KEMVIT-TUOTTEET
KW BLUE

KW RED

13103

13104

500 ml, valmis käyttöliuos
lasi- ja peilipintojen puhdistukseen ja tahranpoistoon

500 ml, valmis käyttöliuos
saniteettitilojen puhdistukseen

500 ml, valmis käyttöliuos
kaikkien vettä sietävien pintojen puhdistamiseen

KW YLEISPESU

KW TEMPO 1000

KW SANI

5 l, heikosti emäksinen
yleispesuaine kaikille vettä
sietäville pinnoille, käsi- ja
konetyömenetelmiin

5 l, matalavaahtoinen yleispesuaine ylläpitosiivoukseen
käsi- ja konetyömenetelmiin,
myös painepesurikäyttöön

5 l, yleispesuaine saniteetti- ja
saunatiloihin, saniteettiposliinille, seinille, lattioille sekä
lasipinnoille

KW FLORENS

KW DESIPESU

KW KLOORIPESU

5 l, tensidipohjainen pesu- ja
puhdistusaine, vahatuille,
vahaamattomille, huokoisille ja
kivilattioille, SHS-menetelmille

5 l, neutraali, desinfioiva yleispesuaine korkeaa hygienia
tasoa vaativiin tiloihin

5 l, desinfioiva emäksinen
puhdistusaine korkean hygienian kohteisiin, valkaiseva

KW WC CLEAN

KW CLEAN

KW KONETISKI 10

13154

13127

5 l, erittäin tehokas hapan
WC-puhdistusaine, poistaa
ruoste- ja kalkkisaostumat

5 l, laajojen pintojen puhdistukseen painepesurilla, yhdistelmäkoneilla ja käsimenetelmin

26 kg, vahvasti emäksinen
tiivistetty koneastianpesuneste,
ei alumiinille!

KW KONETISKI ALU

KW HUUHTELUKIRKASTE

KW ASTIANPESU

24 kg, emäksinen, alumiini- ja muiden astioiden pesuun laitoskoneilla

5 l, neutraali, laitostalous- ja
suurkeittiökoneisiin

1 l, neutraali, astioiden käsinpesuun, myös kaikkien vettä
sietävien pintojen yleispesuaine

KW ASTIANPESU

KW UUNI JA GRILLI

KW RASVANPOISTO

5 l, neutraali, astioiden käsinpesuun, myös kaikkien vettä
sietävien pintojen yleispesuaine

5 l, vahvasti emäksinen, hyytelömäinen pesuaine

5 l, rasvaisen ja pinttyneen lian
poistamiseen elintarvike- ja keittiötiloissa sekä korjaamoissa, kone- ja
käsityömenetelmiin

KW COLOR -KIRJOPESUJAUHETIIVISTE

KW HAALARIPESU

KW COLOR PROFESSIONAL

8 kg, kaikelle pyykille, ei sisällä valkaisuaineita, zeoliittiä tai hajusteita

10 kg, työvaatteiden, siivousliinojen, moppien ja käytävämattojen pesuun

5 l, nestemäinen, kirjo ja hienopyykille, käsin- ja konepesuun,
hellävarainen, hajusteeton

KW SOFTEX SENSITIVE

KW SUIHKUSHAMPOO NATUREL

KW NESTESAIPPUA CLASSIC*

5 l, pehmentävä ja sähköisyyttä poistava huuhteluaine, myös
tekstiilikalusteille, hajusteeton

1 l dispensopullossa, väritön,
hajusteeton

1 l dispensopullossa, hajustamaton,
hellävarainen nestesaippua käsien ja
koko vartalon pesuun

13111

13151

13147

13177

13136

13129

13156

13133

13138

13185

13135

13011

13105

13102

13143

13155

13152

13003

13013

* saatavana tilaustuotteena
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KEMVIT-TUOTTEET

13145

KW GREEN

