Izdelki Flore Chemie za mesno predelovalno industrijo

Odstranjevalec smol

FLAMIL RL40




biološko razgradljiv, topljiv v vodi, prijaznejši okolju
pri uporabi se ne razvijajo neprijetne vonjave
odstranjuje vse smolne obloge, ki jih povzroča dim
PODROČJA UPORABE: mesnice, prekajevalnice, naprave za sušenje,
pekarne, pločevinasti pladnji za peko

OPOZORILO: Ne sme se uporabljati na barvnih kovinah!
Pakiranje:

ali

10 L vez

Razmaščevalec za zapečene masti in olja

FLAMIL KONVEKT PASTE








Odstrani najtrdovratnejše masti in olja ter ostanke njihovega izgorevanja
Za njim ostaja čista nemastna površina
Primeren tudi za ultrazvočne kopeli in tlačne aparate
Redčenje z vodo min 1:10 do 1:100
vroča voda pospeši delovanje in poveča učinek
OPOZORILO: lahko poškoduje aluminij!
Pakiranje:

FLAMIL 50 SUPER

1L x 12 v kartonu

1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez

Razmaščevalec za prehrambeno industrijo

 Zelo varčen in učinkovit hkrati (redči se z 10 – 100 deli vode)
 biološko razgradljiv, neškodljiv za kožo, ne vsebuje nevarnih kemikalij
 enostavno odstranjuje najtrdovratnejše živalske maščobe, usedline
beljakovin in krvi in tudi okoljske obloge (maščobe pomešane s prahom,
insekte, cvetni prah, smog,..)
 površina je po uporabi čista in nemastna
 učinkovito deluje tudi pri uporabi zelo trde vode
 zelo je primeren za uporabo v visokotlačnih aparatih
PODROČJA UPORABE: prehrambena industrija, mlekarne, mesarije,..
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10 L vez
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SMELLEX

Razgrajevalec neprijetnih vonjav in razmaščevalec v enem











Ima prijeten in trajajoč svež vonj po citrusih
Odstranjuje neprijetne vonjave tako, da uničuje spojine žveplovodika,
ki nastajajo ob razkroju organskih spojin (zbiralniki odpadkov, odtoki)
Na problematična mesta ga nanesemo s pršenjem
Prej ga razredčimo z vodo 1 : 5 do 1 : 20 (je ekonomičen)
Učinkovito deluje do 48 ur
Vsebujoč eterična olja tudi odbija insekte (muhe, mušice)
Ne škoduje gumi in umetnim materialom, ki so obstojni na topila
Uporaben tudi kot čistilo za ostanke maščob, olj in voskov
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

Kislo čistilo

FLORIN S PLUS







Za redno čiščenje ploščic
raztaplja apnenec, minerale in sečni kamen
istočasno razmaščuje in odstranjuje ostanke beljakovin
preprečuje rast glivic, bakterij in plesni - vsebuje dezinfekcijsko sredstvo
ne razjeda zdrave kože, kovin, gume in tesnilnih mas
pri redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo aparatur in naprav

PODROČJA UPORABE: šole, hoteli, restavracije, klavnice, mlekarne,
pivovarne, naprave za preskrbo z vodo, bazeni, sanitarije, ..
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Polirna krema

FLAMIL 88







čisti, polira, ščiti in neguje, vse v enem delovnem postopku
uporabna za različne materiale:
kromirane dele, umazane kadi, cerade, predmete iz plastike, bakra,
medenine in kuhinjske elemente iz plemenitih kovin
čiščenje ploščic in emajla
čiščenje plastike in stekla-poliranje kalupov jaht in čolnov
odstranjuje rjo in sloje oksidov, doseže bleščeči sijaj
preprečuje ponovno nalaganje umazanije in odrgnine
Pakiranje:

650g

(12 kom v kartonu)
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FLAMIL FOOD LUBE

Mazivo za prehrambeno industrijo
 Visokovredno zelo kvalitetno mazivo na bazi medicinskih olj
 Služi oskrbi in vzdrževanju mehanskih sestavnih delov iz kovine in umetnih
materialov, ki naključno ali posredno prihajajo v stik z živili
 Poleg osnovnih medicinskih olj kot je npr. PTFE, vsebuje fiziološko
neoporečne aditive in
dodatke proti koroziji, ki zagotavljajo dobro
delovanje naprav tudi pri prekomerni obremenitvi
 Ob strokovno ustreznem nanosu podaljšuje razmik mazanja
 Vsebuje preizkušena medicinska olja USDA-H1 in FDA, stabilizatorje in
PTFE
 Zelo nizek koeficient trenja, preprečuje obrabo, dobra oprijemljivost,
iIzpodriva vlago, ščiti pred korozijo
 Območje delovanja –20oC do 180oC
PODROČJA UPORABE: prehrambena industrija, vsi mehanski deli iz kovine in
umetnih snovi, ki prihajajo posredno v stik z živili, hoteli, restavracije,
bolnice, domovi za ostarele,pekarne, mesarije,…
Pakiranje:
spray 400ml (12 kom v kartonu)
Flore negovalna krema (100ml)

FLORE PFLEGE CREME






Krema zasnovana za pogosto uporabo, še posebej kadar je koža močno
obremenjena in izpostavljena.
Flore negovalna krema je vlažilna, brez silikona in varčna pri porabi.
Krema se izredno hitro vpije in se lahko uporablja tudi kot krema za
obraz.
PANTENOL poveča zadrževanje vlage v koži, jo na ta način neguje in
izboljšuje njeno elastičnost. Neguje kožo med in po delu, ob redni
uporabi zagotavlja gladko in voljno kožo.
Flore negovalno kremo uporabimo glede na potrebe, lahko tudi večkrat
na dan in po končanem delu.
Izdelek je dermatološko testiran.
Pakiranje: 24 x 100ml v kartonu
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