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sanitary 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200619

Koncentrovaný sanitární čisticí prostředek pro denní údržbu. Ideální pro čištění 
vlhkých prostor, např.: WC, umyvadla, dlaždice, armatury. Výkonný  nástřikový a 
mycí produkt zajišťuje brilantní hluboký lesk a dlouhodobou čistotu. Sanitární čisticí 
prostředek uvolňuje citronovou vůní. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l od-
povídá až 866 l hotového aplikačního roztoku. Optimální pro přednapuštění návleků 
na vytírání (systém i.h.s).

allround 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200919

Čisticí prostředek na sklo a univerzální čistič uvolňující tuky a nečistoty, účinný pro-
ti otiskům prstů. Na všechny lesklé, hladké povrchy např. zrcadla, sklo, inventář. 
Revoluční nástřikový a mycí produkt poskytuje zářivý lesk a čerstvou květinovou 
vůni. Oceněn značkou EU Ecolabel a Rakouskou ekologickou značkou. Lze apliko-
vat manuálně. 2,6 l odpovídá až 1.300 l hotového aplikačního roztoku. Ideální pro 
namočení safetyWIPES pro čištění inventáře v i.h.s Systém.

HYGIENA objektů
 integral 2GO – multiFILL.

HYGIENA objektů
  integral 2GO. Šest vysoce výkonných koncentrátů pokryje veškerou oblast hygieny objektů a dez-

infekce. Díky úsporným multiFILL patronám je zapotřebí podstatně menší prostor na 
skladování a přepravu.

integral 2GO
V × Š × D     38,3 × 19,8 × 19,2 cm č. výr. 4410100650

Elektronické dávkovací zařízení pro koncentráty integral 2GO. 
Dávkovač integral 2GO umožňuje bezpečné a přesné dávko-
vání čisticích koncentrátů a vody pro přípravu čisticího nebo 
dezinfekčního roztoku připraveného k použití. Množství dávky: 
malá dávka: 0,4 l –1,5 l v 0,1 l stupních. velká dávka: 1,0 – 50 l 
v 0,5 l stupních.

integral 2START
č. výr. 4410100800

 Montážní sada sestávající z třímetrové hadice (průměr 12 
mm), vodovodní přípojka ¾ palce, 5 upevňovacích svorek a 
oranžové montážní pomůcky pro dokonalou montáž několika 
dávkovačů na stěnu v řadě.

Náhradní díly pro dávkovač

SHORTCUT integral 2GO 

č. výr. 4920501000

   Pro profesionální zkrácení PIPE integral 2GO 
(max. 40 cm)

PIPE integral 2GO

č. výr. 4920500800

   Chemicky stabilní silikonová hadice
  s připojením na dávkovací hrdlo a hrdlo pro
  dávkování do kbelíků

PUMP integral 2GO  

č. výr. 4920500900

   Magneticky řízené čerpadlo, které se vyměňuje 
během servisního intervalu v integral 2GO 
dávkovači. 

   Čerpadlo je součástí Dohody o údržbě, takže 
bude také proaktivně vyměněno.

Možnosti

powerPACK extension 

č. výr. 4111206500

  1,5 m kabel pro prodloužení délky kabelu
   powerPack in a powerPACK ex

powerPACK BOX 

V × Š × H   31,5 × 17 × 5,6 cm č. výr. 4111204700

Síťový zdroj pro napájení dávkovačů integral 2GO 
při montáži v řadě, jsou-li tyto dávkovače v praxi 
provozovány paralelně. Spojení mezi síťovým zdro-
jem a dávkovačem musí nainstalovat elektrikář. 
Alternativně může být integral 2GO napájen pomocí 
powerPACK BOX přímo ze sítě. 

powerPACK ex  

č. výr. 4111202400

  nástěnné napájení 
   délka kabelu 150 cm

powerPACK in 

č. výr. 4111203100

   zapuštěný zdroj napájení
   vhodné pro montáž do duté stěny boxu 68
 (minimální velikost)

LABEL sanitary 2GO

č. výr. 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

č. výr. 4410400600

LABEL active 2GO

č. výr. 4410400800

LABEL allround 2GO

č. výr. 4410400700

4 nalepovací etikety na každém archu – pro nalepení na  0,5 l 
refillBOTTLE nebo na  1 l systémovou lahev. Pro výběr máte 
17 jazyků. S piktogramy a barevným kódováním k správnému 
označení připraveného, hotového čisticího roztoku z dávko-
vacího zařízení integral 2GO. (Viz strana 94)
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active 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200719

Alkalický čisticí prostředek pro denní údržbu. Vysoká schopnost rozpuštění 
tuku. Ideální pro čištění všech kuchyňských povrchů, např.: pracovní plochy, 
odsávače, inventáře, podlahové plochy. Oceněn značkou EU Ecolabel a Rakouskou 
ekologickou značkou. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l odpovídá až 866 l 
hotového aplikačního roztoku.

floorstar 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410200819

Čisticí prostředek na podlahy, s vynikajícími schopnostmi pro zvlhčení. Rychle-
schnoucí, rozpouští i silné nečistoty. Optimální pro přednapuštění návleků na vytírání 
(systém i.h.s). Čerstvá vůně pomerančů. Lze aplikovat strojově nebo manuálně. 2,6 l 
odpovídá až 1.300 l hotového aplikačního roztoku.

power 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410300519

Zásaditý, působí hluboko do pórů. Speciální přípravek na bezpečně čistou dlažbu v 
kuchyních, wellness prostorách a sociálních zařízeních. Optimální pro přednapuštění 
návleků na vytírání (systém i.h.s). Ovocná vůně pomerančů. Lze aplikovat strojově 
nebo manuálně. 2,6 l odpovídá až 866 l hotového aplikačního roztoku.

hygienicDES 2GO
Obsah balení 2 × 2,6 l č. výr. 4410300419

Dezinfekční prostředek na plochy. Přesný popis výrobku naleznete na stráně 103. 


