
STROKOVNI VIDIK 
 

Sistemsko čistilo Solex 
za suho čiščenje 

Ne čakajte, da se posuši! 
STROKOVNI VIDIK 

Suho čiščenje je hitro, bistveno zmanjša porabo čistilnega sredstva in omogoča 
takojšnjo uporabo površin po čiščenju. 

 
 

Odstranjevanje  
SOLEX sistemsko čistilo je namenjeno suhemu čiščenju talnih površin. Predstavlja 
novost med čistili namenjenih za temeljno čiščenje talnih površin. Čistilo izredno 
skrajša potrebni tehnološki čas odstranjevanja nečistoč in starih premazov (razen 

parafinskih) s talnih površin in omogoča hitro možnost nanosa ponovnega 
premaza (30-45 min). Po čiščenju ni potrebno opraviti nevtralizacije čiščene 
površine, je posebej  priporočljiv za čiščenje linoleja in tam kjer je potrebno hitro 

usposobiti talne površine za ponovno uporabo. Omogoča hitro sanacijo delno 
poškodovanih premazov po postopku Trigomieren, Duomieren in Monomieren. 
 
Proizvajalec Solexa je Kleen Purgatis, družba v sklopu koncerna BUDICH –GRUPPE 
in nudi obsežen program kvalitetnih proizvodov s področja čiščenja, nege, higiene in 
dezinfekcije površin. Podjetje nudi proizvode za sistemske rešitve za posamične 
stranke in področja kot so: čiščenje objektov, bolnice in zavodi, gastronomijo in 
catering, hotele, restavracije in pralnice, industrijo in delavnice. 

 

Suho šamponirajne tekstilnih oblog 
• Tla so po čiščenju takoj pohodna 

• Poraba čistila je 10x manjša 

• Manjša obraba talnih oblog 
 

Način dela: 

• Vklopite agregat za peno in stroj ter vtirajte peno v pod. Vtirajte jo toliko 
časa, dokler na tleh ne bo več pene. 

• Tla presesajte s sesalnikom s turbo globinsko ščetko (na primer 
Lindhaus Rx). 

 
Proizvajalec stroja je Schwamborn, ki ga je leta 1935 ustanovil Alois 
Schwamborn. Sedaj je Schwamborn podjetje z bogatimi izkušnjami v razvoju in 
izdelavi profesionalnih strojev za čiščenje in 
obdelovanje tlakov. Podjetje ima sedež v 
Wagnu, Göppingen (južna Nemčija). 
 

Suho peno enostavno 
posesate s suhim sesalnikom 
Sesalnik s turbo motorno glavo Lindhaus 
Rx: 

• Fitracija s hepa fitrom (99,97% za 
delce velikosti 0,3µm) 

• Velika sesalna moč 

• Enostaven za uproabo 

• Primeren tako za manjše kot za večje 
površine 

• Suho kemično čiščenje 
 

Opremo zastopa, prodaja in servisira  
Bent excellent d.o.o. Domžale 
Dragomelj 82, 1230 Domžale 
01 589 63 30, www.bent.si 

 
Bent je podjetje, ki na področju čiščenja deluje že 35 let in pokriva prostor bivše 
Jugoslavije. Preživeti na tržišču od leta 1978 nam uspeva z inovativnostjo, 
prilagajanjem na zahteve tržišča in skupinskim delom vseh zaposlenih. 

Globinski sesalnik, s katerim 
posesate suho peno in s tem 
zaključite čiščenje 

Enoploščni stroj z agregatom 
za suho peno 


