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sanitary 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200619

Koncentrirano čistilo za sanitarije za vsakodnevno redno čiščenje. Optimalno pri-
merno za čiščenje vlažnih prostorov, na primer: WC, umivalniki, ploščice, armature. 
Učinkovit izdelek za pršenje in brisanje zagotavlja čudovit globok sijaj in dolgotrajno 
čistočo. Sanitarno čistilo širi svež sadno-citronski vonj. Strojna in ročna uporaba. 
2,6 l ustreza za do 866 l pripravljene raztopine. Optimalno za namakanje pralnih krp 
(sistem i.h.s.).

allround 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200919

Čistilo za steklo, za odstranjevanje maščobe in umazanije ter večnamensko čistilo s 
formulo za odstranjevanje prstnih odtisov. Za vse sijoče, gladke površine, kot so npr. 
ogledala, steklo, pohištvo. Revolucionarni izdelek za pršenje in brisanje poskrbi za 
čudovit sijaj in svež cvetlični vonj. Označeno z EU eko nalepko in avstrijskim znakom 
za okolje. Ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 1.300 l pripravljene raztopine. Idealno 
za namakanje safety WIPES za čiščenje inventarja v sistemu i.h.s.

objektna HIGIENA
 integral 2GO – multiFILL.

objektna HIGIENA
 integral 2GO. 6 močnih koncentratov pokriva celotno področje higiene in razkuževanja v zgradbah. 

Zaradi prostorsko varčnih vložkov multiFILL je potrebnega veliko manj prostora v 
skladišču in pri prevozu.

integral 2GO
V × Š × G     38,3 × 19,8 × 19,2 cm št. art. 4410100650

Elektronska dozirna naprava za integral 2GO koncentrate. Po-
dajalnik integral 2GO omogoča varno in natančno doziranje 
čistilnih koncentratov in vode, za pripravo uporabne čistilne 
ali razkuževalne raztopine. Količina oddajanja: Doziranje  
majhne količine: od 0,4 l –1,5 l v korakih po 0,1 l. Doziranje velike 
količine: od 1,0 – 50 l v korakih po 0,5 l. 

integral 2START
št. art. 4410100800

Montažni pribor, sestavljen iz 3-metrske gibke cevi (premer 
12 mm), 3/4-palčnega priključka za vodo, 5 pritrdilnih objemk 
ter oranžnega montažnega pripomočka za popolno stensko 
montažo več podajalnikov zaporedoma.

Nadomestni deli podajalnika:

SHORTCUT integral 2GO 

št. art. 4920501000

   Za profesionalno skrajšanje cevi PIPE integral 
2GO (najv. 40 cm)

PIPE integral 2GO

št. art. 4920500800

   Kemično obstojna silikonska cev
  s priključkom za dozirni nastavek in nastavek za 
  doziranje v vedro

PUMP integral 2GO  

št. art. 4920500900

   Magnetno vodena črpalka, ki se jo zamenja ob 
servisnem intervalu v integral 2GO podajalniku. 

   Črpalka je vključena v pogodbo o vzdrževanju, 
s tem pride tudi do proaktivne zamenjave.

Opcije

powerPACK extension 

št. art. 4111206500

  1,5 m dolg kabel za podaljšanje dolžine kabla
   naprav powerPACK in ter powerPACK ex

powerPACK BOX 

V × Š × G   31,5 × 17 × 5,6 cm št. art. 4111204700

Napajalnik za električno napajanje podajalnikov 
integral 2GO v zaporedni montaži, ki se v praksi 
uporabljajo vzporedno. Povezavo med napajalnikom 
in podajalnikom mora vzpostaviti električar. Druga 
možnost je, da je integral  2GO mogoče neposred-
no napajati z energijo iz omrežja s pomočjo napa-
jalnika power PACK BOX.

powerPACK ex  

št. art. 4111202400

   nadometni priključek
   dolžina kabelskega priključka 150 cm

powerPACK in 

št. art. 4111203100

  podometni priključek
    primerno za vgradnjo v podometne razdelilnike 

68 (minimalna velikost)

LABEL sanitary 2GO

št. art. 4410400900

LABEL hygienicDES 2GO

št. art. 4410400600

LABEL active 2GO

št. art. 4410400800

LABEL allround 2GO

št. art. 4410400700

4 lepilne etikete na polo - za etiketiranje 0,5 l plastenke refill-
BOTTLE ali 1l sistemske plastenke. Na izbiro je 17 jezikov. S 
piktogrami in barvno shemo za pravilno označevanje za upo-
rabo pripravljene čistilne raztopine iz integral 2 GO dozirne 
naprave. (Glej stran 94)
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active 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200719

Alkalno čistilo za vsakodnevno redno čiščenje. Velika moč odstranjevan-
ja maščob. Idealno za čiščenje vseh kuhinjskih površin, kot na primer: delovnih 
površin, kuhinjskih nap, inventarja, talnih površin. Označeno z EU eko nalepko in 
avstrijskim znakom za okolje. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 866 l 
pripravljene raztopine.

floorstar 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410200819

Čistilo za talne površine z odličnimi lastnostmi vlaženja. Hitro sušeče se in močan 
odstranjevalec umazanije. Optimalno za namakanje pralnih krp (sistem i.h.s.). Svež 
vonj po pomaranči. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za do 1.300 l pripravlje-
ne raztopine.

power 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300519

Alkalno čistilo z globinskim učinkom. Strokovnjak za varnostne ploščice v kuh-
inji, wellnessu in sanitarnem območju. Optimalno za namakanje pralnih krp  
(sistem i.h.s.). Saden vonj po pomaranči. Strojna in ročna uporaba. 2,6 l ustreza za 
do 866 l pripravljene raztopine.

hygienicDES 2GO
Vsebina 2 × 2,6 l št. art. 4410300419

Čistilo za razkuževanje površin. Točen opis izdelka najdete na strani 103. 


