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technologie přípravky TM® použití balení 

TM®  CIP 2  
– kapalný alkalický 
sanitační přípravek 

Vysoce účinný sanitační přípravek obsahující 
aktivní chlór.  
 
Koncentrace: 0,5 - 1, %-ní roztok 40  - 50 °C teplý 

kanystr 35kg 
sud 240kg

Pro sanitaci 
technologií  
(tanky, nádrže, 
cisterny, potrubí, 
dojící zařízení 
atp.)  

TM®  SMART ADD 
liquid – aditivo do 
louhových roztoků s 
bioindikací čistoty 

Vysoce inteligentní aditivo s barevnou indikací 
umožňující okamžitou kontrolu účinnosti sanitace 
na základě barevných změn fialová – zelená – 
fialová 
 
Koncentrace: 1%-ní vodný roztok přidáme do 0,5 - 
2,0%-ního do ca 60 °C horkého roztoku hydroxidu 
sodného 

kanystr 35kg
sud 240kg

Okamžitá 
dezinfekce 
čistých částí 
(plnící jehly, 
formy atp.) 

TM®  70 – kapalný  

Dezinfekční přípravek na bázi alkoholu k okamžité 
dezinfekci postřikem, nebo namáčením bez  
nutnosti následného oplachování 
 
Koncentrace: 100%-ní přípravek naneseme 
postřikem 

láhev postř. 1ℓ
láhev dopl. 1ℓ

kanystr 5ℓ
kanystr 25ℓ

sud 200ℓ

Pro zesílení 
dezinfekčních 
účinků 
(alkalických 
přípravků) 

TM®  CHLORIT 
– kapalný s aktivním 
chlórem 

Dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru 
k posílení dezinfekčních účinků alkalických 
sanitačních přípravků, v případech zvýšených 
nečistot 
 
Koncentrace: přidáváme 2 - 10 % -ní roztok 

kanystr 6kg
kanystr 35kg

Čištění 
nerezových 
povrchů 
(plnící linky, 
pastéry, potrubní 
rozvody atp.) 

TM®  FOAM ACID  
– povrchově aktivní 
pěnový přípravek 

Sanitační přípravek pro strojové či ruční čištění 
(pomocí kartáčů se silonovým vlasem)povrchů 
technologických zařízení 
 
Koncentrace: 5 %-ní naneseme na ochlazený 
povrch, do deseti minut spláchneme vodou: 
získáme lesklý povrch 

kanystr 6kg
kanystr 30kg

Ruční mytí 
podlah 

TM®  101 – 
povrchově aktivní 
pěnový přípravek 

Velmi dobře čistí mastnoty a jiné organické nánosy. 
Je vhodný pro sanitaci sociálních zařízení (sprchy, 
šatny, ...) 
 
Koncentrace: 1 - 5%-ní pěnový mírně alkalický 
přípravek 

kanystr 5kg
kanystr 25kg

Strojové mytí 
podlah 

TM®  LAVA  
– nepěnivý přípravek 

Odstraňuje výborně zbytky gumy od vozíků.  
 
Koncentrace: 1 - 15%-ní pěnový mírně alkalický 
přípravek 

kanystr 5kg
kanystr 25kg

Stěny a stropy 
bez plísní 

TM®  AMICAL – 
kvalitní akrylátový nátěr 

Nátěr do vlhkých prostor, který udrží vaše prostory 
v hygienicky bezvadném stavu 
koncentrace: 1kg je na 3 – 4 m2 dvojitého nátěru 

kbelík 18kg

Mytí rukou MENTEX DC Základ hygieny všech pracovníků ve výrobě kanystr 5ℓ

Dezinfekce 
rukou MENTEX HD Po každém umytí rukou je třeba provést dezinfekci kanystr 5ℓ

 

 


