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 Prostředky čisticí a dezinfekční pro chladicí zařízení a klimatizace 
 
Čističe výparníků, kondenzátorů a autoklimatizací 
 

Typ Popis Balení litry Registr. číslo 
 CondenCide Výparníkový čistič s dezinfekcí 1 koncentrát 7212000.131 
 CondenCide Výparníkový čistič s dezinfekcí 5 koncentrát 7212000.133 
 EasyCare Výparníkový čistič s dezinfekcí 0,5 sprej 7212000.127 
 Elke 11.020 Výparníkový čistič s dezinfekcí 0,4 sprej 7212000.147 
 SmellyJelly Parfemující prostředek  gelové tablety 7212000.144 
 Sanix AC výparníkový čistič s dezinfekcí 0,4 sprej 7212000.141 
 Clim AC výparníkový čistič s desinfekcí 0,4 sprej 7212000.142 

 

  
 

   
 
 
CondenCide – čistič výparníků s desinfekcí, ničí 99,9 % bakterií, hub do 60 sekund. Čistí a desinfikuje všechny 
kovové povrchy a je ideálním prostředkem kde dochází ke styku s potravinami. Ředění 1:5 
RTU – čistič výparníků s desinfekcí, baleno v 1 litrovém provedení s rozprašovačem, neředí se a není potřeba 
omývat. 
EasyCare – čistič výparníků s desinfekcí, k rychlému použití ve spreji. 

Elke 11.020 – čistič výparníků s desinfekcí, k rychlému použití ve spreji. 

SmellyJelly – parfémující prostředek pro použití v klimatizacích a autoklimatizacích. 

Sanix – výparníkový čistič pro autoklimatizace. 
Clim – výparníkový čistič pro autoklimatizace. 
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Typ Popis Balení litry Registr. číslo 
 SuperClean Kondenzátorový čistič 1 koncentrát 7212000.130 
 HydroKleen Kondenzátorový čistič 5 koncentrát 7212000.124 
 EasyFoam Kondenzátorový čistič 0,5 sprej 7212000.128 
 EnviroCoil Čistič univerzální 5 koncentrát 7212000.149 
 CoolSafe Potravinářský čistič chladíren  5 koncentrát 7212000.129 
 G – 10 Away Čistič fluorescenční látky 0,24 sprej 78Z9500.227 
 Hidrox Odstraňovač vodního kamene 5 koncentrát 7212000.132 

 
 

   
 
 

    
 
 
 
SuperClean – silný čistič na kondenzátory. Poměr ředění 1:4 

HydroKleen – kyselý pěnivý čistič na kondenzátory odstraňující mastnoty, prach a tuky z lamel. 

RTU – čistič na kondenzátory, baleno v 1 litrovém provedení s rozprašovačem, neředí se a není potřeba omývat. 

EasyFoam – čistič kondenzátorů pěnový, k rychlému použití ve spreji. 

EnviroCoil – ekologický univerzální výparníkový a kondenzátorový čistič, šetrný k životnímu prostředí. 

CoolSafe – potravinářský čistič pro chladírenské boxy, vitríny a chladící nábytek 

G – 10Away – čistič fluorescenční látky v autoklimatizacích.  

Hidrox – odstraňovač vodního kamene. 


