יבואן
בלעדי

גרניט פורצלן
PH

G LEMON

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל

נוזל ניקוי עם ביו-אלכוהול לגרניט פורצלן וקרמיקות

מק״ט

 1ליטר  5ליטר
606218 606449

מק״ט

 5ליטר
606227

מק״ט

 1ליטר  5ליטר
606476 606212

מק״ט

 5ליטר
606221

מק״ט

 1ליטר
606462

חומרי ניקוי עם ביו-אלכוהול מתייבש במהירות ושומר על הברק
הטבעי של המרצפות.
מיועד לכל סוגי הרצפות הסניטטיות

7

PH

2D GREEN TEA

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל

נוזל ניקוי עם ביו -
אלכוהול לגרניט פורצלן וקרמיקות  ,בבישום כפול

PH

WET MOPAPING / BY HAND
 100-200מ"ל 10L /

חומר חומצי מסיר אבנית ורובע אנטיבקטריאלי

יישום
ידני

מסיר לכלוך באמבטיות ,מקלחונים ,כלים סניטריים ,ריצוף חדש אחרי
שיפוץ ובנייה ,נירוסטה-מונע אבנית .מנקה ומשאיר את הברק ,מגן על
פני השטח .מיוצר עם מרכיבים ממקור טבעי בכדי לצמצם פגיעה טבעית
בסביבה ,משאיר ניחוח רענן ועשיר בריח הדרים שיוצר תחושה של ניקיון.

3

PH

CALC BR

יישום
ידני

7

נוזל ניקוי עם ביו -אלכוהול מתייבש במהירות
ושומר על הברק הטבעי של המרצפות.
מיועד לכל סוגי הרצפות הסניטטיות

FRE PLUS

יישום
ידני

WET MOPAPING / BY HAND
 50-300מ"ל 10L /

השיפוצניק  -מסיר שאריות בניה ואבנית

SINGEL -BRUSH MACHINE
 50-300מ"ל 10L /

מסיר בטון ,כתמי אבנית ,שאריות מלחים ולכלוך אחרי בניה .מנקה
ומלבין פוגות ,רצפות ואריחי קיר .אינו פוגע בנירוסטה ,ברזים ,כלים
סניטריים וניקלים .מיועד לגרניט פורצלן ,קרמיקה ,אמבטיות ושירותים

1

PH

CALC BR GEL

WET MOPAPING / BY HAND
 100-200מ"ל 10L /

ג'ל לניקוי וחידוש אמבטיות וגרניט פורצלן

ניתן לשימוש ללא דילול.

ג'ל מנקה ומחדש גרניט פורצלן  ,קרמיקות  ,אמבטיות  ,מקלחונים,
כלים סניטריים ,נירוסטה .מסיר אבנית ,אינו פוגע בנירוסטה ופלדות
אל חלד בכללי ומשאיר את הברק ומגן על פני השטח

יישום
ידני
0.5

PH

CALEXAN FORTE

WET MOPAPING / BY HAND
ישירות או בדילול
לפי רמת הלכלוך

חומר חומצי לניקוי אבנית ומינרליים

מק״ט

 1ליטר  10ליטר
13900 13901

מק״ט

מסיר ומנקה לכלוך .משאיר ניחוח לאורך זמן .משפר ושומר על ברק
מקורי .הקצפה נמוכה .מתאים לכל סוגי הריצפות.

www.e-clean.co.il

1

PH

נוזל ניקוי עם ביו  -אלכוהול למכונות שטיפה  ,בבישום כפול
 10ליטר
607447

SCRUB DRYING
 200-400מ"ל 40L /

מסיר בקלות מינרלים ,אבנית ,סיד ,חלודה ,מלט כתמים אורגניים ומשקעי
מלח .מתאים לנקיון יסודי לאחר בניה ,קרמיקות ,גרניט פורצלן ,גרנוליט,
ניקוי אסלות במצב קשה ,זכוכית במלתחות ואמבטיות.

GREEN TEA - MGT

יישום
ידני ומכונה

SCRUB DRYING
 200-400מ"ל 40L -
10

יישום
ידני ומכונה

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

שיש ואבן
PH

UNIX BLUE
משמר קריסטל מבריק מעצמו
מק״ט

 5ליטר
606222

מק״ט

 5ליטר
606230

מק״ט

 5ליטר
607449

מק״ט

 5ליטר
606456

מק״ט

 5ליטר
606475

מק״ט

 5ליטר
607319

מק״ט

 5ליטר
606191

חומר ניקוי ושימור קריסטל מיועד למרצפות ,ויניל,PVC ,
גומי ,טראצו ,שיש ,קרמיקה אבן טבעית ומוזאיקה .אינו מחליק

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל
SCRUB DRYING
 50-200מ"ל 10L /
7
יישום
ידני ומכונה.
SINGLE BRUSH
למרוח ולהבריק

PH

LC

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל

משמר קריסטל  -תחליב מגן
7

תחליב ניקוי ושימור קריסטל .מיועד למרצפות ,טראצו ,ויניל,
 ,PVCשיש ,גומי ולינוליאום משאיר ברק גבוה ואינו מחליק
PH

LC100-S

למרוח ולהבריק.
יישום
ידני ומכונה.

יישום
הברקה במכונה

ווקס למקצוענים להברקה במכונה
7

תמיסת שעווה טהורה להברקת רצפות שיש ואבן ע"י מקרצפת

PH

LSC

SINGEL -BRUSH MACHINE
שימוש טהור

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל 10L /

משמר לרצפות עם ווקס
חומר ניקוי לרצפות שעברו טיפול ווקס  ,מסיר לכלוך  ,משפר את
הברק המקורי של הרצפה  .מהיר ייבוש .ללא עקבות או סימנים.

7

PH

CS- RED

יישום
ידני

SCRUB DRYING
 25-30ג' ל 2-מ"ר

מס׳  1בסדרה  -בסיס לקריסטל
מנקה ומחדש מספק ברק מיידי .מגדיל את ההתנגדות המוגברת
משחיקה .אוטם ומונע כתמים,מתקן אזורים פגומים מדגיש את הצבעים
של הרצפה .אינו מחליק ,מעולה נגד סימנים ושריטות .מחזיר ברק
PH

CS-2
מס׳  2בסדרה  -קריסטל

3

SCRUB DRYING
 25-30ג' ל 2-מ"ר
יישום
הברקה במכונה

מספק ברק מיידי .התנגדות מוגברת לשחיקה .אוטם ומונע כתמים,
מתקן אזורים פגומים מדגיש את הצבעים של הרצפה .אינו מחליק,
מעולה נגד סימנים ושריטות .מחזיר ברק

-

PH

CST

יישום
הברקה במכונה

SCRUB DRYING
 25-30ג' ל 2-מ"ר

מס׳  3בסדרה  -קריסטל+סילר אוטם
הברקה עם סילר אוטם מספק ברק מיידי .התנגדות מוגברת לשחיקה.
אוטם ומונע כתמים  ,מתקן אזורים פגומים מדגיש את הצבעים של
הרצפה .אינו מחליק ,מעולה נגד סימנים ושריטות .מחזיר ברק

www.e-clean.co.il

יישום
הברקה במכונה
3

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

שיש ואבן
PH

SAC

WET MOPAPING / BY HAND
למרוח ישירות על הרצפה

סילר פוליארתני לגימור קריסטלי
מק״ט

 5ליטר
606228

מק״ט

 5ליטר
606215

מק״ט

 5ליטר
606223

מק״ט

 5ליטר
604033

מק״ט

 5ליטר
606457

7

סילר אקרילי לאיטום ושיפור רצפות שעברו טיפול קריסטלי,
אינו מחליק ואינו משאיר סימנים .מיועד לשיש ,טראצו ,אבן טבעית
PH

SHIELD

WET MOPAPING / BY HAND
 25-30ג'ל 2-מ"ר

ווקס אקרילי למקצוענים מבריק מעצמו ואינו מחליק

לניקוי ותחזוקה קלה יותר .ביצועים טובים נגד סימני רגל ושריטות ,מגן על
הריצפה ,נותן ברק אינטנסיבי ועמיד .מספק עמידות גבוהה לאלכוהול וחומרי
חיטוי אחרים מתאים במיוחד לבתי חולים .מתאים לרצפות ,לינוליאום,PVC ,
גומי ,טרצו ,שיש ורצפות חמר.

WET MOPAPING / BY HAND
 50-70ג' ל 2-מ"ר

סילר אקרילי

8

אוטם מפני גשם .מגן מפני כתמים ולכלוך .מסייע לניקוי
ותחזוקה .מכין לווקס עמיד בפני החלקה .מיועד לבטון,
טראצו ,שיש ואבן טבעית
PH

BRIDGE

8

ווקס אנטיסטטי  -אקרילי ,מתאים לטרצו ,שיש ,אבן טבעית ,פי וי
סי ולינוליאום  .הברקה גבוהה ומונע חשמל סטטי
PH

DC PLUS

13

מסיר שעווה ופולימרים ,מכין את הרצפה לליטוש,
מסיר ווקס ושעווה ,מונע דהיית צבע של רצפות לינוליאום ,מנקה ביסודיות,
הקצפה נמוכה ,שטיפה קלה .המוצר מתאים למרצפות ,לינוליאום ,פי וי סי,
גומי ,טרצו ,שיש ,קרמיקה וגרניט פורצלן ורצפות חמר למיניהם.
PH

SPRINT FOAM

12

חומר ניקוי כללי חזק ביותר להסרת כל סוגי השומנים

PH
13

מסיר דיו ושומנים חזקים
 1ליטר  5ליטר
מק״ט 606467 606466

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

SINGEL -BRUSH MACHINE
למכונה  - 400-800ל  10ליטר.
ידני  - 200-400לליטר
יישום
ידני ומכונה

SINGEL -BRUSH MACHINE
קרצוף  200-400מ"ל /
ללא דילול
יישום
ידני  +מכונה

מסיר את כל סוגי השומנים ומנקה כל דבר ללא
פגיעה בידיים או במשטח וללא אדים וגזים

CLEAN PLUS

ניתן לדילול  50/50עם מים
בשכבה ראשונה בלבד,
שכבה שניה למרוח
ללא דילול
יישום
יישום ידני

ווקס אנטיסטטי מבריק מעצמו

 1ליטר  5ליטר
מק״ט 606477 606225

8

PH

PROTECTOR

SINGEL -BRUSH MACHINE
למרוח ישירות על
הרצפה ולהבריק
בצמר מס׳ 2

SINGEL -BRUSH MACHINE
ל 10ליטר  200-400 -מ"ל
ניתן להשתמש טהור

הסרת סימני דיו ,סימני טוש ,סימני צבע ולכלוך כללי ללא מאמץ.
מנקה ביסודיות .יעילות ניקוי מקסימלית ללא כתמים או אדים.
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להזמנות1-700-703-203 :

יישום
ידני ומכונה

יבואן
בלעדי

המיוחדים
של בר ביצוע
PH

VITRO PLUS

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול
10

חומר מקצועי לניקוי יעיל ומהיר של חלונות ומראות.
 1ליטר  5ליטר
מק״ט 606451 606220

פורמולה מתאימה למשטחי זכוכית
וחלונות עם לכלוך רב  /שומן.
PH

MULTI

SINGEL -BRUSH MACHINE
לשטיפה ידנית
דילול  25-50 -מ"ל.
שימוש ישיר ללא דילול
6

חומר קל לשימוש,לניקוי מסכים ו. LCD
 1ליטר  5ליטר
מק״ט 606537 606471

יישום
ידני

ייבוש מהיר ,ללא שטיפה ,מנקה ומבריק בקלות וללא מאמץ משטחים
רחיצים ,פלסטיק ,חלונות ,ופורמייקה ,מתאים לכל סוגי המשטחים
והרצפות.

יישום
ידני

PH

MULTIUSOS

-

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

מבריק רהיטים וקירות שיש
מק״ט

 5ליטר
604040

מק״ט

 1ליטר
606470

מק״ט

 5ליטר
155463546

מק״ט

 5ליטר
606472

מק״ט

 1ליטר
601791

יישום
ידני

להברקת כל סוגי העץ ואף משטחי שיש ,משאיר ברק גבוה וניתן ￼￼
להברקה גם עם מכונה וגם ידני .משאיר ניחוח נעים ונקי לאחר השימוש
PH

INOX

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

מבריק ,שומר ומגן על משטחי נירוסטה

יישום
ידני

מסיר לכלוך וטביעת אצבעות.
מבריק נירוסטה וכרום ,מגן ומדגיש גוון.
מגן ודוחה מפני לכלוך נוסף.

ALYNOX

4

PH
-

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

תרסיס להברקת נירוסטה ומתכות,
שומר ומגן על משטחי נירוסטה וכד'

יישום
ידני

מסיר לכלוך וטביעת אצבעות.
מבריק נירוסטה וכרום ,מגן ומדגיש גוון  .מגן ודוחה מפני לכלוך נוסף.

NEW METAL

PH

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

מחדש נירוסטות ופלדות אל חלד

יישום
ידני

לחידוש והברקה של מתכות אל חלד  -מסיר חלודה ומחדש את פני
השטח ,מגן בפני התחמצנות חוזרת של המשטח .

SINOLOR

PH

3

SINGEL -BRUSH MACHINE
ללא דילול

מנטרל ומפיג ריחות
מתאים להעלמת ריחות של:
סיגריות ,אשפה ופירים של אשפה ,אוכל וריחות לא נעימים מכל סוג
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יישום
ידני
4

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

ווקס ופרקט /
שטיחים וספות
PH

PK

WET MOPAPING / BY HAND
 50-100מ"ל

13

חומר ניקוי יומיומי לפרקט ועץ טבעי
 1ליטר  5ליטר
מק״ט 602016 606448

יישום
ידני

מסיר לכלוך יומי ,מגן על הריצפה ומחזיר את הברק .משפר את
המראה הטבעי של עץ ,אינו מחליק ,החומר יעיל נגד סימני רגליים
ושריטות .מתאים לפרקט טבעי ,דקים ופרקט למינציה
PH

NATURAL

WET MOPAPING / BY HAND
 25-30ג' ל 2-מ"ר

13

תחליב מגן לרצפות עץ ושעם,

יישום
ידני

ברק עצמי  ,הברקה ללא ליטוש .עמיד לתנועה וניקוי רטוב.Nonslippery .
 1ליטר  5ליטר
מק״ט 606224 605084

יעיל נגד סימני רגל ושריטות .שומר ומגן על הריצפה ,מתן ברק אינטסיבי ועמיד.
מדגיש גוון אידיאלי עבור מקומות הדורשים רמת הגנה והתנגדות ברמה גבוהה.
מיועד לפרקט טבעי ,דקים ופרקט למינציה
PH

SPORT FLOOR

SINGEL -BRUSH MACHINE
למכונה  - 200-400ל  10ליטר.
ידני  - 50-200לליטר

13

לניקוי אולמות ספורט והסרת סימנים בפרקט

מק״ט

 5ליטר
606478

יישום
ידני ומכונה

חומר ניקוי להסרת סימני גומי וכדור -יד מאולמות ספורט ,מגן על הציפוי
הטבעי של העץ ומשחזר את האנטי סליפ שאבד עם השימוש בחומרים
שאינם מתאימים
PH

SX

SINGEL -BRUSH MACHINE
עד  200מ"ל ל 10-ליטר

13

שמפו שטיחים ללא קצף

מק״ט

 5ליטר
606461

מק״ט

 5ליטר
606217

מק״ט

 5ליטר
600853

מק״ט

 5ליטר
606465

יישום
ידני ומכונה

שמפו שטיחים ללא קצף לניקוי שטיחים וריפודים.
אפשרי לעבודה עם מים חמים  /פושרים  /קרים
ומשמש גם כמסיר כתמים .
PH

TMC
שמפו שטיחים עם קצף

SINGEL -BRUSH MACHINE
עד  200מ"ל ל 10-ליטר
יישום
ידני ומכונה (שואב)

8

חודר סיבים ומסיר לכלוך ,ייבוש בצורה של אבקה מאפשרת הסרת
שאריות סופית .מנטרל ריחות לא נעימים .אינו משנה את צבעם או
לאיכות הסיבים .אפקטיבי נגד כתמים.
PH

ANTIGUM
מסיר מסטיקים

יישום
ידני ללא דילול
-

מסיר מסטיקים ללא הכתמה משטיחים ומכל משטח אחר

PH

TENSO

יישום
ידני ללא דילול

מסיר כתמים
מסיר כתמים אורגניים ואנאורגניים מטקסטיל ,ביגוד ,ספות ושטיחים

www.e-clean.co.il

7

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

חומרים למכונות
שטיפה וחניונים
PH

MGT - GREEN TEE

SCRUB DRYING
 200-400מ"ל 40L -

נוזל ניקוי עם ביו  -אלכוהול למכונות שטיפה  ,בבישום כפול
מק״ט

 5ליטר
607447

10

מסיר ומנקה לכלוך .משאיר ניחוח לאורך זמן .משפר ושומר על ברק מקורי.
הקצפה נמוכה .מתאים לכל סוגי הריצפות.

ארוז  10ליטר

PH

MG

WET MOPPING / BY HAND
 50-100מ״ל

שמפו ריחני ביותר ללא קצף לשימוש במכונות שטיפה
מק״ט

 5ליטר
606231

מק״ט

 5ליטר
606455

מק״ט

 5ליטר
602023

מק״ט

 5ליטר
600847

מק״ט

 1ליטר
601224

מק״ט

 5ליטר
48284

יישום
ידני ומכונה

10

יישום
ידני ומכונה

מסיר ומנקה לכלוך .משאיר ניחוח לאורך זמן .משפר ושומר על ברק
מקורי .הקצפה נמוכה.
מתאים לכל סוגי הריצפות.
PH

MD

WET MOPPING / BY HAND
 50-100מ״ל

13

מסיר שומן וגריז למכונת שטיפה

יישום
ידני ומכונה

מסיר לכלוך כבד .מיוחד לשומנים צמחיים תעשייתים מקסימום
יעילות נגד שומן ולכלוך בעבודות מקצועיות/תעשייתיות .נמוך קצף.
זמן עבודה מירבי .לשימוש במכונת שטיפה ובאופן ידני.
PH

FME

9

חומר ניקוי יעודי למשטחי אפוקסי ובטון

WET MOPPING / BY HAND
מכונה  200-500ל 40-ליטר.
ידני  200מ"ל ל 10-ליטר
יישום
ידני ומכונה

חומר ניקוי למכונות שטיפה המיועד למשטחי אפוקסי ובטון בלבד  ,מרוכז
ביותר ומשיג תוצאות מדהימות מהשימוש הראשון  ,מסיר סימני צמיגים
ומחדש את הרצפה בכל שימוש
PH

DETAR

SINGEL -BRUSH MACHINE
 50/50מים וחומר

)(-N/A

מסיר סימני צמיגים ושמן

יישום
ידני ומכונה

חומר ניקוי  -אמולסיו  -להסרת סימני צמיגים ,שמן,
כתמים של רכבים מחניונים ,משטחים שונים ומרצפות אפוקסי.
החומר אינו פוגע במשטח
PH

STOP

SCRUB DRYING
מ"ל  - 10ל  40ליטר

מנטרל קצף למכונת שטיפה
מפחית קצף .יעיל בכל טווח .PH
מונע קצף אינו מגביל קיבולת האחסון של מכונת הניקוי.
PH

פורמולה 901

11

מסיר שומן וגריז למכונת שטיפה
מסיר לכלוך כבד .מיוחד לשומנים צמחיים ותעשייתים יעיל ביותר נגד
שומן ולכלוך כבד  .נמוך קצף .לשימוש במכונת שטיפה ובאופן ידני.
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WET MOPPING / BY HAND
ישירות או לפי רמת הלכלוך
SINGEL -BRUSH MACHINE
ישירות או לפי רמת הלכלוך
SCRUB DRYING
 200-400מ"ל 40L -
ארוז  1000/200/20ליטר

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

שואבי
אבק ומים
E2105 / E2100

הספק 2 :כ"ס W 1200 -

חוזק יניקה2250 :

שואב יבש /רטוב  21ליטר
מתאים לבתי אב ,מוסדות ,בתי מלון ולעבודות מאומצות,
מסופק עם כל האביזרים
מק״ט

 21ליטר

E2105 / E2100

E2330 / E2125
 77ליטר שואב רטוב  /יבש
מתאים לבתי אב ,מוסדות ,מפעלים ,שטיפת רכבים בתי מלון
ולעבודות מאומצות מסופק עם כל האביזרים
מק״ט  77ליטר
E2330

 37ליטר
E2125

שואב יבש  /רטוב  37ליטר

מתאים לבתי אב ,מוסדות ,בתי מלון ולעבודות מאומצות ,מסופק עם כל האביזרים

חוזק יניקה2400 :

שואב מים עם הזרקה  -גדול
 77ליטר
E2250

לניקוי ספות ,שטיחים בבתי אב ומוסדות.
עם המכשיר מגיעים וואנד לשטיחים  +קצה הזרקה לספות  +צינור
שרשורי  2.5מ׳

P2110

מק״ט

E2110

מנוע הזרקה48W :
רעש בדיציבלים67 :

הספק1200W :
חוזק יניקה2250 :

שואב מים עם הזרקה  -קטן
 21ליטר

הספק 2.3 :כ"ס 3X1200 -
חוזק יניקה2250 :
רעש בדיציבלים68 :
הספק 3 :כ"ס W 1400 -
חוזק יניקה2250 :
רעש בדיציבלים58 :
הספק1200X2 :

P2250

מק״ט

רעש בדיציבלים60 :

לניקוי ספות ,שטיחים בבתי אב ומוסדות.
עם המכשיר מגיעים וואנד לשטיחים  +קצה הזרקה לספות  +צינור
שרשורי  2.5מ׳

VIBRA 37 L

מנוע הזרקה48W :
רעש בדיציבלים60 :

הספק1200 :
חוזק יניקה2400 :

שואב יבש עם רטט
 37ליטר

מק״ט

VIBRA

מק״ט

E2110ST

מק״ט

FO3075V

רעש בדיציבלים60 :

שואב אבק יבש עם ניעור אוטומטי של הפילטר -
מופעל אוטומטית ע"י המכשיר אליו הוא מחובר

E2110ST

מיכל מים2.2 :

הספק1250 :

מכשיר אדים חם משולב עם שאיבה
מכשיר אדים עם מיכל הרתחה ( בוילר )
לניקוי באדים של ספות שטיחים  ,וילונות ובדים עדינים

FORCE VERTICAL

חוזק יניקה1250 :
 / BARלחץ5 :
מעלות140 :
הספק :מנוע טורבינה 400W

שואבי טורבינה עם ניעור ידני לעבודות מאומצות וממושכות
שואב טורבינה עם ניעור ידני  /אוטומטי תלת  /חד פאזי לעבודות
מאומצות  ,פילטר מיקרוני לסינון מירבי ,דרגת הגנה IP54
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- 1800W /מיכל הרתחה

מיכל מים 75 :גוף נירוסטה
חוזק יניקה2800 :

להזמנות1-700-703-203 :

רעש בדיציבלים69 :

יבואן
בלעדי

מקרצפות
MONOMATIC LS 162 RPM
מקרצפת עוצמתית מבית ווטרוק לניקוי חידוש
והברקה של כל סוגי המשטחים

מברשת  /מחזיק סקוטש430 :
מהירותRPM162 :

משקל כולל מצברים34 :
הספק מנוע1200W :

קרצוף וחידוש גרניט פורצלן וקרמיקה
קרצוף חידוש והברקת שיש
קרצוף חידוש וניקוי של בטון ואפוקסי
יישום קריסטל והברקות שונות
ליטוש ע״י  / RENOVETORסקוטשים יהלום של KGS

MONOMATIC DS 340/170 RPM
מקרצפת  2מהירויות עוצמתית מבית ווטרוק לניקוי
חידוש והברקה של כל סוגי המשטחים כוללת

אביזרים אופציונליים:
מיכל מים  /מברשת
קשה  /רכה

מברשת  /מחזיק סקוטש430 :
מהירותRPM170/340 :

משקל כולל מצברים35 :

מחזיק סקוטש עם בולם זעזועים ייחודי
הברקות של סילרים ווקסים אקריליים במהירות 400RPM
קרצוף וחידוש גרניט פורצלן וקרמיקה
קרצוף חידוש והברקת שיש
קרצוף חידוש וניקוי של בטון ואפוקסי
יישום קריסטל והברקות שונות  /ליטוש ע״י  / RENOVETORסקוטשים יהלום של KGS

MONOMATIC HS 400 RPM
מקרצפת במהירות גבוהה במיוחד
לניקוי והברקה של כל סוגי המשטחים
הברקות של סילרים ווקסים אקריליים במהירות 400RPM

הספק מנוע1500W :
אביזרים אופציונליים:
מיכל מים  /מברשת
קשה  /רכה

מברשת  /מחזיק סקוטש430 :
מהירותRPM 400 :

משקל כולל מצברים34 :
הספק מנוע1500W :

הברקות שיש
יישום קריסטל והברקות שונות  /ליטוש ע״י / RENOVETOR
סקוטשים יהלום של KGS

MONOMATIC US 1100 RPM
מכונת היי ספיד להברקות של שיש אבן טבעית פי וי סי לינולאום וכד׳
הברקות של סילרים ווקסים אקריליים במהירות RPM 1100

אביזרים אופציונליים:
מיכל מים  /מברשת
קשה  /רכה

מברשת  /מחזיק סקוטש500 :
מהירותRPM1100 :
משקל כולל מצברים45 :
הספק מנוע1800W :

www.e-clean.co.il

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מכונות שטיפה
TANGO

מברשת  /מחזיק סקוטש2X6.7" :

מגב 340 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 1000 :מ"ר

Tango

מיכל מים מלוכלכים13 :
מיכל מים נקיים9 :
שעות עבודה1.5 :
מצבר :ליתיום  3 /ש׳ אחריות
משקל כולל מצברים 40 :ק"ג
לחץ מברשת 12 :ק"ג

Discomatic Tango

MAMBO

מברשת  /מחזיק סקוטש2X8/5" :

מגב 430 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 1720 :מ"ר
מיכל מים מלוכלכים32 :
מיכל מים נקיים30 :
שעות עבודה3 :
מצבר :ליתיום  3 /ש׳ אחריות
משקל כולל מצברים 63 :ק"ג

LiFePo

לחץ מברשת 28 :ק"ג

Mambo

30

Mambo

Mambo
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להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מכונות שטיפה
ESPIRT

מברשת  /מחזיק סקוטש2X10" :

מגב 500 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 2000 :מ"ר
מיכל מים מלוכלכים55 :
מיכל מים נקיים55 :

Duomatic Esprit

שעות עבודה3 :
מצבר :ג'ל  /חומצה
משקל כולל מצברים205 :
לחץ מברשת 28 :ק"ג
Esprit Duomatic

"Touch‘n‘Clean

Duomatic Esprit

Wetrok

INTENSE

מברשת  /מחזיק סקוטש2X12" :

מגב 500-600 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 3000 :מ"ר
מיכל מים מלוכלכים55 :
מיכל מים נקיים55 :
שעות עבודה3-4 :
מצבר :ג'ל  /חומצה
מהירות 5 :קמ״ש
משקל כולל מצברים180 :
מעולה

2%

Duomatics

Duomatic

.Wetrok-Power-Shot

מגב שאיבה

www.e-clean.co.il

Wetrok

להזמנות1-700-703-203 :

לחץ מברשת 43 :ק"ג

יבואן
בלעדי

מכונות שטיפה
DELIGHT

מברשת  /מחזיק סקוטש2X13" :

מגב 660 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 3960 :מ"ר

ארגונומית:
הנאה לכולם

1.65

מיכל מים מלוכלכים80 :
Drivematic

Delight

מיכל מיים נקיים70 :
שעות עבודה4-5 :
מצבר :ג'ל  /חומצה
מהירות 7 :קמ״ש

תצוגה:
קלה ונוחה

משקל כולל מצברים335 :

לחץ מברשת0.36N/CM2 :

Drivematic Delight

מכונת שטיפה רכובה יעילה
וחזקה ,לחץ מברשות גבוה
ופטנט שאיבה מהפכני נוחות
ויעילות בהפעלה ובתפעול.
לשימוש במשרדים ,מסעדות
מפעלים בתי חולים ובתי אב

10 %

שיפוע עליה12% :

5

מילוי מהיר:
מילוי מים נוח

h

Drivematic Delight
70

DELARGH

מברשת  /מחזיק סקוטש2X16" :

מגב 980 :מ"מ
שטח ניקוי תיאורטי 5040 :מ"ר

1.65

מיכל מים מלוכלכים140 :

Driv

מיכל מיים נקיים120 :
Drivematic Delargh

שעות עבודה4-5 :
מצבר :ג'ל  /חומצה
מהירות 7 :קמ״ש

10 %

משקל כולל מצברים 409 :ק"ג

Drivematic Delargh
10

מכונת שטיפה רכובה גדולה
ומסיבית ,לחץ מברשות גבוה
ופטנט שאיבה מהפכני נוחות
ויעילות בהפעלה ובתפעול.
לשימוש במשרדים ,מסעדות
מפעלים בתי חולים וחניונים
עם עליות תלולות

לחץ מברשת0.16N/CM2 :

שיפוע עליה10% :

5
Drivematic Delargh

www.e-clean.co.il

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מכונות שטיפה
XR-SPRINTER-90

מברשת  /מחזיק סקוטש2X18" :

מגב 1100 :מ"מ

מכונת שטיפה רכובה גדולה
עיצוב קומפקטי – למרות
הקיבולת הגדולה יכולה ה -
 SPRINTERלהיכנס למעלית
נוסעים רגילה של  1.7מ׳ ואף לעשות
רדיוס סיבוב ב  1.8מ'.

שטח ניקוי תיאורטי 7650 :מ"ר
מיכל מים מלוכלכים140 :
מיכל מיים נקיים130 :
שעות עבודה4-5 :

 - PowerShotמקסימום לחץ
מברשות עם מקסימום שאיבה ,הכל
בלחיצת כפתור .

מצבר :ג'ל  /חומצה
מהירות 8.5 :קמ״ש טורבו
משקל כולל מצברים 520 :ק"ג
לחץ מברשת0.33N/CM2 :

 - Stop /Go buttonהורדת מברשות
ומגב אוטומטיות בתחילת עבודה ובנסיעה
אחורנית
יעילות בתפעול  -מילוי וריקון ב  78שניות של
המים הנקיים או המלוכלכים
 - SILENCE SPRINTERשקטה ביותר ויכולה
לעבוד גם באזורים רגישים ביותר יום או לילה ללא
הפרעה
מערכת שאיבה אינטליגנטית וחזקה – בעלת שני מנועי
שאיבה טורבו לשאיבת הצפות ,יכולת שאיבה של בדלי
סיגריות ברגים וכד' ללא טיטוא ראשוני.
מותאמת לאזורים הומי אדם.
פטנט שאיבה ייחודי ומהפכני לשאיבה מהירה ומוחלטת
פיקוד מרשים ומשוכלל ,נוחות ויעילות בהפעלה ובתפעול
גישה קלה בתיקונים ותפעול לטכנאים גם בשטח
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להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מכונות שטיפה
WETROK
MOTOR BRUSH JET

WETROK
BRUSH BOY PLUS

הדור החדש של הנקיון  -בראש בוי פלוס
המשופר ,שתי מברשות עם גוף קטן ויעיל
המגיע לכל מקום ויודע להבריק ולנקות
בעזרת סוללת הליתיום החזקה שאינה עוצרת.
הספק12V :

מברשת קרצוף יחודית עם סוללה נטענת
שנותנת מענה לטווחי עבודה ארוכים ולניקוי
מגוון משטחים בעיתיים כגון בריכות ,חדרי
רחצה ,חלונות בגבהים וכד'
הספק12V :

מהירות מברשתRPM 400 :

מיכל מים 1.7 :ל'

מיכל מים-- :

זמן עבודה 1.5 :שעות

משקל 2.3 :ק"ג

משקל 1.6 :ק"ג

מהירות מברשתRPM 375 :

זמן עבודה 3.5 :שעות

שכמעט

75
Motor Brusher

115

1.7

40
2

4

BrushBoy
Wetrok

2

Motor Brusher
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BrushBoy

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מטאטאים
TURBO SWEEP 770

מצבר/בנזין :מכני

מטאטא מכני ללא מנוע לטיטוא של מחסנים וכד'
ללא מאמץ קל ונוח מאוד לתפעול והפעלה

שטח ניקוי תיאורטי 2860 :מ"ר לשעה
רוחב עבודה770 :
מיכל איסוף50 :
מס מברשות2 :
משקל12 :
ריקון :ידני

MASTER SWEEP 970

מצבר/בנזין :מכני/חשמלי-כשעה עבודה

מטאטא מכני עם מצבר לטיטוא של מחסנים גדולים
וכד' ללא מאמץ ,קל ונוח מאוד לתפעול והפעלה

שטח ניקוי תיאורטי 4100 :מ"ר לשעה
רוחב עבודה970 :
מיכל איסוף50 :
מס מברשות2 :
משקל21 :
ריקון :ידני

SPEEDMATIC TWISTER

מצבר/בנזין :מצבר  3ש׳ עבודה

מטאטא עם שואב עם מצבר ומטען פנימי לטיטוא של
מחסנים גדולים וכד' ללא מאמץ ,שקט ביותר ומתאים
אף לניקוי וטיטוא של שטיחים קל ונוח מאוד לתפעול
והפעלה

שטח ניקוי תיאורטי 3500 :מ"ר לשעה
רוחב עבודה780 :
מיכל איסוף40 :
מס מברשות1 :
משקל98 :
ריקון :ידני

SPEEDMATIC TORNADO B/P

מטאטא רכוב בנזין  /מצבר לניקוי שטחים גדולים
ולעבודות במחסנים עם לכלוך מגוון ויכול לאסוף אף
בקבוקים פלסטיק ופסולת גדולה יחסית בעזרת פתח
איסוף תחתון ,ריקון ידני

מצבר  /בנזין :דיזל
שטח ניקוי תיאורטי 8125 :מ"ר לשעה
רוחב עבודה1250 :
מיכל איסוף95 :
מס מברשות2 :
משקל262/337 :
ריקון :ידני

SPEEDMATIC ZYKLON

מצבר/בנזין :דיזל

הגדול שבחבורה  -מטאטא רכוב בנזין לניקוי שטחים
גדולים ולעבודות במחסנים עם לכלוך מגוון ויכול
לאסוף אף בקבוקים פלסטיק ופסולת גדולה יחסית
בעזרת פתח איסוף תחתון ,ריקון הידראולי
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שטח ניקוי תיאורטי 12320 :מ"ר לשעה
רוחב עבודה1540 :
מיכל איסוף160 :

להזמנות1-700-703-203 :

משקל645 :
ריקון :הידראולי

יבואן
בלעדי

שואבים
WETROK COMFORT
שואב יבש ECO - SILENT

הספקW 450/900 :

מיכל שאיבה 6 :

הדור החדש של סדרת ה  MONOVACמביאה
רוח טכנולוגית חדשה בעולם  -השואבים השקטים
רעש בדציבלים52/56 :
טכנולוגיית ה  ECO-SILENTהמקנה שתי עוצמות
שאיבה ושקט מירבי לעבודה במקומות רגישים ביותר
אביזרים אופציונאלים:
טכנולוגיית ה  DAPמבטיחה מקסימום שאיבה
 Hepaפילטר
עם מינימום רעש באמצעות תכנון נכון וחכם
של מבנה המכשיר והפילטר
משקל 6.1 :ק״ג
כבל חשמלי  25מ׳ עם צינור של  2.5מ׳
מקנים לשואב רדיוס רחב ביותר
אפשרות ל  HEPAפילטר לסינון אנטיבקטריאלי
מראה אלגנטי ויוקרתי עם מוט טלסקופי ייחודי,
מיועד לבתי מלון ,מוסדות ובתי אב
מסופק עם :מברשת שטיחים  /מברשת ספות  /סוף מלבני  /קצה
פינות  /צינור שרשורי  /מוט טלסקופי
חוזק יניקה 241 :MBAR

2

WETROK SCUBA

הספק1325W :

מיכל שאיבה 6 :

שואב גב
אולטימטיבי לניקיון מהיר ונוח
למקומות כגון :בתי קולנוע ,משרדים,
חדרי מדרגות ,מעליות
מסופק עם :מברשת שטיחים  /צינור שרשורי /
מוט טלסקופי
אופציונלי :מברשת ספות  /סוף מלבני  /קצה פינות

KARPAWELL 36 / 40
PLUS

רעש בדציבלים67 :
משקל 5.2 :ק"ג

הספק800W :

מיכל שאיבה 6 :
משקל 8-8.5 :ק"ג

שואב חובט
לניקוי עמוק ויסודי בעזרת מברשת
מסתובבת וחובטת
משולב עם מנוע שאיבה עוצמתי
מגיע לשאיבת פינות ומקומות צרים ללא מאמץ
קלות התפעול :אחסון החלקים בתוך המכשיר
מבטיח נוחות מרבית למשתמש
מיועד לבתי מלון מוסדות ,משרדים וכד׳
מגיע בשני מידות  36 -ס״מ  40 /ס״מ רוחב שאיבה
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חוזק יניקה 210 :MBAR

חוזק יניקה 210 :MBAR
רעש בדציבלים67 :

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

מכונה לניקוי
דרגנועים ושטיחים

ROTOWASH

מים נקים/מלוכלכים3.5/10 :
מהירות מברשתRPM 650 :

מכונה מהפכנית לניקוי דרגנועים
משטחים קשים  /רכים שטיחים
רוחב מברשת 600 :מ"מ
ה  M-CLASSתוכננה במיוחד
שטח כיסוי משטח רך/קשה לשעה:
עבור ניקוי עמוק של דרגנועים ,המכונה
1800/870
בעלת שני מיכלי מים מנקה בעזרת
אביזרים נלווים  /אופציונליים:
מינימום מים וכימיקלים את הדרגנוע ואת
מברשת צד לדרגנועים /
הכניסה המתכתית אליו ומשאירה אותו"
מברשות קשות  /רכות
כמעט יבש" וניתן לדריכה תוך דקות ספורות
 ROTOWASHמיועדת לעבודה מאומצת
של שעות ארוכות עם שימוש במעט מאוד מים
לניקוי המשטח
 ROTOWASHבעלת גיר מנוע ושלדה חזקים
במיוחד ,ניתנת להעברה קלה ממקום למקום
אביזרים נלווים ( אופציונלי )
מברשת צד דרגנועים
משקל 36 :ק"ג

A Step Up in cleanliness
Setting the standards in escalator and
travelator cleaning
The M Class Escalator range is specifically
designed to produce a thorough and sanitary
clean on your escalators and travelators. Thanks
to our two-tank water system the M-class not
only cleans deep into the grooves, it also dries the
surfaces quickly and effectively ready for use in
!minutes, including entrance matting
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להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

סילרים

פורמולה  150מחזק צבע

אריזה
1.4.18

סילר מדגיש גוון  -דליל

מק״ט

 1ליטר
42510

 4ליטר
38384

מק״ט

 1ליטר
72647

 4ליטר
72630

יישום:
רולר בלבד

לאטימה והברקה של:
אבן טבעית  /שיש  /טרצו  /בומנייט  /בטון /
קירות שיש  /מדרגות ומוזאיקה
יש להכין את המשטח ע"י קרצןף וניקוי יסודי
יש להמתין לייבוש מוחלט של המשטח
להברקה גבוהה יש למרוח פעמיים

פורמולה  150משי

אריזה
1.4.18

סילר מדגיש גוון  -משי

יישום:
רולר בלבד

לאטימה והברקה של :
אבן טבעית  /שיש  /טרצו  /בומנייט  /בטון /
מדרגות ומוזאיקה
יש להכין את המשטח ע"י קרצוף וניקוי יסודי
יש להמתין לייבוש מוחלט של המשטח
להברקה גבוהה יש למרוח פעמיים

פורמולה 100

אריזה
1.4.18

סילר ללא גוון

מק״ט

 1ליטר
42503

 4ליטר
40387

 18ליטר
72654

לאטימה והברקה של :
אבן טבעית  /שיש  /טרצו  /בומנייט  /בטון /קירות שיש /
מדרגות ומוזאיקה
יש אפשרות למרוח לאחר קריסטל – אינו מכתים ואינו משאיר גוון
יש להכין את המשטח ע"י קרצוף וניקוי יסודי
יש להמתין לייבוש מוחלט של המשטח

פורמולה  150עם פיגמנט
סילר מדגיש גוון – משי – מגיע בגוונים לפי הזמנה

מק״ט  18ליטר (משי)
72661

 18ליטר (מחזק צבע)
72678

לאטימה והברקה של :
אבן טבעית  /שיש  /טרצו  /בומנייט  /בטון /
מדרגות ומוזאיקה
יש להכין את המשטח ע"י קרצןף וניקוי יסודי
יש להמתין לייבוש מוחלט של המשטח
להברקה גבוהה יש למרוח פעמיים
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יישום:
רולר  /מיקרופייבר
פרווה למריחה

אריזה
1.4.18
יישום:
רולר בלבד

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

סילרים

סילר הגנה לרצפות
מומלץ למרוח סילר כהגנה על ריצוף אבן טבעית  /בטון  /שיש  /מדה מתפלסת  /בטון מוחלק ותשתיות מינרליות סופגות .הגנה
מפני מים ושמנים ישמרו על מראה הרצפה ויקלו על הניקיון והתחזוקה .בניגוד לסילר רגיל (דוחה מים בלבד) סילר מקצועי וייעודי
לרצפות יהיה עמיד יותר מפני שחיקה ויקנה הגנה נאותה מפני שמנים ומכתימים שונים .רוב סוגי הסילרים הניתנים ליישום על
רצפות מתאימים גם ליישום על קירות.
*הגנה מפני נוזלים והכתמה
יישום של סילר על רצפה מגביר את עמידות התשתיות לנוזלים .טיפול הידרופובי משנה את מתח הפנים של תשתיות מינרליות.
תפקידו דחייה של מים וכימיקלים המסיסים בתוכם .ישנם סילרים המצטיינים בהענקת הגנה מצוינת מפני הכתמה.
הכנה טרום יישום של סילר על רצפה
סילרים (חומרי אימפרגנציה) מרססים/מורחים (באמצעות במברשת או רולר) על גבי התשתית .כמות החומר הנדרשת (התצרוכת)
משתנה בין סוגי הסילרים וכמובן תלויים ברמת ספיגות של התשתית.
חשוב לשים לב לדגשים הבאים ברצפה חדשה שצריכה ליטוש ויישום סילר:
• לאחר הנחת הריצוף יש להמתין לפחות כשבועיים לפני מילוי הממשקים ברובה.
• לאחר מילוי הרובה יש להמתין חודש לשלב הליטוש (המטרה – ייבוש התשתית והדיפוזיה של לחות).
• יש למדוד את רמת הלחות (באמצעות מכשיר מד לחות ייעודי) לפני שלב הליטוש .אין ללטש אבן לחה.
• לאחר הליטוש יש לשטוף את הרצפה כראוי .לאחר הליטוש יש להמתין עד שהרצפה תתייבש לחלוטין ( 2-3שבועות לפחות) –
בפרק זמן זה יש לכסות את הרצפה ולהגן עליה מפני לכלוך ונוזלים .כיסוי הרצפה בגליל קרטון ולא ניילון (ניילון ימנע מהתשתית
להתייבש).
במידה ולא מדובר ברצפה חדשה לגמרי .ניתן ללטש את הרצפה ,לשטוף ולהמתין לייבוש מלא.
דגשים ליישום סילר על רצפה:
• חשוב ליישם את הסילר על תשתית יבשה לחלוטין (תשתית לחה לא תאפשר הספגה מלאה ועלולה ליצור לחות כלואה ,עננות
וכתמי ‘טלוויזיה’)
• חשוב לדאוג להסיר עודפי חומר מהתשתית בשביל למנוע הכתמה/דביקות/סימני נזילה של עודפי חומר
• יש להגן על כל האלמנטים מסביב לאזור המטופל (דלתות ,משקופים ,חפצים וכדומה)
) (High Speedלעתים מומלץ לעבור לאחר היישום עם מכונת פוליש •
• לעתים נדרשת שכבה שנייה בשביל להבטיח תוצאה מיטבית.
• תמיד מומלץ ליישם לבחון את מראה הסילר על אריח אחד נסתר ,לפני שמתחילים ליישם על כל הרצפה
• ישנם סילרים שמפיצים ריח חריף ,בכל מקרה תמיד רצוי לעבוד בסביבה מאווררת.
• יש להשתמש באמצעי מיגון כגון :כפפות ,נשמייה ומגן עיניים.
• יש להיצמד להנחיות היצרן
ההבדלים בין סילרים על בסיס מים לסילרים על בסיס ממסיים:
סילרים על בסיס מים יותר ידידותיים למשתמש ,חלקם חסרי ריח ,הם שומרים טוב יותר על תכונות הנשימה של התשתית .עם זאת,
סילרים על בסיס מים חודרים פחות עמוק לתשתית (מים נספגים פחות טוב מאלכוהול) ולכן סילרים על בסיס מים מעניקים הגנה
פחותה מפני כתמים ונדרשים לחידוש בתדירות גבוהה יותר.
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להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

סקוטשים /
ציוד לליטוש
סקוטש שחור  /חום
קרצוף אגרסיבי של שיש אבן /טבעית /
טרצו  /קרמיקה  /בטון וכד'

סקוטש  -3Mסדרה 7200
קרצוף אגרסיבי של שיש אבן /טבעית /
טרצו  /קרמיקה  /בטון וכד'

סקוטש סגול  HI PRO AGRESSOלבטון
קרצוף אגרסיבי של בטון ומשטחים עיקשים

סקוטש אדום  /לבן  /כחול  /קוקוס
קרצוף הברקה ותחזוקה עדינים של שיש /
אבן טבעית  /טרצו  /פרקט  /בטון וכד'
סקוטש SPP 320
סקוטש להסרת ווקס ולחידוש רצפות

רשת לליטוש
לחידוש כל סוגי הרצפות  /עץ ופרקט

נייר לטש לליטוש
לחידוש כל סוגי הרצפות  /עץ ופרקט

כריות ליטוש ומגוונים
לליטוש וגוון ידני של שיש ואבן טבעית  /דבק שיש
יהלום גורס של BIMACK
ליטוש עמוק ע"י מכונות ליטוש ופוליש עם משקולת,
מוריד שכבות ומחדש אבן טבעית  /שיש  /בטון /טרצו

יהלום פלסטיק נחושת
יהלום פלסטיק להמשך הליטוש אחרי יהלום גורס,
מחזיר גוון ומחייה את האבן הטבעית /שיש  /טרצו
www.e-clean.co.il

מידות
מגיע בכל הגדלים לפי הזמנה

מידות
מגיע בכל הגדלים לפי הזמנה

מידות
מגיע בכל הגדלים לפי הזמנה

מידות
מגיע בכל הגדלים לפי הזמנה

מידות
''17

גרעין
24/36/40/60/80/100/120/150
/180/220/320/400

גרעין
24/36/40/60/80/100/120/150
/180/220/240

גרעין
50/120/220/400/800/1500

גרעין
140 / 80

גרעין
50/120/220/400/800/1500

להזמנות1-700-703-203 :

יבואן
בלעדי

/ סקוטשים יהלום
יהלומים לליטוש

לפני

אחרי
C oncrete Terrazzo with the 5 step RENOVATOR™ and 3 FLEXIS

®
pads system,
average gloss level of 92% and a safe slip test result of 132.

KGS RENOVATOR™
Orange - כתום

KGS RENOVATOR™
Black & Blue - שחור

KGS RENOVATOR™
Red - אדום

- Light scratch removal
- Floor Striping

- Surface leveling

- Regular Polish
- Gloss Preparation

Make 4 to 5 passes for each step at
water and no vacuum.

gloss preparation

Vacuum after the last pass for a clean
surface on each step before proceeding.

KGS RENOVATOR™
White - לבן

FLEXIS ® Pads
Blue, Yellow & Green

- כחול

- Extra High Gloss
- Daily Maintenance

Produces a regular gloss level and

Resume your normal maintenance and
cleaning work with the FLEXIS ® pads.

gloss level.

ליישום במכונות שטיפה ובמקרצפות
Reference List:
KGS RENOVATOR™ Light Renovation System
4026.00033
KGS RENOVATOR™ Orange
Extra Coarse - Grit 80 - ø100mm / 80 גרעין

4026.00034
KGS RENOVATOR™ Black
Coarse - Grit 120 - ø100mm / 120 גרעין

4026.00035
KGS RENOVATOR™ Blue
Medium - Grit 220 - ø100mm / 220 גרעין

4026.00036
KGS RENOVATOR™ Red
Fine - Grit 400 - ø100mm / 400 גרעין

4026.00037
KGS RENOVATOR™ White
Very Fine - Grit 800 - ø100mm / 800 גרעין

מגיע בכל הגדלים לפי הזמנה
FLEXIS ® Cleaning and Polishing PADS

2014.00280
FLEXIS® Blue Pad
Medium - 17”/ 440mm / 800 גרעין

2014.00281
FLEXIS® Yellow Pad
Fine - 17”/ 440mm / 1000 גרעין

2014.00282
FLEXIS® Green Pad
Very Fine - 17”/ 440mm / 3000 גרעין

2014.00283
FLEXIS Ultrafine
8000 grit Brown Pad / 8000 גרעין

סקוטשים יהלום ויהלומים לליטוש
 חידוש רצפות- KGS

The full system also includes
two metal bonded diamond
discs for surface preparation
in case the scratches are
Coarse Grits
- Floor Strip
- Paint / Coating removal

higher. This extra set is used
prior to the regular system
with the same procedure.
No adapters required. / 40/60 גרעין

1-700-703-203 :להזמנות

 מביאים לעולם הניקיון פתרונותKGS DIAMONDS
מהפכנים בתחזוקה וחידוש של משטחי שיש ואבן ותחזוקתם
.. היום ניתן כבר לחדש, ניקיון כבר לא מספק,היומיומית
 מסירים שריטות קלות,מחזירים רצפות ישנות והרוסות לחיים
.ומעלים ברק בכל משטח ללא צורך בחומרים וללא כימיקלים
. מכונת שטיפה לחידוש ולתחזוקה/ תפעול קל ונוח עם מקרצפת
יהלומי הפלסטיק מותאמים "להתלבש" על סקוטש רגיל למכונה
.ללא מתאמים נוספים

www.e-clean.co.il

