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Az MD sorozat, valamint az összes tisztítószer 

gyártásához kizárólag tanúsított megújuló forrásból 

származó energiát használunk fel.

Magas  termelési,  szervezési  és  szabványokat  követünk,  

amelyeket  az  ISO  9001,  ISO  szabványokon  keresztül  

figyelünk  és  garantálunk. 14001,  ISO  45001  

tanúsítványok.  Megszereztük  továbbá  a CONAI  díj  a  

fenntartható  csomagolásért.

Termékeinket  újrahasznosított  papír  csomagolással  

forgalmazzuk és/vagy  FSC.

A  PLASTICAMBIENTE  jelzéssel  ellátott  tárolóedények  

legalább  30%-ban  újrahasznosított  műanyagból  

készülnek.

Ezen tisztítószercsalád  lényegesen  csökkenti  a 

beszerzési,  szállítási  és  tárolási  költségeket,  valamint  

azok  hulladékkezelés  költségeit, biztosítva  a  kiváló  

minőséget,  megfizethető  áron.

PLASTICAMBIENTE 
PROJKET

Egy nagyon egyszerű ötletből született meg: a 

tisztítószerekben található vízmennyiség 

lecsökkentésével, drasztikusan sikerült lecsökkenteni a  

műanyagfelhasználást annak csomagolásában!

Az  MD  termékcsalád  megfelelő  adagolású  

flakonokból,  adagolópumpás  kannákból,  egyadagos  

flakonokból és  hígítókból  áll,  amelyek  könnyű  és  

azonnali  felhasználást  tesznek  lehetővé.
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Kevesebb víz. Kevesebb műanyag. 

Az  Interchem  Italia  1987  óta  vesz  részt  a  hulladékcsökkentésben  azáltal,  
hogy  folyamatosan  keresi  a  professzionális  tisztításhoz  szükséges  új,  
fenntartható  megoldásokat .  Az  elmúlt  években  a  tisztitási  piacon  
bekövetkezett  változások  tükrözik  cégünk  természetes  fejlődését,  
áthelyezve  a  hangsúlyt  a  környezetbarát  termékek  keresésére,  amelyek  
lehetővé  teszik  a  természeti  erőforrások  megőrzését  és  a  környezet  
védelmét.
Ezért  az  MD  sorozat  egyszerű  koncepciójából  indultunk  ki:  távolítsuk  
el  a  hagyományos  mosószerekben  lévő  víz  nagy  részét,  ami  a  
következőket eredményezi:

Lecsökkenti 95%-al a 
műanyagfelhasználást, 
mind a flakon, mind a 
csomagolását illetően

Drasztikus  súly-  és  
térfogatcsökkentés a  

logisztikai  
szállításhoz.
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A professzionális 
tisztítószerek, az MD 
koncentrátumok jelentik azt a 
megoldást, amely lehetővé 
teszi a professzionális 
tisztítószerek egyszerű, 
pontos, biztonságos és 
hulladékmentes hígítását.

AZ MD VONAL

A koncentrált termékek hígítása gyakorlati adagolási rendszereken keresztül 
történik, mint például flakonok, vödör, mosogató és takarítógép. Az 
adagolási módszerek a következők:

MŰKÖDÉSI ELVE

egy-adagos adagoló 
fejes

adagoló 
pumpás kanna

hígító

Az  MD  rendszer  lehetővé  teszi  a  következők  elkészítését: 

• használatra kész tisztítószer

• hígítandó  tisztítószerek
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Miért válassza az MD vonalat?

Alacsony környezeti ráhatás

Az  MD  három  fontos  előnyt  garantál:  csökkentjük  
a  mosószerekben  lévő  víz  mennyiségét,  védjük  a  
környezetet  és  megóvjuk  a  természetes  
erőforrásokat  a  jövő  generációi  számára.

Ennek  a  megközelítésnek  köszönhetően  95%-kal  
tudtuk  csökkenteni  e  vonal  kiszerelését  és  
csomagolását  (műanyag  és  karton),  valamint  a  
szállítandó  áruk  mennyiségét.

Pontos  adagolás

Az  MD  koncentrált  termékeket  pontos  
adagolórendszerekkel  hígíthatók,  amelyek  célja,  
hogy  a  termékeket  felhasználóbaráttá  tegyék.

A  különböző  formátumok  címkéjén  található 
utasítások  világosak  és  intuitívak ,  hogy  
garantálják  a  kezelők  számára  a  maximális  
pontosságot  a  tisztítási  műveletek  során.
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Mely szektoroknak ajánljuk?

Az  MD  sorozatot  úgy  tervezték  és  készítették,  hogy  megfeleljen  a  
professzionális  takarítás  minden  területén:  éttermek,  kávézók,  
irodaházak,  iskolák,  pihenőházak,  szállodák  és  társasházak.

Jelentős  megtakarítás

Az  MD  koncentrált  tisztítószercsalád lehetővé  
teszi  a  hulladék  beszerzési,  szállítási,  tárolási  
és  ártalmatlanítási  költségeinek  jelentős  
csökkentését,  kiváló  minőséget  garantálva  
versenyképes  áron.

szállodák idősek otthona társasházak

éttermek kávézók iskolákirodák
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Hogyan hígítsa?

40 ml
Egy-adagos

1000 ml 
ADagolófejes
flakon

5000 ml 
Kanna
20 vagy 30 ml 
pumpával

1000 ml 
flakon
adagolós kupakkal

750 ml 
flakon
szórófejjel

MD1

MD10

MD3 MD301 MD304 MUNIOCID 
DD 70MD312 MD321MD310

2 doses

Kiszerelések
1000 ml Adagolófejes
 5000 ml kanna 20-as pumpával  
5000 ml tartály

HASZNÁLAT 
Hígítsa fel a terméket egy vödörben 
vagy takarítógépen belül: 1 adag az 
adaolgófejes flakonból vagy 1 adag a 20 
ml-es pumpával vagy egy adag dosamix 
0.2%-ban

Kiszerelések
5000 ml tartály 30-as pumpával

HASZNÁLAT 
Hígítsa fel a terméket a speciális 500 ml-
es flakonban az oldalsó adagolófejes 
típusban: 2 adag 30 ml-ként (60 ml).

vagy

padlósúrológép

0,2 %

1 adag1 adag

600 ml 
flakon
nyomófejjel

500 ml 
flakon
oldalsó 
adagolóval Dosamix Víz

8-10 literes 
vödör

50 literes 
mosogató
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Kiszerelések
5000 ml tartély  20 ml-es pumpával 
40 ml-es egy-adagos

HASZNÁLAT 
Egy egy-adagos, vagy 2 adag a 20 ml-es 
pumpvával, felhígítva vízzel lehetővé tesz 
egy 1000 ml-es mérőflakonos flakon 
feltöltését 

MD1 PLUS MD2 PLUS MD3 PLUS

Kiszerelések
5000 ml tartály 20 ml-es pumpával

HASZNÁLAT 
1 adag 20 ml -es  pumpával felhígítva vízzel 
tökéletes egy 50 literes mosogatóhoz. 3 adag a 
20 ml-es pumpával, felhígítva vízzel lehetővé 
teszi a megfelelő méretű, adagolós flakon 
feltöltését, tökéletes szivaccsal történő 
használatra.

MD12

1 adag

3 adag

1 adag2 adag

vagy vagy

1 - 2 nyomás

2 adag

vagy

Kiszerelések 
40 ml egy-adagos
1000 ml adagolófejes flakon 
5000 ml tartály 30-as pumpával

HASZNÁLAT 
1 egy-adagos, vagy 2 adag azadagolófejes 
verzióból vagy 1 30ml-es pumpás adag 
felhígítva vízben, lehetővé tesz egy 750 ml-
es flakon feltöltését

MD7 MD9 MD335
MUNIOCID 
DD 70

MD10 MD11 MD13 MD16 MD332MD312 MD321
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PIKTOGRAMMOK 

SZÍNKÓD

SZÍN- 
KÓD 

PIKTOGRAMMOK

HOL HASZNÁLJA 
A TERMÉKET

TERMÉK 
LEÍRÁS 

PADLÓTISZT. UNIVERZÁLIS 
ZSÍROLDÓ

SPECIFIKUS TISZTÍTÓSZ. FÜRDŐSZOBA
TISZTÍTÓ

VÍZKŐOLDÓ BÚROT ÉS ABLAKZSÍROLDÓ KÉZI
MOSOGATÁS

Érthető és  intuitív  címkék

OADLÓ

PADLÓSÚROLÓGÉPPEL

TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

FÜRDŐSZ. ÉS
PADLÓ

FÜRDŐSZ. ÉS
KONYHA

SPECIFIKUS 
TISZTÍTÓSZER 

ÜVEG, ÉS MULTI-
FUNKCIÓ

CITROM/CITRUS
ILLATANYAG

PORTÖRL. ÉS
PADLÓ

KONYHA ÉTEL-
FELDOLGOZÓ

GÉPEK 

ILLATOSÍTOTT SZÓRÓFEJJEL
TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT

FELMOSÓ KOCSIVAL
ÉS MOPPAL 
TÖRTÉNŐ 

HASZNÁLAT

WC VÍZKŐOLDÁS

KÉZI MOSOGATÁSPORTÖRLÉSREFÜRDŐSZ.

SZIVACCSAL

TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT



TERMÉKEK



MIRE HASZNÁLHATÓ
Virágcsokor-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi 
használatra kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt 
esetében is. Nem igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. 
Kézi, illetve gép használatra is alkalmas.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket 8-10 literes vödörben, az alábbi kiegészítőket használva: 
hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc)  5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával -  1  adag (20 ml)  adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).

HASZNÁLAT 
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

VIRÁGCSOKOR-
ILLATÚ 

PADLÓTISZTÍTÓ

MD301

PADLÓ
Kiszerelés 1000 ml 5 L
db / karton 6 2 + 1 20 ml-es pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990216 8007134990537

MIRE HASZNÁLHATÓ
Tengeri szellő-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi 
használatra kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt 
esetében is. Nem igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. 
Kézi, illetve gép használatra is alkalmas.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket 8-10 literes vödörben, az alábbi kiegészítőket használva: 
hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc)  5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával -  1  adag (20 ml)  adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).

HASZNÁLAT 
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

TENGERI SZELLŐ
ILLATÚ   

PADLÓTISZTÍTÓ

MD3

PADLÓ
Kiszerelés 1000 ml 5 L

6 2 + 1 20 ml-es pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134998625 8007134998618

MIRE HASZNÁLHATÓ
Citrus-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi használatra 
kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt esetében is. 
Nem igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. Kézi, illetve 
gép használatra is alkalmas.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket 8-10 literes vödörben, az alábbi kiegészítőket használva: 
hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc) ⦁ 5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával -  1  adag (20 ml) ⦁ adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy 
padlósúrológépet használva. Nem szükséges öblíteni!

CITRUS-ILLATÚ 
PADLÓTISZTÍTÓ

MD1

PADLÓ
Kiszerelés 1000 ml 5 L
db / karton 6 2 + 1 20ml-s pumpa

karton / réteg 20 15
Réteg / raklap 80 60
EAN kód 8007134998663 8007134998656

db / karton



MIRE HASZNÁLHATÓ
Szuperkoncentrált padlótisztító, minden fajta mosható felülethez: iskolák, 
kórházak, nyilvános irodák, óvodák, idősek otthona, bankok, edzőtermek, stb.. 
Ragyogóan tisztán tartja a felületeket, mindemellett csíkmentsen. Gyorsan 
szárad, és kellemes tiszta illatot hagy a helyisgében. Nem kezdi meg a viaszolt 
felületeket. Ideális kerámia és polírozott porcelán csempézett padlókhoz.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket 8-10 literes vödörben, az alábbi kiegészítőket használva: 
hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc)  5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával -  1  adag (20 ml)  adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

ALKOHOLOS- 
PADLÓTISZTÍTÓ

MD310

Kiszerelés 1000 ml 5 L
6 2 + 1 20ml-s pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990254 8007134990575

MIRE HASZNÁLHATÓ
Magnólia és Mimóza-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. 
Napi használatra kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt 
esetében is. Nem igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. 
Kézi, illetve gép használatra is alkalmas.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket 8-10 literes vödörben, az alábbi kiegészítőket használva: 
hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc)  5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával -  1  adag (20 ml)  adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

MAGNÓLIA ÉS 
MIMÓZA-ILLATÚ 
PADLÓTISZTÍTÓ

MD304

Kiszerelés 1000 ml 5 L
6 2 + 1 20ml-s pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990247 8007134990568

PADLÓ

PADLÓ

MIRE HASZNÁLHATÓ
Szuperkoncentrált, illatosított zsíroldó hatású padlótisztító, az erősen szennyezett 
felületekhez. Alacsony habzás, padlósúrológéppel is használható (szivacs, mop és vödör, 
padlósúrológép). Nem marja meg a fémeket, valamint az ötvözeteket. Kellemes illatú.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi kiegészítőket 
használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc)⦁ 5000 ml tartály 20 
ml-es pumpával  -  2 adag (40 ml) ⦁ adagolófejes flakon - 2 adag, mindkettő 20 ml (40 
ml). 
Padlótisztításhoz, hígító -  0.2% (rózsaszín adagolócső– 15 l/perc)  5000 ml tartály 
20 ml-es pumpával -  1  adag (20 ml)  adagolófejes flakonnal - 1 adag (20 ml).).

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó felületre, 
majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel, ezt követően öblítse le. 
Padlótisztításhoz: Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy 
padlósúrológépet használva. Nem szükséges öblíteni!

ERŐS 
ZSÍROLDÓ HATÁSÚ

PADLÓTISZTÍTÓ

MD312

Kiszerelés 1000 ml 5 kg

6 2 + 1 20ml-s pumpa

Karton / réteg 20 15

Karton / raklap 80 60

EAN kód 8007134990261 8007134990582

PADLÓ

db / karton

db / karton

db / karton



MIRE HASZNÁLHATÓ
Tengeri szellő-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi 
használatra kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt 
esetében is. Nem igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. 
Kézi, illetve gép használatra is alkalmas.

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

TENGERI 
SZELLŐ- ILLATÚ 
PADLÓTISZTÍTÓ

Kiszerelés 40 ml 5 L

18 2 + 1 20ml-es pumpa

Karton / réteg 48 15

Karton / raklap 480 60

EAN kód 8007134998182 8007134998175

MD3
PLUS

PADLÓ

MIRE HASZNÁLHATÓ
Citrus-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi használatra 
kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt esetében is. Nem 
igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. Kézi, illetve gép 
használatra is alkalmas.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Egy flakonnyi hígított termék elkészítéséhez, öntsön a kijelölt flakonba 
megfelelő dózisú szert,az alábbi kiegészítőket használva: 

 hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával  -  2 adag (40 ml)  ⦁ egy-adagos 40 ml - 1 adag ⦁ Öntsön 1 vagy 2 
kupaknyi hígítatlan terméket egy 8-10 literes vödörbe ⦁ 1 egy-adagos 40 ml 
használható fel, közel 100 liternyi kész termékhez, padlósúrológép esetében. 

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

CITRUS- ILLATÚ 
PADLÓTISZTÍTÓ

Kiszerelés 40 ml 40 ml 5 L

db / karton 6 + 1 FL 18 2 + 1 20ml-es pumpa

Karton / réteg 19 48 15

Karton / raklap 228 480 60

EAN kód 8007134998076 8007134998243 8007134998236

MD1
PLUS

PADLÓ

MIRE HASZNÁLHATÓ
Virág-illatú szuperkoncentrátumú, karbantartási tisztítószer. Napi használatra 
kifejlesztve, minden padlótípusnál alkalmazható, még viaszolt esetében is. Nem 
igényel öblítést, nem hagy sávokat, és órákig megőrzi illatát. Kézi, illetve gép 
használatra is alkalmas.

HASZNÁLAT
Mossa fel a padlót moppot, vödröt és facsarót, vagy padlósúrológépet 
használva. Nem szükséges öblíteni!

VIRÁG-ILLATÚ 
PADLÓTISZTÍTÓ

Kiszerelés 40 ml 5 L

db / karton 18 2 + 1 20ml-es pumpa

Karton / réteg 48 15

Karton / raklap 480 60

EAN kód 8007134998212 8007134998205

MD2
PLUS

PADLÓ

db / karton

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Egy flakonnyi hígított termék elkészítéséhez, öntsön a kijelölt flakonba 
megfelelő dózisú szert,az alábbi kiegészítőket használva: 

 hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával  -  2 adag (40 ml)  ⦁ egy-adagos 40 ml - 1 adag ⦁ Öntsön 1 vagy 2 
kupaknyi hígítatlan terméket egy 8-10 literes vödörbe ⦁ 1 egy-adagos 40 ml 
használható fel, közel 100 liternyi kész termékhez, padlósúrológép esetében. 

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Egy flakonnyi hígított termék elkészítéséhez, öntsön a kijelölt flakonba 
megfelelő dózisú szert,az alábbi kiegészítőket használva: 

 hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 ml tartály 20 ml-es 
pumpával  -  2 adag (40 ml)  ⦁ egy-adagos 40 ml - 1 adag ⦁ Öntsön 1 vagy 2 
kupaknyi hígítatlan terméket egy 8-10 literes vödörbe ⦁ 1 egy-adagos 40 ml 
használható fel, közel 100 liternyi kész termékhez, padlósúrológép esetében. 



MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultrakoncentrált, használatra kész tisztítószer, a mindennapos fürdőszoba 
tisztításhoz.  Alkalmas olyan fürdőszobák tisztítására is, ahol márvány is/vagy 
természetes kő felületek találhatóak meg. A habot egy speciális szórófejjel állítja 
elő, így biztosítva védelmet a kezelő számára, valamint effektív tisztítást, mivel a 
hab feltapad a felületekre. Tisztítja, és fényesíti a krómozott felületeket, 
hossznatartó tiszta illatot biztosítva a tisztított helyiségben.
AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: 5000 ml tartály 30 ml-es pumpával  -  1 adag (30 ml)   
hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel, ezt 
követően öblítse le.   

LÚGOS 
FÜRDŐSZOBAI 
TISZTÍTÓSZER

MD9

FÜRDŐSZOBA

MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultrakoncentrált, használatra kész tisztítószer, a mindennapos fürdőszoba 
tisztításhoz. Magas fényt biztosít, az általa tisztított felületeknek, illatosított 
vízkőoldó hatással. Ideális a vízkő eltűntetésére, valamint kialakulásának 
megelőzésére, valamint a szennyeződések megszüntetésére minden fürdőszobai 
mosható felületről: csempék, csapok, szaniter berendezések, zuhanykabinok, 
tükrök, krómozott felületek, stb.. Kellemes és hosszantartó gyümölcsös illatot 
biztosít a tisztított helyiségben, mialatt a kezelt felület hosszú ideig ragyogóan 
tiszta védett lesz.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 
ml tartály 30 ml-es pumpával  -  1 adag (30 ml)  adagolófejes flakon - 2 adag, 
mindkettő 20 ml (40 ml). Egy-adagos 40 ml - 1 adag

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó felületre, 
majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel, ezt követően öblítse le.  
Kerülje el a márvány, valamint a természetes kövön történő alkalmazását.

GYÜMÖLCSÖS 
FÜRDŐSZOBAI 
TISZTÍTÓSZER

MD7

FÜRDŐSZOBA
Kiszerelés 40 ml 40 ml 1000 ml 5 L
db / karton 6 + 1 FL 18 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 19 48 20 15
Karton / raklap 228 480 80 60
EAN kód 8007134998144 8007134998564 8007134998557 8007134998540

MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultrakoncentrált, használatra kész tisztítószer, a mindennapos fürdőszoba 
tisztításhoz. Magas fényt biztosít, az általa tisztított felületeknek, illatosított 
vízkőoldó hatással. Ideális a vízkő eltűntetésére, valamint kialakulásának 
megelőzésére, valamint a szennyeződések megszüntetésére minden fürdőszobai 
mosható felületről: csempék, csapok, szaniter berendezések, zuhanykabinok, tükrök, 
krómozott felületek, stb.. Kellemes és hosszantartó gyümölcsös illatot biztosít a 
tisztított helyiségben, mialatt a kezelt felület hosszú ideig ragyogóan tiszta védett 
lesz.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 ml 
tartály 30 ml-es pumpával  -  1 adag (30 ml)  adagolófejes flakon - 2 adag, 
mindkettő 20 ml (40 ml).
HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel, ezt követően 
öblítse le.  Kerülje el a márvány, valamint a természetes kövön történő 
alkalmazását.

FÜRDŐSZOBAI 
VÍZKŐOLDÓ 

TISZTÍTÓSZER

MD332

FÜRDŐSZOBA
Kiszerelés 1000 ml 5 kg
db / karton 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990285 8007134990605

Kiszerelés 5 L
db / karton 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 15
Karton / raklap 60
EAN kód 8007134998465



MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált használatra kész tisztítószer, az üvegek, tükrök és 
ablakok,valamint minden egyéb mosható felület tisztítására, kendő vagy papírt 
alkalmazva mellé. Nagyon gyors száradásra képes.  Pillanatok alatt elillan, nem 
hagyva csíkos foltokat a kezelt felületen.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 
ml tartály 30 ml-es pumpával  -  1 adag (30 ml)  adagolófejes flakon - 2 adag, 
mindkettő 20 ml (40 ml). Egy-adagos 40 ml - 1 adag

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje fel kendőt, vagy papírt alkalmazva.

ÜVEG ÉS MULTI-
FUNKCIÓS 

TISZTÍTÓSZER

MD11

BÚTOR ÉS ABLAK
Kiszerelés 40 ml 40 ml 1000 ml 5 L
db / karton 6 + 1 FL 18 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 19 48 20 15
Karton / raklap 228 480 80 60
EAN kód 8007134998106 8007134998403 8007134998397 8007134998380

MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált használatra kész tisztítószer, mely szagtalan vízkőoldó sav, 
zsírtalanító hatással. Kiválóan alkalmas a mészkő, valamint zsír, szappan, 
rozsdafoltok, vizeletkő, habarcs- és vakolatkivirágzás eltávolítására a 
fürdőszobából.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító - 9% (kék adagolócső – 4 liter/perc) ⦁ 5000 ml 
tartály 30 ml-es pumpával -  2 adag, mind 30 ml (60 ml). WC tisztításhoz: 
hígítson fel 2 adag  30 ml (60 ml) a kijelölt 500 ml flakonba

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel, ezt követően 
öblítse le.  WC tisztításhoz:: fújjon egy kis adagnyi, hígítatlan tisztítószert a 
toalett falára, majd súrolja meg a toalett kefével.

GYORSAN-HATÓ
VÍZKŐOLDÓ

MD10

FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA
Kiszerelés 5 L
db / karton 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 15
Karton / raklap 60
EAN kód 8007134998427

MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált használatra kész tisztítószer, amely gyors zsíroldó 
hatású, a szennyeződés és a zsír eltávolítására minden mosható felületről.
Ideális: munkalapokhoz, konyhai felszerelésekhez, íróasztalokhoz, 
bútorokhoz, mosható falakhoz, redőnyökhöz, radiátorokhoz, 
páraelszívókhoz, kerti bútorokhoz, kerékpárokhoz és 
motorkerékpárokhoz. Nem korrodálja a felületeket, és még a 
legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. Mosógépben történő 
mosás előtt folteltávolítónak is kiváló. 

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) 5000 
ml tartály 30 ml-es pumpával  -  1 adag (30 ml)  adagolófejes flakon - 2 adag, 
mindkettő 20 ml (40 ml). Egy-adagos 40 ml - 1 adag

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje  le szivaccsal vagy mikroszálas kendővel. Mindig öblítse 
le vízzel.

ZSÍROLDÓ
MD13

KONYHA
Kiszerelés 40 ml 40 ml 1000 ml 5 L
db / karton 6 + 1 FL 18 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 19 48 20 15
Karton / raklap 228 480 80 60
EAN kód 8007134998090 8007134998359 8007134998342 8007134998335



MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált használatra kész tisztítószer üveg  felületek tisztítására.  
Zsíroldja,valamint alaposan letisztítja a tükröket, kristályberendezéseke, 
emellett a kemény felületeket is (asztalok, ajtók, ablakok, zománcozott, 
krómozott, csempézett, stb.). Különféle módokon történő hígítás is, ugyan olyan 
hatékonysággal fogja tudni elvégezni az ablak, valamint a multifunkciós 
tisztításokat is. Ne használja hígítatlanul!

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) ⦁ 1 
vagy 2 adag, mind 30 ml (30-60 ml) használatra kész termékhez ⦁ 5000 ml 
tartály 30 ml-es pumpával -  1 vagy 2 adag (30-60 ml) ⦁ adagolófejes flakon - 2 
vagy 4 adag, mind 20 ml (40-80 ml) ⦁ Padlótisztításhoz: hígítsa 0,5%-ban vízben. 

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje fel kendőt, vagy papírt alkalmazva. Makacsabb foltok 
esetében, hagyja rajta a felületen tovább az oldatot.

MULTIFUNKCIÓS ÉS 
ABLAKTISZTÍTÓSZER

MD335

BÚTOR ÉS ABLAK
Kiszerelés 1000 ml 5 kg
db / karton 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990292 8007134990612

MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált használatra kész tisztítószer kifejezetten úgy kifejlesztve, 
hogy különféle eszközöket, berendezéseket lehessen vele tisztítani 
(szeletelő gépek, kések, vendéglátó berendezések, stb.), amelyeket 
felhasználnak ételkészítéshez, valamint minden olyan esetekben, 
amelyeknek H.A.C.C.P.-hez köthetőek. Illatanyag mentes. Minden felülethez 
alkalmazható (acél, műanyag, alumínium), mely zsírtalanít és hamar elillan.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: 5000 ml tartály 30 ml-es pumpával -  1 adag (30 ml) ⦁ 
hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) ⦁ egy-adagos 40 ml - 1 adag

HASZNÁLAT
A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a tisztítandó 
felületre, majd törölje fel kendőt, vagy papírt alkalmazva. 

KONYHAI 
TISZTÍTÓSZER

MD16

KONYHA
Kiszerelés 40 ml 5 L
db / karton 18 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 48 15
Karton / raklap 480 60
EAN kód 8007134998281 8007134998267

MIRE HASZNÁLHATÓ
Szuper-koncentrált és illatosított tisztítószer, a magasfokú tisztaságért. Tisztítja és 
illatosítja is egyben a kezelt felületeket. Annak köszönhetően, hogy pH semleges 
szerről beszélünk, nem veszítenek a felületek a fényükből még akkor sem, ha 
viaszolt. Nélkülözhetetlen minden olyan környezetben, ahol biztonságos higiénia 
szükséges: iskolákban, kórházakban, idősek otthonában, edzőtermekben, stb. 
Kellemes illatanyagot hagy a szobában.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa fel a terméket, az erre kifejlesztett 750 ml-es flakonban, az alábbi 
kiegészítőket használva: hígító -  4% (narancssárga adagolócső– 4 l/perc) ⦁ 5000 ml 
tartály 30 ml-es pumpával -  1 adag (30 ml)  ⦁ adagolófejes flakon - 2 adag, mind 20 
ml (40 ml) ⦁ Padlótisztításhoz: hígítson fel 8 - 10 liter vödör vízben ugyan ennyi 
adagot.
HASZNÁLAT
Használatrakész termék: A kész oldatból permetezzen kis mennyiséget közvetlenül a 
tisztítandó felületre, majd törölje fel kendőt, szivacsot vagy papírt alkalmazva. 
Makacsabb foltok esetében, hagyja rajta a felületen tovább az oldatot. 
Padlótisztításhoz: Mossa fel a felületet moppot, vödröt és facsarót vagy 
padlósúrológépet használva. Nem szükséges öblíteni!

ILLATÓSÍTOTT 
TISZTÍTÓSZER

MD321

Kiszerelés 1000 ml 5 kg
db / karton 6 2 + 1 30ml-es pumpa

Karton / réteg 20 15
Karton / raklap 80 60
EAN kód 8007134990278 8007134990599

PORTÖRLÉS ÉS PADLÓ



MIRE HASZNÁLHATÓ
Ultra-koncentrált semleges tisztítószer kézi mosogatáshoz tányérok, 
serpenyők, evőeszközök és edények. Kellemes citromesszenciával illatosított, 
zsírtalanít és szagtalanít, miközben kíméletes a kézhez. Használható 
közvetlenül a mosogatóban vagy hígítva flakonokban.

AJÁNLOTT ADAGOLÁS
Hígítsa a terméket 50 literes mosogatóban használva az 5000 ml tartályt 20 ml-
es pumpáva - 1 adag (20 ml). ⦁ Flakonban történő hígításhoz, 5000 ml tartályt 20 
ml-es pumpáva - 3 adag, mind 20 ml (60 ml) az arra megfelelő 600 ml-es 
flakonban.

HASZNÁLAT 
Helyezzen a termékből egy szivacsra, kinyomva azt a kikevert oldatot 
tartalmazó flakonból vagy csak merítse a tisztítószeres mosogatóba a 
szivacsot, dörzsölje át a eszközöket, majd öblítse le folyóvíznél.

MOSOGATÁSI
TISZTÍTÓSZER

MD12

KÉZI-
MOSOGATÁS Kiszerelés 5 L

db / karton 2 + 1 20ml-es pumpa

Karton / réteg 15
Karton / raklap 60
EAN kód 8007134998366



Előállítható mennyiségek

ADAGOLÓFEJES 
flakon 
1000 ml

Használatrakész 
750 ml flakon 
szórófejjel

Használatrakész
750 ml flakon 
szórófejjel1 25 5000 ml 

tartály1 166

MD7 MD9 MD11 MD13 MUNIOCID 
DD 70MD332 MD321MD16

ADAGOLÓFEJES
flakon 
1000 ml 50 Vödör1 5000 ml 

tartály 250 Vödör1

MD1 MD3 MD301 MD304 MD312MD310

ADAGOLÓFEJES
flakon 
1000 ml

5000 ml 
tartály1 1da12  a  25 da 83  a 166

MD335

5000 ml 
tartály

5000 ml 
tartály

Flakon
szórófejjel

Flakon
WC tisztításhoz1 183 83

MD10

5000 ml 
tartály

5000 ml 
tartály

Flakon83 adagolóval 250 Mosogató1 1

MD12

Használatrakész
750 ml flakon 
szórófejjel

Használatrakész
750 ml flakon 
szórófejjel

Az Interchem Italia Srl fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és előzetes értesítés 
nélkül módosítsa a termékleírásokat, azok használatának javítása érdekében. A 

weboldalunkon és a katalógusunkban vagy bármely más marketing kiadványban található 
fényképek és leírások tájékoztató jellegűek, és nem rendelkeznek szerződéses értékkel.
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INTERCHEM ITALIA s.r.l.
Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD) Italy
Tel. +39 049 8932391 - Fax +39 049 8932300
www.interchemitalia.it/md
info@interchemitalia.it

Il Contatto Kft.
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 120
E-mail: info@ilcontatto.hu
Tel.: +3620/232-2136




