cleaner
Katalog produktů čisticí chemie
Čisticí a desinfekční přípravky pro každodenní čištění

Silné čisticí přípravky na extrémně znečištěné povrchy

Čisticí a desinfekční gelové přípravky na svislé plochy

Speciální čističe na kovové a nerezové povrchy

Nesmáčivé a nepěnivé čisticí přípravky určené pro čisticí stroje

Profesionální čištění

Čisticí a desinfekční přípravky pro každodenní čištění
Přípravky snadno a rychle rozpouští běžné znečištění omyvatelných ploch. Jsou určené
pro každodenní použití, a proto je možné je používat opakovaně.
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

GHC Uni-cleaner standard

Tento slogan je velmi známý a každý provoz ať už bazén, aquapark,
sportoviště, obchodní centrum, restaurace a jiné by měly být pravidelně
a patřičným způsobem čištěny tak, aby to odpovídalo standardům hygieny.
Mnoho provozovatelů si již tento fakt uvědomuje a přistupuje k problematice
čištění velmi zodpovědně, neboť čisté a správně udržované zařízení je vizitkou
každého dobrého provozovatele. Lidé se pak do těchto míst velmi rádi vracejí
a cítí se tu dobře. Někdy podlaha, sprchy, obklady, atd. září novotou, ale
nutně se nemusí jednat o právě postavené centrum nebo zrovna zrekonstruovaný objekt. Provozovatel, který se poctivě věnuje údržbě a čištění,
dokáže svůj provoz zachovávat jako nový po dlouhou řadu let.
K čištění se dnes používá mnoho chemických přípravků. Nelze však zapomínat na to, že každý povrch, místo a způsob užívání čištěné plochy je
speciﬁcký. To značně omezuje použití některých chemikálií a je potřeba
používat účinné, ale přitom šetrné a pro daný materiál určené prostředky. Pro
aplikaci čisticích přípravku je vždy nutné se řídit návody k použití.
Pomocí přípravků na čištění GHC cleaner, které jsou vyvinuty a vyráběny
speciálně pro různé typy povrchů, různé způsoby čištění a zohledňují
také způsob užívání dané plochy, dosáhnete při čištění vždy vynikajících výsledků.
DOPORUČENÍ
Ještě před tím, než začnete čistit nějaký povrch, je potřeba zvolit vhodný
čisticí přípravek, správnou koncentraci a způsob jakým danou plochu čistit.
Jedná se o profesionální čisticí prostředky, které je nutné správně používat,
aby byla zaručena jejich účinnost. Naše společnost GHC Invest, která se
touto problematikou dlouhodobě zabývá, Vám nabízí možnost ukázky čisticích přípravků přímo ve Vašem provozu! Kontaktujte nás a domluvte si
předvedení přímo ve Vašem provozu. Pomůžeme Vám s výběrem a ředěním
jednotlivých přípravků.
Většina produktů řady GHC cleaner jsou koncentráty a před použitím
vyžadují ředění. Doporučené ředící poměry najdete u jednotlivých produktů. Všechny biocidní přípravky jsou certiﬁkovány akreditovanou
laboratoří na účinnost a registrovány v databázi biocidních přípravků
Ministerstva zdravotnictví.
POUŽITÍ V PRAXI

Šetrný čisticí prostředek určený na každodenní čištění
Tekutý čisticí přípravek je vhodný pro běžné dennodenní
čištění všech druhů povrchů. Snadno odstraňuje běžné nečistoty a zároveň je velmi šetrný a může se tak používat opakovaně, aniž by poškozoval povrch. Své uplatnění nachází
především tam, kde je pro čištění citlivých materiálů vyloučeno použití přípravků na bázi silných kyselin či louhů. Při
průběžném čištění není nutné oplachovat vodou.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek, organických kyselin a solí
Ředění pro průběžné čištění: 1:50 – 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Uni-cleaner alkalický
Čistí a odmašťuje, určený pro každodenní čištění
Tekutý čisticí přípravek je vhodný pro běžné dennodenní
čištění. Snadno odstraňuje a rozpouští mastnotu, zbytky tuků,
vosků, vápenatých mýdel, kosmetiky a dalších nečistot.
Nepění a lze ho použít k odstranění běžných organických
nečistot. Je vhodný pro čištění všech materiálů, které jsou
odolné působení roztoku se zásaditým pH. Například obklady,
dlažbu, plasty atd.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek
Ředění pro průběžné čištění: 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Uni-cleaner kyselý
Čistí a odstraňuje usazeniny, určen pro každodenní čištění
Tekutý čisticí přípravek je vhodný pro běžné dennodenní
čištění. Snadno odstraňuje a rozpouští vápenaté a minerální
usazeniny a vodní kámen. Je použitelný pro čištění všech
keramických, kovových a ostatních ploch/obkladů, které jsou
odolné vůči kyselinám.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek, organických kyselin a solí
Ředění pro průběžné čištění: 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

po vyčištění
Univerzální čisticí přípravek s desinfekční účinností

před vyčištěním

I velmi šetrné čisticí prostředky jako například
řada GHC Uni-cleaner dokáží odstranit běžné
znečištění. Vyzkoušejte naše účinné produkty
a domluvte si ukázku a předvedení čisticích
přípravků přímo ve Vašem provozu!
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Povrchově aktivní, vysoce koncentrovaný desinfekční prostředek v tekuté formě se širokým spektrem účinku, s úplným
virucidním efektem pro univerzální použití na všechny stálé
povrchy v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou,
bazénech, školách a dalších zařízeních. Kromě desinfekčních
vlastností má přípravek také vynikající čisticí účinek. Je vhodný
pro všeobecnou a plošnou desinfekci tam, kde je nutné dbát
na hygienickou čistotu. Bezchlorový přípravek s příjemnou vůní.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Tento biocidní přípravek je certiﬁkován akreditovanou
laboratoří na účinnost a registrován v databázi biocidních
přípravků Ministerstva zdravotnictví.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek, desinfekčních činidel a solí.
Optimální spotřeba des. roztoku je 300 ml/1m2 (1-4% roztok)
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání
Reakční doba desinfekčního účinku
Vysoké zatížení: 1% roztok 4 hodiny (neoplachovat),
2% roztok 15 min. 4% roztok 5 min. (nutno opláchnout)
Nízké zatížení: 1% roztok 1 hodina, 2% roztok 15 min.

Silné čisticí přípravky na extrémně znečištěné povrchy
Vysoce koncentrované čisticí prostředky, které dokáží snadno odstranit nečistoty nehledě
na jejich stáří. Jsou určeny pro důkladné čištění.
EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ

GHC Extra-cleaner alkalický

Aplikace každého čistícího přípravku je vždy popsána na etiketě. Základním
a obecným pravidlem pro všechny naše prostředky je následující postup.
Nejprve naneste čisticí prostředek na čištěnou plochu a nechte určenou dobu působit. Následně jemně rozetřete čistidlo kartáčem. Při
použití našich přípravků není nutná žádná námaha (drhnutí). Čištěný povrch
s naneseným čistidlem nesmíte nechat zaschnout, je nutné jej udržovat stále
vlhký. Pokud povrch rychle usychá, přidávejte čisticí roztok opakovaně, tak
aby povrch nevyschl, jedině tak zajistíte správné působení čisticího přípravku
a rozpouštění špíny. Nakonec čištěný povrch důkladně opláchněte
dostatečným množstvím studené vody. Alkalické čisticí přípravky
nanášejte na suchý povrch, aby dalším ředěním nebyla snížena jejich
účinnost. Zatímco kyselé čističe nanášíme vždy na mokrý povrch,
zabrání se tím poškození spáry, případně glazury, při použití příliš silného a špatně naředěného produktu. V případě nedostačujících výsledků
čištění je vždy možné použít menší stupeň ředění nebo použít silnějšího
prostředku.
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Přípravky řady GHC-cleaner jsou profesionální čisticí přípravky určené pro
profesionály. Při použití našich přípravků je velmi důležité dodržování
bezpečnosti práce. Pro aplikaci a manipulaci s daným čistidlem by měla
obsluha mít na paměti použití ochranných pomůcek, jako je obličejový štít
nebo brýle, vhodný ochranný oděv, rukavice a holinky. Pracujete se silnými
koncentráty, které se stykem s pokožkou působí dráždivě až žíravě, a proto
vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a používejte ochranné pomůcky.
Zamezíte tím tak případnému zdravotnímu problému. Zajistěte vždy, aby
obsluha pracovala v dobře větraných místnostech a po vyčištění povrch
omyjte dostatečným množstvím vody.

Čisticí přípravek s vynikajícím odmašťujícím účinkem
Tekutý vysoce koncentrovaný, alkalický, čisticí prostředek,
který účinně rozpouští mastné znečištění způsobené
různými organickými látkami - tuky, vosky, oleji, mýdly
a dalšími. Snadno odstraňuje nečistoty nehledě na jejich
stáří. Je vhodný pro univerzální čištění všech ploch, které
jsou odolné vůči působení alkalických prostředků.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek a solí
Ředění pro průběžné čištění: až do 1:100
Ředění pro důkladné čištění: 1:10 - 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Extra-cleaner kyselý
Čistí a odstraňuje usazeniny s extrémní silou
Tekutý vysoce koncentrovaný čistič s vysokou odvápňovací
silou, snadno odstraňuje vápenné a minerální znečištění.
Neobsahuje karcinogení kyseliny (dusičná, solná) a má
účinnou ochranu proti korozi. Přípravek je použitelný na
všechny keramické, kovové a ostatní plochy/obklady, které
jsou odolné vůči kyselinám.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek
a kyselin
Ředění pro důkladné čištění: 1:10 - 1:20
Ředění pro průběžné čištění: až do 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Extra-cleaner nepěnivý
Alkalický čisticí přípravek s extrémní silou

UKÁZKA PŘÍPRAVKU GHC EXTRA CLEANER GSK
Tekutý nepěnivý, alkalický čisticí koncentrát, který snadno
rozpouští mastné znečištění způsobené různými organickými látkami - tuky, vosky, oleji, mýdly a dalšími. Snadno
odstraňuje nečistoty nehledě na jejich stáří. Je vhodný pro
univerzální čištění všech ploch, které jsou odolné vůči působení alkalických prostředků.
Složení na bázi neiontových povrchově aktivních látek a solí
Ředění pro důkladné čištění: 1:10 - 1:20
Ředění pro průběžné čištění: až do 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Extra-cleaner GSK (drtič nečistot)
Super alkalický čistič na extrémně znečištěné povrchy
Přípravek naneste na suchý
povrch, nechejte působit
a pak rozetřete kartáčem

Důkladně opláchněte
velkým proudem vody,
znatelný rozdíl by měl
být vidět pouhým okem

Aplikace daného čisticího přípravku je vždy popsána na etiketě nebo bezpečnostním listu.
Samozřejmostí je naše vstřícnost a ochota poradit Vám a zdárně vyřešit veškeré problémy, které
by se mohly naskytnout.

Tekutý vysoce koncentrovaný, silně alkalický speciální čistič
na extrémní znečištění minerální i organické povahy. Je
určený pro důkladné čištění – bez nadsázky označovaný jako
„drtič nečistot“. Dokáže odstranit nánosy odolných usazenin,
jako je např. sádra, silikon a vápenec (proto zkratka
z německého originálu GSK). Zvlášť osvědčený je na čištění
problematických ploch, např. v krytých bazénech, mycích
a průmyslových halách. Výborně odstraňuje nečistoty z protiskluzových ploch například okolo bazénů apod. Přípravek
se nanáší neředěný a nechává se na inkriminovaném místě
působit min. 30min.
Složení na bázi neiontových povrchově aktivních látek a solí
Ředění pro důkladné čištění: bez ředění
Ředění pro průběžné čištění: až do 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání
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Čisticí a desinfekční gelové přípravky na svislé plochy
Čisticí prostředky ve formě viskózních tekutin vhodné pro svislé plochy. Odpovídajícím naředěním
se změní na přilnavý gel a nestékají po stěnách.
SPRÁVNÁ APLIKACE
Gelové přípravky GHC Gel-cleaner nanášíme vždy na znečištěné místo
zředěné. Nejlepší způsob jak aplikovat na stěnu tento prostředek je pomocí
nanášecí pistole s gelovou tryskou (viz. příslušenství). Na pistoli si zvolíme
dané ředění koncentrátu, a nanášíme již zředěný produkt automaticky přímo
na stěnu. Tryska nám vytváří přilnavý gel, který na stěně nestéká. Můžeme
také použít pěnovou trysku, která nám opět automaticky produkt ředí dle
žádaného nastavení a vytváří bohatou pěnu. Nanášení čistidla provádíme
vždy od spodu směrem nahoru! Obě tyto varianty jsou natolik přilnavé, že po
svislých stěnách nestékají jako běžné čisticí přípravky.
Každému doporučujeme, aby si s námi sjednal praktickou ukázku přímo
u něj v provozu. Předvedeme Vám čisticí přípravky v praxi, vysvětlíme jaké
prostředky používat na dané (Vaše) prostory. Sestavíme Vám hygienický
plán na míru. Na rozdíl od konkurenčních prostředků jsou naše gelové
přípravky kapalné a gel vzniká až použitím pistole. To zajišťuje lepší
a snažší manipulaci.
SVISLÉ PLOCHY

Čisticí a desinfekční gelový přípravek na svislé plochy
Alkalický, extrémně silný tekutý koncentrát ve formě viskózní
tekutiny, která se odpovídajícím naředěním změní na přilnavý
gel, který po svislé ploše nestéká. Je vhodný pro desinfekci
především svislých ploch ve všech oblastech, kde je nutné
dbát na hygienickou čistotu. Výjimečně dobře odstraňuje
organické znečištění a bioﬁlm, je ideální pro čištění stěn
bazénů, sprch apod. Alternativně lze použít např. k pěnovému
čištění v potravinářském průmyslu a ve velkokapacitních
kuchyních. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Tento biocidní přípravek je certiﬁkován akreditovanou
laboratoří na účinnost a registrován v databázi biocidních
přípravků Ministerstva zdravotnictví.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek, alkylů
a solí
Ředění: 1:5 – 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Gel-cleaner alkalický
Alkalický čisticí gel na svislé plochy

Nejprve naneste zředěný produkt
ve formě gelu či pěny na plochu,
kterou chcete vyčistit

Nechejte chvíli působit, použijte
měkký hadřík nebo kartáč
a rozetřete čistidlo

Tekutý vysoce koncentrovaný přípravek ve formě viskózní
tekutiny, která se odpovídajícím naředěním změní na přilnavý
gel, který po svislé ploše nestéká. Je vhodný pro čištění především svislých ploch ve všech oblastech. Výjimečně dobře
odstraňuje organické znečištění, je ideální pro čištění stěn
bazénů, sprch apod.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek, alkylů,
organických kyselin a solí
Ředění: 1:5 – 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Gel-cleaner kyselý
Kyselý čisticí gel proti usazeninám na svislé plochy

Vlivem gelové konzistence, čisticí
látka přilne ke stěně a nestéká

Po vyčištění, opláchněte dodstatečným proudem vody tak,
aby jste smyli všechny nečistoty
a na stěně nezůstala žádná
zbytková čistidla

Detail správně aplikovaného
a účinného použití čisticího
prostředku GHC Gel-cleaner

Gelové čisticí prostředky nanášíme vždy na
znečištěné místo zředěné. Nejlepší způsob je
použití nanášecí pistole s gelovou nebo pěnovou
tryskou.
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Tekutý vysoce koncentrovaný přípravek ve formě viskózní
tekutiny, která se odpovídajícím naředěním změní na přilnavý
gel, který po svislé ploše nestéká. Je vhodný pro čištění především svislých ploch ve všech oblastech. Výjimečně dobře
odstraňuje vápenaté usazeniny a minerální znečištění, je
ideální pro čištění stěn bazénů, sprch v krytých halách a sanitárních zařízeních.
Složení na bázi neiontových povrchově aktivních látek, alkylů
a organických kyselin
Ředění: 1:5 – 1:20
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

Speciální čističe na kovové a nerezové povrchy
Účinně odstraňují špínu, nežádoucí usazeniny, nánosy rzi, vodní kámen a vápenaté usazeniny.
Nepoškozují povrch a po použití zanechávají na povrchu speciální ochranou pasivační vrstvu.
ČIŠTĚNÍ NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ

GHC Steel-cleaner

Každý ocelový materiál, ale i každá nerezová ocel rezne. Může to být v horizontu
několika let, měsíců, ale i týdnů. Pod pojmem nerezový materiál si představíme
nerezovou ocel, což je směs železa, uhlíku, chromu a dalších legujících prvků
(například nikl). Samotná ocel se dále upravuje různými metodami například
legováním, pasivací, mořením atd. aby získala ještě lepší vlastnosti. Je zřejmé, že
vlastnosti vylepšujeme pomocí nového nebo změněného chemického složení
a progresivní technologií výroby stávajících korozivzdorných ocelí a jejich zpracováním. Jednou z požadovaných vlastností je samozřejmě co nejvíce omezit reznutí
materiálu. Ať se jedná o sebe lepší nerezový materiál, jedním z mnoha faktorů,
který ho ovlivňuje je prostředí, ve kterém se ocel nachází. Ať už na něj působí
vzdušná vlhkost, bazénová voda, pára, kyselé látky a jiné, postupně dochází
k porušení pasivační vrstvy na povrchu a korozivnímu napadení. Pokud se jedná
o lehké povrchové napadení, lze jej odstranit právě čisticími prostředky GHC Steelcleaner. Vždy je potřeba již od počátku chránit, vhodně čistit a ošetřovat
korozivzdorné povrchy. Pokud jsou používány nevhodné přípravky nebo je
péče opojímena a nerezová ocel je napadena do hloubky, nelze ji již vyčistit žádným čisticím přípravkem. Velmi nevhodným přípravkem na čištění nerezových ploch je například kyselina dusičná, která, odstraňuje spolu z nečistotami
i ochranou pasivační vrsrtvu. Tato kyselina při pravidelném používání naopak
vytváří podmínky pro vznik hloubkové koroze a navíc dle posledních průzkumů
zanechává karcinogení rezidua. V Německu je její použití zakázané.
POVRCHOVÁ KOROZE

Speciální tekutý čistič na nerezové povrchy
Kyselý koncentrát na čistění a ošetření nerezových a kovových
ploch. Účinně rozpouští vápenné usazeniny a nánosy rzi
s maximálním ohledem na materiál. Vytváří speciální ochranu
proti korozi a nepoškozuje původní materiál. Využijete jej při
čištění nerezových materiálů, nádob, armatur, tanků, nádrží
a bazénů. Přípravek je v Německu doporučován předními
výrobci právě nerezových bazénů.
Složení na bázi aniontových povrchově aktivních látek
a kyseliny
Ředění: 1:10 – 1:30
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Steel-cleaner forte
Vysoce účinný tekutý čistič na nerezové povrchy
Vysoce koncentrovaný, silně kyselý čisticí přípravek určený
pro čištění nerezových povrchů. Velmi účinně odmašťuje, čistí
a zušlechťuje kterýkoliv nerezový povrch. Se zvláštní silou
odstraňuje korozi a přesto je šetrný k materiálu, rozpouští
vápencové usazeniny a nánosy rzi. Má mořicí a pasivační
účinek, čímž vytváří speciální ochranu proti korozi při ošetření
kovových ploch. Přípravek je v Německu doporučován předními výrobci právě nerezových bazénů. Při použití pozor na
keramický obklad a sklo, které může naleptat.
Složení na bázi neiontových povrchově aktivních látek
a kyselin
Ředění: až do 1:10
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC Steel-cleaner glanc
Před vyčištěním

Po vyčištění

Speciální čisticí a lešticí pasta na nerezové a kovové povrchy
Speciální čisticí pasta na nerezové a kovové povrchy, obnovuje lesk a chrání materiál povrchu. Čistí a ošetřuje nerezové
plochy, ale také plochy pochromované, měděné, eloxované,
mosazné a další. Lze jej použít v potravinářském průmyslu, ve
velkokapacitních kuchyních, krytých halách apod. Díky jeho
konzistenci nachází velmi dobré uplatnění tam, kde není
možné použít čisticí prostředek ve formě roztoku. Lze také
použít na odstranění drobných rýh (šrámů) na plochách
z umělých hmot.
Složení: Ropné destiláty a vodný roztok amoniaku
Ředění: neředí se
Balení: 1 kg

Před vyčištěním

Čištění

Po vyčištění

Povrchovou rez lze odstranit, ale pokud je materiál
napaden hloubkovou korozí, nelze ji odstranit
žádným čisticím přípravkem.
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Speciální čističe určené pro čisticí stroje
Speciální čističe vyvinuté pro čisticí stroje určené pro důkladné a běžné čištění.
Neobsahují tenzidy (nevytváří bílé mapy), jsou nepěnivé a rychle schnoucí.
ČISTICÍ STROJE
Sportovní studia s ﬁtness prostorami, plaveckým bazénem, saunou a jinými
speciálně zaměřenými prostorami jsou výbornou živnou půdou pro baktérie.
Všechny možné povrchy přicházejí do úzkého kontaktu s lidskou pokožkou
a přímo na těchto plochách se zachytává nepředstavitelné množství nečistot.
Při čištění těchto míst je třeba nečistoty zcela a hygienicky odstranit
a ne je jen rovnoměrně rozstírat. Proto je důležité používat správné čisticí
stroje, ale také správné čisticí prostředky.
Čisticí přípravky GHC XLF–cleaner neobsahují tenzidy (povrchově
aktivní látky, které zabraňují osychání), tudíž povrch rychleji schne,
a nevznikají za čisticím strojem bílé mapy, které mohou zanechávat
jiné čisticí prostředky.

GHC XLF-cleaner alkalický
Alkalický čisticí přípravek určený pro čisticí stroje
Tekutý nepěnivý, mírně alkalický koncentrát, určený pro čisticí kartáčové stroje. Je vhodný pro důkladné a běžné čištění
stálých ploch v krytých koupalištích, průmyslových provozech
apod. Rozpouští mastnotu a zbavuje povrch organických
nečistot.
Složení na bázi fosfonátů a ethanolu
Ředění pro důkladné čištění: až po 1:20
Ředění pro průběžné čištění: 1:40 - 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC XLF-cleaner super
Silně alkalický čistič určený pro čisticí stroje
Nepěnivý, alkalický koncentrát, určený pro čisticí kartáčové
stroje. Je vhodný pro důkladné a běžné čištění stálých ploch
v krytých halách, průmyslových provozech apod. Přípravek
odstraňuje zejména polymerové usazeniny, otěr a stopy po
vysokozdvižných vozících a podobná znečištění.
Složení na bázi fosfonátů a ethanolů
Ředění pro důkladné čištění: až po 1:20
Ředění pro průběžné čištění: 1:40 - 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

GHC XLF-cleaner kyselý
Kyselý čisticí přípravek určený pro čisticí stroje
Nepěnivý, kyselý koncentrát, určený pro čisticí kartáčové
stroje. Je vhodný pro důkladné a běžné čištění stálých ploch
v krytých halách, průmyslových provozech apod. Přípravek
odstraňuje zejména vápenné usazeniny a cementové nánosy.
Jediný kyselý přípravek na trhu!
Složení na bázi organických a anorganických kyselin
Ředění pro důkladné čištění: 1:5 - 1:20
Ředění pro průběžné čištění: 1:50 - 1:100
Balení: 10 l, 30 l, jiné typy balení na vyžádání

POUŽITÍ NA VELKÉ PLOCHY

Účinnost čisticích strojů je především ve vysoké mycí
síle, kterou je možno snadno a rychle aplikovat
hlavně na velké plochy. Právě tato mycí síla je
zesílená použitím vhodných čisticích přípravků
v kombinaci s vysokým odsávacím účinkem.
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Před vyčištěním

Po vyčištění

Pomůcky pro čištění
Správná volba kvalitních a vhodných pomůcek pro čištění, dokáže úklid posunout do jiné
roviny uklízení.
POMŮCKY PRO SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ

Víceúčelový otočný kartáč

Profesionální čištění není jen o samotných čisticích přípravcích, ale také o jejich správné aplikaci, technice čištění a hlavně o zpříjemnění a zefektivnění
této činnosti pro obsluhu, která má úklid na starosti. Bez výběru vhodných
pomůcek pro čištění bude úklid opět neefektivní a nedosáhne se cíleného
úspěchu.

Vlivem otočného kloubu se s kartáčem lépe manipuluje a lze jej použít i v těžko přístupných
místech. Speciální postavení štětin umožňuje
snadné čištění a lze ho používat i v rozích. Na
kartáč se nemusí usilovně tlačit, stačí jen jemně
čisticí přípravek pomocí kartáče rozetřít. Kartáč je
odolný proti nárazům a působení kyselin a louhů.
Pracovní šířka 300 mm, odolný proti vysokým
teplotám! Robusní z dlouhou životností.

Nanášecí pistole s gelovou a pěnovou tryskou
Na pistoli připojíme přívod studené vody. Zvolíme
požadované ředění, které si lze manuálně nastavit.
Pistole injektorovým efektem přisává chemikálii
a vytváří tak správně naředěný produkt.

Víceúčelové kartáče
Robustní kartáče se speciálním postavením štětin.
Na kartáč se nemusí usilovně tlačit, stačí jen jemně
čisticí přípravek pomocí kartáče rozetřít. Kartáč je
odolný proti nárazům a působení kyselin a louhů.
Pracovní šířka 300 mm, odolný proti vysokým
teplotám!

Automatická dávkovací stanice
Stanici připojíte k přívodu studené vody, zmáčknutím tlačítka stanice automaticky dávkuje již
správně a vždy konstantně naředěný čisticí
přípravek. Ředění lze manuálně volit pomocí
výměnných trysek. Použití automatické dávkovací
stanice vede ke snížení spotřeby čistících
přípravků.

Speciální dávkovač na kanystr
Armaturu připojíte k přívodu studené vody,
následně ji našroubujte na hrdlo kanystru
s koncentrovaným čisticím prostředkem. Správné
naředění produktu zajišťuje tryska uvnitř armatury,
která k proudu vody přisává chemikálii v potřebném
množství, naředěný produkt tak rovnou stáčíme do
prázdné nádoby. Použití dávkovače také umožní
snížit spotřebu čisticího přípravku.

Stěrky
Velmi odolné stěrky s přilnavou gumou dokáží precizně odstranit tekutiny z rozmanitých povrchů.
Stěrky jsou odolné proti nárazům, působení kyselin
a louhů. Pracovní šířka 400 a 600 mm.

Víceúčelový aplikátor na houbičku
Speciální nástavec, na který lze přichytit čisticí
výměnné houbičky, přichycení se provádí pomocí
výkyvných kovových svorek. Nástavec je odolný
proti působení kyselin a louhů, vydrží teploty i přes
100°C.

Čisticí výměnné houbičky
Praktická násada pro kartáč, stěrky a houbičky
Délka 150 cm, robustní a ergonomická tyč s optimálním upevněním pro jednotlivé příslušenství.
Vlivem vyjímečné konstrukce nedochází ke stékání
čisticího přípravku po násadě. Protiskluzová rukojeť zaručuje optimální manipulaci.

Používají se k šetrnému čištění různorodých
povrchů, připínají se na nástavec, jsou odolné proti
působení kyselin a louhů. Využijete je na čištění
nerezu, hliníkových dílů, keramických ploch,
pryskyřic a plastů. Po vyčištění, důkladně properte
houbičku vodou a nechejte uschnout.
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Všechny produkty GHC-cleaner jsou zalistovány
v seznamu čisticích prostředků od sdružení Německých výrobců různých povrchových materiálů.
(nerez, dlažba, obklady). Naše produkty neobsahují
kyselinu chlorovodíkovou ani kyselinu dusičnou!

O vhodných čisticích přípravcích jsme se už zmínili. Je velmi důležité jak
a čím budete čistit svůj provoz a obvykle na první pohled ta nejlevnější a nejjednodušší možnost nebývá zrovna ta správná. Často se setkáváme ve své
praxi s provozovateli, kteří nám tvrdí, že používají kyselinu chlorovodíkovou
na čištění obkladů a dlažby a kyselinu dusičnou na čištění nerezi. Důrazně
upozorňujeme, že obě tyto kyseliny, silně narušují povrch těchto materiálů
a dochází k jejich trvalému poškození. Např. u obkladů/dlažby dochází
k narušení povrchové úpravy (glazury) a na povrchu se začínají vytvářet mikro
póry, ve kterých se usazuje nečistota. Takto usazené nečistoty lze pak jen velmi
těžko odstranit. Vždy se snadněji a levněji udržuje hladký a neporušený povrch.
Při dlouhodobém používáni kyseliny chlorovodíkové dochází pak k situaci,
kdy kyselina rozežírá obklad/dlažbu do hloubky a postupně dál narušuje její strukturu až ji úplně rozruší. Obklad/dlažba buď praskne, nebo se úplně vydrolí. Proto
mějte vždy na paměti, jaké čisticí výrobky používáte a od jakého dodavatele.
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Hygienický plán
Nabízíme opravdu komplexní řešení pro úklid Vašeho provozu, dokážeme Vám zpracovat
hygienický plán, který je vždy vytvořen individuálně na konkrétní Vaše zařízení. Přesně
deﬁnuje jaké čisticí prostředky používat, v jakých místnostech, kolikrát denně, jak je ředit,
k čemu slouží apod. Vždy přistupujeme k zákazníkovi individuálně a naší snahou je, aby
zákazník dostal kompletní a profesionální informace „ušité na míru“ pro jeho zařízení.

Ukázka hygienického plánu

cleaner

Oblast: Sprchy
Použití
Obklady ve sprše

Produkt (popis)

Ředění

GHC Gel-cleaner alkalický

1:5
cca 10 min
do 1:20

Čisticí přípravek (ředěný):
• Nanést gelovou tryskou
• Nechat působit
• Vydrhnout kartáčem
• Opláchnout pitnou vodou

1:20

Čisticí přípravek (ředěný):
• Nanést gelovou tryskou
• Nechat působit
• Vydrhnout kartáčem
• Opláchnout pitnou vodou

K odstranění:
• Organické znečištění
• Oleje, tuky, zbytky mýdla

Obklady ve sprše

GHC Gel-cleaner kyselý

Čas
působení

cca 15 min

K odstranění:
• Minerální znečištění
• Vápenaté usazeniny

Sprchová vana

GHC Uni-cleaner alkalický

1:20

cca 10 min

Čisticí přípravek (ředěný):
• Nanést a rozetřít
• Vydrhnout kartáčem
• Opláchnout pitnou vodou

1:20

cca 30 min

Čisticí přípravek (ředěný):
• Nanést a rozetřít
• Vydrhnout kartáčem
• Nechat působit
• Opláchnout pitnou vodou

K odstranění:
• Organické znečištění
• Oleje, tuky, zbytky mýdla

Podlaha před sprchou

GHC Uni-cleaner kyselý
K odstranění:
• Minerální znečištění
• Lehké znečištění

Podlaha před sprchou

GHC Des-cleaner Universal

Aplikace

2 %ní

cca 15 min

Pro desinfekci ploch

Čisticí přípravek (ředěný):
• Nanést a nechat působit

Perioda
D T M P

Ostatní

   

• Pro svislé plochy
• Dodržujte bezpečnostní
pokyny
• POZOR! Žíravé! Louh!

   

• Pro svislé plochy
• Před použitím plochu
navlhčete
• POZOR! Žíravé! Kyselina!

   

• Dodržujte bezpečnostní
pokyny
• Vždy dodržujte dobu
působení
• POZOR! Žíravé!

   

• Dodržujte bezpečnostní
pokyny
• Vždy dodržujte dobu
působení
• POZOR! Žíravé!

   

• Dodržujte bezpečnostní
pokyny
• Vždy dodržujte dobu
působení
• POZOR! Žíravé!
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Důležité: Pokud přípravky ředíte manuálně, vždy přidávejte koncentrát do vody, nikdy ne obráceně!
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro použití!
D = denně T = týdně M = měsíčně P = podle potřeby

Kromě hygienického plánu Vám zpracujeme týdenní plán čištění jednotlivých prostor, podrobné návody na čištění, formuláře kontroly čištění a další dokumenty pro profesionální řešení problematiky úklidu.

Celkové náklady na čištění
Náklady na úklidový
personál

10%

72%

10%

8%

GHC Invest, s.r.o.
Gruppe Gerling, Holz & Co
Korunovační 6,
170 00 Praha 7

Čistící prostředky

Pomůcky pro čištění
(stroje kartáče, houbičky)
Administrativa a správa
(vytváření čisticích
hygienických plánů,
kontrola objednávek,
reklamací a jiné)

Tel: 233 374 806
Fax: 233 371 373
info@ghcinvest.cz
www.ghcinvest.cz

Při vzájemné spolupráci Vám pomůžeme
s výběrem vhodných čisticích přípravků,
servisem, poradenstvím a dalšími službami, které pomohou snížit Vaše náklady
a docílit dokonale čistého provozu. Ten
Vám zajistí spokojené zákazníky, kteří se
k Vám budou rádi vracet a doporučí Váš
provoz dalším potencionálním zájemcům.

Obchodně techničtí poradci:
Čechy - p. Pech, tel: 731 570 282, pech@ghcinvest.cz
Morava - p. Masařík, tel: 731 107 048, masarik@ghcinvest.cz

