PROFESIONALNO
OČISTITE KAMIN

ProfiTreat FPL
V kaminih in krušnih pečeh kurimo z drvmi in drugimi
trdimi gorivi (premog, pelete, briketi…). Pri gorenju
nastaja dim, ki prihaja v stik z vsemi deli peči. Dim poleg
hlapnih komponent vsebuje tudi nehlapne. Te so v sajah,
ki se oprimejo površin, s katerimi pridejo v stik, in se
vpijejo v njih. Ko se peč ohladi, se sajasti delci strdijo in
še bolje sprimejo s podlago. Postanejo idealna osnova,
na kateri se ob naslednjem kurjenju še lažje nabirajo
nove obloge.
Maščobne in sajaste obloge okrog kaminov, krušnih peči,
na kaminskih vložkih in steklih kaminskih peči je s
klasičnimi čistili zelo težko odstraniti. Premočno
drgnjenje lahko te površine tudi trajno poškoduje.
ProfiTreat FPL je odlično čistilo, ki učinkovito očisti vaš
kamin ali peč, pri tem pa ga ne poškoduje.
V vseh nanosih umazanije v pečeh so prisotne maščobe.
Maščobe saje vežejo nase in tako otežujejo čiščenje.
Čistilo ProfiTreat FPL deluje v dveh stopnjah. Alkalne
komponente čistila najprej hidrolizirajo maščobe. Tako
omogočijo dostop do umazanije čistilnim komponentam,
ki razkrojene maščobe, saje in drugo umazanijo zmijejo s
površine. Z enim samim nanosom čistila bo tako vaš
kamin v 15 minutah sijoče čist.
Čistilo ProfiTreat FPL lahko uporabljate na kamnitih,
opečnatih, litoželeznih in steklenih površinah kaminov in
krušnih peči.
Odsvetujemo uporabo na barvanih in lakiranih površinah,
lesu, plastiki in površinah iz barvnih kovin (baker,
aluminij, cink,...) ob kaminih in pečeh.
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PROFESIONALNO
ODSTRANITE
PLESNI IN ALGE

ProfiALG

za uničevanje
plesni in alg

ProfiTreat ALG
Povsod, kjer je stalno prisotna vlaga, obstaja nevarnost
za nastanek alg in plesni. Ker te niso samo neprivlačne
za pogled, ampak so lahko tudi nevarne za zdravje, je
pomembno, da jih čim prej odstranimo in hkrati
poskrbimo, da se bodo težje ponovno pojavile.
Odstranjevanje alg in plesni s klasičnimi čistili ima
kratkotrajnejši učinek, saj kljub čiščenju na površini
ostanejo delci alg in plesni nepoškodovani, iz njih pa
hitro zrastejo nove obloge, zlasti na poroznih površinah
(npr. fuge med keramičnimi ploščicami), kjer je njihovo
odstranjevanje še težje.
Čistilo ProfiTreat ALG je več kot čistilo: zatre in
popolnoma odstrani vse alge in plesni ter deluje
biocidno, zato za dalj časa prepreči njihovo ponovno rast
na očiščeni površini. Uporabljamo ga brez predhodnega
čiščenja površin in pogosto že en sam nanos ProfiTreat
ALG zadostuje za popolno očiščenje površin.
ProfiTreat ALG je primeren za uporabo na vseh vrstah
površin – stenah, zidovih, fasadah, površinah, obloženih s
keramičnimi ploščicami v kuhinjah, kopalnicah, garažah,...
Čistilo ProfiTreat ALG vsebuje klor, zato pri njegovi
uporabi priporočamo uporabo zaščitnih sredstev
(delovna obleka, rokavice, zaščita za oči).
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PROFESIONALNO
OČISTITE ŽAR

ProfiBBQ

za čiščenje
žarov in pečic

ProfiTreat BBQ
Večina jedi, ki jih pečemo na žaru, vsebuje maščobe.
Med peko del maščob steče iz jedi. Oprimejo se rešetke
žara in se zaradi vročine zasušijo, deloma pa tudi
razkrojijo. Ko se žar po peki ohladi, se strdijo, zaradi
česar jih je zelo težko odstraniti. Če rešetke ne očistimo
dobro, se pri naslednji peki zaradi povišane temperature
spet zmehčajo in oprimejo jedi, ki jih pečemo. Tako
pokvarijo njihov okus, hkrati pa škodujejo našemu
zdravju, saj so razkrojni produkti maščob rakotvorni.
Podobno je v pečicah, saj tudi tam drobne kapljice
maščobe potujejo od hrane do sten pečice in se tam
nabirajo.
Zažgane ostanke maščob je težko odstraniti. Drgnjene z
okroglih rešetk žara nikoli ne odstrani vse umazanije,
pečico pa lahko s preveč agresivnim čiščenjem tudi
poškodujemo.
Čistilo ProfiTreat BBQ deluje v dveh fazah. Alkalne
komponente čistila najprej zmehčajo in hidrolizirajo
zažgane in zasušene ostanke maščobe ter ostanke
drugih organskih snovi. Čistilne komponente nato
raztopijo razkrojne produkte in jih sperejo s površine.
Čistilo ProfiTreat BBQ lahko uporabljate za čiščenje
ogrodij in rešetk žarov, pekačev, štedilnikov in pečic.
Odsvetujemo uporabo na lakiranih površinah, plastiki,
aluminiju ali cinku. Prav tako čistila ProfiTreat BBQ ne
uporabljajte za čiščenje pečic s samočistilnim
programom.
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PROFESIONALNO
OČISTITE TENDE
IN CERADE

ProfiCNV

za čiščenje tend,
šotorov in ponjav

ProfiTreat CNV
Cerade, tende, ponjave, baldahine in šotore uporabljamo
za zaščito pred vremenom. Njihove površine so zato ves
čas izpostavljene ekstremnim pogojem – soncu, vetru,
vodi in prahu. Seveda se na takih površinah nabira
umazanija. Tekstil, iz katerega so, je dovolj porozen, da
se v njem naberejo prašni delci. Umazanija, ki vsebuje
maščobe, smole ali druge lepljive snovi, jih zlepi skupaj,
da postanejo idealno gojišče za alge in mahove. Vlaga, ki
se zadržuje na ne povsem suhi površini, je tudi dobra
podlaga za rast plesni.
Umazanijo na tekstilnih površinah cerad, tend, ponjav,
baldahinov in šotorov je s klasičnimi čistili zelo težko
odstraniti. Njihovo delovanje je omejeno na določen tip
umazanije (npr. detergenti za maščobe), velike površine
pa onemogočajo klasično pranje in otežijo mehansko
čiščenje, ki ga klasična čistila večinoma zahtevajo.
ProfiTreat CNV je multifunkcionalno čistilo, ki odstranjuje
tako ostanke vodnega kamna, kot tudi maščobe in prah
ter mah, alge in plesni, ki imajo te snovi za gojišče.
Čistilo ProfiTreat CNV hkrati deluje na različne
komponente umazanije. Ostanke vodnega kamna
raztopi, maščobne komponente pa hidrolizira in jih
naredi vodotopne. Druge komponente zmanjšajo
površinsko napetost raztopljene umazanije in olajšajo
njeno spiranje s površine. Po čiščenju s ProfiTreat CNV
lahko površine zlahka operete z vodo, najbolje z
visokotlačnim čistilnikom. Spiranje odstrani tudi mah,
alge in plesni, saj na tekstilnih površinah nimajo več
oprijemališča.
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PROFESIONALNO
OČISTITE
POVRŠINE
IZ INOXA

ProfiINX

za čiščenje
inoxa

ProfiTreat INX
Delovne površine v gostinstvu in živilski industriji so zelo
obremenjene, izpostavljene velikim temperaturnim
spremembam in stalno v stiku z živili. Hkrati morajo biti
zaradi zagotavljanja sanitarne neoporečnosti ves čas
čiste. Material, ki ga uporabljamo za te površine, je zato
največkrat nerjavno jeklo (inox).
Najtrdovratnejša umazanija, ki prevladuje na delovnih
površinah v živilstvu in gostinstvu, so maščobe.
Preostalo umazanijo lahko zmijemo s površine že z
mokro krpo, maščoba, še posebej tista, ki se zaradi
visoke temperature zasuši, pa je trdovratnejša.
Čiščenje maščob z detergenti je le delno uspešno.
Detergenti namreč delujejo le na tankem sloju svežih
maščobnih oblog. Poleg tega klasična čistila za
odstranjevanje maščob ne odstranijo zasušenega
vodnega kamna, ki postane odlično oprijemališče za
novo umazanijo. Čistilo ProfiTreat INX je namenjeno
čiščenju površin iz nerjavnega jekla, saj odstranjuje tako
maščobne obloge kot tudi vodni kamen in zagotovi
površini sijaj.
Čistilo ProfiTreat INX je rahlo abrazivno. Delci v čistilu
pripomorejo k še boljšemu mehanskemu čiščenju, vendar
čistilo površin ne poškoduje.
Čistilno sredstvo ProfiTreat INX lahko uporabljate za
čiščenje kuhinjskih korit, pultov, nap, zunanjosti klasičnih
in mikrovalovnih pečic, opekačev iz nerjavnega jekla,
konvektomatov, inox posode, baterijskih pip ter vseh
drugih predmetov iz nerjavnega jekla, kroma, niklja in
keramike.
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PROFESIONALNO
OČISTITE
NAGROBNIKE IN VSE
KAMNITE POVRŠINE

ProfiSTN

za čiščenje kamna
in nagrobnikov

ProfiTreat STN
Nagrobni spomeniki so ves čas izpostavljeni vremenu.
Najobčutljivejše so hrapave in porozne površine, vendar tudi
brušen in poliran kamen ni popolnoma gladek. Zaradi
vremenskih vplivov so na nagrobnih spomenikih vidni ostanki
apnenca (vodni kamen kot posledica dežja, snega, megle,…).
Površina je tako še bolj hrapava in tako primerna za nabiranje
umazanije in blata, ki sta dobro oprijemališče in gojišče za
mah in alge. Tako umazanijo težko speremo s kamna. Če
površino premočno drgnemo, jo še bolj poškodujemo in tako
se umazanija še hitreje veže na površino. Čistila, ki vsebujejo
klor, sicer zatrejo rast mahu in alg, a so zelo nevarna za
rastline, zasajene na grobovih, lahko tudi poškodujejo napise
ali kovinske elemente na nagrobnikih.
ProfiTreat STN je odlično čistilo, ki ne vsebuje klora.
Učinkovito očisti površine iz kamna ali umetnega kamna, pri
tem pa jih ne poškoduje. Pri čiščenju površine ni potrebno
močno drgniti, saj čistilo ProfiTreat STN umazanijo razgradi
in jo je lahko odstraniti.
Umazanijo, ki se nabira na kamnitih površinah, vežejo
hidrofobne snovi. Take snovi odbijajo vodo, zato jih ne
moremo sprati s površin. Čistilo ProfiTreat STN vsebuje
komponente, ki take snovi razgradi, zato jih enostavno
zmijete s površine. Hkrati z njimi se bodo s površin sprali tudi
mah in alge.
Čistilo ProfiTreat STN lahko uporabljate na vseh površinah iz
umetnega in naravnega kamna (granit, marmor, peščenec,
skrilavec, školjčni apnenec,...), kot so spomeniki, skulpture iz
kamna, kamniti vodnjaki, kamnite škarpe, kamnite talne
površine, stopnice, zidovi, strešna opeka. Ker ProfiTreat STN
ne vsebuje kislin, alkalij in klora, ne poškoduje niti površin niti
napisov in kovinskih elementov (črke, okvirji fotografij,...) na
nagrobnikih.
Nasvet: Če je sloj mahu ali alg predebel, priporočamo, da
najprej uporabite čistilo ProfiTreat ALG. Celotno površino
nato temeljito sperite z vodo in očistite še s čistilom
ProfiTreat STN. Ne glede na to, s katerim čistilom čistite, je
priporočljivo, da pred čiščenjem zaščitite rastline, zasajene na
grobu, saj jih lahko nekatere komponente čistila poškodujejo.
Priporočamo, da pred uporabo čistilo preizkusite na manj
vidnem mestu.
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