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sanitary 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200619

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na sanitu pre každodenné čistenie. Opti-
málne na čistenie sanity, napr. toaliet, umývadiel, obkladačiek, armatúr. Vý-
konný rozprašovací čistiaci prostriedok zabezpečuje dokonalý lesk a dl-
hodobú čistotu. Sanitárny čistiaci prostriedok šíri čerstvú ovocnú citrónovú 
vôňu. Možno aplikovať strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 l hoto-
vého aplikačného roztoku. Optimálny na napustenie návlekov na vytieranie  
( systém i.h.s. ).

allround 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200919

Čistiaci a univerzálny prostriedok na sklo, ktorý uvoľňuje mastnotu, nečistoty a 
účinný na odstráňovanie odtlačkov prstov. Na všetky lesklé, hladké povrchy napr. zr-
kadlá, sklo, inventár. Revolučný rozprašovací čistiaci prostriedok zabezpečuje žiarivý 
lesk a vôňu čerstvých kvetov. Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou ekologickou 
značkou. Možno aplikovať ručne. 2,6 l zodpovedá až 1.300 l hotového aplikačného 
roztoku. Je optimálny na navlhčenie utierok safetyWIPES za účelom čistenia inven-
tára v systéme i.h.s.

HYGIENA  objektov
 integral 2GO – multiFILL.

HYGIENA  objektov
  integral 2GO. Šesť vysoko výkonných koncentrátov pokryje celú oblasť hygieny  

objektov a dezinfekcie. Vďaka úsporným multiFILL patrónam stačí podstatne menší 
priestor na skladovanie a prepravu.

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

Elektronický dávkovací prístroj pre koncentráty integral 2GO. 
Dávkovač integral 2GO umožňuje bezpečné a presné dávkova-
nie čistiaceho koncentrátu a vody na prípravu čistiaceho alebo 
dezinfekčného roztoku, ktorý je pripravený na okamžité použitie. 
Dodané množstvo: malá dávka: 0,4 až 1,5 litra v 0,1-litrových 
krokoch. veľká dávka: 1,0 až 50 l v 0,5-litrových krokoch. 

integral 2START
Art.-č. 4410100800

 Montážna sada pozostáva z trojmetrovej hadice (priemer 12 
mm), vodovodnej prípojky ¾ palca, 5 upevňovacích svo-
riek, a oranžovej montážnej pomôcky pre perfektnú montáž 
niekoľkých dávkovacích zariadení na stene v rade.

Náhradné diely pre dávkovacie zariadenie

SHORTCUT integral 2GO 

Art.-č. 4920501000

   Pre profesionálne skrátenie PIPE integral 2GO 
(max. 40 cm)

PIPE integral 2GO

Art.-č. 4920500800

   Chemicky stabilná silikónová hadica
  pripojením na dávkovací výpust a hrdlo na  
  dávkovanie do vedra

PUMP integral 2GO  

Art.-č. 4920500900

   Magneticky riadené čerpadlo, ktoré sa musí 
vymeniť v dávkovači integral 2GO pri pravidelných 
servisoch.  

   Čerpadlo je súčasťou zmluvy o údržbe, 
vymieňa sa aj proaktívne.

Možnosti

powerPACK extension 

Art.-č. 4111206500

  1,5 m kábel na predĺženie dĺžky kábla
   powerPack in a powerPACK ex

powerPACK BOX 

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

Sieťový zdroj na napájanie dávkovacích zariadení 
integral 2GO pri montáži v rade, ak sú tieto dávko-
vacie zariadenia v praxi ovládané paralelne. Spoje-
nie medzi sieťovým zdrojom a dávkovacím zariadením 
musí inštalovať elektrikár. Prostredníctvom power-
PACK BOX-u môže byť integral 2GO napájaný 
elektrickou energiou priamo zo siete.

powerPACK ex  

Art.-č. 4111202400

   sieťový adaptér k montáži do steny
   dĺžka kábla 150 cm

powerPACK in 

Art.-č. 4111203100

   sieťový adaptér k montáži priamo do steny
   vhodný na zabudovanie do prepojovacej zapus-

tenej krabici do steny Veľ. 68 (Min. veľkosť)

LABEL sanitary 2GO

Art.-č. 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

Art.-č. 4410400600

LABEL active 2GO

Art.-č. 4410400800

LABEL allround 2GO

Art.-č. 4410400700

4 nálepky na každom hárku – na označenie 0,5 l náplne refill-
BOTTLE alebo 1 l fľaše systemFLASCHE. K dispozícii je 17 
jazykov. Na správne označenie pripraveného čistiaceho rozto-
ku z dávkovacieho prístroja integral 2GO slúžia piktogramy a 
farby. (Pozrite stranu 94)
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active 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200719

Alkalický čistiaci prostriedok pre každodenné čistenie. Vysoká účinnosť pri rozpúšťaní 
mastnôt. Optimálne na čistenie všetkých kuchynských plôch, napr. pracovných do-
siek, odsávačov pary, inventára, podláh. Ocenený značkou EÚ Ecolabel a rakúskou 
ekologickou značkou. Možno aplikovať strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 
l hotového aplikačného roztoku.

floorstar 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410200819

Čistiaci prostriedok na podlahu s vynikajúcim zvlhčujúcim účinkom. Rýchlo schnú-
ci, odstraňuje aj silné nečistoty. Optimálny na napustenie návlekov na vytieranie  
( systém i.h.s. ). Čerstvá vôňa pomarančov. Možno aplikovať strojom alebo manuál-
ne. 2,6 l zodpovedá až 1.300 l hotového aplikačného roztoku.

power 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300519

Zásaditý, pôsobí hlboko v  póroch. Špecialista na bezpečnostnú dlažbu v kuchy-
niach, wellness priestoroch a sociálnych zariadeniach. Optimálny na napustenie 
návlekov na vytieranie ( systém i.h.s. ). Ovocná vôňa pomarančov. Možno aplikovať 
strojovo alebo ručne. 2,6 l zodpovedá až 866 l hotového aplikačného roztoku.

hygienicDES 2GO
Obsah 2 × 2,6 l Art.-č. 4410300419

Dezinfekčný prostriedok na plochy. Podrobný popis produktu nájdete na stránke 
103. 


