
Degreaser Cleaner Odtłuszczanie Bezzapachowy

Mocny detergent z formułą odtłuszczającą do 
czyszczenia: odtłuszcza i odświeża wszystkie nadające 
się do mycia powierzchnie takie jak: kafelki, ściany, 
posadzki, okapy kuchenne oraz wentylacje.
Zawiera silne składniki odtłuszczające. Rozpuszczony            
w 5 litrach wody dla wysoce wydajnego oczyszczania. 
Nie wymaga płukania.

Kod produktu: SCFS150DCPF

Odpowiedni do

Odpowiedni do

Odpowiedni do

Odpowiedni do

Własciwosci

Własciwosci

Własciwosci

Własciwosci

Rozpuszczanie

RozpuszczanieRozpuszczanieRozpuszczanie

Degreaser Cleaner Odtłuszczanie Zapach Sassafras

Mocny detergent z formułą odtłuszczającą do 
czyszczenia: odtłuszcza i odświeża wszystkie nadające 
się do mycia powierzchnie takie jak: kafelki, ściany, 
posadzki, okapy kuchenne oraz wentylacje.
Zawiera silne składniki odtłuszczające. Rozpuszczony            
w 5 litrach wody dla wysoce wydajnego oczyszczania. 
Nie wymaga płukania

Kod produktu: SCFS150DCP

Efektywnie usuwa silne zabrudzenia. Zawiera 
detergenty, które  rozpuszczają oleje i tłuszcze. 
Utrzymuje nierozpuszczalny brud w zawiesinie 
pozostawiając posadzkę bez smug i plam.
Silnie zapachowy do neutralizacji odoru dając 
poczucie świeżości i czystości. Odpowiedni                        
do wszystkich typów powierzchni. 
Nie wymaga płukania.

Efektywnie usuwa silne zabrudzenia. Zawiera 
detergenty, które  rozpuszczają oleje i tłuszcze. 
Utrzymuje nierozpuszczalny brud w zawiesinie 
pozostawiając posadzkę bez smug i plam.
Neutralizuje odor dając poczucie świeżości                          
i czystości. Odpowiedni do wszystkich typów 
powierzchni. 
Nie wymaga płukania.
Kod produktu: SCFS150HSP & SCFS200HSP

ZAWIERA

DOZOWAN

Rozpuszczanie

Rozpuszczanie

Hard Surface Cleaner  Zapach Bukiet Kwiatów 
do twardych powierzchni

Kod produktu: SCFS150HSPF & SCFS200HSPF 

Hard Surface Cleaner  Zapach Sosnowy 

do twardych powierzchni

Katering Posadzki

Twarde i różne powierzchnie

1 saszetka 
na     litrów
wody

10

1 saszetka 
na     litrów
wody

10
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

10
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

5
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

1 saszetka 
na     litrów
wody

10
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

5
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

Posadzki

Twarde powierzchnie

Toalety

Mycie ręczne Różne powierzchnie

Katering Posadzki

Twarde i różne powierzchnie

Posadzki

Twarde powierzchnie

Toalety

Mycie ręczne Różne powierzchnie



Neutral Floor Cleaner Zapach Lawendowy

Zaprojektowany do regularnej pielęgnacji polerowanych 
i miękkich  powierzchni. Efektywnie czyści bez 
uszkadzania powierzchni, nie redukuje połysku 
wypolerowanych powierzchni. Nadaje połysk oraz 
poczucie świeżości i czystości. 
Nie  wymaga  płukania. 

Kod produktu: SCFS150PFP & SCFS200PFP

Odpowiedni do Własciwosci

Posadzki

Twarde powierzchnie

Rozpuszczanie

1 saszetka 
na     litrów
wody

10
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

5
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

Mycie ręczne

Mycie reczne

Instrukcja uzytkowania

Napełnij wiaderko 
do wymagalnego poziomu.

Dodaj jedną saszetkę 
na wiadro.

Zamieszaj, jeśli to konieczne, 
aż proszek zostanie rozpuszczony.

Nanoś za pomocą mopa 
lub ścierki.

ź Nie mieszać z innymi środkami
ź Nie dotykać mokrymi dłońmi, używać rękawic. 
ź Produktu nie pozostawiać poza opakowaniem.
ź Nieużywany produkt przechowywać w zamkniętym 

pojemniku.
ź Ze względów bezpieczeństwa należy się zapoznać           

z Kartą Charakterystyki.
ź Gotowy roztwór nie jest klasyfikowany jako 

drażniący.

Srodki ostroznosci

T: +48 698 790 470 F: +48 71 316 20 70 • E: Natalia@mmelektro.pl • W: www.mmelektro.pl



Heavy Duty SD Cleaner Zapach Sassafras

Alkaliczny środek niskopieniący do maszynowego mycia 
wszystkich powierzchni. Mocny detergent z formułą 
odtłuszczającą, bardzo szybko usuwa tłuszcz i brud za 
jednym razem. Idealny do wszystkich maszyn czyszczących 
pracujących w  fabrykach, magazynach i punktach sprzedaży 
detalicznej.

Kod produktu: SCFS100HDP & SCFS150HDP

Heavy Duty SD Cleaner Bezzapachowy

Alkaliczny środek niskopieniący do maszynowego mycia 
wszystkich powierzchni. Mocny detergent z formułą 
odtłuszczającą, bardzo szybko usuwa tłuszcz   i brud za 
jednym razem. Bezzapachowy, produkt nie może być 
stosowany w magazynach żywnościowych.
Idealny do wszystkich maszyn czyszczących pracujących 
na fabrykach, magazynach i punktach sprzedaży 
detalicznej.
Kod produktu: SCFS100HDPF & SCFS150HDPF

Neutral SD Cleaner Zapach Lawendowy

Niskopieniący detergent do czyszczenia maszynowego 
posadzek. Odpowiedni do wszystkich typów maszyn 
zaprojektowany do regularnej pielęgnacji polerowanych             
i miękkich  powierzchni. Efektywnie czyści bez uszkadzania 
powierzchni, nie redukuje połysku wypolerowanych 
powierzchni. Nadaje połysk oraz poczucie świeżości                          
i czystości. Nie wymaga płukania.

Kod produktu: SCFS100NCP & SCFS150NCP

Carpet Extraction Cleaner Zapach Pomaranczowy

Niskopieniący silnie skoncentrowany detergent do 
maszynowego (extrakcyjnego) czyszczenia dywanów. Może 
być użyty metodą nanoszenia jak i ponownie użyty                        
w extraktorach. Odpowiedni dla większości dywanów                  
na których można używać detergentów,  które wytwarzając 
emulsję usuwają brud i plamy. Neutralizuje brzydki zapach           
z włókien dywanowych pozostawiając długotrwałe poczucie 
czystości i świeżości.
Kod produktu: SCFS150CEP

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Odpowiedni do Własciwosci

Odpowiedni do Własciwosci

Odpowiedni do Własciwosci

ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

10

Rozpuszczanie

1 saszetka 
na      litrów
wody

60
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na      litrów
wody

20
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

Rozpuszczanie
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na      litrów
wody

60
ZAWIERA

DOZOWAN
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na      litrów
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20
ZAWIERA

DOZOWAN

lub
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wody

60
ZAWIERA

DOZOWAN
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na      litrów
wody

20
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

Posadzki

Mycie ręczne Posadzki

Posadzki

Mycie ręczne

Mycie ręczne

Twarde i różne powierzchnie

Katering

Katering

Twarde powierzchnie

Twarde powierzchnie

Posadzki Automaty czyszczące

Automaty 
czyszczące

Dywany



Instrukcja uzytkowania

Srodki ostroznosci

T: +48 698 790 470 F: +48 71 316 20 70 • E: Natalia@mmelektro.pl • W: www.mmelektro.pl

Neutral SD Cleaner Bezzapachowy

Niskopieniący detergent do czyszczenia maszynowego 
posadzek. Odpowiedni do wszystkich typów maszyn 
z a p r o j e k t o w a ny  d o  r e g u l a r n e j  p i e l ę g n a c j i  
polerowanych i miękkich  powierzchni. Bezzapachowy, 
produkt nie może być stosowany w magazynach 
żywnościowych. Efektywnie czyści bez uszkadzania 
powierzchni, nie redukuje połysku wypolerowanych 
powierzchni. Nadaje połysk oraz poczucie świeżości                 
i czystości. Nie wymaga płukania.
Kod produktu: SCFS100NCPF & SCFS150NCPF

Odpowiedni do Własciwosci

Rozpuszczanie

1 saszetka 
na      litrów
wody

60
ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na      litrów
wody

20
ZAWIERA

DOZOWAN

lub

ź Nie mieszać z innymi środkami
ź Nie dotykać mokrymi dłońmi, używać rękawic. 
ź Produktu nie pozostawiać poza opakowaniem.
ź Nieużywany produkt przechowywać w zamkniętym 

pojemniku.
ź Ze względów bezpieczeństwa należy się zapoznać           

z Kartą Charakterystyki.
ź Gotowy roztwór nie jest klasyfikowany jako 

drażniący.

Dodaj wymagalną ilość saszetek 
zgodnie z instrukcją.

Napełnij zbiornik wodą 
do wymagalnego poziomu.

Nanoś roztwór na powierzchnię, 
pracuj maszyną 

do brylantowego efektu.

Nanoś roztwór na powierzchnię, 
pracuj maszyną 

do brylantowego efektu.

lub

Mycie maszynowe

Mycie ręczne

PosadzkiKatering

Twarde powierzchnie Automaty 
czyszczące



Srodki ostroznosci

ź Nie mieszać z innymi 
środkami

ź Nie dotykać mokrymi 
dłońmi, używać rękawic. 

ź Produktu nie pozostawiać 
poza opakowaniem.

ź Nieużywany produkt 
przechowywać w 
zamkniętym pojemniku.

Instrukcja uzytkowania

Srodki ostroznosci

Srodki ostroznosci

Instrukcja uzytkowania

Instrukcja uzytkowania

Daily Toilet Cleaner Descaler Zapach Mietowy

Odpowiedni do Własciwosci

Odpowiedni do

Własciwosci

Odpowiedni do Własciwosci

Rozpuszczanie

Rozpuszczanie

Rozpuszczanie

Produkt o silnym zapachu błyskawicznie usuwa kamień kotłowy, plamy i zabrudzenia  
w muszlach klozetowych,  pisuarach oraz ścian prysznicowych. Lepka formuła 
utrzymuje produkt na ściankach przez długi czas dla zwiększenia efektywności 
działania. Wysoce zapachowy środek czyszczący pozostawia długotrwały zapach, 
robiący wrażenie na przebywających w tym pomieszczeniu.
Odpowiedni dla stali nierdzewnej, porcelany, chromu i ceramiki. Jest bardzo efektywny 
we wszystkich rodzajach twardości wody.

Kod produktu: 
SCSP1000TCP-10  
Kod spryskiwacza: 
SCPPBOTTLE1000TCP

1 saszetka 
na      litr
wody
1

SASZETEK

PUDELKO ZAWIERA

SASZETEK

PUDELKO ZAWIERA

ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     litrów
wody

10

1 saszetka 
na           ml
wody
750

Wielo zadaniowy środek czyszczący bez chlorków do odkażania posiada zdolności detergentów zawierających chlor bez długotrwałego działania jakie preferują środki na 
bazie chloru. Efektywnie zabija bakterie powodujące nieprzyjemne zapachy, chemicznie neutralizuje resztki bakterii tym samym oferując bardzo mocny czyszczący 
detergent. Po rozpuszczeniu zgodnie z instrukcją efektywnie przeciwstawia się MRSA, C.Difficile spora, E.Coli, NDM-1, TB i inne czynniki chorobotwórcze.                              
W przeciwieństwie do innych bezchlorkowych dezynfekujących detergentów  Soluclean można używać w butlach ze zraszaczem oferując ten sam poziom skuteczności 
nawet po 28 dniach od pierwszego rozrobienia. 
Odpowiedni do wszystkich zmywalnych powierzchni gdzie dezynfekcja zajmuje nadrzędne miejsce w takich placówkach jak szpitale, ośrodki wypoczynkowe, bloki 
operacyjne, przychodnie dentystyczne, w klinikach chirurgi weterynaryjnych i innych środowiskach zwierzęcych. Nie wymaga płukania.

Kod produktu: SCSP150DDP

Disinfectant Detergent Cleaner  Zapach Cytrynowy

Biological Washroom Cleaner & Odour Neutraliser

Opracowany środek do czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni we wszystkich toaletach i do pisuarów                                       
z automatycznym systemem spłukującym. Biologicznie neutralizuje odór Czyszczenie i neutralizacja biologiczna toalet, 
zawiera wysoce aktywne mikroorganizmy do eliminacji nieprzyjemnych zapachów oraz plam w pisuarach powstałych na 
wskutek działania kwasu moczowego, efektywnie usuwa duże ilości kamienia kotłowego z pisuarów i toalet.
Mikroorganizmy wytwarzają enzymatyczny efekt do usuwania kamienia, zabrudzeń i piany wewnątrz toalet. Wysoce 
zapachowy środek czyszczący pozostawia długotrwały zapach, robiący wrażenie na przebywających w tym pomieszczeniu.

Kod produktu: 
SCPPBOTTLE750BWC  

Kod spryskiwacza: 
SCSP750BWC-10

Zapach Mietowy

Napełnij wiaderko 
do wymagalnego poziomu.

Dodaj jedną saszetkę 
na wiadro.

Zamieszaj, jeśli to konieczne, 
aż proszek zostanie rozpuszczony.

Nanoś za pomocą mopa 
lub ścierki.

ź Nie mieszać z innymi 
środkami

ź Nie dotykać mokrymi 
dłońmi, używać rękawic. 

ź Produktu nie pozostawiać 
poza opakowaniem.

ź Nieużywany produkt 
przechowywać w 
zamkniętym pojemniku.

ź Nie mieszać z innymi 
środkami

ź Nie dotykać mokrymi 
dłońmi, używać rękawic. 

ź Produktu nie pozostawiać 
poza opakowaniem.

ź Nieużywany produkt 
przechowywać w 
zamkniętym pojemniku.

ź Ze względów 
bezpieczeństwa należy się 
zapoznać           z Kartą 
Charakterystyki.

ź Gotowy roztwór nie jest 
klasyfikowany jako 
drażniący.

Toalety

Posadzki

Twarde powierzchnie

Mycie ręczne

Mycie ręczne Toalety

Różne 
powierzchnie

Mycie ręczneToalety

Zabija zarazki Powierzchnie
robocze

Dodaj jedną saszetkę do butelki. Napełnij butelkę wodą 
do poziomu 750ml.

Załóż spryskiwacz 
i silnie wstrząśnij.

Spryskaj wszystkie 
zmywalne powierzchnie 

i wytrzyj ściereczką.

Dodaj jedną saszetkę 
do butelki. i silnie wstrząśnij.

Załóż nakrętkę Rozprowadź roztwór równomiernie, 
pozostaw na chwilę i spłukaj.

Napełnij butelkę wodą.



T: +48 698 790 470 F: +48 71 316 20 70 • E: Natalia@mmelektro.pl • W: www.mmelektro.pl

Mycie specjalistyczne

Srodki ostroznosci
ź Nie mieszać z innymi środkami
ź Nie dotykać mokrymi dłońmi, używać rękawic. 
ź Produktu nie pozostawiać poza opakowaniem.
ź Nieużywany produkt przechowywać w 

zamkniętym pojemniku.
ź Ze względów bezpieczeństwa należy się zapoznać           

z Kartą Charakterystyki.
ź Gotowy roztwór nie jest klasyfikowany jako 

drażniący.

ź Nie mieszać z innymi środkami
ź Nie dotykać mokrymi dłońmi, używać rękawic. 
ź Produktu nie pozostawiać poza opakowaniem.
ź Nieużywany produkt przechowywać w 

zamkniętym pojemniku.
ź Ze względów bezpieczeństwa należy się zapoznać           

z Kartą Charakterystyki.
ź Gotowy roztwór nie jest klasyfikowany jako 

drażniący.

Instrukcja uzytkowania

Instrukcja uzytkowania

Mycie ręczne

Mycie ręczne Do prania

Do prania

Odpowiedni do

Własciwosci

Rozpuszczanie

Srodki ostroznosci

Własciwosci

Odpowiedni doRozpuszczanie

Laundry Non Bio Washing  
Zapach Morski 

 Detergent

1 saszetka 
na     kg6

ZAWIERA

DOZOWAN

1 saszetka 
na     kg6

ZAWIERA

DOZOWAN

Detergent do prania głównego ze specjalną formułą przeznaczony do użytku 
komercyjnego szczególnie do pralni. Nadaje się do wszystkich rodzaj i twardości wody.          
O przyjemnym zapachu, zawiera  enzymy,  jest bezpieczny dla tkanin i nie odbarwia. 
Efektywnie usuwa trwałe zabrudzenia z bawełny, bawełniano-poliestrowych 
materiałów stosowanych w hotelarstwie, szpitalach i innych ośrodkach służby zdrowia. 
Odpowiedni dla pralek od góry ładowanych, automatycznych a także do prania ręcznego 
.

Detergent do prania głównego ze specjalną formułą przeznaczony do użytku 
komercyjnego szczególnie do pralni. Nadaje się do wszystkich rodzaj twardości wody.   
O przyjemnym zapachu, formułą zawiera enzymy,  jest bezpieczny dla tkanin                          
i nie odbarwia. Efektywnie usuwa trwałe zabrudzenia z bawełny, bawełniano-
poliestrowych materiałów stosowanych w hotelarstwie, szpitalach i innych ośrodkach 
służby zdrowia. Odpowiedni dla pralek od góry ładowanych, automatycznych a także do 
prania ręcznego .

Kod produktu: SCSP100LNBP

Kod produktu: SCSP100LBP

Laundry Bio Washing  
Zapach Morski 

 Detergent

Włóż jedną saszetkę 
do suchej pralki. program.

Uruchom odpowiedni Pranie pozostanie 
pachnące i świeże.

Włóż jedną saszetkę 
do suchej pralki. program.

Uruchom odpowiedni Pranie pozostanie 
pachnące i świeże.



All Purpose Cleaner Zapach Mango

Degreaser Cleaner Neutralny Pomaranczowy Zapach

Glass, uPVC & Steel Cleaner Bezzapachowy

Surface Sanitiser Cleaner Zapach Mietowy

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Błyskawicznie odparowuje, z unikalną formułą która czyści, 
odtłuszcza i nadaje połysk. Osusza nie pozostawiając osadów. 
Odpowiedni do wszystkich współczesnych powierzchni.

Kod opakowania: SCWS750APL-10
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750APL

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Opracowany do czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni 
takich jak biurka, kuchnie, kafelki, ściany, okapy kuchenne oraz 
systemy wentylacyjne. Zawiera terpen dzięki któremu zawdzięcza 
silne właściwości odtłuszczające.

Kod opakowania: SCWS750DCL-10
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750DCL

Szybka aktywna formuła czyszcząco-odtłuszczająca nadająca 
połysk wszystkim powierzchnią szklanym, PVC i stali nierdzewnej 
pozostawiając powierzchnię bez smug.

Kod opakowania: SCWS750GSL-20
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750GSL

Formuła dezynfekująca do  wszystkich współczesnych powierzchni 
zmywalnych. Uniwersalny środek dezynfekujący, nie wolno 
stosować w kontakcie z żywnością ale wszędzie tam gdzie higiena 
odgrywa nadrzędną rolę. Niezależnie przebadany i uzyskał normę 
EN1276 z rezultatem  99.9999% eliminacji bakterii.

Kod opakowania: SCWS750SSL-10
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750SSLToalety Mycie ręczne Różne

powierzchnie

Katering Mycie ręczne

Mycie ręczne

Toalety Różne powierzchnie

Katering

Twarde 
powierzchnie Mycie ręczne Różne

powierzchnie

Toalety

Zabija zarazki

Powierzchnie
robocze

Powierzchnie
robocze

Powierzchnie
robocze

Twarde 
powierzchnie

Różne
powierzchnie

SASZETEK

PUDELKO ZAWIERA

1 saszetka 
na           ml
wody
750

SASZETEK

PUDELKO ZAWIERA

1 saszetka 
na           ml
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Srodki ostroznosci

ź Nie mieszać z innymi środkami
ź Nie dotykać mokrymi dłońmi, używać rękawic. 
ź Produktu nie pozostawiać poza opakowaniem.
ź Nieużywany produkt przechowywać w zamkniętym 

pojemniku.
ź Ze względów bezpieczeństwa należy się zapoznać           

z Kartą Charakterystyki.
ź Gotowy roztwór nie jest klasyfikowany jako 

drażniący.

Instrukcja uzytkowania

Dodaj jedną saszetkę 
płynu do butelki.

Napełnij butelkę wodą 
do poziomu 750ml.

Załóż spryskiwacz 
i silnie wstrząśnij.

Spryskaj wszystkie 
zmywalne powierzchnie 

i wytrzyj ściereczką.
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Surface Sanitiser Cleaner Bezzapachowy

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego, cateringu. Produkt jest 
bezpieczny w użyciu we wszystkich miejscach przygotowywania posiłków                     
i może być użyty do wszystkich typów powierzchni dla cateringu, 
kuchennych urządzeń i narzędzi. Niezależnie przebadany i uzyskał normę 
EN1276  z rezultatem  99.9999% eliminacji bakterii.

Kod opakowania: SCWS750FSL-10
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750FSL

Washroom Cleaner Zapach Kwiatowy

Odpowiedni do Własciwosci Rozpuszczanie

Opracowany do czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni w łazienkach i toaletach. 
Bezpieczny w użyciu przy stali nierdzewnej. Efektywnie usuwa tłuszcz, plamy z mydła i trwałe 
zabrudzenia. Zapobiega ponownym osadzaniem się zanieczyszczeń na pisuarach, 
umywalkach, muszlach klozetowych, prysznicach i kranach. Zapobiega ponownym 
osadzaniem się kamienia pozostawiając twoją toaletę czy łazienkę czystą i świeżą.

Kod opakowania: SCWS750WCL-10
Kod spryskiwacza: SCPPBOTTLE750WCL
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