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allround 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200919

Degresant cu proprietăţi de îndepărtare a murdăriei de pe sticlă sau alte suprafeţe, 
cu formulă anti-amprente. Pentru toate suprafețele lucioase şi netede, precum  
oglinzi, sticlă, obiecte de inventar. Produsul se pulverizează şi prin ştergere se 
asigură strălucire intensă şi un parfum floral proaspăt. Distins cu eticheta ecologică 
europeană Ecolabel şi simbolul ecologic austriac. Se utilizează în curăţarea manuală. 
Din 2,6l concentrat se obțin până la 1.300 l de soluție gata de folosit. Optim pentru 
umezirea safetyWIPES pentru curățenia de întreținere în sistemul i.h.s.

IGIENA  clădirilor
 integral 2GO – multiFILL.

IGIENA  clădirilor
 integral 2GO. 6 superconcentrate acoperă spectrul complet în igiena generală şi a dezinfecției. Volu-

mul de stocare şi de transport se reduce substanţial, datorită cartuşelor multiFILL care 
necesită foarte puțin spațiu.

integral 2GO
Î × L × A     38,3 × 19,8 × 19,2 cm Cod art. 4410100650

Dozator electronic pentru concentratele integral 2GO. Dis-
penserul integral 2GO permite un dozaj sigur şi precis al con-
centratului de curățare şi apei pentru prepararea unei soluții 
de curățare sau dezinfectare gata pentru aplicare.  Cantitate 
dozată: Cantitate mică: de la 0,4 l la 1,5 l în paşi de 0,1 l. Canti-
tate mare: de la 1,0 l la 50 l în paşi de 0,5 l.

integral 2START
Cod art. 4410100800

 Kitul de montaj include un furtun de 3 metri (diametru de 12 
mm), o piesă de racordare la apă de  ¾ țoli, 5 cleme de fixare, 
precum şi un şablon portocaliu pentru un montaj perfect pe 
perete a mai multor dispensere în serie.

Piese de schimb dispenser

SHORTCUT integral 2GO 

Cod art. 4920501000

   Pentru scurtarea corespunzătoare a furtunului 
PIPE integral 2GO (max. 40 cm)

PIPE integral 2GO

Cod art. 4920500800

   Furtun din silicon
  cu conector pentru racordul la ştuţul de ieşire, 
  pentru dozarea în găleată.

Opţiuni

powerPACK extension 

Cod art. 4111206500

  Cablu de 1,5 m pentru prelungirea cablului
   powerPACK in şi powerPACK ex

powerPACK BOX 

Î × L × A   31,5 × 17 × 5,6 cm Cod art. 4111204700

Transformator pentru alimentarea cu energie 
electrică a aparatelor integral 2GO montate în serie, 
care urmează a fi acţionate concomitent. Legătura 
între alimentator şi dispenser trebuie efectuată de 
un electrician. Alternativ, integral 2GO poate fi 
alimentat cu curent direct de la rețea prin interme-
diul powerPACK BOX.

powerPACK ex  

Cod art. 4111202400

   alimentator extern pentru conectarea la reţea
  lungime cablu: 150 cm

powerPACK in 

Cod art. 4111203100

   alimentator sub tencuială, pentru conectarea 
la reţea

  pentru instalarea în perete în doză de 6,8 cm 
    (dimensiunea minimă)

LABEL sanitary 2GO

Cod art. 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

Cod art. 4410400600

LABEL active 2GO

Cod art. 4410400800

LABEL allround 2GO

Cod art. 4410400700

4 etichete adezive per coală - pentru etichetarea flaconului 
de realimentare de 0,5 l sau a sticlei de sistem de 1 l. La ale-
gere sunt 17 limbi. Cu pictograme şi logica cromatică pentru 
marcarea corectă a soluției de curățare gata de utilizare din 
dozatorul integral 2GO. (p. 94)
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active 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200719

Concentrat lichid alcalin, pentru curățenia zilnică de întreținere. Putere ridicată de 
dizolvare a grăsimilor. Optim pentru curățarea tuturor suprafețelor de bucătărie, 
de ex.: suprafețele de lucru, hote, rafturi, pardoseli. Distins cu eticheta ecologică 
europeană Ecolabel şi simbolul ecologic austriac. Se utilizeză la curăţarea manuală 
sau automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 866 l de soluție gata de folosit.

floorstar 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200819

Concentrat lichid de curățare pentru pardoseli cu o proprietate excelentă de umezi-
re. Se usucă repede şi îndepărtează rapid mizeria. Optim pentru îmbibarea mopurilor 
(sistem i.h.s. ). Aromă proaspătă de portocale. Se utilizeză la curăţarea manuală sau 
automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 1.300 l de soluție gata de folosit.

power 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300519

Superconcentrat lichid alcalin, cu efect puternic de scoatere a murdăriei din pori, 
crăpături. Este specializat pentru gresiile antiderapante din bucătării, centre well-
ness şi grupuri sanitare. Optim pentru îmbibarea mopurilor (sistem i.h.s. ). Aromă de 
portocale. Se utilizeză la curăţarea manuală sau automată. Din 2,6l concentrat se 
obțin până la 866 l de soluție gata de folosit.

hygienicDES 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410300419

Dezinfectant pentru suprafețe. Descrierea exactă a produsului poate fi găsită la pa-
gina 103. 

sanitary 2GO
Conținut 2 × 2,6 l Cod art. 4410200619

Concentrat lichid sanitar, pentru curățarea zilnică de întreținere. Optim în spațiile 
umede, de ex.: toaletă, chiuvetă, faianță, robinete. Produsul se pulverizează şi prin 
ştergere se asigură un luciu de profunzime şi curățenie durabilă. Lichidul de curățare 
sanitară răspândeşte un parfum proaspăt de lămâie. Se utilizează în curăţarea 
manuală sau cu maşina automată. Din 2,6l concentrat se obțin până la 866 l de 
soluție gata de folosit. Optim pentru îmbibarea mopurilor (sistem i.h.s. ).

PUMP integral 2GO  

Cod art. 4920500900

   Pompă controlată magnetic, care este schimbată 
în intervalul detimp valabil pentru întreținerea 
dispenserului integral 2GO. 

   Pompa este inclusă în contractul de întreținere, 
deci este schimbată proactiv.


