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podlahy - pevné

dlaždice

podlahy - textil

sanitárne zariadenia

podlahy drevené, parkety

sanita všeobecne

manuálne nanášanie ochrannej vrstvy

sanitárna keramika

manuálne vlhké a mokré umývanie

vysokotlakové stroje

manuálne mokré umývanie

manuálne striekanie

umývací stroj

čistenie s penovým strojom

strojové tepovanie s penou

okná, sklá

strojové tepovanie

priemysel

čistenie s kotúčovým strojom

ručné čistenie

textilné povrchy

povrchy všeobecne

umývanie riadu

dezinfekcia

ručné umývanie riadu

hygiena rúk

kuchyňa

autokozmetika
ošetrenie prádla
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Špeciálne a priemyselne čistenie

1A Super Flott alkalický pH 11,5
Odstráni dôkladne a rýchlo olej, živicu, krv,
mastnotu a znečistenia každého druhu. Môže
sa riediť s vodou v závislosti od znečistenia
1:4 až 1:50.
Oblasti použitia: poľnohospodárstvo, potravinárstvo, na čistenie a odmastnenie
podláh, okien (1:100), plechu, ocele, pecí,
kontajnerov, kotlov, motorov, nádrží, cisterien,
nákladných áut, lietadiel, lodí a interiéru áut.
Odstráni: riasy v čističkách, na lodiach, taktiež živicu na pílach a frézach, zvyšky vosku z
podláh. Je vhodný na odmastnenie pre kovy,
vane, kachličky, chladničky a sporáky
(predhriať na 60 °C). Vhodný do vysokotlakových ,umývacích a penových strojov.

1A Antischaum Antipena
Prísada zabraňujúca vytváraniu peny
v umývacích strojoch.

1A Spezialreiniger-Koncentrát
Špeciálny čistič - prášok, alkalický
Čistenie výrobných, priemyselných hál, fasád,
podláh a kachličiek.
K dôkladnému a šetrnému čisteniu kontajnerov,
vozidiel (napr. traktorov, stavebných a cestných
strojov) ako aj na čistenie motorov a dielov v
umývačkách.
Použiť podľa znečistenia: 0,05 až 0,5 kg na 10l
vody. Namiešať mimo vysokotlakového prístroja.
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1A Spezialreiniger-Koncentrát
Špeciálny čistič - koncentrát
(tekutý, alkalický)
Čistenie výrobných, priemyselných hál, fasád,
podláh a kachličiek. K dôkladnému a šetrnému
čisteniu kontajnerov, vozidiel (napr. traktorov,
stavebných a cestných strojov) ako aj na
čistenie motorov a dielov v umývačkách.
Použiť neriedený alebo podľa znečistenia
zriediť s vodou 1:5 až 1:10.
Pre parové a vysokotlakové prístroje. Môže
sa čerpať priamo z kanistra alebo dať zriedený
priamo do vysokotlakového prístroja.

1
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1A Berofix plus kyslý
Špeciálne na cementové, betónové, vápnové
usadeniny (v kontajneroch, silách, na
domiešavačoch, stavebných stojoch, oknách
atď.) a vodný kameň. Zanecháva ochranný
film uľahčujúci odstraňovanie následného
znečistenia.
Vhodné po kladení dlaždíc, na znečistené
podlahy, schodište alebo sklo v novostavbách.
Odstraňuje aj hnedé, močové usadeniny vo
WC. Na vyluhovanie pozinkovaných plechov
pred nanesenim základného náteru, popr.
pred lakovaním. Vynikajúce na odstránenie
povrchovej hrdze. Odstráni tzv. pivný a
kotolný kameň, usadeniny vápnika vo
fľašiach, nádobách, potrubiach, bazénoch,
umývačkách fliaš a áut.

Špeciálne a priemyselne Koncentráty

1A Intensivreiniger

1ARauchharz-Entferner&Grillreiniger

Intenzivný čistič

Koncentrát
Čistič grilov a pecí
silne alkalický pH 14

Odstraňovač cementu, betónu, vápna, hrdze
a nečistôt ako napr. olej, močový kameň.
Ideálny hlavne na kyselinovzdorné materiály.
V cementárňach, betonárkach, autoumývarkách, dielňach, halách a kúpaliskách .
POZOR:Pred 1. použitím otestovať. Nepoužívať na vápnik obsahujúce kamene, sklo,
emaily a kovy. Nestriekať !

Je vysoko koncentrovaný, vyvinutý špeciálne
pre mäsovýrobne, pekárne a veľkokapacitné
kuchyne na čistenie komínov, šunkových
foriem, pecí, údiarní, grilov a plechov na
pečenie. Koncentrát riediť s vodou 1:4 až1:20.
Čistiaci efekt sa zvýši s vyššou teplotou a mechanickým pôsobením. Naniesť, nechať pôsobiť asi 15 min., potom opláchnuť tlakovým
strojom. Biologicky odstrániteľný.
Nehorľavý a šetrný k životnému prostrediu.

Použitie: Naniesť penovým rozprašovačom
(potrebná ochranná maska na tvár), kefou,
špongiou (na suchú plochu ak je kyselinovzdorná – inak na mokrú) a nechať krátko
pôsobiť. Pri čistení vznikajúce soli sú ľahko
vodou odstraňovateľné. Upozornenie: Niektoré dekoračné dlaždice, farebné emaily a
chrómované diely môžu byť povrchovo napadnuté a farebne poškodené, preto vždy
otestovať na malej ploche a vždy pred
nanesením namočiť vodou.
Riediť vodou len pri čistení skla a citlivých
plôch(až do 1 : 30). Pozor na mrazy. Zabrániť
styku s pokožkou.

-Anzenberger · Produktions- und HandelsgesmbH · anzenberger.sk@drei.at

5

Čistenie a ošetrenie podláh
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1A Polyglanz

1A Rasant-Reiniger

1A Glanz-Wischpflege

Polylesk (polymérová emulzia)

Alkalický koncentrát

Zmývací prostriedok s príjemnou vôňou

Špeciálne pre silné znečistenia - ideálny pre
dielne a priemyselné podlahy. Určený na
betónové, dehtové, estrichové, slinkové,
umelé povrchy a kameninovú tehlu.
Ľahko odstraňuje voskové a polyesterové
vrstvy. Na všetky PVC parkety a kamenné
podlahy. Odmastňuje stroje, motory, kovy.
Riedenie 1:5 až 1:50
Aj pre umývacie stroje

Bezmydlový a bezvoskový, na prirodzenom
mastno - alkoholovom základe, na denné
použitie pre všetky podlahy, aj drevené a
laminátové. Dlhotrvajúca osviežujúca vôňa,
rýchlo schnúci, nezanecháva čmuhy.
Riediť cca 30 ml na 10 l vody

Záruka dlhodobého lesku na všetky PVC,
umelohmotné, gumenné povrchy, linoleá,
nalakované parkety a kamenné podlahy. Protišmykový účinok. Ľahké opätovné odstránenie, nevhodné pre nelakované parkety.
1.použitie: naniesť ľahko a rovnomerne
neriedený.

Pri následnom pravidelnom
použití riediť cca 50 až 150 ml
na 10 l vody

1A Alkoholreiniger
pH neutrálny alkoholový čistič
Neutrálny prostriedok na denné použitie,
neškodí životnému prostrediu. Vhodný aj
priemysle a v potravinárstve.
Na báze alkoholu, čistí všetky umývateľné
podlahy, skrine, granit, melan, nalakované
parkety, kameninovú tehlu, mramor.
Schne rýchlo a bez stôp. Vhodný do
vysokotlakových a umývacích strojov
Dávkovanie :10 ml - 30 ml na 10l vody.

Je nach Verschmutzung 10 ml bis 30
ml Reiniger auf 10 lt Wasser.
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Čistenie a ošetrenie podláh

1A Othello alkalický

1A Spezialseife

Dávkovač na vedro

pre umývacie stroje

Mazľavé mydlo pH-neutrálne

Vhodné pre 1 A Spezialseife - mazľavé mydlo.

Pre všetky druhy podláh, minimálne penenie.
Riedenie podľa znečistenia od 1:10 po 1:40.
Dávkovanie podľa výrobcu umývacieho stroja. Pri silnom znečistení naniesť bez odsávania,
nechať pôsobiť a potom odsať.

Z jemných, prírodných látok – bez tensídov,
olovených prísad a fosfátov.
Čistí a ošetruje jemne, šetrne a bez toho, aby
poškodilo pokožku a čistené plochy. Kuchyňa
(riad, poháre, kachličky, linky), kúpeľňa (vane,
sklá, kachličky atď.), podlahy
(terazzo, mramor, PVC, drevo,laminát,
guma), textil (ako prací prostriedok
použiteľné v práčkach do 60°C na jemné,
detské, pracovné prádlo), koberce a
čalúnenie. Odstráni fľaky. Biologicky
odbúrateľné, neutrálne.
Ideálne použiť s vedrovým dávkovačom!

2
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Drevo Plasty Koža Guma
3

Clean Wood Svetlý
Clean Wood Tmavý

Möbelwunder

HELL (Svetlý): Na všetok svetlý a leštený
nábytok. Na oživenie laku pri starom a
matnom svetlom dreve.

Na svetlé, matné, leštené drevo a umelé
hmoty.
Čistí, ošetruje a chráni nábytok taktiež aj kožu,
umelú kožu, mramor, kachličky, umelý kameň
jedným úkonom. Nie na podlahy - možnosť
šmyku.
Odporúča sa použiť rozprašovač zo vzdialenosti
ca 75 cm a následne s jemnou handričkou.

DUNKEL (Tmavý): Na stredne hnedé až tmavé
a leštené nábytky a na oživenie laku pri starom
a matnom tmavom dreve.

Sprej s píniovým olejom

1A Polyplast

1A Gummipfleger
Ošetrenie gumy

Na hĺbkové ošetrenie plastov a kože. Všetky
diely z gumy, umelej hmoty, kože, koženky
ošetrené Polyplastom získajú opäť nový lesk
a vráti sa im pôvodný vzhľad.

Vynikajúci na ošetrenie gúm každého
druhu, dodá suchý, matný, dlhotrvajúci
lesk. Zabraňuje primŕzaniu a praskaniu tesnení na oknách a dverách. Chráni pred
účinkami slnečného žiarenia.
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Riad a poháre
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1A Resi „tekutý“

1A Resi lesk alkalický

Alkalický dezinfečný prostriedok pre umývačky riadu a pohárov, ktoré majú dávkovač.
Určený hlavne pre veľké prevádzky. Odstráni
zvyšky kávy a biekovín.
Dávkovanie podľa znečistenia, cca 2 – 4 g na
1l vody.

Používa sa na oplachovanie po vyčisteni s
Resi - M alebo Resi - tekutým. Obsahuje
prirodzenú kyselinu citrónovú ktorá dodá
sklu žiarivosť a lesk s vôňou citrónu.
Riad rýchlejšie uschne a je jasne lesklý. Ideálny
pre umývačky na poháre.

Resi-Tabs

1 A Regeneriersalz

bez fosfátov

Regeneračná soľ

Pre umývačky na riad v domácnosti aj vo
firmách. Dokonalý lesk a hygienická čistota
vďaka špeciálnej bielkovine a škrobového
roztoku v zelenej fáze.
Aktívny kyslík v bielej fáze docieli riad bez
fľakov .

Odstraňuje vodný kameň v prístrojoch, ktoré
su v styku s vodou a taktiež aj z riadu.

Resi „M“
koncentrát - prášok
Umýva váš riad biologicky nezávadne, dôkladne a šetrne. Pre domácnosť, ale aj pre veľke
jedálne a reštaurácie. Len pre umývačky.
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1A Spül Klar Ultra

1A Universalsreiniger

1A RAL hustý s leskom

Umývací koncentrát

Univerzálny prostriedok - koncentrát

Vysoko koncentrovaný, top kvalita, silne
čistiaci. Použitie len polovičného množstva
ako pri klasickom. Šetrí pokožku, pekná
vôňa. Ideálny na bežne umývanie - ako
napr. vaňa, riady, umelé hmoty, kachličky,
terazzo, guma, PVC. pH-neutrálny, bez alkaloidov a fosfátov.

Vysoko
koncentrovaný,
univerzálny
prostriedok na denné použitie. Na všetky
vode odolné povrchy, napr. dlažbu, vane,
nábytok, umelé hmoty, riad každého druhu dodáva lesk, žiadne doschýňanie.
Vyrobený zo zvlášť jemnej účinnej
kombinácie látok.
Šetrí životné prostredie.
Vhodný do umývacích strojov

Univerzálny, odstráni hrubú špinu rýchlo
a dôkladne - bez poškriabania. Zároveň
dodáva znovu lesk.
Jemne alkalický, čistí šetrne. Ideálny
na ušľachtilé kovy, NIROSTA plochy,
umývadlá, hrnce, panvice, hliník, email ,
vane, plasty, atď.
1 Liter = 1,20 kg

1A Edelstahlpflege
Ošetrenie ušľachtilých kovov
Na ošetrenie a ochranu všetkých plôch
z ušľachtilých kovov.Oblasti použitia: Plochy
s eloxovanými povrchmi, z nehrdzavejúcich
kovov, chrómu, hliníku, niklu a mosadze. Nie
na plochy ktoré sú v kontakte s potravinami.

1A Rauchharz-Entferner&Grillreiniger
Koncentrát
Čistič grilov a pecí
silne alkalický pH 14
Je vysoko koncentrovaný, vyvinutý špeciálne pre
mäsovýrobne, pekárne a veľkokapacitné kuchyne
na čistenie komínov, šunkových foriem, pecí, údiarní, grilov a plechov na pečenie. Koncentrát
riediť s vodou 1:4 až 1:20. Čistiaci efekt sa zvýši s
vyššou teplotou a me-chanickým pôsobením. Na niesť, nechať pôsobiť asi 15 min., potom opláchnuť
tlakovým strojom. Biologicky odstrániteľný.
Nehorľavý a šetrný k životnému prostrediu.
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6
1A "B" Reiniger
Čistiaci, ošetrovací a dezinfekčný prostriedok
V nemocniciach, plavárniach, výrobniach - na
bazény, kachličky, dlažbu, záchody, vane,
sauny, sanitu, armatúry, V2A a V4A ušľachtilú
oceľ a hliník. Odstraňuje vodný kameň, minerály, riasy, nánosy, mydláa mastnotu.
Neškodná dezinfekcia bez chlóru a fosfátu.
Použite rozprašovač. Nie na denné použitie.
Vytvára lesk ale aj ochranný filter, tým je
uľahčené následné bežné čistenie.
Riediť 1:3 až 1:10

1A Sanitärreiniger

1A Duftfrisch

Čistič sanity - denný

Vôňa

Odstraňuje hlavne vodný kameň. Prostriedok
na časté čistenie dlažby, bazénov, kachličiek,
sanity, spŕch, vaní, armatúr atď.
Plochu navlhčiť vodou, potom Sanitär Reiniger
naniesť so špongiou - nechať krátko pôsobiť,
následne výdatne opláchnuť vodou. Nevhodné na mramor a vápenec.

Proti zápachu do WC, spŕch, kúpelní.
Čistí, dezinfikuje, chráni pred vodným
kameňom a vytvára ochranný film.
Prijemná vôna. Biologicky odstrániteľný.

Bio fresh
Bio antibakteriálny a antizápachový
prostriedok,zabraňuje vzniku sulfidových
zápachov .
Vhodný do nemocníc,v gastronónii atď

1A WC – Deokamene

Berofix plus kyslý

PISS – GÓL

Dezinfekčné kamene na báze gáfra pre
pisoáre. Dlhotrvajúce a ľahko parfémované.

Špeciálne na vodný kameň. Zanecháva
ochranný film uľahčujúci odstraňovanie
následného znečistenia.
Vhodné po kladenídlaždíc, na znečistené podlahy, schodište alebo sklo v novostavbách.
Odstraňuje aj hnedé, močové usadeniny vo
WC. Vynikajúce na odstránenie povrchovej
hrdze. Odstráni tzv. pivný a kotolný kameň,
usadeniny vápnikavo fľašiach, nádobách,
potrubiach, bazénoch, umývačkách fliaš a
áut.

Sitko pre pisoáre.

Bio-Fix
Biologický čistič odtokov
Uvoľňuje odtoky a zabraňuje upchatiu.
Neobsahuje žiadne chemicke látky.
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1A Desinfektionsreiniger

1A Desinfektionsreiniger

Koncentrát

Sprej

Bezaldehydový dezinfekčný koncentrát pre
všetky vodou umývateľné plochy. Vhodný
pre nemocnice, verejné budovy a potravinársky priemysel - nie na plochy, ktoré sú v
kontakte s potravinami.
S výnimočnou čistiacou a dezinfekčnou silou,
takmer bez zápachu. Dezinfekčné látky na
báze amónia. Mikrobicídne pôsobenie je
dosiahnuté pri riedení 1:250 až 1: 500 v
závislosti na mikroorganizmoch.
Na hospitalizmusprofylaxiu riediť podľa
normy DGHM: 0,75 % - 4 hodiny
1 % - 1 hodina
2 % - 15 minút

Na denné použitie na cielené menšie plochy,
kde je potrebná dezinfekcia. Napr. v
zdravotníctve, potravinárstve. Tiež na akrylové
sklo a v soláriach.
Norma DGHM.
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1A Fensterputzer Koncentrát

1A Scheibenklar Koncentrát

Čistí ľahko a dodáva vysoký lesk. Ideálny
šetriaci prostriedok na okná, sklá, výklady,
resopal plochy, na autosklá a do
ostrekovačov.
Odstráni oleje, masti atď. Nezanecháva
žiadne čmuhy. Bez metanolu - základom je
bioalkohol .
Riediť 1:3

Čistí ľahko a dodáva lesk. Ideálny šetriaci
prostriedok na okná, sklá, výklady, resopal plochy, na autosklá a do ostrekovačov ako letná náplň.
Odstráni oleje, masti, hmyz atď. Nezanecháva
žiadne čmuhy. Bez metanolu - základom je
bioalkohol.

1A Nano Tec
1A Povrchová Nano ochrana.
Ochráni všetky hladké povrchy
(napr.sklo, keramika, okná, sprchy) pred
vodou , znečistením, vodným kameňom,
hmyzom atď.

8

1A Mikrovláknová utierka
Veľmi jemná utierka z mikrovlákien
Navlhčená čistí do hĺbky a bez zanechania
pruhov. Suchá vhodná na sušenie mokrých
plôch.
cca. 37 x 34 cm

Vinalon
Utierka zo špeciálnej kože, s púzdrom. Syntetická, bez vlákien, veľmi odolná. Pranie do
60 °C.
Vhodná na všetky čistiace úkony v domácnosti
a pri umývaní auta. Cca 45 x 33 cm.
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Euro-Tom-Super 2000

Waschatom ULTRA

Hellan

Dvojnásobný koncentrát

Trojnásobný koncentrát

Koncentrát do 60° C

Špeciálny prací prášok 30 – 95 °C, bez fosfátov. Pre všetky druhy práčok a prádla, s
aktívnym kyslíkom. Ochrana farieb, s
odmasťovačom a aktivátorom.
Zabraňuje tvoreniu vodného kameňa.

Koncentrovaný, koncipovaný podľa najnovších výskumov, malé dávkovanie, top
kvalita. Bez fosfátov, s aktivátorom a
odstraňovačom mastnôt, na 30 – 95 °C.
Zabraňuje tvoreniu vodného kameňa.

Zmäkčovací prací prášok na zmiešané,
silne znečistené prádlo - napr. od krvi,
moču, vajec. Ideálny pre farebné pracovné
oblečenia. Len do 60°. Na ručné použitie
a pre práčky. Jemný prášok na vlnu, syntetiku, s ochranou farieb.
Zabraňuje tvoreniu vodného kameňa.

Wollin
Jemné a farebné prádlo

1APrací prostriedok

1A Špeciálny prací prostriedok

Je vysoko vyvinutý produkt na ručné použitie
a pre práčky. Ideálny na vlnu, jemné textílie
z farebných prírodných, ale aj umelých
vlákien. Dodá farbám opäť sviežosť.
Od 30° do 60°.

Ideálny pre veľkospotrebiteľov na jemné a
farebné prádlo. Vhodný aj na vyváranie.
Obsahuje redukovaný fosfát, biolologicky
odbúrateľný a aktívny kyslik. Šetrný k prádlu.
Od 30°do 95°
Dávkovanie: na 4,5 – 5 kg stačí 175 g

9

Koncentrát
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Ideálny pre veľkospotrebiteľov. Pre každé
prádlo, aktívny kyslík, šetrný k prádlu.
od 30° do 95°

Pranie

www.anzenberger.sk

1A Prací prostriedok
Trojnásobný koncentrát tekutý

Gloral

Bezfosfátový. Dosiahne jemnosť prádla.
Pre všetky druhy - aj pre jemné. 30° 40° a 60°.
Dávkovanie: 1l približne na 38 kg prádla.

Na každé prádlo. Dodá sviežosť, mäkkosť
farebnému prádlu. Oživí farby, uľahčí žehlenie
a odstráni zvyšky prášku.

Avivážny koncentrát

1A Trojfázový zmäkčovač vody
100% zmäkčuje vodu. Zabraňuje ukladaniu
vápnika v pračkách, uvoľňuje usadeniny,
účinkuje už od 30-60° a ničí krištáliky na
ohrevnom telese .
Tvrdé a zošedivelé prádlo získa znovu belosť
a mäkkosť. Len pravidelné používanie zaručuje dokonalú učinnosť.

9

Fleckensalz 2000
Soľ na fľaky s aktivátorom
Bez fosfátov a chóru. Na biele a farebné
prádlo. 30°, 60°, 90°. Ideálna na fľaky od trávy,
ovocia, špenátu, čaju, červeného vína a na
bielenie.
Znásobuje učinok prášku, tým šetrí energiu a
prášok, netreba dávať predpranie a teplota
sa môže znížiť vďaka aktivátoru.
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Hygiena rúk & Mydlá

1A Handreiniger
Čistič rúk - koncentrát
pH neutrálny – nová ochrana pokožky
Jemný a pritom učinný. Ľahko parfémovaný,
bez mydla, s jemným umelohmotným
drhnúcim prostriedkom šetriacim pokožku a
jej následným ošetrením - netreba použiť
krém na ruky.
Neupcháva odtoky. Vhodný do dávkovačov.

1A Lack-Ex
Odstraňuje decht, lak, farbu, živicu, olej,
mastnotu z rúk a zo štetcov. Naniesť na suché
ruky, dobre vtrieť a opláchnuť.

www.anzenberger.sk

1A Handwasch-Creme
pH-neutrálna
Pasta šetriaca pokožku. Ľahko parfémovaná,
bez mydla, s umelohmotným drhnúcim
prostriedkom.

10

1A Kroko-mydlo

1A Handwasch-Pasta

1A Rubbel Dubbel

pH-neutrálne

pH-neutrálna

Čistiace obrúsky perforované

Jemná, ošetrujúca pasta so špeciálnymi jemnými pilinami (drevená múčka), nedráždi,
bez mydla.

Jemná pasta na ruky, silne účinná pri malom
množstve

Ideálne tam, kde nie je k dispozícii voda.
Rýchle a dôkladné čistenie.zvyškov
oleja,farieb, lepidla, uhlia atď.
Príjemná vôňa.
90 obrúskov 250 x 320 mm
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Hygiena rúk & Mydlá
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1A Tekuté mydlo

Mydlo na fľaky

pH-neutrálne

3 kusy

Krémové, jemné, decentne parfémované
mydlo s ochranou pre pokožku. Vhodné aj
do CWS dávkovačov.

Na odstránenie fľakov z prádla.

Tork Premium
Dekontaminačné, antibakteriálne, pre S1
System HD. Dekontaminačné mydlo, podľa
DGHM normy pre hygienické oblasti, neparfémované

10

Citrónové mydlo

Löwen

Vyživovacie mydlo

10 kusov

10 kusov

4 kusy

Jemné mydlo s citrónovou vôňou.

Jadrové mydlo na pranie ručné, ale aj v
práčke.

Obzvlášť jemné, krémové mydlo.
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Ochrana a ošetrenie rúk
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1A Handpflegecreme
Ošetrujúci krém na ruky neutrálny
Na ošetrenie pokožky, zabraňuje vysušeniu. Udržuje pokožku hladkú.

1A Hautschutzcreme
Ochranný krém na pokožku

1A Hautschutzcreme

neutrálny neviditeľné rukavice

Tuba 100 ml - ochranný krém na
pokožku neutrálny - bez silikónu

Chráni pred špinou a vodou. Prevencia pred
kožnými chorobami. Pred prácou naniesť na
ruky.

Neviditeľné rukavice. Chráni pred špinou a
vodou. Prevencia pred kožnými chorobami.
Pred prácou naniesť na ruky.

11

1A Hautschutzlotion plus

TORK Premium Lotion Liquid

Neviditeľné rukavice

hand & body 400202

Na ochranu pri práci. Chráni a zároveň ošetruje pracovne namáhanú pokožku. Dodá dôležite
látky a zabraňuje vyschnutiu a zdrsneniu
pokožky. Pred začatím práce, po dôkladnom
umytí a vysušení naniesť v dostatočnom
množstve. Následné ľahké odstraňovanie
nečistoty.

Hand & Body Lotion na vysušené a citlivé
ruky. Dermatologicky testovaný, rýchlo sa
vstrebá do pokožky.
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Špeciálne produkty

1A Insekt Intensiv

1A Tiefen-Eisfrei

1A Fettlöser Koncentrát

Bezzápachový sprej proti hmyzu, mravcom,
moliam atď . Používať len cielene , nie
priestorovo.

Odstraňuje sneh a ľad s dlhodobou účinnosťou (neroztopí sa) . Do -50°C., neškodí
životnému prostrediu, podlahám (kameň,
drevo, umelé hmoty) a zvieratám. Vhodný
pre čističky vôd.

Odstraňuje mastnotu, olej, živicu. Vhodný pre vysokotlakové, parové a umývacie
stroje. Riedenie 1:4 až 1:50.

12

1A Beton und Kalklöser
Odstraňovač betónu a vápna
Pre silá, betónové a vápnové miešačky a
plochy zanesené vodným kameňom. Naniesť,
nechať krátko pôsobiť a s veľkým množstvom
vody opláchnuť. Nenechať zaschnúť.
Riediť max.1:10.
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www.anzenberger.sk

Dávkovače

1A Handreiniger
Koncentrát, dávkovač
Obsah 2500 ml. Na ľahké dávkovanie a
dopĺňanie Handreiniger koncentrátu s gran ulátom. Hranatý, stabilný úchyt na stenu.

www.anzenberger.sk

Kamar Dávkovač Mod. 104-D

Ingo-Man TCV

Obsah cca 2 kg. Kompaktný, plastový na veľa
rokov. Vhodný pre Kroko mydlo, umývaciu
pastu a umývací krém pre dieľne, továrne a
výrobne.

Obsah 500, 1000 ml a 2500 ml
Pre tekuté mydlá bez granulátov, uzamykateľný.

13
Tork Matic Box 309200
Dávkovač pre papierové utierky v kotúči.
Vyrobené z odolného materiálu, uzamykateľné s okienkom

T2 Mini Jumbo Rollen
346090 System Twin

Dávkovač na mydlo exclusiv

Dávkovač na toaletný papier pre 2 mini
Jumbo kotúče. Rozmery ŠxVxH 394 x 255 x
135 mm

Transparentný dávkovač s bielym krytom,
uzamykateľný. Pre antibakteriálne a klasické
mydlo.

obsah 350 ml a 900 ml
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Pomôcky
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Rozprašovač 0,5l a 1l

Upratovací vozík
Ľahko ovládateľný, s dvoma 17l vedrami
z umelej hmoty, z jedného odliatku. Je
stabilný, odolný voči zlomeniu,
S ergonomickou rúčkou. Žmýkačka je
absolútne nehrdzavejúca. Odkladací
priestor na fľaše.

Master 1500

„Trio“ Rozprašovač

Ručný tlakový rozstrekovač. Obsah 1,5l.

Násada pre 1 l flaše.

Latexové rukavice

1A Vrecia na odpad

100 kusov

70l a 120 l

Jednorázové, rozličné veľkosti – S, M, L.

Pevné, odolné, po 25 ks v jednom zvitku.

14
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Autokozmetika

www.anzenberger.sk

T – čistič

1A Ultra Plan

Je rýchlo oddeľovacia emulzia na rýchle,
studené a dôkladné čistenie stavebných,
poľnohospodárskych strojov a motorov,
výrobných hál.
Zanecháva mastno-ochranný film. Odstraňuje
vynikajúco olej, asfalt, decht a ochranný
náter podvozkov.

Na ručné použitie, pre vysokotlakové a parové
prístroje. Ideálny pre baníctvo, na vozové
plachty (obsahuje substanciu zabraňujúcu
vysúšaniu), nadstavby, autobusy, lode, fasády,
poľnohospodárske stroje a podlahy vo
výrobniach. Na čistenie a odmastnenie kovov,
umelej hmoty, skla atď.
Vysoko koncentrovaný - odstraňuje olej, sadzu,
mastnotu bez toho aby napadol sklo a lak.
Nepoužívať na slnku.
Riediť 1 : 5 až 1: 50, pri silnom znečistení sa
odporúča 1 : 5. Biologicky odstrániteľný.

1A Wachs- und Waschpolitur

1A Kühler-Frostschutz

1A Scheiben-Frostzusatz

Vosková a mycia politúra
neutrálny koncentrát

Nemrznúca zmes do chladiča (G48)

Nemrznúca zmes do ostrekovačov

Na báze etylénglykolu. Chráni pred koróziou
a usadzovaním vápnika. Do - 40° C.

Koncentrát do – 70°C
1:1 do – 22°C

Vhodný nielen pre osobné autá, ale aj nákladné, stavebné stroje a domiešavače. Toto
neutrálne bio-ošetrenie dosahuje op-timálny
účinnok vďaka prirodzeným voskom a
špeciálnym tensídom aj pri tvrdej vode.
Všetky laky dosiahnu superlesk. Chráni a
umožňuje ľahké odstránenie nečistôt – oleja, mastnoty, betónu, cementu a vápna. Pre
ručné umytie max. 1 : 100 Umývačky riedenie podľa druhu umývacieho zariadenia. Predriedenie max. 1 : 10
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1A Auto-Shampoo
Neutrálny koncentrát
Silne čistiaci, bez poškodenia laku. Spätne
mastiace látky zabezpečujú jasný lesk a
odpudzovanie vody. Šetrí životné prostredie.
Špeciálne látky udržujú čisté kefy aj pri
použití recyklovanej vody. Pre umývacie
linky a ručné umývanie. Riedenie podľa
druhu umývacieho zariadenia. Predriedenie
sa odporúča max. 1 : 20 Pri ručnom použ ití
max. 1 : 250 Bez fosfátov, alkalínov. Biologicky odstrániteľný.

Autokozmetika

www.anzenberger.sk

Flüssig Leder - Heißwachs

1A Felgenreiniger und Insektenlöser

1A Felgenreiniger

Horúci vosk

Čistič diskov a odstraňovač hmyzu

Čistič diskov kyslý

Na konzervovanie áut. Vhodný nielen pre osobné autá, ale aj nákladné, stavebné stroje a
domiešavače. Toto neutrálne bio-ošetrenie
dosahuje optimálny účinnok vďaka
prirodzeným voskom a špeciálnym tensídom
aj pri tvrdej vode.
Obsahuje špeciálne tvrdé vosky zaručujúce
dlhotrvajúci ochranný film na laku, kovoch,
gume atď. Pred použitím umyť šampónom.
Možné aj ručné použitie. Riedenie podľa
druhu umývacieho zariadenia, max.do 1:250.
Pri predriedení max. 1 :10

Ideálny na lakované, chrómové, hlinikové
disky. Spätne mastiace látky zabezpečujú jasný lesk. Hmyz sa postriekaním a krátkym
pôsobením ľahko odstráni. Vždy dôkladne
opláchnuť vodou. Pozor na kontakt s
pokožkou.
Riediť 1 : 1 až 1 : 10

Na nenamáhave čistenie diskov, odstráni
špinu a brzdový prach. Nevhodný na lakované,
chrómové a hliníkové disky. Nastriekať,
nechať krátko pôsobiť a vodou dôkladne
opláchnuť.
Pozor na kontakt s pokožkou.

1A Lackreiniger

1A Polish

1A Korantin

Na chróm, metalické a nové laky. So zárukou
niekoľko mesačnej ochrany lesku a nezmývateľnosti šampónom. Trojitý účinnok jedným úkonom: čisti - leští – konzervuje lak a
chróm. Nezanecháva pásy a čmuhy.

Dočasná ochrana voči korózii na všetky kovy.
Vhodná aj ako prísada do umývačky dielov.

Čistič laku
Odstráni dôkladne, ľahko a šetrne najväčšiu
špinu každého druhu, hrdzu, silikón a oživí
mŕtvy lak. Môže sa použiť na vlhkom alebo
suchom laku. Dlhodobá učinnosť.
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Autokozmetika

1A Polyplast
Na hĺbkové ošetrenie plastov, nárazníkov, a
kože v aute. Všetky diely z gumy, umelej
hmoty, kože, koženky ošetrené Polyplastom
získajú opäť nový lesk a vráti sa im pôvodný
vzhľad.
Na pneumatiky a vynilové strechy nastriekať s
rozprašovačom. Ostatné diely len s jemne
namočenou jemnou handričkou. Nelepí sa a
nemastí.

www.anzenberger.sk

1A Gummipfleger
Ošetrenie gumy
Vynikajúci na ošetrenie gúm každého
druhu, dodá suchý, matný, dlhotrvajúci
lesk. Zabraňuje primŕzaniu a praskaniu tesnení na oknách a dverách. Chráni pred
účinkami slnečného žiarenia.

1A Korrosionsschutzmittel
Ochrana proti korózii
Vyvinutý na báze vosku na leštené kovy,
lakované povrchy, nástroje, stavebné, poľnohospodárske a cestné stroje, podvozky.

1A Nano Tec
1A Povrchová nano ochrana.
Ochráni auta a všetky hladké povrchy
(napr.sklo,) pred vodou , znečistením,
vodným kameňom, hmyzom atď.

-Anzenberger · Produktions- und HandelsgesmbH · anzenberger.sk@drei.at

15
24

-Anzenberger
Produktions- und HandelsgesmbH

Deutschland Bräuhausstraße 3
D-83395 Freilassing
Internet www.anzenberger.sk
E-mail anzenberger.sk@drei.at

Grafik & Druck: Wigo-Druck, Bad Ischl · www.wigodruck.at

Österreich Marie-Louisen-Straße 4
A-4820 Bad Ischl

