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sanitary 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200619

Koncentrált szaniter tisztítószer napi takarításhoz. Alkalmas a vizes helyiségekbe: pl. 
WC, mosdó, csempe, armatúrák. Kiváló teljesítményű permetezhető-, és lemosás-
ra alkalmas termék, gondoskodik a brilliáns mélyfény hatásról és a hosszantartó  
tisztaságról. A szanitertisztító friss-gyümölcsös citromillatot áraszt. Gépi és kézi  
tisztításhoz is használható. 2,6 liter 866 liter használatra kész oldatnak felel meg. 
Optimális megoldás kendők, mopok átitatására ( i.h.s. rendszer ).

allround 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200919

Zsír és szennyoldó üveg- és univerzális tisztítószer ujjlenyomatmentes formulá-
val. Minden fényes, sima felületre, pl. tükör, üveg, berendezési tárgyak. A for-
radalmi permetezhető-, és lemosásra alkalmas termék gondoskodik a makulát-
lan ragyogásról és a friss virágillatról. Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  
osztrák környezetvédelmi matricát. Manuális használatra. 2,6 liter 1.300 liter hasz-
nálatra kész oldatnak felel meg. Optimális a safetyWIPES előáztatásához, a beren-
dezési tárgyak i.h.s rendszerben történő takarításához.

épület  HIGIÉNIA
 integral 2GO – multiFILL.

épület  HIGIÉNIA
 integral 2GO. 6 nagy teljesítményű, magas koncentrátumú töltet az épülethigiénia és fertőtlenítés min-

den igényét fedezi. Számottevően kevesebb raktározási és szállítási volumen szükséges 
a helytakarékos multiFILL patronoknak köszönhetően.

integral 2GO
H × Sz × M     38,3 × 19,8 × 19,2 cm Cikkszám: 4410100650

Elektronikus adagoló az integral 2GO koncentrátumokhoz. 
Az integral2GO adagoló lehetővé teszi a bizonságos és pon-
tos tisztítószer-koncentrátum- és víz adagolást ahhoz, hogy 
felhasználásra kész tisztítószer-vagy fertőtlenítőszer oldatot 
készíthessünk. Kiadási mennyiség: kis mennyiség adagolása:  
0,4 l –1,5 liter között 0,1 literes adagokban. Nagy mennyiség 
adagolása :  1,0 – 50 liter között  0,5 literes adagokban. 

integral 2START
Cikkszám: 4410100800

 A szerelőkészlet egy 3 méteres csőből (átmérője 12 mm), egy 
3/4 collos vízcsatlakozóból, 5 rögzítőkapocsból, valamint egy 
narancs színű szerelősegédletből áll, amely segíti az adagolók 
egy sorba történő tökéletes falra szerelésését.

Pótalkatrészek az adagolóhoz

SHORTCUT integral 2GO 

Cikkszám: 4920501000

   A PIPE integral 2GO (max. 40 cm) professzioná-
lis megrövidítéséhez

PIPE integral 2GO

Cikkszám: 4920500800

   Vegyszerellenálló szilikoncső
  kiálláshoz csatlakozással és vödörbe való  
  adagoláshoz tartozó kiállással

PUMP integral 2GO  

Cikkszám: 4920500900

   Mágnesesvezérlésű pumpa, ami az integral 2GO 
adagolóban a szervizintervallum keretein belül 
kerül cserére. 

   A pumpa szerepel a karbantartási 
szerződésben, éppen ezért ez is proaktív mó-
don kerül cserére.

Opciók

powerPACK extension 

Cikkszám: 4111206500

  1,5 m kábel a kábelének meghosszabbításához
   powerPACK in és powerPACK ex

powerPACK BOX 

H × Sz × H  31,5 × 17 × 5,6 cm Cikkszám: 4111204700

Tápegység az integral 2GO áramellátásához. Sorba 
szerelt adagolók, amelyek a gyakorlatban párhu- 
zamosan üzemeltethetőek. A tápegység és az ada-
goló közötti kapcsolatot villanyszerelő építse ki. 
Alternatív megoldásként az integral 2GO powerPACK 
BOX hálózati áramról működtethető.

powerPACK ex  

Cikkszám: 4111202400

  falra épített tápegység
   a kábel hosszúsága 150 cm

powerPACK in 

Cikkszám: 4111203100

   falba épített tápegység
   �falba építhető, süllyesztett szerelvényekhez való 

68-as doboz (minimális nagyság)

LABEL sanitary 2GO

Cikkszám: 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

Cikkszám: 4410400600

LABEL active 2GO

Cikkszám: 4410400800

LABEL allround 2GO

Cikkszám: 4410400700

4 címke ívenként - a 0,5 literes refillBOTTLE vagy az 1 li-
teres rendszerflakon címkézésére. 17 nyelvű címke pikto-
grammokkal és színkódrendszerrel az integral 2GO adagoló 
készülékből kinyert felhasználásra kész takarítóoldat a könnyű 
felismerhetőségért. (ld.94.old.)
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active 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200719

Lúgos tisztítószer napi takarításhoz. Kiváló zsíroldó képesség. Optimá-
lis minden konyhai felület tisztítására, pl. munkafelületek, páraelszívók, be-
rendezési tárgyak, padlófelületek. Elnyerte az EU-Ecolabel ökocímkét és az  
osztrák környezetvédelmi matricát. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 2,6 liter 
866 liter használatra kész oldatnak felel meg.

floorstar 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410200819

Padlótisztítószer nagyszerű nedvesítő hatással. Gyorsan szárad és erős szenny- 
oldó hatású. Optimális megoldás kendők, mopok átitatására ( i.h.s. rendszer ). Friss 
narancs illatú. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 2,6 liter 1.300 liter használatra 
kész oldatnak felel meg.

power 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300519

Lúgos és pórusokba hatoló hatás. A konyhai,- wellness- és szaniterhelyiségek biz-
tonsági padlóinak specialistája. Optimális megoldás kendők, mopok átitatására 
( i.h.s. rendszer ). Gyümölcsös narancs illatú. Gépi és kézi tisztításhoz is használható. 
2,6 liter 866 liter használatra kész oldatnak felel meg.

hygienicDES 2GO
Tartalom 2 × 2,6 l Cikkszám: 4410300419

Felületfertőtlenítő készítmény. A pontos termékleírást a 103.oldalon találja. 


