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Презентация
В сферата на професионалното почистване компанията Kiter има
сериозен опит, придобит в продължение на повече от 30 години.
Kiter е компания, която задоволява високите изисквания на
професионалистите в бранша, благодарение на широката гама от
качествени продукти, постоянните технологични нововъведения и
програмите за обучение и система за информация от производителя
към клиента и обратно.
KITER е лидер в производството на висококачествени химични
продукти в следните сфери :
• професионално почистване
• възстановяване защита и на повърхности
• препарати за съдомиялни машини
• професионални препарати за пране
Всички препарати се произвеждат във фабриката с площ 13.000 кв.м.
От 2001 Kiter притежава сертификат от Италианското Министерство
на Здравеопазването и за производство на течни дезинфектанти за
повърхности и грижа за тялото. (aut. Min. San. n. 9/2001). На тази база
за България има издаден сертификат от Българското МЗ за биоциден
препарат.
През 2004 the Системата за Качество на Kiter беше сертифицирана от
DNV съгласно стандарта: UNI EN ISO 9001:2000.
Благодарение на Отдела за Проучвания и Нови разработки Kiter е на
световно ниво по отношение на:
• Качество и ТехнологияQuality and technology
• Ниска консумация (използване на Суперконцентрати)
• Изключително широка гама от продукти
• Еколинията - Ecolabel
KITER е първата компания в ИТАЛИЯ, която дава ноу - хау за
професионалистите.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПОЧИСТВАЩИ ФИРМИ
ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ
УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ
БОЛНИЦИ И СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ
АЕРОГАРИ И ГАРИ
СУПЕРМАРКЕТИ И МОЛОВЕ
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ
ХОТЕЛИ
ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПЕРАЛНИ
ФИТНЕС И СПА ЦЕНТРОВЕ
СКЛАДОВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАЛЕТА

ПРОДУКТИ
Основно почистване
на силно замърсени
повърхности

Универсални препарати

Обработка на подове

Екоетикет
Ecolabel

Поддържащо почистване

Препарати за
дезинфекция

Супер и Ултра
концентрати

Препарати в хранително
вкусова промишленост,
HACCP и съдомиялни

Почистване
на санитарни
помещения

Автокозметика

Перилни препарати

Основно почистване на силно замърсени повърхности
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BEST
Универсален алкален обезмаслител за
тежки замърсявания на подове, стени
и други. Притежава ЕКО ЕТИКЕТ.

FUN BALL

ULTRANET

Мощен обезмаслител. Бързо
премахва петна от мазнини, мастило,
маркери, червило, нагари,следи от
обувки, остатъци от лепило от всяка
миеща се повърхност.

Мултифункционален обезмаслител
без фосфати и сода каустик. Премахва
всякакви петна от твърди повърхности.
За ръчно и машинно почистване. Не
поврежда алуминий, боядисани
повърхности, PVC и гума

4 x 5 л.s туба.
20 x 750 ml флакони

4 x 5 л. туба.

ECOSOL
Универсален неутрален разтворител базиран на растителна основа.
Премахва мазнини, масла, мастила,
нагари от всякакви водоустойчиви
повърхности. Подходящ за
печатарската промишленост.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

K320

WINNER

Висококонцентриран киселинен
препарат. За следстроително
почистване на киселинно устойчиви
повърхности - цимент, теракота.
Премахва котлен камък от бани, WC,
душ кабини и др.

Нископенлив стрипер и обезмаслител.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

ENGINET

LINDEC

K 750

Универсален обезмаслител за
индустриални подове.

Нископенлив стрипер за ЛИНОЛЕУМ и
PVC подове.

Висококонцентриран индустриален
обезмаслител. Нископенлив,
перфектен за работа с
подопочистващи автомати.

4 x 5 л. туба.

20 л. туба.

4 x 3 кг. туба.
20 л. туба.

EUSTRIP

SCUD

BIFAST

Стрипер без изплакване и
разтъркване. Много бърз, не оставя
остатъци. Подходящ за премахване на
запечатки.

Нископенлив киселинен препарат за
естествен камък, котто и теракота.
Премахва варовикивите отлагания и
строителни остатъци.

Двуфазен алкален детергент с
отлична обезмасляваща ефективност.
Елиминира бързо и изцяло
замърсявания от олио, мазнини,
утайки и др..

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

20 л. туба.
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Киселинни препарати
AL 400 ACID

K 320

SYNCAL

Препарат на основата на фосфорна
киселина и с ниска пенливост за
основно почистване на съоръжения
и оборудване в хранително вкусовата
промишленост.

Силно киселинен препарат.
Премахва котлен камък,
налепи, ръжда . Използва се за
следстроително почистване на
киселинно устойчиви повърхности .

Кисел непенлив препарат за основно
почистване на подове, оборудване и
тръбни конструкции. Почиства от вар,
цимент, ръжда, метални соли.

4 x 5 л. туба.
4 x 3 л. туба

4 x 5 л. туба.

DECASOL

K 330

TREK

Препарат за първоначално
почистване на подове от гранитогрес,
полиран гранитогрес и клинкер след
полагането им.

Силно киселинен препарат.
Премахва гипс, вар, цимент. Ръчно
или машинно почистване на подове и
стени от теракот, фаянс.

Препарата дезодорира и
премахваваровиковите наслагвания
и ръжда без да отделя изпарения.
За ръчно почистване на санитарни
артикули, душове, умивалници,
писоари, тоалетни чинии.

4 x 3 л. туба.

4 x 3 л. туба.

PRING

JET
Kиселинен препарат с активна пяна.
Премахва котлен камък от бани, WC.
Премахва всякакви замърсявания
като: котлените наслоявания, ръжда,
мазнини и др.
4 x 5 л. туба.
12 x 0.75 л.. флакон
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4 x 3 л. туба.

Хидрофобичен импрегнатор за
теракота, порьозни камъни:
грес, полиран мрамор и гранит.

4 x 5 л. туба.
12 x 1 л. флакон

Основно почистване на подове

4 x 5 л. туба.
12 x 1 л. флакон

Разтворители и препарати за премахване на запечатки
DECERANTE
Детергент премахващ запечатки,
концентрат със силна алкалност.
Притежава способност за бързо
възстановяване на подове.

4 x 3 л. туба.

SUPRALAK SEMILUCIDO

AXIS

Запечатка на водна основа за
незащитени дървени повърхности.
Сатенен ефект.

Препарат за пране на килими
с екстрактор и без остатъци.
Почиства в дълбочина. Подходящ за
почистване с “БОНЕ”.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

ECOSOL

LEGNO OK

MOQUETTE BRIAN

Универсален неутрален разтворител базиран на растителна основа.
Премахва мазнини, масла, мастила,
нагари от всякакви водоустойчиви
повърхности. Подходящ за
печатарската промишленост.

Неутрален концентриран препарат за
ежедневно почистване и поддръжка
на паркет.

Висококонцентриран шампоан за
килими. Образува богата, активна
и суха пяна, която осигурява лесно
и качествено почистване с отличен
аромат.

4 x 5 л. туба.

4 x 3 л. туба.

4 x 5 л. туба.

BRIAN PARQUET

PRESPOTTER

Запечатка на основата на
разтворители. Осигурява естествен ,
топъл вид на дървения под.

Препарат за локално третиране на
упорити текстилни замъсявания.

4 x 5 л. туба.

4 x 1 л. туба.

Основно почистване на подове
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Обработка на подове
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Твърди и каменни подове
Теракот
Цимент и мрамор

Микропорести подове
Дървени подове
Килими, мокети

BELFLOOR
“Миещ и запечатващ” полимер.
Възстановява повърхността и блясъка
на полиращото покритие. Удължава
живота на полировката.За блясък и
лесна подръжка на необработени
повърхности.
4 x 5 л. туба.

OMEGA PLUS
Запечатка на основата на акрилен подов
лак. Осигурява блясък и “мокър ефект”.
Перфектна устойчивост на износване и
трафик. Притежава антихлъзгащ ефект.
Отличен за приложение с хай-спид
машина.
4 туби х 5 литра

COMET

OPAQUE

Уретанов акрилен подов лак с висока
износоустойчивост и твърдост.
Перфектен за винил, линолеум и
порьозни каменни настилки. Отличен
за приложение с лоу и
хай-спид машина.

Матиращ финиш за полиране на
подове.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.
12 флакони х 1 л.

EASY BUFF

PULSAR

Емулсия за почистване посредством
спрей. Премахва следи от обувки,
възстановява драскотини и възвръща
блясъка. Не оставя следи.

Блясък и “мокър ефект” дори и
без хай-спид машина. Висока
износоустойчивост и без хлъзгащ
ефект.

12 x 1 л.. флакон

4 x 5 л. туба.

EVOLUTION

TRI ON

Запечатка на водна основа за порьозни
каменни и PVC подове. Захваща се
плътно към всякакви подове. Висока
износоустойчивост. Отлично и лъскаво
покритие.

Универсален почистващ препарат ,
възстановява и санира запечатани и
незапечатани подове.

4 x 5 л. туба.

Твърди и
каменни подове

4 x 5 л. туба.
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Теракота

Цимент и мрамор
RUSTIKIT

ASTRO

DIE GRES

Запечатка на водна основа.
Отлична защита от петна и
износоустойчивост.

Кристализатор за мрамор. Придава
блясък на стар порьозен мрамор и
повърхности с калциеви отлагания.
Лесно нанасяне. Бързо действие.
Отличен блясък.

Без остатъци, без драскотини,
без изплакване. Детергент за
бързо почистване на гранитогрес,
микропорьозни повърхности,
полиран мрамор и гранит.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.
12 x 1 л.. флакони

4 x 5 л. туба.

RUSTISOL

SIGILCEM PLUS

MAGIC GRES

Течна запечатка за кото и естествен
камък. Осигурява топъл и естествен
цвят на облицовката. Подходящ за
употреба на открито и закрито.

Запечатка за циментови подове
на водна основа. Предпазва
от задържане на прах, мазни
петна, вода и химикали. Отлична
износоустойчивост. Лесна
		 поддръжка.

Обезмаслител за почистване на
микропорьозни повърхности
и гранитогрес, подложени на
тежък трафик (молове, складове,
супермаркети, болници).
Подходящ за машинно измиване.

4 x 5 л. туба.

SILIPREN
Хидрофобичен импрегнатор за
теракота, порьозни камъни и цимент.
Предпазва от мазни петна (масло,
кафе, сокове и др.). Разработен за
кухни, ресторанти, гаражи и др.

4 x 5 л. туба.
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Микропорести подове

Обработка на подове

4 x 5 л. туба.

STAIN BLOCK
Хидрофобичен импрегнатор за
теракота, порьозни камъни:
грес, полиран мрамор и гранит.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

Дървени подове

Килими и мокети

ARTESOL

SUPRALAK SEMILUCIDO

AXIS

Импегнатор на основата на естествени
смоли за незащитени (незапечатани)
дървени подове.
Подчертава естествената красота на
дървения под.

Запечатка на водна основа за
незащитени дървени повърхности.
Сатенен ефект.

Препарат за пране на килими
с екстрактор и без остатъци.
Почиства в дълбочина. Подходящ за
почистване с “БОНЕ”.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

ASSIST

LEGNO OK

MOQUETTE BRIAN

Реставрира защитени дървени
повърхности. Отличен блясък,
износоустойчивост и защита от
химикали. Не изисква шлайфане
за премахване на предишните
импрегнатори или лак.

Неутрален концентриран препарат за
ежедневно почистване и поддръжка
на паркет.

Висококонцентриран шампоан за
килими. Образува богата, активна
и суха пяна, която осигурява лесно
и качествено почистване с отличен
аромат.

4 x 5 л. туба.

4 x 3 л. туба.

4 x 5 л. туба.

BRIAN PARQUET

PRESPOTTER

Запечатка на основата на
разтворители. Осигурява естествен ,
топъл вид на дървения под.

Препарат за локално третиране на
упорити текстилни замъсявания.

4 x 5 л. туба.

4 x 1 л. туба.

Обработка на подове
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Поддръжка на подове
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BLITZ

POSEIDON

SURF

Неутрален препарат, не се нуждае
от изплакване. Осигурява чисти
помещения, без драскотини и
остатъци от препарат по пода.
Подходящ за всякакви подове.

Универсален препарат, нископенлив
суперконцентрат, притежава
ЕКОЕТИКЕТ. Не нарушава
полировката. “Средиземноморски”
аромат .

Неутрален концентриран препарат за
ежедневна поддръжка на подове. Без
изплакване и пяна със свеж аромат
на лавандула

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

DEODOR

CEDRO

VETTA

Парфюмиран препарат за обща
употреба. Почиства всякакви
устойчиви на вода повърхности.
Идеален за старчески домове.

Парфюмиран суперконцентриран
препарат за обща употреба. За ръчно
и машинно приложение на всякакви
водоустойчиви повърхности.Аромат
на плод ливански кедър.

Неутрален, ароматизиран,
нископенлив препарат за ежедневна
поддръжка на подове. Осигурява
чисти помещения, без драскотини и
остатъци от препарат. по пода.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

NEW

FLASH MELA

SPITZ

KING

Универсален препарат с ябълков
аромат и висока концентрация за
измиване без изплакване и ниска
пенливост. За ръчно и машинно
приложение на всякакви
водоустойчиви повърхности.

Неутрален парфюмиран препарат за
саниране всякакви водоустойчиви
повърхности. Подходящ за ръчно и
машинно почистване на училища,
болници, хотели, спортни зали,
басейни и др.

Неурален, концентриран препарат
за ежедневна поддръжка на подове.
Осигурява чисти помещения, без
драскотини и остатъци от препарат.
по пода. Аромат на цитрусови
плодове.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

POLISH MATE

STATOKIT AF

Неутрален препарат, не се нуждае
от изплакване. Подходящ за
ежедневна поддръжка на полирани
повърхности. Без остатъци и
драскотини от препарат по пода.

Аерозол за сухо почистване на
повърхности. Наелектризира
статично почистващия уред и
осигурява бързо и качествено
почистване.

4 x 5 л. туба.

12 x 400 ml. флакон

4 x 5 л. туба или 6 х 1 л. туби

MIG
Парфюмиран концентриран
препарат за обща употреба. Почиства
всякакви устойчиви на вода
повърхности.Аромат на борова гора.

4 x 5 л. туба.
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Супер и Ултра концентрирани препарати
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BLITZ S.C.
Силно ароматизиран, неутрален,
суперконцентриран неутрален
препарат за всякакви водоустойчиви
повърхности. Една доза 20 ml се
разрежда в 8-10 литра вода.

Суперконцентрати

6 x 1 л. дозиращи флакони

BRIO S.C.

SPITZ S.C.

Обезмаслител за почистване на тежки
замърсявания от гаражи, работни
помещения и магазини. Дълготраен
приятен аромат. Една доза 20 ml се
разрежда в 8-10 литра вода.

Саниращ
суперконцентрат
за
ежедневно почистване на санитарни
плочки, бани, тоалетни, обзавеждане
и контейнери за отпадъци. Една доза
20 ml се разрежда в 8-10 литра вода.

6 x 1 л. дозиращи флакони

6 x 1 л. дозиращи флакони

NINFA

VETTA S.C.

Универсален суперконцентрат,
ниска пенливост и “Планински”
аромат за измиване без изплакване.
Притежава ЕКО ЕТИКЕТ. Подходящ
за защитени и полирани подове.

Универсален неутрален препарат,
суперконцентрат с “Планински
аромат, подходящ за всякакви
водоустойчиви повърхности. Една
доза 20 ml се разрежда в 8-10 литра
		вода.

4 x 5 л. туба. с дозираща
помпа 30 ml.

POLISH MATE S.C.
Неутрален суперконцентрат
за измиване без изплакване на
полирани естествени каменни
подове. Една доза 20 ml се разрежда
в 8-10 литра вода.

6 x 1 л. дозиращи флакони

6 x 1 л. дозиращи флакони

POSEIDON
Универсален суперконцентрат, ниска
пенливост и “Средиземноморски”
аромат за измиване без изплакване.
Притежава ЕКО ЕТИКЕТ. Подходящ за
защитени и полирани подове.
4 x 5 л. туба. с дозираща
помпа 30 мл.
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KERSAN

NEW

Дезинфекциращ неутрален препарат
за почистване и дезинфекция
на всички типове миещи се
повърхности. Съдържа алкохол и
2-феносиетанол, което гарантира
оптимална дезинфекция.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

BETA

NEW

Мощен
препарат,
който
е
приложим върху всякакви типове
водоустойчиви повърхности като
PVC, гума и линолеум. Гарантиран
ефект.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

IDRAL

NEW

Ултраконцентрат за почистване
и дезинфекция на тоалетни и
бани с антикалциращ ефект и
отблъскващ водата ефект. Една
доза 20 ml се разрежда в 8-10
		
литра вода.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

VOLO

NEW

Универсален неутрален препарат,
суперконцентрат с “Планински
аромат, подходящ за всякакви
водоустойчиви повърхности. Една
доза 20 ml се разрежда в 8-10 литра
		вода.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

PEGASUS

NEW

Поливалентен, мощен, нископенлив,
ултраконцентриран препарат. Една
до две дози от 25 мл се разреждат в
8 литра вода. Подходящ за ръчно и
машинно почистване.
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4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

Ултраконцентрати

Характеристика на препаратите

ОБЕЗМАСЛИТЕЛИ РАЗТВОРИТЕЛИ

КИСЕЛИННИ

ПРОДУКТ

рН

доза

пяна

мирис саниращ

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ
0
3%
ниска
да
K 320
K 330
SCUD
TREK
DECASOL
JET
ECOSOL
LINDEC
K 24
HELP
EUSTRIP
WINNER
ULTRANET
BRIO S.C.
BRIO
FUN BALL
EUCAR HP 34
VIS
BEST
ENGINET
GR 500
K 750
MAGIC GRES
VARICLIN
BIFAST

ежедневно

основно

почистване

не

+

0

2%

ниска

не

не

+

0

3-5%

ниска

да

не

+

0

3%

средна

да

не

+

0.5

3-10%

ниска

да

не

+

0.5

3%

силна

да

не

+

8.5

1-5%

ниска

да

не

+

10.5

10%

ниска

не

не

+

11.5

10%

ниска

не

не

+

12

n.a.

ниска

не

не

+

12.5

10%

ниска

не

не

+

13.5

10%

ниска

да

не

+

10

0.5-2%

ниска

да

не

11

0.25%

ниска

да

не

+

12

1%

ниска

да

не

+

12.5

3%

ниска

да

не

+

13

1-5%

средна

не

не

+

13

1-3%

ниска

да

не

13.5

1-5%

ниска

не

не

13.5

3-10%

средна

не

не

+

13.5

2%

ниска

да

не

+

14

3%

ниска

не

не

14

1.5%

ниска

да

не

14

1%

ниска

да

не

14

0.5-2%

средна

не

не

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

ПРОДУКТ

рН

доза

пяна

мирис саниращ

ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДОВЕ
ниска
да
да
DAY DUE PLUS 1.5 1%
1.5
0.5-2% ниска
DIE GRES
1.5
1%
ниска
EST PLUS
7
1%
средна
DEODOR
8
1-2%
ниска
EGEO
8
0.3%
силна
NINFA
8
0.3%
ниска
POSEIDON
8.5
1%
ниска
FLASH MELA
9.5
1%
ниска
KOS PLUS
средна
POLISH MATE 9.5 1%
10
0.25%
ниска
LOTO
10
0.25%
ниска
SURF
10.5 1%
ниска
BLITZ
10.5 0.25%
ниска
BLITZ S.C.
10.5 1%
ниска
VETTA
11.5
0.25%
ниска
VETTA S.C.
n.a. n.a.
ниска
STATOKIT AF
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
1
0.25%
средна
IDRAL
7.5
0.25%
ниска
SPITZ S.C.
7.5
1-3%
ниска
SPITZ
8
0.25%
средна
KERSAN
9
2-4%
ниска
KITERSAN
готов
ниска
FAST IGIENIC 12
13
0.5-5% ниска
CROSAN
14
0.5-5% ниска
SANIQUAT 66

ежедневно

основно

почистване
+

да

не

+

да

да

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

да

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

не

+

да

да

+

да

да

+

да

да

+

да

да

+

да

да

+

да

да

+

да

да

+

не

да

+
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Почистване на санитарни помещения
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ALPE WC GEL

DAY DUE

JET

Парфюмиран гел за дезинфекция
и почистване на поалетни
чинии. Почиства и предпазва от
натрупвания на накипи. Свеж
“планински” аромат.

“Парфюмира” и почиства бързо и
перфектно санитарните помещения,
душ кабини, смесители, хромирани
елементи. Не позволява образуване
на котлен камък.

Активна пяна за отстраняване на
котлен камък, сапун, ръжда от
емайлирани и повърхности. За
основно почистване на бани, WC,
тоалетни чинии, неръждаеми и
хромирани елементи.

12 x 750 ml флаконs

20 x 750 мл. флакон

20 x 750 мл. флакон

BREEZE ANTIACQUA

EDEN

NEVERCALC

Готов за употреба препарат за
ежедневна поддръжка на санитарни
помещения. “Водоотблъскващ”
ефект. Предотватява натрупвания на
накипи. Свеж аромат на маточина.

Готов за употреба препарат за
ежедневна поддръжка на санитарни
помещения. Притежава ЕКО ЕТИКЕТ.
Не позволява образуване на котлен
камък. Ягодов аромат.

Киселиннен гел за почистване и
дезинфекция на тоалетни чинии.
Премахва органични и неорганични
отлагания. Прилепва към стените на
тоалетната и осигурява дълготраен
			ефект.

20 флакона от 750 мл.

EST PLUS
Детергент с двойно действие
(почистване и дезинфекция).
Подходящ за за ежедневна
поддръжка на повърхности в банята,
VVС, подове от теракота, гранитогрес,
клинкер и др. порьозни плочки.
3 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.
20 x 750 мл. флакон

20 x 750 мл. флакон

EST

TREK

Готов за употреба препарат, с
аромат на “праскова” за перфектна
поддръжка на тоалетни помещения,
душ кабини, смесители, хромирани
елементи. Не позволява образуване
на котлен камък.
20 x 750 мл. флакон

Препарат за почистване на плочки,
емайлирани повърхности от котлен
камък.

12 x 1 л.. флакон

DARLY
Течен дезодориращ препарат. Шест
различни варианта за осигуряване
на дълготраен приятен аромат.

12 x 1 л.. флакон
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Универсални почистващи препарати
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DARLY

K 3112

VRILL ANTISTATICO

Течен дезодриращ препарат. Шест
различни варианта за осигуряване на
дълготраен приятен аромат.

Суперконцентриран препарат за
професионално почистване на
прозорци. Отличен ефект.

Алкохолен препарат с антистатичен
ефект, готов за употреба. За
почистване на всякакви миещи се
повърхности, включително стъклени .

4 x 5 л. туба.

12 x 1 л. флакон

ECOSPEED

SPLEND

Готов за употреба препарат с приятен
аромат за ежедневно почистване на
стъклени и миещи се повърности.
Притежава ЕКО ЕТИКЕТ.

Парфюмиран, неутрален препарат
за обща употреба. Без изплакване. За
ежедневно почистване на всякакви
миещи се повърхности. За стени,
обзавеждане, врати, прозорци, мивки
			и др.

20 x 750 мл. флакон

20 x 750 мл. флакон

FUN BALL

TEKNET

Готов за употреба мощен
обезмаслител. Бързо премахва
масни петна, мастило, маркери,
червило, нагари, следи от обувки,
остатъци от лепило от всяка миеща
се повърхност.

Течен полиращ препарат за мебели.
Ефективно почиства петна, прах и
осигурява дълготраен блясък с една
операция.

20 x 750 мл. флаконs
4 x 5 л. туба.

20 x 700 мл. флакон

KOS

VIS

Универсален алкохолен препарат
за почистване и саниране на
всякакви повърхности. Подходящ за
хранително вкусовата промишленост.

Мощен суперобезмаслител. без
изплакване, моментален ефект.
Премахва мазнини, гума, графити
и остатъци от лепило от всякакви
миещи се повърхности.

20 x 750 мл. флакон

20 x 750 мл. флакон

20 x 750 мл. флакон
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ЕКО ЕТИКЕТ - Ecolabel
Европейският стандарт “ЕКО ЕТИКЕТ” е
характерен за продукти, които отговарят
на най-високите стандарти за качество и
гарантирано опазване на околната среда. За
производителите и търговците в ЕС знакът
(Цветето) на ЕКО ЕТИКЕТА носи в себе си
информация за допълнителни качества и
предимства пред конкуренцията във все поразрастващия се пазар на “ЗЕЛЕНИ” продукти и
услуги.
ЦВЕТЕТО на ЕКО ЕТИКЕТА гарантира:
• Използвване на вещества при
производството на препарати осигуряващи
минимален екологичен риск и риск за
човешкото здраве.
• Точно лимитирано използване на вещества
вредни за водите и водната флора и фауна.

BEST

NINFA

Универсален алкален обезмаслител
за тежки замърсявания на подове,
стени и други. Притежава ЕКО ЕТИКЕТ.

Универсален суперконцентрат, ниска
пенливост и “Планински” аромат за
измване без изплакване. Притежава
ЕКО ЕТИКЕТ. Подходящ за защитени и
полирани подове.

4 x 5 л. туба.

ECOSPEED

POSEIDON

Готов за употреба препарат с приятен
аромат за ежедневно почистване на
стъклени и миещи се повърности.
притежава ЕКО ЕТИКЕТ.

Универсален препарат, нископенлив
суперконцентрат, притежава
ЕКОЕТИКЕТ. Не нарушава
полировката. “Средиземноморски”
аромат .

20 x 750 мл. флакон

EDEN
Готов за употреба препарат за
ежедневна поддръжка на санитарни
помещения. Притежава ЕКО ЕТИКЕТ.
Не позволява образуване на котлен
камък. Ягодов аромат.

20 x 750 мл. флакон
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4 x 5 л. туба. дозираща
помпа 30 мл.

4 x 5 л. туба. с дозираща
помпа 30 мл.

KITERSAN

Разрешение на МЗ № 0548 - 1 от

Дезинфексиращ бактерициден препарат, базиран върху бактерицидните
свойства на DDAC / Дидецил-диметиламониев хлорид/, притежава широк
спектър на въздействие върху
всякакви бактерии Gram +
и Gram 4 x 3 л. туби

KERSAN NEW

Дезинфекциращ неутрален препарат
за почистване и дезинфекция
на всички типове миещи се
повърхности. Съдържа алкохол и
2-феносиетанол, което гарантира
оптимална дезинфекция.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

FAST IGIENIC
Готов за употреба обезмаслителдезинфектант. Без миризма.
Изключително широко приложение
във всяка сфера на хранителновкусовата промишленост и обекти
изискващи HACCP стандарти.
20 x 750 мл. флакон

POSEIDON

SPITZ S.C.

KOS PLUS

Универсален суперконцентрат, ниска
пенливост и “Средиземноморски”
аромат за измване без изплакване.
Притежава ЕКО ЕТИКЕТ. Подходящ за
защитени и полирани подове.

Саниращ
суперконцентрат
за
ежедневно почистване на санитарни
плочки, бани, тоалетни, обзавеждане
и контейнери за отпадъци. Една доза
20 ml се разрежда в 8-10 литра вода.

Концентриран универсален
алкохолен препарат за почистване
и дезинфекция на всякакви
повърхности. Подходящ за
хранително вкусовата промишленост.

4 x 5 л. туба. с дозираща
помпа 30 мл.

IDRAL

NEW

Ултраконцентрат за почистване и
дезинфекция на тоалетни и бани с
антикалциращ ефект и отблъскващ
водата ефект. Една доза 20 ml се
разрежда в 8-10 литра вода.
4 x 5 л. туба.
6 x 1 л. дозиращи флакони

6 x 1 л. флакон

4 x 5 л. туба.
20 x 750 мл. флакон

AL 106 CHLOR

GELSOAP

Мощен хлорактивен обезмаслител
с дезинфекциращо и избелващо
действие. Гарантира перфектна
хигиена и ефекасна превенция на
риска от микробна контаминация.

Сапун за бърза дезинфекция на ръце
без използване на вода. Приложим в
хранително-вкусовата промишленост.

4 x 3 л. туба

6 х 1 л. флакон
10 x 100 мл.. флакон
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хХ
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Хранително-вкусова промишленост

AL 400 ACID

SYNCAL

Висококонцентриран препарат на
киселинна основа за премахване на
накипи. Напълно премахва отлагания,
котлен камък и накипи.

Препарат за основно почистване
в предприятия, отговарящи на
HACCP стандартите. Прилага се
върху всички киселинно устойчиви
повърхности. Премахва накипи,
котлен камък.

4 x 6 кг. туба.

4 x 3 л. туба.

BIOSOAP

GLANOS

Сапун за дезинфекция. предназначен
са измиване на ръце. Използва се в
хранително-вкусовата промишленост,
болници, ресторанти.

Концентриран гел-обезмаслител
за фурни, скари и конвектомати.
Използва се в хранително-вкусовата
промишленост.

4 x 6 кг. туба.

20 x 700 кг. флакон

DETERSì

K 100

Неутален, без фосфати, препарат за
ръчно измиване на съдове и ръце.
Перфектен ефект и лек цитрусов
аромат. Използва се в хранителновкусовата промишленост, болници,
		
ресторанти.

Суперобезмаслител за фурни, скари
и конвектомати. Премахва мазнини,
тежки нагари и сажди. Използва се в
хранително-вкусовата промишленост.

4 x 5 л. туба.

FAST IGIENIC
Готов за употреба обезмаслителдезинфектант. Без миризма.
Изключително широко приложение
във всяка сфера на хранителновкусовата промишленост и обекти
изискващи HACCP стандарти.
20 x 750 мл. флакон

4 x 3 л. туба.

SANIQUAT 66
Дезинфектант с обезмасляващо
действие, на базата на амониеви
съединения. Дезинфектант,
обезмаслител и антибактериален
препарат в едно.
4 x 3 л. туба.

HACCP
ROARR
Универсален обезмаслител.
Предназначен за употреба върху
всички видове повърхности,
устойчиви на разтворители като
стомана, алуминий и алуминиеви
			сплави.
20 x 750 мл. флакон

SUPERFOAM
Алкален обезмаслител за почистване
чрез пяна. Премахва органични
натрупвания, мазнини и протеини,
унищожава бактериите, не позволява
натрупването на варовик, остава
повърхностите чисти и блестящи.
4 x 3 кг. туба.
20 л. туба.

FUN BALL
Готов за употреба мощен
обезмаслител. Бързо премахва
масни петна, мастило, маркери,
червило, нагари, следи от обувки,
остатъци от лепило от всяка миеща
се повърхност.
20 x 750 мл. флакони
4 x 5 л. туба.

стр. 25

Характеристика на препаратите
ПРОДУКТ

рН

доза

пяна

ПОЧИСТВАНЕ НА МЕБЕЛИРОВКА
7
ниска
ECOSPEED
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8
SPLEND
8
SPLEND PLUS
8
SPLEND S.C.
8
VRILL
9.5
K 3112
10
KOS
10.5
WINDY
11
SINOXID
11.5
PONY
12.5
FUN BALL
13
VIS
LUCIDANTE 105 n.a.
n.a.
TEKNET
n.a.
VETROKIT
ХИГИЕНА ЗА БАНЯТА
0
NEVERCALC
0
TREK
0
JET
1.5
BREEZE
1.5
DAY DUE PLUS
1.5
EDEN
1.5
EST
1.5
EST PLUS
2
ALPE WC GEL
2
DAY DUE
10
DIPIU’
12.5
CLORKIT
n.a.
DEOSPOR

мирис саниращ

ежедневно

основно

почистване

не

+

ниска

да

не

+

50%

ниска

да

не

+

3%

ниска

да

не

+

ниска

да

да

+

висока

да

не

+

ниска

да

да

+

ниска

да

не

+

ниска

не

не

ниска

да

не

ниска

да

не

+

ниска

да

не

+

-

да

не

-

да

не

+

-

да
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AL 400 ACID

K416

Висококонцентриран препарат на
киселинна основа за премахване на
накипи. Напълно премахва отлагания,
котлен камък и накипи.

Висококонцентриран алкален течен
основен препарат за професионални
автоматични съдомиялни машини.

4 x 6 кг.. туба.
25 кг. туба.

4 x 6 кг. туба.

K 411

K 418

Концентриран детергент на базата
на активен газ за професионални и
професионални машини за измиване
на порцелан и стъклени чаши.

Висококонцентриран алкален течен
основен препарат за професионални
автоматични съдомиялни машини.
Специално разработен за твърда
вода (над 30°F).

4 x 3 кг. туба.

20 x 700 кг. флакон

K 411 BAR

K 439

Хлороактивен детергент със силна
почистваща и хигиенизираща
способност за чашомиялни и малки
съдомиялни машини

Висококонцентриран изплакващ
течен препарат за професионални
автоматични съдомиялни машини.
Напълно премахва отлагания, котлен
камък и накипи и осигурява сухи и
		
чисти съдове.

4 x 5 л. туба.

4 x 5 л. туба.

SYNCAL
Препарат за основно почистване в
предприятия отговарящи на HACCP
стандарти Прилага се върху всички
киселинно устойчиви повърхности.
Премахва накипи, котлен камък.
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20 x 750 мл. флакон

Препарати за
Съдомиялни

Автокозметика
ENGINET

EUSTAT C100

Обезмаслител за почистване на
двигатели. Специално разработен за
миене с високо налягане. Премахва
мазни отлагания и трудно отстраними
петна. Не поврежда гумени и
пластмасови детайли.

Обезмаслител с антистатичен
ефект за измиване на автомобили.
Разработен за миене с високо
налягане. Подходящ за тунелни
автомивки.

20 л. туба.

20 л. туба.

EUCAR

EUCAR PLASTIC

Силнопенлив шампоан за ръчно
миене на автомобили. Неутрален,
не поврежда гумени и пластмасови,
хромирани и алуминиеви детайли.

Почистващ и полиращ препарат
за таблата на автомобили. Само за
професионална употреба.

20 л. туба.

5 л. туба.

EUCAR HP34
Течен обезмаслител за миене с
високо налягане. Предназначен
за автомобили, бусове, кораби,
самолети. не поврежда боята.

20 л. туба.
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Перилни препарати
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LINGE 60
K 600

LINGE 25

Ензимен препарат за ръчно дозиране,
без фосфати. Подходящ за ръчно и
машинно пране. Отлично, чисто и
парфюмирано пране.

Неутрален течен перилен препарат.
Съдържа високоонцентрирани
П.А.В. Отлично премахва мазни и
неорганични замърсявания. Може да
се използва в комбинация с Linge 20.

4 x 5 л. туба.

DETERLANA
Течен перилен препарат без
фосфати за ръчно и машинно пране.
Предназначен е за деликатни тъкани
като вълна и коприна, а също и за
цветно пране.
4 x 3 л. туба.

20 л. туба.

LINGE 30
Течен омекотител, неутрализатор и
дезинфектант.

20 л. туба.

LINGE 40

Неутрален течен перилен препарат.
Съдържа високоонцентрирани
П.А.В. Отлично премахва мазни и
неорганични замърсявания. Може да
се използва в комбинация с Linge 20.

Индустриална белина с активен
кислород. За третиране на всякакви
материи.

20 л. туба.

LINGE 20

LINGE 50

Алкален течен перилен препарат.
Предпазва ленените тъкани от
посивяване. Разработен да премахва
мазни и неорганични петна.

Индустриална белина . За третитане
на бели материи.

20 л. туба.

20 л. туба.

LINGE ENZIMATIТечен концентриран препарат за пране
с мултиензимен комплекс за пране в
професионални перални машини.
Ефикасен и при ниска и при висока
температура (30 – 60°C).
20 л. туба.

LINGE 10

20 л. туба.

LINGE 60 е дизезинфекциращ избелител
Това е нова концепция за индустриални
перални машини. Дава изключителна
степен на избелване и при пране на
		
ниска температура.

LINGE GELSOMINO
Омекотител с киселинно pH за употреба
в професионалните перални машини.
АРОМАТ НА ЖАСМИН. Премахва
остатъците от препаратите за пране и
омекотява тъканите.
20 л. туба.

LINGE WHITE
Течна добавка с киселинно pH, която се
прилага при пране в професионалните
перални машини. Омекотител с аромат
на ЦВЕТЯ. Антистатичен ефект.

20 л. туба.

20 л. туба.
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AНТИГРАФИТИ
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DECASOL

RELGRAF

Стрипер с високо съдържание
на разтворители. Перфектен за
премахване на надписи и графити от
повърхности устойчиви на киселини.

Прозрачен защитен препарат, не
променя натуралния цвят. За защита
от графити, бои, сажди и апносферни
замърсяввания.

3 л. туба.

5 л. кофа.

REMOGEL

VIS

Гел специално разработен за
премахване на графити от външни
стени, вертикални и порьозни
повърхности.

Мощен суперобезмаслител. без
изплакване, моментален ефект.
Премахва мазнини, гума, графити
и остатъци от лепило от всякакви
миещи се повърхности.

5 л. кофа.

20 x 750 мл. флакон
4 х 5 л. туба

ANTIGRAFITI TR

REMOVER 6

STACCATUTTO

Ново поколение REMOGEL, специално
разработен за премахване на графити
от външни стени, вертикални и
порьозни повърхности.

Спрей-флакон за ефективно
премахване на петна, дъвки, графити
и др.

Прозрачно покритие, което
позволява лесното премахване на
графити само с помощта на вода, след
като предварително са защитени
повърхностите с препарата. Нанася
се на интериорни и екстериорни
			стени.

1 л. флакон.

6 кг. кофа

5 л. кофа.
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Представител за България - “АРК ГРУП” ООД, ул.”РИКАРДО ВАКАРИНИ” No 2, София
1404, БЪЛГАРИЯ
тел: 02 962 58 16 - факс: 02 868 12 34- arc@einet.bg - www.arcgroup.bg
Регионални представителства:
Варна : GSM 0888 313 308
Пловдив : GSM 0888 554 954
Бургас : GSM 0887 603 110
Ловеч : GSM 0898 618 899
Самоков : GSM 0887 745 772
Разлог : GSM 0888 087 080

Chemical products for
Professional Cleaning
Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese - Milano (ITALY)
Tel. +39 02 3285220 Fax +39 02 33501173 info@kiter.it - www.kiter.it

