Обща Х
 ИГИЕНА
integral 2GO – multiFILL.

Обща Х
 ИГИЕНА
integral 2GO.

Опции

6-те високоефективни силни концентрата покриват целия спектър обща
хигиена и дезинфекция. Благодарение на компактните патрони multiFILL са
необходими значително по-малки складови и транспортни обеми.

powerPACK ex
Арт. № 4111202400



Адаптор за външен монтаж
	дължина на кабела 150 см

powerPACK in
Арт. № 4111203100



powerPACK extension

integral 2GO

Арт. № 4111206500

Арт. № 4410100650

Електронно дозиращо устройство за концентрат
integral 2GO. Дозаторът integral 2GO позволява безопасна
и точна дозировка на почистващ концентрат и вода,
за да се получи готов за употреба почистващ или
дезинфекционен разтвор. Количество: дозиране на малки
количества: от 0,4 л – 1,5 л на стъпки от 0,1 л. дозиране
на големи количества: от 1,0 – 50 л на стъпки от 0,5 л.




1,5 м удължител за кабела на
	powerPACK in и powerPACK ex

powerPACK BOX
В × Ш × Д 31,5 × 17 × 5,6 cm Арт. № 4111204700
Захранващ блок за електрозахранване на
серийно монтирани дозатори integral 2GO,
използвани паралелно в практиката.
Свързващият проводник от захранващия блок
към дозатора трябва да се положи от
електротехник. Като алтернатива, integral
2GO може да бъде директно захранван с ток
от мрежата, чрез PowerPACK BOX.
LABEL sanitary 2GO
Арт. № 4410400900

integral 2START
 онтажен комплект, включващ 3-метров маркуч
М
(диаметър 12 мм), връзка за вода ¾ цола, 5 стягащи скоби,
както и оранжево помощно приспособление за перфектен
сериен монтаж на стена на няколко дозатора.

Обща хигиена

Резервни части за дозатори
SHORTCUT integral 2GO
Арт. № 4920501000
За професионално скъсяване на PIPE integral
2GO (макс. 40 см)

PIPE integral 2GO
Арт. № 4920500800


Арт. № 4410200619

Концентриран санитарен почистващ препарат за ежедневно почистване.
Идеален за почистване в мокри помещения, например: тоалетна, мивка,
плочки. Мощният спрей и почистващ продукт осигурява брилянтен дълбок
блясък и дълготрайна чистота. Санитарният почистващ препарат
разпространява свеж плодов аромат на лимон. За машинно и ръчно
приложение. 2,6 л съответстват на до 866 л готов за употреба разтвор.
Оптимален за предварително навлажняване на мопове (i.h.s. система).

2GO

allround 2GO
Съдържание

2 × 2,6 л.

Арт. № 4410200919

Разтварящ мазнини и замърсявания почистващ препарат за стъкло и
универсално приложение, с формула против отпечатъци от пръсти. За
всички лъскави, гладки повърхности, например огледала, стъкло, инвентар.
Революционният спрей и изтриващ продукт осигурява лъскав блясък и свеж
флорален аромат. Отличен с еко етикета на ЕС и австрийския знак за
екологичност. За ръчно приложение. 2,6 л съответстват на до 1.300 л готов
за употреба разтвор. Идеален за предварително накисване  на  safetyWIPES
за почистване на инвентара в системата i.h.s.

2GO

hygienicDES 2GO
Съдържание

2 × 2,6 л

Арт. № 4410300419

Дезинфектант за повърхности. Точно описание на продукта може да бъде
намерено на страница 103.

Арт. № 4410400600
LABEL active 2GO
Арт. № 4410400800
LABEL allround 2GO
Арт. № 4410400700



2 × 2,6 л.

LABEL hygienicDES 2GO
Арт. № 4410100800



Съдържание

 стойчив на химикали силиконов маркуч
У
с връзка за дозиращ щуцер и щуцер за кофа

4 залепващи етикета на лист - за етикетиране на
бутилките от 0,5 литра или еднолитровите бутилки
. Има 17 езика, от които да избирате. С пиктограми
и цветно кодиране за правилната идентификация
на готовия за почистване разтвор от   дозиращо
устройство integral 2GO. (стр. 94)

active 2GO
Съдържание

2 × 2,6 л

Арт. № 4410200719

Алкален почистващ препарат за ежедневно почистване. Висока сила на
разтваряне на мазнините. Идеален за почистване на всички кухненски
повърхности, като: работни повърхности, абсорбатори, инвентар,
подови повърхности. Отличен с еко етикета на ЕС и австрийския знак за
екологичност. За машинно и ръчно приложение. 2,6 л съответстват на до
866 л готов за употреба разтвор.

2GO

Обща хигиена

В × Ш × Д     38,3 × 19,8 × 19,2 см

Адаптор за вграждане
	подходящ за монтаж в стенна кутия с диаметър 6.8 см (минимален размер)

sanitary 2GO

floorstar 2GO
Съдържание

2 × 2,6 л

Арт. № 4410200819

Почистващо средство за подове с отлични свойства на овлажняване.
Съхне бързо и разтваря лесно замърсявания. Оптимален за предварително
навлажняване на мопове (i.h.s. система). Свеж портокалов аромат. За
машинно и ръчно приложение. 2,6 л съответстват на до 1.300 л готов за
употреба разтвор.

2GO

PUMP integral 2GO
Арт. № 4920500900
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	Магнитно управляема помпа, която се сменя по
време на сервизния интервал в дозатор integral
2GO.
П
 омпата е включена в договора за поддръжка,
така че е превантивно подменяна.

power 2GO
Съдържание

2 × 2,6 л

Арт. № 4410300519

Алкален, действа дълбоко в порите. Специалистът за неплъзгащи се плочки
в кухни, санитарни и уелнес помещения. Оптимален за предварително
навлажняване на мопове (i.h.s. система). Плодов портокалов аромат. За
машинно и ръчно приложение. 2,6 л съответстват на до 866 л готов за
употреба разтвор.

2GO

73

