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Szanowni Państwo,

Polska marka DOLPHIN jest identyfikowana w branży chemii czyszczącej z profesjonalnymi 
rozwiązaniami i specjalistycznymi środkami czystości, stosowanymi do sprzątania zarówno 
obiektów przemysłowych i handlowych oraz użyteczności publicznej,  a także preparatami  
mającymi  zastosowanie w kosmetyce samochodowej.

Od początku naszej działalności jako producenta chemii, głównym kierunkiem działania było 
dążenie do stworzenia kompleksowej oferty profesjonalnych środków do sprzątania o wy-
sokiej jakości i skuteczności działania. Starannie opracowane i ciągle udoskonalane przez 
naszych technologów receptury – zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej, 
pozwoliły nam stworzyć wysoce skuteczne i niezawodne środki w postaci silnych i wydajnych 
koncentratów oraz produktów gotowych do użycia. Innowacyjne, aktywne składniki 
zastosowane w naszych preparatach pozwalają osiągać efekty przewyższające skuteczność 
popularnych preparatów dostępnych na polskim rynku, nie wyłączając z tego grona wielu 
znanych producentów zagranicznych.

Jako producent profesjonalnej chemii ciągle dbamy o ich wysoką jakość, skuteczność i bez-
pieczeństwo dla środowiska naturalnego oraz zabezpieczamy naszym klientom rozwiązania 
techniczne, zapewniające proste i precyzyjne przygotowywanie roztworów roboczych do 
codziennych czynności sprzątania.

Jesteśmy przekonani, że nasza profesjonalna chemia i szeroka oferta, skierowana zarówno 
do specjalistycznych firm, świadczących usługi sprzątające, jak też dla przedsiębiorstw, które 
we własnym zakresie dbają o standardy czystości będzie w pełni zaspokajać oczekiwania 
i zadowolenie z osiąganych efektów, jak również bezpośrednio przekładać się na wymierne 
wskażniki ekonomiczne wynikające z jej wysokiej wydajności.

Chemia dla profesjonalistów!Chemia dla profesjonalistów!
www.limpio.pl  tel. /32/ 766-71-71  biuro@limpio.pl

41-100 Siemianowice Śląskie   ul. Śląska 63c 
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POSADZKI – mycie / pielęgnacja 

 

 

Zalety:
• idealny do posadzek, podłóg drewnianych, paneli i PCV
• zalecany do bieżącego mycia niewielkich zabrudzeń
• szybko odparowuje z mytej powierzchni
• pozostawia przyjemny i świeży kwiatowy zapach

Zalety:
• idealny do posadzek, podłóg drewnianych, paneli i PCV
• zalecany do bieżącego mycia niewielkich zabrudzeń
• szybko odparowuje z mytej powierzchni
• pozostawia przyjemny i świeży owocowy zapach         

Zalety: Nowy zapach ORANGE!
• idealny do posadzek przemysłowych i PCV
• zalecany do podstawowego mycia bieżących zabrudzeń
• NANO – technologia pielęgnuje i chroni powierzchnię
• pozostawia długotrwały zapach pomarańczy

Zalety: Antypoślizgowość (Norma PN-EN14904:2009/DIN18032/2)
• idealny do posadzek, podłóg drewnianych, paneli i PCV
• skutecznie myje, nabłyszcza i jest całkowicie zmywalny
• pielęgnuje posadzki zabezpieczone lakierami
• pozostawia przyjemny i długotrwały zapach

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Zastosowanie: Do ręcznego, codziennego mycia i pielęgnacji 
wodoodpornych posadzek kamiennych / ceramicznych / pod-
łóg drewnianych i drewnopodobnych / powierzchni z tworzyw 
sztucznych – PCV, linoleum, tarket. Szybko odparowuje z mytej 
powierzchni pozostawiając świeży kwiatowy zapach. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do ręcznego, codziennego mycia i pielęgnacji 
wodoodpornych posadzek kamiennych / ceramicznych / pod-
łóg drewnianych i drewnopodobnych / powierzchni z tworzyw 
sztucznych – PCV, linoleum, tarket. Szybko odparowuje z mytej 
powierzchni pozostawiając świeży owocowy zapach. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do codziennego i podstawowego mycia wodood-
pornych posadzek przemysłowych – kamiennych / betonowych 
/ ceramicznych / powierzchni z tworzyw sztucznych – PCV, lino-
leum. Aktywna NANO – powłoka chroni i zabezpiecza powierzch-
nię przed ponownym osadzaniem się brudu. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpor-
nych posadzek kamiennych / ceramicznych / podłóg drewnianych 
i drewnopodobnych / powierzchni z tworzyw sztucznych – PCV, 
linoleum, tarket. Chroni powierzchnie przy wyższych stężeniach, 
a nabłyszcza przy niższych. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować wodą po umyciu.

FLOOR Clean
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do ręcznego mycia
i pielęgnacji posadzek oraz podłóg

FLOOR Clean fresh
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do ręcznego mycia
i pielęgnacji posadzek oraz podłóg

Dolphin BASIC nano
Koncentrat

NANO – Środek do bieżącego 
mycia i pielęgnacji posadzek

Dolphin BRILANT
Koncentrat

Środek na bazie polimerów do mycia i pielęgnacji  
posadzek oraz podłóg drewnianych

D1
00

D1
01

D1
10

D1
20

pH9,5

zasadowe25 - 50ml / 10l
zimnej wody

50 - 100ml / 10l
zimnej wody
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 POSADZKI – mycie / gruntowne doczyszczanie

  

  

 

Zalety:
• szerokie zastosowanie w myciu bieżących zabrudzeń
• idealny do usuwania zabrudzeń organicznych
• wykazuje dobre właściwości doczyszczające
• pozostawia przyjemny zapach po użyciu

Zalety: Atest HŻ
• szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych
• bardzo skutecznie usuwa wszelkie silne zabrudzenia
• idealny do betonu, kamienia, bruku i tworzyw PCV
• niskopieniący środek bez zapachowy

Zalety:
• szerokie zastosowanie do posadzek przemysłowych
• skutecznie usuwa ślady po gumie, kauczuku i sadzy
• idealny do gresu, betonu, kamienia, bruku, linoleum i PCV
• niskopieniący środek bezzapachowy

Zalety: Atest HŻ
• szerokie zastosowanie w przemyśle i gastronomii
• skutecznie usuwa i doczyszcza silne zatłuszczenia
• idealny do powierzchni „twardych” oraz ubrań roboczych
• pozostawia przyjemny zapach po użyciu

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Zastosowanie: Do codziennego mycia i doczyszczania bieżących 
zabrudzeń z wodoodpornych powierzchni posadzkowych – ka-
miennych / ceramicznych / szkliwionych / gresowych / linoleum / 
tworzyw sztucznych i PCV. Idealny do mycia zabrudzeń pochodze-
nia organicznego. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować powierzchni wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania silnych zabrudzeń 
z wszelkich wodoodpornych powierzchni posadzkowych – betonu 
/ kostki brukowej / kamiennych / gresowych / linoleum / tworzyw 
sztucznych i PCV. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować powierzchni wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania silnych zabrudzeń 
z wszelkich wodoodpornych powierzchni posadzkowych / betonu 
/ kostki brukowej / kamiennych / gresowych / linoleum / tworzyw 
sztucznych i PCV. Szczególnie skuteczny do usuwania śladów po 
gumie, kauczuku i sadzy. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować powierzchni wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do gruntownego mycia i doczyszczania silnych 
zabrudzeń olejowo-tłuszczowych z powierzchni posadzek / be-
tonu / kostki brukowej / zmywalnych elewacji wewnętrznych i ze-
wnętrznych / nawierzchni ponad-podłogowych / ram drzwiowych 
i okiennych z tworzyw sztucznych / okapów kuchennych / kratek 
i ciągów wentylacyjnych. Polecany również do prania zaolejonych 
materiałów i ubrań roboczych w pralkach przemysłowych. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować powierzchni wodą po umyciu.

Dolphin FORTE
Koncentrat

Środek do bieżącego mycia  
i doczyszczania posadzek

POWER CLEAN
Koncentrat

Środek do gruntownego  
doczyszczania posadzek

GRESOL
Koncentrat

Środek do gruntowego 
doczyszczania posadzek

SUPER OIL Cleaner
Koncentrat

Środek do gruntownego odtłuszczania posadzek  
i powierzchni zmywalnych

D1
30

D1
40

D1
50

D1
45

L

zasadowe

pH13
300ml - 600ml 

 / 10l wody100ml - 300ml / 10l wody

zasadowe

pH13

50ml - 150ml / 10l zimnej wody 

zasadowe

pH14

50ml - 200ml / 10l zimnej wody 

50ml - 500ml / 10l wody zasadowe

pH12
100ml - 500ml / 10l 

max.: 500ml - 10l / 10l 
10ml - 100ml 

/ 10l wody zasadowe

pH12
polimery miękkie: 500ml - 3l / 10l  

 poliuretany: koncentrat 

www.limpio.pl  tel. /32/ 766-71-71  biuro@limpio.pl
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POSADZKI – usuwanie warstw polimerowych 

POSADZKI – zabezpieczanie polimerami 

 

Zalety:
• skutecznie usuwa stare warstwy polimerowe
• idealnie doczyszcza zmywaną powierzchnię
• gwarantuje trwałość nowych warstw polimerowych
• najlepszy pod emulsje zabezpieczające D520 / D540

Zalety:
• idealna do gresu, kamienia, PCV, linoleum i itp.
• odporna na ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne
• zalecana do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu
• dostosowana do stripera doczyszczającego D160

Zalety: Antypoślizgowość (Norma ASTM D2047-044)
• idealna do betonu, kamienia, gresu i nawierzchni lastriko
• bardzo odporna na ścieranie i inne czynniki
• zalecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
• dostosowana do stripera doczyszczającego D160

Dolphin BRILANT – zalecany do pielęgnacji posadzek 
zabezpieczanych powłokami FLASH DISPERSION 

plus i FLASH DISPERSION office, wzmacniający  efekt 
antypoślizgowości powierzchni.

Norma PN-EN 13036-4:2011 / DIN 18032/2. Report 
U-776-BDZ/2019

FLASH DISPERSION plus – produkt poddany badaniu współczynnika 
tarcia / antypoślizgu na zabezpieczonej powierzchni, według normy 
ASTM D2047-044, metodą JAMES MACHINE.
REPORT SSR W-017-006: Static coefficient of friction – 0,70*
*płytka pokryta preparatem powinna wykazywać wartość > 0,5
Wnioski: Badanie wykazało działanie antypoślizgowe podłoża 
zabezpieczonego środkiem FLASH DISPERSION plus 

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania i usuwania warstw 
polimerowych z wszelkich wodoodpornych powierzchni posadzko-
wych – betonu / kamiennych / gresowych / linoleum / tworzyw 
sztucznych i PCV. Skutecznie doczyszcza i przygotowuje posadzkę 
pod nowe warstwy polimerowe i gwarantuje ich trwałość. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / zneu-
tralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do profesjonalnego zabezpieczania wodoodpor-
nych posadzek – gresowych / kamiennych / PCV i linoleum, oraz 
innych tworzyw sztucznych. Wykazuje bardzo dobrą odporność na 
ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne / zalecana do pomiesz-
czeń o średnim natężeniu ruchu / może być stosowana samodziel-
nie lub jako warstwa wykończeniowa po D520. 
Sposób użycia: Doczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną po-
wierzchnię pokryć 1. do 3. warstw emulsji / pozostawić do wy-
schnięcia (ok. 1h). Dla uzyskania trwałego efektu, wypolerować 
każą kolejną warstwę polerką wysokoobrotową.

Zastosowanie: Do profesjonalnego zabezpieczania lub impregnacji 
wodoodpornych posadzek – betonowych / kamiennych / greso-
wych oraz nawierzchni typu lastriko. Wykazuje wysoką odporność 
na ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne oraz właściwości im-
pregnacyjne / zalecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu 
/ może być stosowana samodzielnie lub jako podkład pod D540. 
Sposób użycia: Doczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną po-
wierzchnię pokryć 1. do 2. warstw emulsji / pozostawić do wy-
schnięcia (ok. 1h). Dla uzyskania trwałego efektu, wypolerować 
każą kolejną warstwę polerką wysokoobrotową.

ACTIV FLOOR
Koncentrat

Striper do usuwania warstw 
polimerowych z posadzek

FLASH DISPERSION office
Gotowy do użycia

Emulsja połyskowa do zabezpieczania  
posadzek

FLASH DISPERSION plus
Gotowy do użycia

Emulsja połyskowa na bazie poliuretanów  
do zabezpieczania posadzek

D1
60

D5
20

D5
40

zasadowe

pH12
polimery miękkie: 500ml - 3l / 10l  

 poliuretany: koncentrat 

Gotowy do użycia

Gotowy do użycia
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 NAWIERZCHNIE – uniwersalne mycie / pielęgnacja

 NAWIERZCHNIE – uniwersalne mycie / pielęgnacja

  

 

Zalety:
• polecany do pomieszczeń o wysokim standardzie
• skutecznie myje, pielęgnuje i zabezpiecza
• szybko odparowuje i osusza powierzchnię
• pozostawia długotrwały i przyjemny zapach

Zalety: Atest HŻ
• szerokie zastosowanie
• skutecznie myje i pielęgnuje
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu

Zalety: Atest HŻ
• szerokie zastosowanie
• skutecznie myje i pielęgnuje
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia świeży zapach w pomieszczeniu

Zalety: Atest HŻ
• szerokie zastosowanie
• skutecznie myje i pielęgnuje
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia świeży zapach w pomieszczeniu

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Zastosowanie: Do codziennego ręcznego mycia i pielęgnacji 
wodoodpornych powierzchni w obiektach hotelarskich i pomiesz-
czeniach o wysokim standardzie – podłóg / mebli / regałów / za-
bezpieczonego drewna / metaloplastyki / powierzchni z tworzyw 
sztucznych z wyłączeniem tapicerki skórzanej i skóropodobnej. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
podłóg / mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / 
powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami  /  nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
podłóg / mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / 
powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami  /  nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
podłóg / mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / 
powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z zimną wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami  /  nie 
neutralizować wodą po umyciu.

Dolphin OFFICE aroma
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu o trwałym zapachu 
   do mycia powierzchni zmywalnych

UNIVERSAL aroma
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji 
podłóg oraz powierzchni zmywalnych

UNIVERSAL Extra
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji  
podłóg oraz powierzchni zmywalnych

UNIVERSAL Citro
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji  
podłóg oraz powierzchni zmywalnych

D3
30

D3
13

D3
10

D3
11

pH9

pH9
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NAWIERZCHNIE – meble – mycie / pielęgnacja 

 

NAWIERZCHNIE – ceramika / przeszklenia / meble – mycie / pielęgnacja 

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie myje i pielęgnuje
• zabezpiecza i nie pozostawia smug
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia długotrwały zapach w pomieszczeniu

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie myje i pielęgnuje
• zabezpiecza i nie pozostawia smug
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia świeży zapach w pomieszczeniu

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie myje i pielęgnuje
• zabezpiecza i nie pozostawia smug
• szybko odparowuje z powierzchni
• pozostawia świeży zapach w pomieszczeniu

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / ceramiki 
/ powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / ceramiki 
/ powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych 
mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej i ściennej / ceramiki 
/ powierzchni z tworzyw sztucznych z wyłączeniem tapicerki skó-
rzanej i skóropodobnej. Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości 
Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji powierzchni 
zmywalnych – mebli / regałów / stolarki drzwiowej, okiennej 
i ściennej / ceramiki / szyb i przeszkleń / powierzchni z tworzyw 
sztucznych z wyłączeniem tapicerki skórzanej i skóropodobnej. 
Ekologiczna i nowoczesna formuła gwarantuje doskonały efekt, 
przejrzystość i wybłyszczenie oraz szybkie odparowanie mytej 
powierzchni. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

UNIVERSAL Clean aroma
Gotowy do użycia

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji  
mebli oraz powierzchni zmywalnych

UNIVERSAL Clean
Gotowy do użycia

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji
mebli oraz powierzchni zmywalnych

UNIVERSAL Clean citro
Gotowy do użycia

Środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji
mebli oraz powierzchni zmywalnych

ECO UNIVERSAL
Gotowy do użycia

Ekologiczny środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji 
mebli, ceramiki i przeszkleń

D3
23

D3
20

D3
21

D3
12

 

Zalety: Atest HŻ
• środek bardzo bezpieczny dla środowiska
• skutecznie myje i pielęgnuje, działa antystatycznie
• szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• pozostawia trwały i świeży zapach w pomieszczeniu
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 NAWIERZCHNIE – szyby / przeszklenia – mycie / doczyszczanie

  

  

 NAWIERZCHNIE – tworzywa sztuczne – doczyszczanie / pielęgnacja

Zalety:
• skutecznie myje, doczyszcza i pielęgnuje
• szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• NANO – technologia zabezpiecza powierzchnie
• działa antystatycznie i zapobiega zaparowywaniu

Zalety:
• środek bardzo bezpieczny dla środowiska
• skutecznie myje, doczyszcza i pielęgnuje
• szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• ulega całkowitej biodegradacji

Zalety:
• skutecznie myje i doczyszcza mocne zabrudzenia
• szybko odparowuje i nie pozostawia smug
• silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu
• idealny do zewnętrznych przeszkleń elewacyjnych

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie doczyszcza uporczywe osady
• odnawia strukturę tworzywa i nadaje połysk
• zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem
• bezpieczny do wszelkich tworzyw sztucznych

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 – –

Zastosowanie: Do codziennego mycia, pielęgnacji i zabezpieczania 
wszelkich powierzchni szklanych, szkliwionych i przeszkleń – szyb 
/ luster / transparentnego plastiku i tworzyw sztucznych. Aktywna 
NANO – powłoka chroni powierzchnię przed ponownym osadza-
niem się brudu i zaparowywaniem. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do codziennego mycia, doczyszczania i pielęgnacji 
wszelkich powierzchni szklanych, szkliwionych i przeszkleń – szyb 
/ luster / transparentnego plastiku i tworzyw sztucznych. Ekolo-
giczna i nowoczesna formuła gwarantuje doskonałą przejrzystość, 
nabłyszczenie oraz szybkie odparowanie mytej powierzchni. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do mycia i doczyszczania powierzchni szklanych, 
szkliwionych i przeszkleń – szyb / luster / transparentnego plasti-
ku i tworzyw sztucznych. Silnie skoncentrowany i wydajny / idealny 
do zewnętrznych przeszkleń elewacyjnych. 
Sposób użycia: Roztwór roboczy przygotować z wodą deminerali-
zowaną i zgodnie z powyższymi stężeniami / za pomocą atomizera 
zrosić powierzchnię gotowym środkiem / wytrzeć szmatką lub czy-
ściwem do sucha / silne zabrudzenia – koncentrat.

Zastosowanie: Do doczyszczania i pielęgnacji powierzchni we-
wnątrz i na zewnątrz budynków, wykonanych z tworzyw sztucz-
nych lub pokrytych tworzywem – urządzeń i mebli biurowych / ram 
okiennych / paneli z PCV / mebli i sprzętu ogrodowego. Posiada 
Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

CRYSTAL nono
Gotowy do użycia

NANO – środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji 
szyb oraz przeszkleń

ECO CRYSTAL
Gotowy do użycia

Ekologiczny środek na bazie alkoholu do mycia i pielęgnacji 
szyb oraz przeszkleń

SUPER CRYSTAL
Koncentrat

Środek na bazie alkoholu do mycia i doczyszczania  
szyb oraz przeszkleń

PLAST Clean
Gotowy do użycia

Środek do doczyszczania i pielęgnacji
powierzchni z tworzyw sztucznych

D3
60

D3
61

D3
50

D5
50

100 - 150ml / 10l 
wody demineralizowanej

lub koncentrat

pH11

zasadowe
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NAWIERZCHNIE – stal nierdzewna – doczyszczanie / pielęgnacja 

NAWIERZCHNIE – trudne zabrudzenia – graffiti / klej / guma – doczyszczanie 

 

Zalety:
• szybko działa i skutecznie doczyszcza
• rozpuszcza pozostałości kleju, gumy i kauczuku
• usuwa ślady tuszu oraz graffiti z powierzchni gładkich
• bezpieczny dla nawierzchni odpornych na rozpuszczalniki

Zalety:
• skutecznie doczyszcza wszelkie zabrudzenia
• głęboko wnika w czyszczoną powierzchnię
• odświeża kolorystykę po użyciu
• pozostawia przyjemny kwiatowy zapach

Zalety:
• skutecznie doczyszcza wszelkie zabrudzenia
• głęboko wnika w czyszczoną powierzchnię
• odświeża kolorystykę po użyciu
• pozostawia przyjemny kwiatowy zapach

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 – –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – – –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Zastosowanie: Do usuwania zabrudzeń z kurzu i tłustych osadów 
oraz pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej – okapów ku-
chennych / lodówek / piekarników / płyt grzewczych / urządzeń 
i sprzętu w gastronomii i hotelarstwie / powierzchni wind. Nie sto-
sować do elementów plastikowych i malowanych. Posiada Atest 
PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić czyszczoną po-
wierzchnię / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do szybkiego usuwania trudnych zabrudzeń – po-
zostałości po kleju / śladów po gumie i kauczuku / sadzy / tuszu / 
napisów graffiti. Stosować na powierzchnie odporne na działanie 
rozpuszczalników – tworzywa sztuczne / szkło / ceramika / gla-
zura / kamień / beton / powierzchnie emaliowane i lakierowane. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić czyszczoną po-
wierzchnię / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania – prania na mo-
kro – odkurzaczem ekstrakcyjnym powierzchni dywanowych / 
wykładzin tekstylnych i tapicerki samochodowej, z wyłączeniem 
tapicerki skórzanej i skóropodobnej. 
Sposób użycia: Za pomocą odkurzacza ekstrakcyjnego rozprowa-
dzić równomiernie roztwór na powierzchni / odessać odkurzaczem 
i pozostawić do całkowitego wyschnięcia / ponownie odkurzyć su-
chą powierzchnię / roztwór roboczy przygotować w rozcieńczeniu 
zgodnie z podanymi powyżej zakresami.

Zastosowanie: Do gruntownego, ręcznego doczyszczania – prania 
na mokro – powierzchni dywanowych / wykładzin tekstylnych 
i tapicerki samochodowej, z wyłączeniem tapicerki skórzanej i skó-
ropodobnej. 
Sposób użycia: Wytworzyć gęstą pianę / równomiernie nanieść za 
pomocą gąbki lub szczotki na powierzchnię / pozostawić do cał-
kowitego wyschnięcia / ponownie odkurzyć suchą powierzchnię / 
roztwór roboczy przygotować w rozcieńczeniu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami.

STAL Clean
Gotowy do użycia

Środek do czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni ze stali nierdzewnej

STRONG Cleaner
Gotowy do użycia

Środek do usuwania trudnych zabrudzeń  
nierozpuszczalnych w wodzie

PERS
Koncentrat

Środek do ekstrakcyjnego prania dywanów
wykładzin i tapicerki tekstylnej

PERS Shampo
Koncentrat

Środek do ręcznego prania dywanów
wykładzin i tapicerki tekstylnej

D3
70

D2
00

D1
80

D1
90

pH6

neutralne

zasadowe

pH8,5

200ml - 500ml 
 / 10l wody

zasadowe

pH8,5

25ml / 1l wody

NAWIERZCHNIE – dywany / wykładziny / tapicerka – pranie na mokro 

Zalety:
• skutecznie usuwa tłuste osady, kurz i przebarwienia
• odświeża i nabłyszcza powierzchnię
• zabezpiecza i nie pozostawia smug
• całkowicie zmywalny przy ponownym użyciu

neutralneGotowy do użycia

pH6

neutralneGotowy do użycia

pH6

neutralneGotowy do użycia

pH6

neutralneGotowy do użycia

pH6

neutralneGotowy do użycia

pH6
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 SANITARIATY – bieżące mycie / pielęgnacja

  

  

 

Zalety:
•  myje, pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnie ceramiczne
• usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne
• pozostawia na powierzchni aktywną i zmywalną powlokę
• zapewnia długotrwały i świeży zapach po użyciu

Zalety:
•  myje, pielęgnuje i zabezpiecza powierzchnie ceramiczne
• usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne
• pozostawia na powierzchni aktywną i zmywalną powlokę
• zapewnia długotrwały i świeży zapach po użyciu

Zalety:
• myje i pielęgnuje wszelkie powierzchnie w sanitariatach
• usuwa wodne nacieki kamienne, rdzawe i organiczne
• bezpieczny do wszelkich powierzchni w rozcieńczeniu
• zapewnia świeży zapach po użyciu

Zalety:
• skutecznie myje i pielęgnuje wszelkie powierzchnie
• usuwa nacieki mydlane, kamienne i rdzawe
• NANO – technologia zabezpiecza mytą powierzchnię
• nadaje połysk i pozostawia świeży zapach

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 480 360 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 480 360 108 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 360 360 108 40

Zastosowanie: Do codziennego mycia, pielęgnacji i zabezpieczania 
ceramicznych urządzeń sanitarnych – muszli klozetowych / pisu-
arów / bidetów. Aktywna powłoka zabezpiecza powierzchnię i jest 
zmywalna po kilku spłukaniach. Posiada Atest PZH – Świadectwo 
Jakości Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Koncentrat rozprowadzić na powierzchni sanitaria-
tu / obficie spłukać wodą po krótkiej chwili / nie stosować koncen-
tratu na powierzchniach chromowanych i emaliowanych.

Zastosowanie: Do codziennego mycia, pielęgnacji i zabezpieczania 
ceramicznych urządzeń sanitarnych – muszli klozetowych / pisu-
arów / bidetów. Aktywna powłoka zabezpiecza powierzchnię i jest 
zmywalna po kilku spłukaniach. Posiada Atest PZH – Świadectwo 
Jakości Zdrowotnej HŻ.
Sposób użycia: Koncentrat rozprowadzić na powierzchni sanitaria-
tu / obficie spłukać wodą po krótkiej chwili / nie stosować koncen-
tratu na powierzchniach chromowanych i emaliowanych.

Zastosowanie: Do codziennego mycia i pielęgnacji wszelkich urzą-
dzeń oraz powierzchni podłogowych i ściennych w sanitariatach 
– muszli klozetowych / pisuarów / bidetów / armatury / glazury 
podłogowej i ściennej oraz powierzchni z tworzyw sztucznych. 
Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Koncentrat rozprowadzić na powierzchni sani-
tariatu / obficie spłukać wodą po krótkiej chwili / nie stosować 
koncentratu na powierzchniach chromowanych i emaliowanych / 
roztwór roboczy przygotować w rozcieńczeniu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami.

Zastosowanie: Do codziennego mycia, pielęgnacji i zabezpieczania 
wszelkich zewnętrznych powierzchni urządzeń sanitarnych – 
umywalek / armatury / muszli klozetowych / sedesów / pisuarów 
/ bidetów / kabin prysznicowych / wanien i brodzików / glazury 
ściennej. Aktywna NANO – powłoka chroni powierzchnię przed 
ponownym osadzaniem się brudu. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha.

SANI ACID aroma gel
Koncentrat

Żelowy środek do mycia i pielęgnacji wewnętrznych  
powierzchni sanitariatów

Super SANI ACID gel
Koncentrat

Żelowy środek do mycia i pielęgnacji wewnętrznych  
powierzchni sanitariatów

SANI ACID aroma dry
Koncentrat

Nieżelowy środek do mycia i pielęgnacji  
powierzchni w sanitariatach

SANI CLEAN fresh nano
Gotowy do użycia

NANO – środek do mycia i pielęgnacji
powierzchni w sanitariatach

D2
23

D2
22

D2
26

D2
45

pH1

Koncentrat kwaśne

pH1
Koncentrat lub kwaśne50-200ml /10l

zimnej wody50-200ml /10l

pH1

Koncentrat kwaśne

pH2,5

kwaśne

www.limpio.pl  tel. /32/ 766-71-71  biuro@limpio.pl

41-100 Siemianowice Śląskie   ul. Śląska 63c 



12

SANITARIATY – gruntowne doczyszczanie / dezynfekcja 

 

 

Zalety: Produkt biobójczy. Pozwolenie: 7355/18
• skutecznie usuwa osady i naloty organiczne
• dezynfekuje, działając bakterio i grzybobójczo
• aktywny chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy
• nie uszkadza ceramiki, emalii i armatury

Zalety:
• skutecznie doczyszcza powierzchnie odporne na kwasy
• eliminuje wszelkie osady organiczne i nieorganiczne
• usuwa nacieki kamienne, rdzawe i pozostałości cementu
• idealny do urządzeń sanitarnych, posadzek i glazury

Zalety: Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie
• skutecznie myje i pielęgnuje skórę rąk
• nie wysusza, dobrze nawilża i nie powoduje podrażnień
• silnie skoncentrowane i wydajne w użyciu
• pozostawia przyjemny zapach po użyciu

Zalety: Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie
• skutecznie myje i pielęgnuje skórę rąk
• nie wysusza, dobrze nawilża i nie powoduje podrażnień
• silnie skoncentrowane i wydajne w użyciu
• pozostawia przyjemny zapach po użyciu

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 12 – –

Paleta (szt.) 480 360 108 40

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 – –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 – –

Zastosowanie: Żel przeznaczony do mycia i dezynfekcji WC 
i urządzeń sanitarnych – muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, 
umywalek, wanien, kabin prysznicowych i brodzików. Produkt ma 
działanie bakterio i grzybobójcze. Produkt może być stosowany na 
wszelkich powierzchniach emaliowanych, metalowych i chromo-
wanych – armatura, oraz z tworzyw sztucznych. 
Sposób użycia: Nanieść na powierzchnię i/lub rozprowadzić gąbką, 
szmatką. Pozostawić na 15 minut, a następnie obficie spłukać 
wodą. Zalecany do doczyszczania uszczelnień silikonowych urzą-
dzeń oraz spoin glazury ściennej. Skutecznie usuwa osady i naloty 
organiczne zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Aktywny 
chlor eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania powierzchni 
i urządzeń w sanitariatach, odpornych na działanie kwasów – mu-
szli klozetowych / pisuarów / bidetów / posadzek i glazury ścien-
nej. Usuwa nacieki kamienne / rdzawe / pozostałości cementu / 
naloty organiczne. 
Sposób użycia: Roztwór przygotować w rozcieńczeniu zgodnie 
z podanymi powyżej zakresami / rozprowadzić w urządzeniu lub na 
mytej powierzchni szmatką lub mopem / spłukać wodą po krótkiej 
chwili lub zneutralizować wodą za pomocą mopa lub szmatki / nie 
stosować na powierzchniach chromowanych i emaliowanych.

Zastosowanie: Do codziennej higieny i pielęgnacji rąk. Dzięki do-
brze dobranej formule składnikowej i zawartości gliceryny oraz 
lanoliny, skutecznie myje i pielęgnuje skórę dłoni / dobrze nawilża 
/ nie wysusza / nie powoduje podrażnień / pozostawia przyjemny 
zapach i uczucie świeżości po użyciu. Produkt przebadany mikro-
biologicznie i dermatologicznie. 
Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na dłonie / namydlić / obfi-
cie spłukać wodą po użyciu. 

Zastosowanie: Do codziennej higieny i pielęgnacji rąk. Dzięki do-
brze dobranej formule składnikowej i zawartości gliceryny, lanoliny 
oraz aloesu, skutecznie myje i pielęgnuje skórę dłoni / dobrze na-
wilża / nie wysusza / nie powoduje podrażnień / pozostawia przy-
jemny zapach i uczucie świeżości po użyciu. Produkt przebadany 
mikrobiologicznie i dermatologicznie.
Sposób użycia: Niewielką ilość nanieść na dłonie / namydlić / obfi-
cie spłukać wodą po użyciu. 

SANI MAX żel
Koncentrat

Żel przeznaczony do mycia i dezynfekcji WC
i urządzeń sanitarnych

SANI POWER
Koncentrat

Silny środek do gruntownego doczyszczania
powierzchni w sanitariatach

GREEN BANANA
Gotowy do użycia

Skoncentrowane mydło do higieny rąk
na bazie gliceryny i lanoliny

BLUE AROMA
Gotowy do użycia

Skoncentrowane mydło do higieny rąk
na bazie gliceryny, lanoliny

D2
10

D2
30

D0
40

D0
41

Biobójczy

pH1

kwaśne
sanitariaty - 0,5l do 3l/10l wody

powierzchnie - 100-200ml/10l wody
cement - 300-600ml/10l wody

pH6

neutralnegotowy do
użycia

pH6

neutralnegotowy do
użycia

SANITARIATY – higiena rąk 

www.limpio.pl  tel. /32/ 766-71-71  biuro@limpio.pl
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 POMIESZCZENIA – odświeżanie powietrza

  

  

 

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Dolphin GRAPE
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

Dolphin LEMON
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

Dolphin CHERRY
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

Dolphin SWING
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

D6
60

D6
40

D6
70

D6
30

pH6

neutralneGotowy do 
użycia

pH6

neutralneGotowy do 
użycia

pH6

neutralneGotowy do 
użycia

pH6

neutralneGotowy do 
użycia
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POMIESZCZENIA – odświeżanie powietrza 

 

 

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Zalety:
• skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy
• pozostawia długotrwałą świeżość po uzyciu
• polecany do wszelkich pomieszczeń użytkowych
• idealny do neutralizacji zapachu w sanitariatach

Zalety:
•  skutecznie odtłuszcza myte powierzchnie
• działa niezależnie od stopnia twardości wody
• niskopieniący i bezpieczny w użyciu
• nie zawiera chloru w swoim składzie

Zalety:
• eliminuje nacieki wodne po bieżącym myciu
• nadaje połysk wyschniętym powierzchniom
• skuteczny przy różnym stopniu twardości wody
• zalecany z płynem myjącym Dolphin HARD ALC

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) – – – –

Paleta (szt.) – 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) – – – –

Paleta (szt.) – 108 40 24

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Zastosowanie: Do wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej, 
ze szczególnym uwzględnieniem sanitariatów. 
Sposób użycia: Rozpylić za pomocą atomizera w mało widocznym 
miejscu lub muszli klozetowej.

Zastosowanie: Do bieżącego mycia w zmywarkach gastronomicz-
nych i przemysłowych – szkła / porcelany / ceramiki / galanterii 
szklanej i stalowej oraz tworzyw sztucznych odpornych na alkalia. 
Środek niskopieniący / bezpieczny w użyciu / skutecznie działający 
niezależnie od stopnia twardości wody / przeznaczony głównie do 
profesjonalnych zmywarek z systemem dozującym. 
Sposób użycia: Stosować zgodnie z podanymi powyżej zakresami, 
w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń i twardości wody.

Zastosowanie: Do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych i przemysłowych – szkła i innych zmywalnych 
akcesoriów kuchennych / usuwa napięcie powierzchniowe wody 
/ nabłyszcza powierzchnie podczas procesu płukania / skutecznie 
usuwa krople i nacieki wodne / przeznaczony głównie do profesjo-
nalnych zmywarek z systemem dozującym / zalecany z płynem 
myjącym Dolphin HARD ALC. 
Sposób użycia: Stosować zgodnie z podanymi powyżej zakresami, 
w zależności od stopnia twardości wody.

Dolphin GREEN TEA
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

Dolphin MADAGASKAR
Gotowy do użycia

Skoncentrowany odświeżacz powietrza  
na bazie olejków eterycznych

Dolphin HARD ALC
Koncentrat

Zasadowy płyn myjący do zmywarek
gastronomicznych

Dolphin DRY ACID
Koncentrat

Kwaśny płyn nabłyszczający do zmywarek
gastronomicznych

D6
20

D6
50

D0
94

D0
95

pH6

neutralneGotowy do 
użycia

pH6

neutralneGotowy do 
użycia

GASTRONOMIA – zmywarki – mycie naczyń / piece konwekcyjne – mycie 

0,3-0,8 ml / 1l

www.limpio.pl  tel. /32/ 766-71-71  biuro@limpio.pl

41-100 Siemianowice Śląskie   ul. Śląska 63c 



15

 GASTRONOMIA – zmywarki – mycie naczyń / piece konwekcyjne – mycie

 GASTRONOMIA – odkamienianie urządzeń

 GASTRONOMIA – naczynia – mycie ręczne

 

Zalety:
• wykazuje silne właściwości rozpuszczające i myjące
• skutecznie usuwa przypalenia organiczne oraz sadzę
• bezpieczny dla stali nierdzewnej i stopowej
• nadaje połysk powierzchniom po użyciu

Zalety:
• doskonale usuwa naloty i osady organiczne
• wysoce skuteczny nawet przy niskich stężeniach
• bezpieczny dla powierzchni kwasoodpornych
• posiada neutralny i niedrażniący zapach

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia
• chroni skórę rąk i nie powoduje podrażnień
• silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu
• pozostawia przyjemny zapach i świeżość po użyciu

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia
• chroni skórę rąk i nie powoduje podrażnień
• silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu
• pozostawia przyjemny zapach i świeżość po użyciu

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) – – – –

Paleta (szt.) – 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 – –

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 – –

Zastosowanie: Silnie zasadowy koncentrat do mycia zabrudzeń 
oraz przypaleń z powierzchni pieców konwekcyjno-parowych, 
tuneli piekarniczych, komór wędzarniczych, grilownic i brytfanien 
gastronomicznych / skutecznie rozpuszcza i usuwa wszelkie nalo-
ty i zapieczenia organiczne – białko, tłuszcze oraz sadzę, powstałe 
podczas procesu smażenia i wypiekania / idealny do powierzchni 
ze stali szlachetnej i stopowej – nie stosować na powierzchnie 
z aluminium. 
Sposób użycia: Stosować zgodnie z podanymi powyżej zakresami 
lub z zaleceniami w dozowaniu automatycznym / mycie ręczne 
przeprowadzać w temp. 40 – 60 st. C / spłukać powierzchnie wodą 
po umyciu i przetrzeć na mokro uszczelki drzwi.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania i usuwania osa-
dów kamiennych i mineralnych oraz rdzy z powierzchni – kotłów 
i wyparzarek / zmywarek / bojlerów / czajników i ekspresów do 
kawy / grzałek elektrycznych / żelazek oraz innych powierzchni 
kwasoodpornych  Zachować szczególną ostrożność na powierzch-
niach metali kolorowych typu miedź lub brąz. 
Sposób użycia: Stosować zgodnie z podanymi powyżej zakresami, 
w zależności od stopnia osadu / na uporczywe osady stosować 
koncentrat / po użyciu bardzo dokładnie i obficie przepłukać wodą.

Zastosowanie: Do ręcznego mycia naczyń i galanterii kuchennej. 
Dzięki dobrze dobranej formule składnikowej i gęstości koncen-
tratu, skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia z mytej 
powierzchni / bardzo wydajny w użyciu / nie wysusza skóry rąk 
i nie powoduje podrażnień / pozostawia przyjemny zapach i uczu-
cie świeżości po użyciu. Produkt przebadany mikrobiologicznie 
i dermatologicznie. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z ciepłą wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / upo-
rczywe zabrudzenia usuwać koncentratem / obficie spłukać wodą 
po użyciu.

Zastosowanie: Do ręcznego mycia naczyń i galanterii kuchennej. 
Dzięki dobrze dobranej formule składnikowej i gęstości koncen-
tratu, skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia z mytej 
powierzchni / bardzo wydajny w użyciu / nie wysusza skóry rąk 
i nie powoduje podrażnień / pozostawia przyjemny zapach i uczu-
cie świeżości po użyciu. Produkt przebadany mikrobiologicznie 
i dermatologicznie. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z ciepłą wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / upo-
rczywe zabrudzenia usuwać koncentratem / obficie spłukać wodą 
po użyciu.

Dolphin CONVECT Clean
Koncentrat

Zasadowy płyn do ręcznego i automatycznego
mycia pieców konwekcyjnych

Dolphin DESCALER Forte
Koncentrat

Kwaśny płyn do usuwania osadów
kamiennych i mineralnych

Różowy Grejpfrut
Koncentrat

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń
z zawartością betainy, gliceryny

Zielona mięta
Koncentrat

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń
z zawartością betainy, gliceryny

D0
97

D0
96

D0
92

D0
91

neutralne

pH8

10-100ml / 
10l wody

neutralne

pH8

10-100ml / 
10l wody
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GASTRONOMIA – naczynia – mycie ręczne 

GASTRONOMIA – powierzchnie robocze / urządzenia – odtłuszczanie 

SYSTEMY DOZUJĄCE – automatyczne dozowanie roztworów roboczych 

Zalety: Atest HŻ
• skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia
• chroni skórę rąk i nie powoduje podrażnień
• silnie skoncentrowany i wydajny w użyciu
• pozostawia przyjemny zapach i świeżość po użyciu

Zalety: Atest HŻ
• usuwa osady olejowe, tłuszczowe i roślinne
• działa szybko i skutecznie
• pozostawia przyjemny cytrynowy zapach po użyciu
• polecany w gastronomii i gospodarstwach domowych

Zalety:
• skutecznie odtłuszcza i doczyszcza przypalenia
• usuwa osady sadzy z szyb kominkowych
• doczyszcza szyby piekarników kuchennych
• bezpieczny do wszelkich powierzchni

• przystosowana do jednego produktu
• koncentraty w op. zbiorczych 200 L
• prosta obsługa
• precyzyjne dozowanie roztworów 

roboczych

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 – –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Pojemność (l) 0,75 1 5 10

Karton (szt.) 20 – – –

Paleta (szt.) 360 – 108 –

Zastosowanie: Do ręcznego mycia naczyń i galanterii kuchennej. 
Dzięki dobrze dobranej formule składnikowej i gęstości koncen-
tratu, skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuste zabrudzenia z mytej 
powierzchni / bardzo wydajny w użyciu / nie wysusza skóry rąk 
i nie powoduje podrażnień / pozostawia przyjemny zapach i uczu-
cie świeżości po użyciu. Produkt przebadany mikrobiologicznie 
i dermatologicznie. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć z ciepłą wodą / stosować 
stężenia roztworu zgodnie z podanymi powyżej zakresami / upo-
rczywe zabrudzenia usuwać koncentratem / obficie spłukać wodą 
po użyciu.

Zastosowanie: Do bieżącego mycia zabrudzeń olejowych i tłustych 
osadów organicznych oraz roślinnych z wszelkich powierzchni 
zmywalnych – blatów i urządzeń kuchennych / filtrów pochłania-
czy kuchennych / piekarników / płyt grzewczych. Nie stosować na 
plastik transparentny, powierzchnie drewniane i drewnopodobne. 
Posiada Atest PZH – Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera spryskać czyszczoną po-
wierzchnię / wytrzeć szmatką lub czyściwem do sucha / uporczy-
we zabrudzenia spryskać środkiem i pozostawić na kilka minut / 
zneutralizować wodą i wytrzeć do sucha.

Zastosowanie: Do usuwania przypaleń, odtłuszczania i doczysz-
czania – grilli / rusztów piekarników i kominków / szyb piekarni-
czych i kominkowych. Polecany również do płyt i rusztów piecyków 
gazowych / piecyków elektrycznych / galanterii kuchennej. 
Sposób użycia: Za pomocą atomizera zrosić powierzchnię goto-
wym środkiem / pozostawić na kilka minut / mocne przypalenia 
– czynności powtórzyć / obficie spłukać wodą / wytrzeć szmatką 
lub czyściwem do sucha.

Balsamiczny Aloes
Koncentrat

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń
z zawartością betainy, gliceryny i aloesu

OIL Cleaner
Gotowy do użycia

Środek do bieżącego odtłuszczania
zabrudzonych powierzchni

GRILL Cleaner
Gotowy do użycia

Środek do gruntownego doczyszczania
grilli, piekarników i kominków

4 funkcyjny dozownik naścienny*
mycie ręczne / mopowanie

stacja szybkiego tankowania
mycie maszynowe

D0
93

D5
60

D5
00

neutralne

pH8

10-100ml / 
10l wody

pH11

zasadowe

pH14

zasadowe

GASTRONOMIA – grille / piekarniki / szyby kominkowe – doczyszczanie 

• dozowanie do 4 różnych produktów
• koncentraty w op. zbiorczych 5 /10/ 20 L
• prosta obsługa
• precyzyjne dozowanie roztworów  

roboczych

* polecany również do małych maszyn myjących
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 CHEMIA SAMOCHODOWA

  

  

  

Zalety:
• dostosowana do myjek wysokociśnieniowych
• skuteczna w doczyszczaniu zabrudzeń eksploatacyjnych
• najlepsza do bieżącej kosmetyki pojazdów mechanicznych
• polecana również do mycia elewacji odpornych na alkalia

Zalety:
• dostosowana do myjek wysokociśnieniowych
• bardzo skuteczna w doczyszczaniu silnych zabrudzeń
• przeznaczona do wszelkich pojazdów ciężarowych
• polecana również do mycia elewacji odpornych na alkalia

Zalety:
• dostosowany do ręcznego mycia i pielęgnacji
• skuteczny w usuwaniu małych i średnich zabrudzeń
• najlepszy do bieżącej kosmetyki pojazdów osobowych
• wydajny, tworzy gęstą pianę o przyjemnym zapachu

Zalety:
• dostosowany wyłącznie do powierzchni kwasoodpornych
• skutecznie „trawi” naloty i osady eksploatacyjne
• odnawia elementy pojazdów
• idealny do aluminiowych felg i burt samochodowych

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) – – – –

Paleta (szt.) – 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) 12 – – –

Paleta (szt.) 360 108 40 24

Pojemność (l) 1 5 10 20

Karton (szt.) – – – –

Paleta (szt.) – – 40 24

Zastosowanie: Do bieżącego mycia karoserii wszelkich pojazdów 
– osobowych / dostawczych / autokarów / pojazdów szynowych. 
Polecany również do doczyszczania różnych powierzchni posadz-
kowych i elewacji odpornych na alkalia. Ze względu na szeroki 
przedział stężeń roboczych, skuteczny w różnych stopniach zabru-
dzenia. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć w zależności od stopnia 
zabrudzenia / stosować stężenia roztworu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami / nie dopuścić do wyschnięcia środka na po-
wierzchni / unikać powierzchni nagrzanych i nasłonecznionych / 
obficie spłukać wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do doczyszczania mocno zabrudzonych karoserii 
wszelkich pojazdów – ciężarowych / plandek TIR-ów / taboru ko-
lejowego i tramwajowego / silników / maszyn budowlanych i rol-
niczych. Polecany również do doczyszczania różnych powierzchni 
posadzkowych i elewacji odpornych na alkalia. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć w zależności od stopnia 
zabrudzenia / stosować stężenia roztworu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami / nie dopuścić do wyschnięcia środka na po-
wierzchni / unikać powierzchni nagrzanych i nasłonecznionych / 
obficie spłukać wodą po umyciu.

Zastosowanie: Do ręcznego mycia karoserii samochodów osobo-
wych o niewielkim stopniu zabrudzenia. Bardzo wydajny w użyciu, 
tworzący gęstą pianę o przyjemnym zapachu.
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć w zależności od stopnia 
zabrudzenia / stosować stężenia roztworu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami / wytworzyć gęstą pianę, nanieść na karoserię 
i myć za pomocą gąbki lub szczotki z miękkim włosiem / nie dopu-
ścić do wyschnięcia środka na powierzchni / obficie spłukać wodą 
po umyciu.

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania / trawienia osa-
dów eksploatacyjnych z elementów wykonanych z aluminium 
– głównie w pojazdach mechanicznych – burt samochodów 
ciężarowych oraz felg aluminiowych, z wyjątkiem lakierowanych 
i chromowanych. 
Sposób użycia: Koncentrat rozcieńczyć w zależności od stopnia 
zabrudzenia / stosować stężenia roztworu zgodnie z podanymi 
powyżej zakresami / rozprowadzić aplikatorem na powierzchni 
aluminium / dokładnie i obficie spłukać wodą / uporczywe osady – 
przedłużyć czas działania środka mx. do 5 minut i ponownie obficie 
spłukać wodą.

SPECIAL CAROS
Koncentrat

Aktywna piana do mycia i doczyszczania karoserii 
pojazdów mechanicznych

DUO CAROS
Koncentrat

Dwufazowa aktywna piana do doczyszczania karoserii 
i silników pojazdów mechanicznych

SHAMPO CAROS
Koncentrat

Szampon do mycia i pielęgnacji karoserii
pojazdów osobowych

ALU CAROS
Koncentrat

Silny środek kwasowy do gruntownego
doczyszczania aluminium

D4
10

D4
30

D4
90

D4
60

pH14

zasadowe
lanca do piany - 1:3 / 1:1
spryskiwacz - 1:40 / 1:10

mycie ręczne - 1:200 / 1:100
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Zasady usuwania zabrudzeń w higienie powierzchni:

Tabela przeliczeniowa roztworów roboczych:

Agresywność środków chemicznych, których rozpuszczalnikiem jest woda, zależy także od ich komponentów.

Rozcieńczenie 1:400 1:200 1:100 1:66 1:50 1:40 1:33 1:10 1:3

Stężenie 
/Ilość roztworu 0,25% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 10% 30%

1 litr 2,5 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 30 ml 100 ml 300 ml

5 litrów 12,5 ml 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 125 ml 150 ml 500 ml 1500 ml

10 litrów 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 1000 ml 3000 ml

50 litrów 125 ml 250 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 1250 ml 1500 ml 5000 ml 15000 ml

80 litrów 200 ml 400 ml 800 ml 1200 ml 1600 ml 2000 ml 2400 ml 8000 ml 24000 ml

120 litrów 300 ml 600 ml 1200 ml 1800 ml 2400 ml 3000 ml 3600 ml 12000 ml 36000 ml
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