CATALOG

Produse chimice pentru
curățenie profesională

Succesul companiei noastre este pasiunea
care ne animă!
KITER
KITER este un producător de top privind detergenții și produsele de curățat
profesionale pentru pardoseli și diverse tipuri de suprafețe.
Din 1979, cu peste 30 de ani de experiență în domeniu, KITER oferă
produse și servicii de înaltă calitate pentru următoarele piețe:
-Companii de curățenie
-Școli și universități
- Restaurante și baruri
- Industria alimentară
- Birouri publice și private
- Spitale și cămine de vârstnici
- Mall-uri și supermarketuri
- Hoteluri
- Depozite
- Săli și centre sportive
Toate produsele chimice pentru curățenie profesională sunt fabricate în
interiorul fabricii de 13 000 mp cu cele mai înalte standarde de calitate.
Procesul de fabricație este supus unor controale de calitate severe în toate
fazele sale critice, de la achiziții publice de materii prime la transformări
chimice, de la ambalare la depozitare.
Cu o gamă largă de produse și formularea chimică eficientă, KITER este
un brand internațional de renume pentru curățenia profesională și igienă, în
conformitate cu HACCP.
În 2001 KITER a primit autorizația de la Ministerul Sănătății din Italia pentru
a produce dezinfectante lichide pentru suprafețe și produse chimice.
Din 2004, sistemul de management al calității KITER este certificat de
DNV în conformitate cu UNI EN ISO 9001. Divizia KITER de cercetare
și dezvoltare este implicată în dezvoltarea și inovarea sporirii calității
produselor, folosirii unui consum mai mic de produs, precum și lărgirea
gamelor de produse.
În anul 2007 compania KITER a fost premiată cu Eticheta Ecologică
Europeană de Calitate pentru detergenți multifuncționali și produse sanitare
conform deciziei Comisiei Europene 2005/344/CE. Nivelurile de inventar
sunt monitorizate în mod constant pentru a asigura cea mai rapidă și
completă metodă de livrare a comenzilor.
Toate produsele au un set complet de date tehnice și de siguranță conform
Uniunii Europene, care se află la dispoziția clienților înregistrați.
KITER oferă sesiuni de formare în mod regulat clienților săi pentru curățenie
profesională, precum și seminarii în Italia și în țările în care KITER are
distribuitori.

Ne dorim să oferim soluțiile noastre pentru
o curățare cat mai rațională și eficientă.
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LISTA DE PRODUSE
Detergenți pentru curățenia de bază
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Agenți de curățare care îndepărtează calcarul
Decapanți
Degresanți
Detergenți pentru covoare

Intreținerea podelelor

Pardoseli elastice, PVC, linoleum și din piatră

Bucătării, cantine și
industrie alimentară
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Detergenți pentru băi
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Curățenia de întreținere
a pardoselilor

Odorizante
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Detergenți pentru
multi-suprafețe
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Detergenți pentru curățenia de bază
Agenți de curățare care
îndepărtează calcarul

Decapanți

EUKALC

EUSTRIP

Detartrant pentru suprafețele rezistente la acid
precum podele, chiuvete, obiecte sanitare, toalete,
pișoare, cabine de duș, ceramică, gresie, dale
de piatră, beton și suprafețe din oțel inoxidabil.
Formula lui puternică elimină depunerile de calcar
precum și rugina.
EUKALC lasă suprafețele curate și stralucitoare.

Decapant care nu necesită frecare sau clătire.
Este foarte rapid și nu lasă urme de reziduu.
Este potrivit și pentru decaparea podelelor care nu
mai au stratul uniform de protecție cu luciu.

Bax 12 x 1L.
Bax 4 x 3L.

Bax de 4 x 5 L.

Degresanți

FUNBALL

MAGIC GRES

Degresant multifuncțional pentru curățarea
rapidă și în profunzime a tuturor suprafețelor
și podelelor lavabile, excesiv de murdare
precum acumulare de murdărie și grăsime,
cerneală, graffiti, etc.

Degresant alcalin pentru curățarea zilnică și periodică
a podelelor dure, de gresie porțelanată, microporoase,
supuse la trafic intens (precum supermarketuri,
depozite, birouri, spitale, etc.) Potrivit pentru aplicare în
mediu uscat, cu echipament automat cu perie aspră.

Bax 12 x 750ML + 3 pulverizatoare
Bax 4 x 5 L.

Bax 4 x 3 L.

MUST
Degresant puternic alcalin, concentrat,
pentru industria alimentară și HACCP.

Bax 2 x 5 L.

Covoare

AXIS

MOQUETTE BRIAN

Detergent foarte puternic, cu acțiune rapidă
și spumare redusă, cu o formulă moderat
alcalină. Este special conceput pentru curățarea
covoarelor și a mochetelor cu echipament tip
injecție-extracție. Curăță profund, îmbunătățește
culorile și lasă un parfum plăcut de lungă durată.

Detergent foarte concentrat pentru covoare.
Dezvoltă o spumă foarte bogată, activă și uscată
care ține murdăria în suspensie și face mult mai
ușoară eliminarea acesteia. Proprietăți excelente
împotriva depunerii mizeriei și odorizante.

Bax 4 x 5L.
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Bax 4 x 5L.

Intreținerea podelelor
OMEGA PLUS

Pardoseli elastice, PVC, linoleum
și din piatră

Lac de podea cu luciu impresionant. Ofera luciu
maxim și aspectul de “suprafață umedă” chiar și
fără utilizarea echipamentelor de mare viteză. Trafic
excelent și rezistență la alunecare. Răspuns foarte
bun la viteze foarte mari la lustruire.
Bax 4 x 5L.

Curățenia de întreținere a pardoselilor
Detergenți cu nivel scăzut de spumare, nu necesită clătire. Atât pentru suprafețe protejate cât
și neprotejate. Potriviți pentru utilizare manuală cât și echipamente automate de aplicare.

CEDRO

K-LUX

Detergent concetrat ce se utilizează în special
pentru curățenia zilnică a tuturot tipurilor de
podele, cu un puternic efect de curățare și cu
un parfum intens și persistent de lămâie. Este
în totalitate fără spumă, nu necesită clătire și nu
lasă nici o urmă de depunere sau reziduu.

Efect lucios, non-alunecare.
Cu parfum floral.

Bax 12 x 1L.
Bax 4 x 5L.

Bax 4 x 5L.

MIG

KING

Detergent parfumat ce oferă strălucire pentru
curățarea rapidă a podelelor, cu un parfum
balsamic de lungă durată.
Nu face spumă și nu necesită clătire.

Detergent foarte parfumat, nu necesită clătire
și împrospătează culoarea podelelor.
Nu lasa urme și nici reziduuri. Potrivit pentru
toate suprafețele podelelor rezistente la apă.
Parfum de citrice.

Bax 4 x 5L.

Bax 4 x 5L.

SPITZ
Detergent neutru, parfumat și sanitizant
pentru curățarea manuală cât și mecanică.
Igienizează toate suprafețele rezistente la
apă în școli, spitale, hoteluri, restaurante, săli
de sport, piscine, etc.
Bax 12 x 1L.
Bax 4 x 5L.

Produs

Dozaj

CEDRO

2 % (200 ml / 10 Lt.)

K-LUX

1 % (100 ml / 10 Lt.)

KING

2 % (200 ml / 10 Lt.)

MIG

2 % (200 ml / 10 Lt.)

SPITZ

1 % (100 ml / 10 Lt.)
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Detergenți pentru multi-suprafețe
FUN BALL
Degresant multifuncțional pentru curățarea
rapidă și în profunzime a tuturor suprafețelor și
podelelor lavabile, excesiv de murdare precum
acumulare de murdărie și grăsime, cerneală,
graffiti, etc.

VRILL
Substanță rapidă pentru curățare, antistatică și gata
de a fi utilizată. Potrivită pentru curățarea zilnică a
oricărui tip de suprafață dură, geamuri, ecrane de
monitoare, aparate electronice, materiale plastice și
orice alte suprafețe rezistente la apă.
Bax 12 x 750 ML + 3 pulverizatoare.
Bax 4 x 5L.

Bax 12 x 750ML + 3 pulverizatoare
Bax 4 x 5 L.

KT 7
Curăță, împrospătează și protejază inoxul. Nu este uleios
după utilizare, se usucă imediat și este foarte lucios. Ideal
pentru elevatoare și aparate de uz casnic.

Sticle 8 x 500 ML.

Bucătării, cantine și industrie alimentară
FUN BALL

K 100

Degresant multifuncțional pentru curățarea
rapidă și în profunzime a tuturor suprafețelor și
podelelor lavabile, excesiv de murdare precum
acumulare de murdărie și grăsime, cerneală,
graffiti, etc.

Degresant alcalin puternic se utilizează pentru
cuptoare, mașini de gătit, grătare și plite. Elimină
rapid cele mai dure depozite de grăsimi și uleiuri
arse sau carbonizate.

Bax 12 x 750ML + 3 pulverizatoare
Bax 4 x 5 L.

MUST
Degresant puternic alcalin, concentrat, pentru
industria alimentară și HACCP.

Bax 2 x 5 L.
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Bax 4 x 3L + 1 pulverizator

Detergenți pentru băi
EUKALC
Detartrant pentru suprafețele rezistente la acid precum
podele, chiuvete, obiecte sanitare, toalete, pișoare,
cabine de duș, ceramică, gresie, dale de piatră, beton
și suprafețe din oțel inoxidabil. Formula lui puternică
elimină depunerile de calcar precum și rugina.
EUKALC lasă suprafețele curate și stralucitoare.
Bax 12 x 1L.
Bax 4 x 3L.

NEVERCALC
Gel puternic de igienizare și decontaminare și se folosește pentru
vasele de toaletă foarte murdare. NEVERCALC rămâne lipit pe
suprafață asigurînd îndepărtarea eficientă a petelor cauzate de
rugină, var și depozite de acid uric, precum și îndepărtarea solurilor
organice.
Bax 12 x 750 ML.
Bax 4 x 5L.

BREEZE

SPITZ

Substanță pentru menținerea curățeniei zilnice
pe toate suprafețele din baie. BREEZE este un
detergent ușor acid care previne acumularea
calcarului. Nu necesită clătire și lasă un parfum
floral plăcut.

Detergent neutru și sanitizant pentru curățarea
manuală cât și mecanică. Igienizează toate
suprafețele rezistente la apă în școli, spitale,
hoteluri, restaurante, săli de sport, piscine, etc.
lăsând un parfum de mentă.

Bax 12 x 750ML + 3 pulverizatoare
Bax 4 x 5L.

Bax 12 x 1L.
Bax 4 x 5L.

SWEET SOAP
Detergent delicat pentru mâini. Lasă mâinile
catifelate și ușor parfumate.

Bax 4 x 5L.

Odorizante
CLASS ENERGY
Odorizant lichid superconcentrat ce durează
foarte mult.
Parfum “efect de energie”.
Bax 12 x 700 ML + 12
pulverizatoare
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Curățenie profesională,
Stil italian...
100% produse în Italia

Reprezentant România: S.C. UNIVERSAL DIAMOND S.R.L.
Adresa: Calea Giulești, Nr. 14, Birou 2, Sector 1, București
Telefon: 0729 663 242 / 0736 087 785
E-mail: office@diamondcleaning.ro
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Produse chimice
pentru curățenie
profesională

KITER S.r.l. - Via Assiano 7/B - I - 20019 Settimo Milanese
(Milano) ITALIEN - Tel. +39 02 49634594 Fax +39 02 33501173
foreignsales@kiter.it - www.kiter.it

