

Roztwór 25 ml/ 10 l wody

str. 19

Posadzki gresowe (korytarze,
pomieszczenia)

GresKam: gruntowne zmywanie:
nałożyć roztwór, przeszorować,
wypłukać posadzkę wodą.

Roztwór 100 ml/ 10 l wody

str. 15

Pro STONE: Zabezpieczanie przed
wnikaniem brudu. Nanieść preparat.
Pozostawić do wyschnięcia. Dla
lepszego efektu po kilku godzinach
przepolerować polerką.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia. 100 ml
– 1 m kwadratowy – 2 warstwy

str. 18

DeKam: Bieżące zmywanie: przetrzeć
dobrze wyciśniętą szmatką, osuszyć.

Roztwór 50 ml/ 10 l wody

str. 20

Top Efekt STR: Gruntowne
zmywanie: nanieść roztwór,
przeszorować, przepłukać lub
przetrzeć wilgotną szmatką, osuszyć

Roztwór 100 ml/ 10 l wody

str. 14

Roztwór 25 ml/ 10 l wody

str. 19

Parkiet lakierowany, powierzchnie
gumowane (sale gimnastyczne)

www.tenzi.eu
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
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Rozwiązanie:
metoda użycia

Dozowanie

Strona w katalogu

Drabinki, urządzenia gimnastyczne,
powierzchnie do ćwiczeń

Gran Qat: Zdezynfekować okresowo.
Przetrzeć, osuszyć.

Roztwór 200 ml/ 10 l wody
Temperatura 20 °C
Czas działania 5-15 minut

str. 75

Baseny, pomieszczenia przylegające,
szatnie, prysznice, sanitariaty

GranClor 2006: Dezynfekcja: nanieść
roztwór, pozostawić na kilka minut,
przeszorować, spłukać bieżąca wodą.

Roztwór 200 ml/ 10 l wody
Temperatura 20 °C
Czas działania 5-15 minut

str. 73

Derast: Okresowe odkamienianie:
nanieść roztwór, przeszorować,
dobrze spłukać bieżącą wodą.

Roztwór 200 ml/ 10 l wody
Temperatura 20 - 40 °C
Czas działania około 15 minut

str. 30

Wyposażenie sanitariatów:
Umywalki
Muszle klozetowe
Pisuary
Kafelki ceramiczne
Armatura łazienkowa

WC Sani: bieżące zmywanie
i odkamienianie: nanieść roztwór,
przetrzeć, wypłukać i wytrzeć do
sucha.

Roztwór 0,1-1 l/ 10 l wody

str. 30

Szyby, ramy okienne

Glass: Nanieść roztwór, zmyć
powierzchnię, wypolerować do sucha.
Stosować metodę "zmywak-zbierak".

Roztwór 100-150 ml/ 10 l wody

str. 28
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Czyste rozwiązania
Problem:
przeznaczenie i zastosowanie
Wyposażenie wnętrz – ławki, meble,
sprzęt komputerowy (oprócz
ekranów), tablica szkolna

Wyposażenie wnętrz – ławki, meble,
sprzęt komputerowy
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Rozwiązanie:
metoda użycia
Top Klin GT: Doczyszczanie –
stosować punktowo.

Dozowanie

Strona w katalogu

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia.

str. 51

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia.

str. 25
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