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Prospects
BENT ponuja celosten asortiman kvalitetne
opreme za čiščenje. V tem katalogu vam
predstavljamo izbor profesionalnih čistil in
sredstev za čiščenje, nego, higieno, pranje in
dezinfekcijo, proizvedenih v Nemčiji in Švici.
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Tradicija kvalitete
Začetki podjetja segajo v leto 1971, ko je Jože Resman kot obrtnik začel s pomivanjem stekel in kmalu zatem začel s
strojnim čiščenjem tal na področju tedanje Jugoslavije in bil leta 1977 čistilni servis z največjim strojnim parkom na
tem področju. Na trgu so potrebe po strojem čiščenju rasle in Jože Resman je leta 1985 čistilni servis prodal in se
začel ukvarjati samo še s prodajo in servisiranjem čistilnih strojev. Ime in blagovna znamka Bent se začne razvijati
ob ustanovitvi podjetij v 90-tih letih v posamezni državi: Sloveniji, Hrvaški, BiH, Srbiji. S pocenitvijo proizvodnih
stroškov strojev in vedno večjih zahtev po nivoju čistoče je danes strojno čiščenje edina racionalna odločitev, s
čemer je obseg poslovanja zrasel in s tem tudi obseg logistike in v letih okoli 2010 tudi velikost skladišč.

V stiku s strankami
Ključno je, da vam zagotovimo rešitev problema. Za to skrbijo naši zaposleni, ki v prvi vrsti ne prodajajo produktov, ampak vam svetujejo kako očistiti in kako vzdrževati vaše prostore in površine na zahtevanem nivoju čistoče.
Ogled situacije in predlog rešitve, lahko naredimo samo na vaši lokaciji, zato zagotavljamo regijsko pokritost s
strani naših strokovnjakov, ki se pri vas oglasijo v najkrajšem času. Z izobraževanjem operaterjev, vzdrževanjem
strojev in rednim preverjanjem skrbimo da je vaše poslovanje gladko teče. V primeru izpada se dogovorimo za
rešitev v obliki intervencijskega servisa ali nadomestnega stroja. Skrbimo za vas!

Razvoj
Ves čas se trudimo zagotavljati produkte najvišjega kakovostnega razreda, s katerimi lahko svoje delo nemoteno izvajate. V profesionalnem čiščenju je zahtevan visok nivo kvalitete čiščenja in pri tem je ključni dejavnik čas čiščenja, normativi za čistilca so vedno višji in zato za vas iščemo in nudimo rešitve za izvedbo in organizacijo različnih
postopkov čiščenja v odvisnosti od materiala, ki ga čisti in nečistoče na tej površini. Pridobljeno znanje delimo z
vami v obliki izobraževanj in svetovanj, veseli smo, kadar je vaš objekt še lepši in vaše delo bolj učinkovito.

Ekologija
PRI ČIŠČENJU MORAMO UPOŠTEVATI VSE ŠTIRI TRI KOMPONENTE, KI DAJO REZULTAT:
1. Učinkovita sredstva: čistila, encimi, mikrobiološka čistila, sredstva za zaščito materialov, dezinfekcija
2. Mehanično odstranjevanje s pomočjo ščetk, filcev, ali še bolj abrazivnih sredstev, s pomočjo večjega pritiska
na površino.
3. Temperatura, ki pomaga pri čiščenju, ki je lahko nizka ali visoka do sterilizacije
4. Čas čiščenja
Le s kombinacijo vseh 4 dejavnikov bo površina očiščena, pri določenih postopkih imamo na voljo več ene
komponente, pri drugih druge. Z novimi materiali in pocenitvijo strojev, je vedno več možnosti za mehanično
odstranjevanje, ki je lahko s pomočjo abrazivnih čistil ali s pomočjo ščetk in strojev za čiščenje. S tem je vpliv na
okolje manjši, saj porabimo manj čistila in več mehanike.

www.bent.si
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1. V Bentu izbiramo proizvajalce z znano dobavno verigo, ki skrbijo za zmanjševanje izpustov in porabo vode
(FSC, PEFC, FSC-Controlled Wood, SFI)
2. Skrbimo za izbor čistil, ki se po čiščenju čim hitreje razgradijo
3. Z visoko-koncentriranimi čistili zmanjšujemo onesnaževanje pri transportu čistil in skrbimo za čim manjše
doziranje čistil
4. Nudimo toaletni papir, ki zmanjšuje porabo čistil v sanitarijah
5. Pri izbiri papirja svetujemo papir z večjim navitjem, s čemer je manjši volumen pri transportu in tudi manj
potrebnih menjav papirja v sanitarijah
6. Nudimo stroje energijskega razreda A, za varčevanje z električno energijo, ter s sistemi za recikliranje vode in
zadrževanje vode in čistila ter s tem bistveno zmanjšajo porabo čistil in vode
7. Bent je vključen v sheme za ločevanje in recikliranje odpadne embalaže, elektronske opreme in akumulatorjev.

4
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REDNO OBJEKTNO ČIŠČENJE
ALCO ll

1/1L ali 1/10L

Alkoholno vzdrževalno čistilo je namenjeno za čiščenje trdih, vodoobstojnih površin in oblog, tako
premazanih kot nepremazanih. Po čiščenju niso vidni sledovi čiščenja na vseh vodoobstojnih površinah.
Primerno za vzdrževanje premazanih talnih oblog, odlikuje ga dolgotrajen osvežilni vonj, primerno za vse
vrste čistilnih postopkov. Združljiv z vsemi na trgu ponujenimi sredstvi za dezinfekcijo površin.

pH 7

ALCODOR

1/1L ali 1/10L

Alcodor je manj peneče čistilno sredstvo s povečano močjo čiščenja na osnovi dodanega alkohola.
Namenjeno je za čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo je primerno za ročno in strojno čiščenje.
Čistilo ne izgubi čistilnega učinka tudi če je raztopina pripravljena s trdo vodo.

pH 8,5

SENSITIVE CLEANER LEMON
SCHONREINIGER LEMON 1/1L ali 1/10L
Dnevno čistilo na alkoholni osnovi za čiščenje trdih in vodoodpornih površin in tlakov. Visokokoncentrirano
negovalno dnevno čistilo. Hitro sušenje brez lis. Prijeten svež vonj po limoni. Lahko se uporablja v
kombiniranih strojih.

pH 7,5

V profesionalnem čiščenju, je
ključni dejavnik čas čiščenja,
normativi za čistilca so vedno višji,
zato je v profesionalnem čiščenju
zelo pomembno kako izberemo
postopek čiščenja ter temu
ustrezne pripomočke in čistila.

UNIVERSAL

1/10L

Vsestransko uporabljivo, slabo peneče čistilno sredstvo namenjeno za strojno in ročno čiščenje. Sredstvo
je uporabno za čiščenje z enoploščnim strojem v kombinaciji z sesalnikom za mokro sesanje, pometalno
sesalnimi stroji itd. Zelo primerno je za ročno čiščenje s pripravo za čiščenje z mopom oziroma krpo. Čisti
skrbno in je biološko razgradljivo.

pH 9,4

BLUE STAR

1/1L ali 1/10L

Blue Star je zelo dobro omočljivo, visoko aktivno čistilo. Ob dnevnem vzdrževalnem čiščenju topi
nastajajoče obloge apnenca kakor tudi oljne in mastne umazanije na vseh predmetih v celotnih sanitarnih
prostorih. Blue Star je priporočeno čistilo za čiščenje armatur od strani proizvajalcev armatur. Namenjeno
za čiščenje elastičnih in močno vodoodbojnih talnih površin. Čisti brez vidnih sledi čiščenja in ostankov
čiščenja. Združljivo z vsemi vrstami na trgu ponujenimi sredstvi za dezinfekcijo površin.

pH 9

6

1/1L ali 1/10L

pH 8,5
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UNIDOR CITRO

Sredstvo čisti in deodorira. V prostor vnaša higiensko čistočo in svežino. Dolgotrajen vonj odpravlja
neprijetne vonjave. Je visoko koncentrirano, prijetnega vonja in biološko razgradljivo. Namenjeno je za
čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike,
emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla, lakiranih in barvanih površin, stekla in ogledal.

7

UNIDOR FIOROSAN

1/1L ali 1/10L

PICCOMAT

1/10L

Sredstvo čisti in deodorira. V prostor vnaša higiensko čistočo in svežino. Dolgotrajen vonj odpravlja
neprijetne vonjave. Čistilo je visoko koncentrirano, prijetnega vonja in biološko razgradljivo. Namenjeno je
za čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike,
emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla, lakiranih in barvanih površin, stekla in ogledal.

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC,
plastičnih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah,
samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih Čisti in
neguje v enem delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

pH 9,5

pH 11

UNIPOL CITRO

1/1L ali 1/10L

Sredstvo je slabo peneče čistilo namenjeno za strojno čiščenje z avtomatskimi čistilnimi stroji,
enoploščnimi stroji v kombinaciji z mokrimi sesalniki ipd. Zelo primerno je tudi za ročno čiščenje z mop
brisalom oziroma krpo. Čistilo je biološko razgradljivo.

pH 8,5

PURGA N

1/1L ali 1/10L

Sredstvo se odlikuje po svojem učinkovitem čistilnem efektu in neagresivnosti do čiščene površine. Ima
veliko emulgatorsko sposobnost in zelo dobro topno moč maščob. Je pH nevtralno in se peni. Ima zelo
dober potek čiščenja, površine po čiščenju se svetijo brez sušenja. Čistilo je nevtralno in je namenjeno
za čiščenje vseh trdih in na vodo odpornih predmetov ter površin kot so npr.: plastične mase, tla, steklo,
posoda, za pranje avtomobilov ipd.. Sredstvo ni primerno za čiščenje nelakiranega parketa in lesenih tal.

pH 9

ECOFLOOR FRESH

1/1L ali 1/10L

Osvežilno dišeč in negovalni koncentrat. Čistilno sredstvo je posebej razvito glede na nove zahteve pri
vzdrževalnem čiščenju talnih oblog. Sredstvo ima čistilni in negovalni učinek. Primerno za čiščenje talnih
oblog v športnih objektih ker je čiščena površina varna pred zdrsom. Izpolnjuje zahteve standarda DIN 18
032, del 7,5: »Varnost pred zdrsom«. Namenjeno je za čiščenje vseh vodoodpornih talnih oblog; premazanih
oziroma zlasti nepremazanih.

pH 7

ECOPUR FRESH

1/1L ali 1/10L

Čistilo je močno, slabo peneče, osvežujoče dišeče koncentrirano sredstvo za čiščenje in nego površin. Čisti
higienično, negovalno in deodorantsko. Ne vsebuje kislin in je rokam in čiščeni površini prijazno. Sredstvo
je primerno za ročno in strojno čiščenje. Ob redni uporabi preprečuje v vlažnih prostorih nastajanje
apnenčastih oblog.

VITREX

1/1L ali 1/10L

Vitrex je specialno čistilo s hitro delujočimi sestavinami katere odstranjujejo nečistoče. Ne najeda barvanih
delov. Hitro se suši. Po čiščenju ne pušča sledi čiščenja. Sredstvo je namenjeno za čiščenje stekel, ogledal,
plastičnih površin (mize, omare, vrata, podloge za pisanje), vitrin, stenskih ploščic, avtomobilskih stekel itd.

pH 10

GLASS-POLISH

1/1 KG

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkanih in matiranih steklenih površin. Sestavine kemično spremenijo
strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje in ga spolirajo. Sredstvo je namenjeno za čiščenje
steklenih površin, ki so postale mat in zamegljene zaradi cementne vode in onesnaženega zraka.

pH 9,5
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POLINET
Sredstvo čisti, razmaščuje in neguje v enem koraku. Ne najeda čiščenih površin in ne pušča za sabo raz.
Čistilo izvrstno deluje tako v vodi kakor tudi na nečistočo topno v olju. Sredstvo pušča za sabo izredno
tenak zaščitni negovalni film.

pH 7

pH 8

ECONOM

8

1/1L ali 1/10L

Zelo učinkovito čistilo za laminatne talne obloge in lakiran parket. Čiščene površine z laminetom so varne
pred zdrsom. Primerno za čiščenje talnih oblog v športnih dvoranah. Izpolnjuje standard DIN 18 032, del
7.5: » Varnost pred zdrsom«. Se hitro suši in ne pušča sledove čiščenja.

1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost
mastnih nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista
brez sušenja. Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine
odporne na vodo. Se dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

pH 8

TISCH-FIT

500 ml

Odstranjuje ostanke trdno prilepljenih ostankov etiket, zaznamkov, ipd. iz površin iz plastičnih mas
odpornih na topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija itd. Ni primerno za čiščenje ABS plastičnih
mas, nekaterih PC tastur in na topila občutljivih lakov. Ni primeren za čiščenje madežev na premazanih
površinah, ker se premazi topijo v kontaktu s čistilom. V primeru napačne uporabe čistila glede na vrsto
izbrane površine, je potrebno čistilo nemudoma popolnoma odstraniti s čiščene površine s pomočjo krpe.

pH 9,5
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LAMINET

9

Surface- & floor cleaners

1/10L

GRANIT

Preproge, tekstil

Steklo

Nerjaveče jeklo

Keramika

Marmor

Granit

PVC

Sredstvo za vlažno brisanje z nevsiljivim vonjem. Olajša čiščenje prahu in nečistoče po postopku vlažnega
brisanja. Sredstvo ne vpliva negativno na talno oblogo oziroma njegov premaz. Čiščenje po postopku
vlažnega brisanja povečuje varnost pred zdrsom. Sredstvo je namenjeno za vzdrževanje s premazom
zaščitenih oziroma nezaščitenih talnih oblog iz PVC, linoleja, gume, epoksidnih smol, naravnega in
umetnega kamna, parketa itd.

ANTISCHAUM

MARMOR

1/1L ali 1/10L

Laminat

REFIX FRESH

Izbira pravega sredstva



BLUE STAR

Sredstvo učinkovito preprečuje nastajanje pene ob ekstrahiranju talnih oblog ,katere vsebujejo ostanke
predhodnega čiščenja z šamponom. Sredstvo je zelo aktivni proizvod. Sredstvo je primerno za uporabo v
vseh pršilno-ekstrakcijskih strojih in čiščenju preprog. Lahko se uporablja tudi za zaviranje nastajanja pene
pri drugih čistilnih postopkih.

KERAMIKA

pH 10
UNIDOR

CERACID

1/10L

Sredstvo je koncentrirano čistilo za intenzivno in temeljno čiščenje. Je manj peneče čistilo in je zato
primerno za strojno čiščenje talnih površin. Lahko se ga tudi uporablja za ročno čiščenje zgornjih in talnih
površin.

VITREX
STEKLO, PVC

pH 1,5

RESINET

TISCH FIT

1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se
uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem
je potrebno veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. ResiNet v
kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smol.

pH 11

INOXOL EXTRA

LAMINIRANE POVRŠINE

ALCO II

1/1L

Inoxol čisti in neguje preprosto in hitro kovinske površine iz nerjavnega jekla, aluminija, eloksala in kroma.
Z uporabo Inoxola se zavira ponovna onesnaženost čiščene površine. Premaz pušča za seboj enakomeren
svilnat lesk.

NOVATEP

TEKSTIL

INOXOL

1/500ml

Hladilno razpršilo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil,
brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih
površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

USNJE
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GUMEX SPRAY

PICCOMAT
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11
TEKOČE STOPNICE

GENERALNO (TEMELJNO) ČIŠČENJE

Izvedite delo hitreje in bolje s pravimi pripomočki

Pri rednem čiščenju večjih
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Technical Data Scrubmaster
Technical Data Scrubmaster
Technical
B30 Data Scrubmaster
B30
B30CL
Working width

Working width

Working
cm 43 width

cm 43
43

Squeegee width Squeegee width Squeegee
cm 76 width
Nominal voltage

Nominal
V 24 voltage

V 24
24

No. of brushes

No. of brushes

No. of1brushes
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Working speed

Working speed km/h
Working
4.0speed km/h 4.5
4.0

km/h

Solution tank

Solution tank

l

Recovery tank

Recovery tank

l Solution
30 tank
Recovery
l 30 tank

l

30
30
l 30
30

način

celoten objekt

1x tedensko

ometanje

ZGORNJE
POVRŠINE

KOŠI ZA ODPADKE

30
30

cm 50/76
50/76

50/76

Weight without battery
Weight without battery
Weight
kg 85without battery
kg 96
85

kg 96
85

96

kg 190
179

190

Total output

kW 1.31
1.13

1.31

PAJČEVINE

STEKLENE
POVRŠINE

30
30
l 30
30

Total output

Total
kW output
1.13

kW 1.31
1.13

čistilo in
koncentracija
/

ogledala, luči na dosegu rok, steklene površine
1x dnevno
na vhodu v šolo
steklene površine v avli šole in hodnikih (na
1x tedensko
dosegu roke)
steklene površine pri vhodu v šolo, z notranje
strani v hodnikih in po potrebi v razredih

1x mesečno

stropne luči

2x letno

generalno čiščenje oken in okenskih okvirjev
pisarniško pohištvo in delovne površine, klopi,
katedri v razredih, pisarnah in ostalih prostorih,
vhodne kljuke
pralne stene
telefonski aparati, okenske police, notranje
ograje na stopnišču
radiatorji, zgornje površine omar in vitrin
(prah)
koši

vlažno čiščenje

Vitrex 50%

vlažno čiščenje

Vitrex 50%

2x letno
1x dnevno
1x dnevno
1x tedensko
2x letno
1x dnevno

praznenje košev, iznos odpadkov, menjava vrečk

1x mesečno

mokro čiščenje

2x letno

snemanje, pranje, likanje in nameščanje

1x dnevno

čiščenje in pometanje vhoda v šolo

1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x

suho, mokro - ročno ali strojno čiščenje
strojno čiščenje
suho, vlažno ročno čiščenje
strojno čiščenje
sesanje talnih oblog
suho in globinsko sesanje
temeljito globinsko čiščenje

/
Vitrex 50%

ZAVESE
zavese

/

VHOD ŠOLE
talne površine
TALNE POVRŠINE

PVC
lesene
tekstilne

POHIŠTVO
oblazinjeno pohištvo

dnevno
mesečno
dnevno
mesečno
dnevno
tedensko
letno

1x tedensko
2x letno

PREMAZI
talne površine
ZGORNJE
POVRŠINE
SANITARIJE- bolj
čiste

2x letno

podajalniki brisač in toaltnega papirja,
polnjenje milnikov, pripomočki, dišavnih kroglic 1x dnevno
oz. dišav v pisuarjih in WC-jih
ogledala, poličke, zunanjost podajalnikov brisač
in toaletnega papirja, keramične stenske
1x dnevno
obloge, kljuke na vratih
umivalniki, armature
podajalniki, milniki in ostali pripomočki
predelne stene WC-jev, temeljito pomivanje
keramike in odstranjevanje vodnega kamna,
keramične stenske obloge v celoti

ZGORNJE
POVRŠINE
SANITARIJE- bolj
umazane
školjke in pisoarji

1x dnevno
1x tedensko

suho in globinsko sesanje

/

/

temeljito globinsko čiščenje
odstranjevanje premazov

Turbo strip

nanašanje nedrsečega premaza

Slide stop

nameščanje papirne konfekcije in osvežilcev prostora,
dišavnih kroglic oz. dišav v pisuarjih in WC-jih,
polnjenje milnikov

mokro čiščenje

/
PUSH AMI
0,25% ali
PURACID 0,25%
PUSH AMI ali
PURACID
PUSH AMI
0,25% ali
PURACID 0,25%

1x mesečno

1x dnevno

mokro čiščenje

PUSH AMI ali
PURACID

1x dnevno

mokro čiščenje

PUSH AMI
0,25% ali
PURACID 0,25%

TALNE POVRŠINE
SANITARIJE
tla v sanitarijah

/
Ecofloor fresh
0,5%
Laminet
0,5%

Za dodatne informacije ali naročanje materiala pokličite vašega komercialista
ali v poslovalnico Bent (01/58 96 330), pišite na prodaja@bent.si ali naši sanitarni inženirki na info@bent.si

Generalno čiščenje trdih tlakov,
odstranjevanje starih premazov in
drugih trdovratnih nečistoč povrne
material v prvotno stanje če se ni
nečistoča zažrla v pore materiala ali
ga kemično spremenila. Temeljno
čiščenje in temeljno premazovanje
je potrebno izvajati pazljivo in
ga zaupajte profesionalcu.

www.bent.si
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pogostost

V

1,900

Colour-coded service
Colour-coded service points
2. Colour-coded service
2. points
24
24
242. points
and direct, tool-free access
and direct, tool-free access
and direct, tool-free access
11 for daily inspection1 andforeasy
daily inspection andforeasy
daily inspection and easy
reduce
reduce
service construction to
service construction reduce
4.5
4.0to service construction
4.5 to
servicing time and costs
servicing time and costs
servicing time and costs

Width, without/withWidth,
squeegee
without/withWidth,
cm
squeegee
50/76
without/withcm
squeegee
50/76
50/76

PLAN ČIŠČENJA
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA Weight, wet with battery
Weight, wet with battery
Weight,
kg 179
wet with battery
kg 190
179

območje

cm

m2/h 1,900
1,700

Nominal voltage

Poskrbite za standardizacijo rednega čiščenja
Samo v primeru ustreznih in pravilnih higienskih
postopkov lahko zagotavljamo ustrezno higieno in
čiste površine. Čiščenje je osnova za vzdrževanje
dobre higienske prakse. Bistvo čiščenja je
preprečevanje okužb, ter ustvarjanje prijetnega
okolja, zato je čiščenje potrebno, da odstranimo
umazanijo, odplaknemo oziroma uničimo
mikroorganizme in da dobijo predmeti ali prostori
lep, urejen videz.
Predmeti so pravilno očiščeni, če na njihovi
površini ni več vidnih nečistoč, organskih
ostankov, mikrobov, čistilnega sredstva in če s
čiščenjem nismo poškodovali površine.
• Zapisani postopki čiščenja vam odpravijo
morebitne zaplete pri prenosu nečistoč in
kontaminacije
• Standardizacija čiščenja vam prihrani skrbi v
primeru nadomeščanj.
• Izpolnjeni kontrolni listi vam pomagajo
v primeru zapletov pri zagotavljanju
zahtevanega nivoja čistoče.

cm

cm 76
76

2
Theoretical area coverage
Theoretical area coverage
m
Theoretical
m2/h 1,900
/h 1,700 area coverage
1,700

1. Ideal ergonomics, fatigue-free
1. Ideal ergonomics, fatigue-free
1. Ideal ergonomics, fatigue-free
B30 CL
working thanks to the optimum
working thanks to the optimum
working thanks to the optimum
handle position and excellent
handle position and excellent
43
43 handle position and
43excellent
view as well as intuitiveview
operatias well as intuitiveview
operatias well as intuitive operati76
76
76
on meaning short training
on meaning short training
on meaning short training

B30
B30CL
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TURBO STRIP

1/1L ali 1/10L

PICCOMAT

1/10L

Sredstvo ekstremno hitro in popolnoma topi stare premaze narejene na bazi voskov in umetnih snovi.
Sredstvo je zelo učinkovit koncentriran proizvod za odstranjevanje slojev premazov na talnih oblogah
narejenih iz disperzij oziroma samosvetlečih emulzij. Odstranjuje zelo učinkovito nečistoče vseh vrst.
Sredstvo je alkalno.

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC,
plastičnih mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah,
samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih Čisti in
neguje v enem delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

pH 12,5

pH 11

TURBOLINO

1/1L ali 1/10L

CEMEX

1/10L

Temeljno čistilo za linolej. Čistilo je izdelano posebej za temeljno čiščenje linoleja. Lahko se ga
uporabljamo tudi za čiščenje ostalih pralnih talnih površin izdelanih iz plastike, PVC, epoksindne smole,
gume, colovinila, ksilolita.

Močno tekoče čistilo namenjeno za nenapornemu odstranjevanju cementne kopreni, ostankov apnenca in
solitrnega cvetenja. Sredstvo uporabljamo za neproblematično čiščenje glinenih ploščic, klinkerja, kamnitih
ploščic, granita in quarzita.

pH 10,5

pH 1

SOLEX

RESINET

1/5L

Čistilo je primerno za temeljno suho čiščenje lakiranih oziroma nelakiranih, naoljenih in s premazi
zaščitenih lesenih talnih oblog in parketa, linoleja, PVC, oblog iz kavčuka, naravnega in umetnega kamna
ipd. Ni primerno za odstranjevanje parafinskih premazov oziroma njihovih ostankov.

pH 10

STRIP FORTE

1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se
uporablja naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem
je potrebno veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. ResiNet v
kombinaciji z pralno sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smol.

pH 11

1/1L ali 1/10L

Koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov narejenih iz akrilnih disperzij oziroma
samosvetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko
razgradljivo.

GUMEX SPRAY

1/500ml

Hladilno razpršilo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil,
brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih
površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

pH 12

1/1L ali 1/10L

Močno čistilo za odstranjevanje premazov talnih oblog iz akrilnih disperzij in samosvetlečih emulzij. Lahko
se ga uporablja uspešno tudi kot lahko alkalno čistilo. Sredstvo je biološko razgradljivo.

pH 12,5

www.bent.si
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14

1/1 KG

Prašek za čiščenje in poliranje zjedkanih in matiranih steklenih površin. Sestavine kemično spremenijo
strukturo stekla, ki postane primerno za poliranje in ga spolirajo. Sredstvo je namenjeno za čiščenje
steklenih površin, ki so postale mat in zamegljene zaradi cementne vode in onesnaženega zraka.

1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.:
gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod
je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče
iz površinskih por.

pH 14

GLASS-POLISH

www.bent.si
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PREMAZOVANJE IN NEGA

Odstranjevanje premazov
5L Solexa zadostuje za odstranjevanje zgornjega sloja 180m2
m2
200

ODSTRANJEVANJE GORNJEGA SLOJA
Če so tla kvalitetno premazana in je poškodovan
in umazan le vrhnji sloj, izvedemo odstranjevanje
le zgornjega sloja s Solexom brez potrebnega
sušenja in nevtralizacije.

180m2

150
100
50

SOLEX

PRIHRANEK ČASA PRI ODSTRANJEVANJU S SOLEXOM
ČAS

PRIHRANEK ČASA

SOLEX
Odstranjevanje
starega sloja
premaza

ni potrebno
odsesavanje

nevtralizacija

ni potrebno
odsesavanje

ni potrebno
čas sušenja
(odvisen od tipa tlaka)

Konkurenčni produkt

ČAS

PRIMERJAVA ODSTRANJEVALCA TURBO STRIP IN KONKURENČNEGA ODSTRANJEVALCA
m2
300

310 m2

200

Zaščitite svojo investicijo z
zaščitnim slojem premaza ali z
negovalnim sredstvom.

100

Turbo strip
m2
300
200
133 m2
100

16

DA BO ODSTRANJEVANJE UČINKOVITEJŠE,
SVETUJEMO USTREZNO OPREMO IN STROJE,
OPREMO STROJEV, ŠČETKE, FILCE IN DRUGE
PLOŠČE ZA GENERALNO ČIŠČENJE.

www.bent.si
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BARRAGLANZ

1/10L

Visokokvalitetna in obstojna disperzija namenjena za premazovanje vseh vodoodpornih talnih površin
kot tudi parketov in zaščitenih lesenih tlakov. Neobčutljiv na neravnine in dobro zapiranje por. Premaz je
pohodno varen in se lahko obdela z High-Speed metodo. Idealen za obnovo površin v kombinaciji s Solex
sistemom. Sredstvo je namenjeno za premazovanje vseh gladkih talnih oblog iz kavčuka, PVC, linoleja, lesa,
parketa, laminatov, naravnega in umetnega kamna, epoksi in ostalih industrijskih tlakov.

NANO PROTECT

1/1L

Temeljno impregnacijsko sredstvo. Sredstvo je poseben proizvod za globoko tesnjenje oz. zapiranje por na
svetlih kamnitih in keramicnih oblogah, ki ne spremeni zunanje odobe obloge.

pH 11

pH 9

STAR SPORT

1/10L

Sredstvo je negovalna disperzija, ki je usmerjena na specifične potrebe sodobnih športnih dvoran. Premaz
je elastičen in naredi zaščitno folijo. Izdelek izpolnjuje zahteve standarda DIN 18032-2 za športne površine.
Tla zavaruje pred hudim mehanskim obremenitvam in prezgodnjo obrabo. Enostaven za uporabo in hitro
pokaže najboljši možni položaj in enoten videz po sušenju.

LITOL

1/10L

Mešanica specialnih sušečih olj in topil. Se popolnoma posuši in postane trše kot običajna olja. Tla naredi
manj občutljiva na nečistočo. Namenjeno je za premazovanje vseh vrst ksilolitnih talnih oblog, klinkerja in
glinenih ploščic.

pH 8

STAR HOSPITAL

1/10L

Alkoholno obstojna disperzija. Premaz ustvari sijoč in odporen zaščiten film, je žilav, elastičen in pohodno
varen. Ščiti tla pred predčasno izrabo in temnimi sledovi hoje. Olajša čiščenje po postopku vlažnega
brisanja. Zelo dobra obstojna na dezinfekcijska sredstva za dezinfekcijo tal in rok.

SUPER POL SVETLI

1/1L

Negovalno čistilo za svetlo pohištvo. Primerno za čiščenje in negovanje pohištva, kot tudi za odstranjevanje
vodnih in alkoholnih madežev s pohištva.

pH 8

1/1L ali 1/10L

Sredstvo je polimerna disperzija namenjena za premazovanje gladkih talnih oblog kot so PVC in linolej.
Odlikuje jo minimalna občutljivost na neravnine, odlična popravljivost, odična preplastitev. Premaz se suši
hitro, ima lep sijaj in je pohodno varen. Zelo visok sijaj premazane površine dosežemo s poliranjem po
metodi High-Speed.

pH 8,5

PRAMOLIT W-11

1/5L

Sredstvo je primerno za impregniranje vseh vpojnih glinenih ploščic, klinkerja in plošč iz naravnega kamna.
Je posebej razvito za impregnacijo površin občutljivih na topilna sredstva. Specialna sredstva preprečujejo
vdor vode in mastnih snovi v telo impregnirane površine kakor tudi polite pijače.

www.bent.si
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1/10L

Pršilna emulzija za poliranje z visokimi obrati. Proizvod je bil posebej razvit za strojno čiščenje in nego
talnih oblog po postopkih Highspeed in Superhighspeed. Pri teh postopkih se v enem delovnem koraku
odstranijo sledi obrabe zaščitne plasti (kot posledica prometa, hoje ipd.) in nečistoč katere so odstranljive
z vodo.

pH 8,5

POLINET
Sredstvo čisti, razmaščuje in neguje v enem koraku. Ne najeda čiščenih površin in ne pušča za sabo raz.
Čistilo izvrstno deluje tako v vodi kakor tudi na nečistočo topno v olju. Sredstvo pušča za sabo izredno
tenak zaščitni negovalni film.

pH 8

INOXOL EXTRA

1/1L

Inoxol čisti in neguje preprosto in hitro kovinske površine iz nerjavnega jekla, aluminija, eloksala in kroma.
Z uporabo Inoxola se zavira ponovna onesnaženost čiščene površine. Premaz pušča za seboj enakomeren
svilnat lesk.

CRISTALLO

1/1kg ali 1/5kg

Cristallo je sredstvo namenjeno za kristalizacijo talnih površin obloženih z marmorjem in vseh kamnitih
talnih oblog katere vsebujejo apnenec.

pH 2

www.bent.si
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KUHINJE

Ekološka in ekonomična zaščita tal

Privarčujte čas
in delo: manj
odstranjevalca, manj
premaza, manj dela,
brez čakanja da
se posuši

TURBOLINO
TURBO-STRIP

Premazovanje

SOLEX

anje zg. sloj
njev
a
a
r
t
s
Od

odstranje
eljno
van
m
je
Te

Vzdrž

BARRAGLANZ

OPTIMA

evanje

BARRAGLANZ 10%

Strogi režimi pri planiranju in
izvajanju čiščenja so potrebni, da
eliminiramo tveganje navzkrižne
kontaminacije, razvoj bakterij ali
ostanke čistil, kar lahko povzroči
zastrupitev hrane.

20

Če so na premazu manjše poškodbe,
lahko tla po čiščenju pomijete z 10%
koncentracijo premaza, ta zapolni
praske, ki so nastale v premazu.
Tako podaljšate čas do naslednjega
generalnega čiščenja.
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ECONOM

1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost
mastnih nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista
brez sušenja. Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine
odporne na vodo. Se dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

pH 8

PRESTAN CF

12 kg

Sredstvo je namenjeno za uporabo v vseh profesionalnih pomivalnih strojih opremljenimi za avtomatsko
dozirno napravo za pomivanje posod, steklovine, jedilnega servisa, loncev in ponev, avtomatsko dozirno
napravo za pomivanje posod, steklovine, jedilnega servisa, loncev in ponev.

pH 13

PRESTAN INTENSIV
GRILLNET

1/1L ali 1/10L

Proizvod je hitro delujoče čistilo. Brez težav topi in odstranjuje zapečene in zaskorjene ostanke. Sredstvo
je namenjeno za čiščenje žarov, pečic, pladnjev za peko, kuhalnih plošč, nap, fritez in močno zamazanih
posod ipd.

pH 13,5

12 kg

Zelo alkalno in učinkovito pomivalno sredstvo za pomivanj posode. Odstranjuje trdovratne
nečistoče kot so posušeni ostanki hrane, škroba oziroma čreslovine. Sredstvo je primerno za pomivanje
porcelana s podglazuro in žganim dekorjem, nerjavne posode in posode iz plastičnih mas. Čistilo je
izjemno kompatibilno s trdo vodo, vgrajeni aktivni klor skrbi za higienično čistost posode. Ne vsebuje
fosfatov. Sredstvo ni primerno za pomivanje posode izdelane iz aluminija ali njegovih legur. Idealno v
kombinaciji z vsemi Prestan splahovalci posode.

pH 13

GRILLNET EXTRA

PRESTAN HH

1/1L

1/10 kg

Gosto čistilo za žar. Odstranjuje in topi ostanke sprijete in zgorele umazanje brez težav. Nova formula
čistila. Lahko ga nanesete z razpršilom. Proizvod je hitro delujoče čistilo. Primeren za čiščenje vertikalnih
površin (visoka viskoznost).

Za uporabo v profesionalnih in gospodinjskih pomivalnih strojih, kjer je cikel pomivanja daljši od 5 minut.
Za pomivanje vseh vrst posode, kozarcev, keramike, loncev in ponev. Ni primeren za posodo iz aluminija.
Uporabno tudi za čiščenje z namakanjem.

pH 13,5

pH 14

PURINA

1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje mastnih površin in predmetov odpornih na vodo in alkalije v
živilsko predelovalnih obratih, velikih kuhinjah, menzah, mesarijah, mlekarnah itd. Sredstvo se posebno
priporoča za čiščenje zamaščenih talnih površin, delovnih površin in nap. Primerno je tudi za čiščenje z
visokotlačnimi čistilci. Se slabo peni in je primerno za strojno uporabo.

pH 14

PURINA RTU

PRESTAN KLAR

1/10L

Spiralno sredstvo je uporabno tako v pomivalnih strojih v gospodinjstvih, kakor tudi v pomivalnih strojih za
profesionalne namene. Doziranje sredstva se izvaja avtomatsko s pomočjo avtomatskega dozirnega sistema
vodenegana na osnovi meritev elektroprevodnosti spiralnega medija.

pH 7

GLASSWASHING DETERGENT LIQUID

1/1L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje mastnih površin in predmetov odpornih na vodo in alkalije v živilsko
predelovalnih obratih, velikih kuhinjah, menzah, mesarijah, mlekarnah itd. tvo se posebno priporoča za
čiščenje zamaščenih talnih površin, delovnih površin. Primerno je tudi za čiščenje z visokotlačnimi čistilci.

1/11 kg

Za profesionalne pomivalne stroje, posebej primeren za pomivanje kozarcev in porcelana. Ni primeren za
aluminijasto posodo.

pH 14

pH 13

ECOFIX

1/1L

Proizvod je močno koncentrirano čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč v kuhinjah in
kopalnicah. Uravnoteženi sestavni deli sestavin za čiščenje in poliranje hitro; delovanje brez strganja.
Sredstvo je primerno za čiščenje vseh priprav in opreme v kuhinjah in kopalnicah kot so npr.: izdelki iz
nerjavnega jekla, kuhalnikov, steklene keramike, armatur, ploščic, kopalnih kadi, umivalnikov, WC itd.

TABLETE GESCHIRR TRYMAT ALL IN ONE

1 kg

Alkalna in visoko aktivno koncentrirano čistilo v tabletkah. Odstrani močno umazanijo, madeže kot sta kava
in čaj. Sijoči rezultati končnega splakovanja, minimalen vpliv na vodo in je okolju prijazno.

pH 11

22

BENTIN DISH ROČNO
POMIVALNO SREDSTVO LEMON

1/5L

Ročno pomivalno sredstvo z dodatkom aloe vere in vonjem po limoni. Primerno za ročno pomivanje
posode. Učinkovito odstrani mast in umazanijo s posode. Je nežnega vonja in ima za kožo nevtralno pH
vrednost.

KALKLOSER

1/1L

Tekoče čistilo za hitro in učinkovito odstranjevanje apnenca v napravah. Prijazno okolju ter zagotavlja
hitrejše delovanje od kisa. Čistilo je namenjeno za vse kislino odporne površine. Za kavne avtomate,
skodelice, kotličke, vlažilnike, jeklo, pipe, potopne grelnike, likalnike, pomivalne stroje.

pH 0,7
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pH 10

23

Čistila za druga področja
TABLETIRANA SOL ZA
POMIVALNI STROJ 25 kg
Tabletirana sol preprečuje nalaganje vodnega kamna na grelcih in s tem podaljšuje življenjsko dobo stroja
ali naprave.

Bar in sanitarna področja so vizitke vašega poslovanja. BENT ponuja različne proizvode, ki so optimalni za
uporabo v profesionalne namene. Povabite goste v popolne in higiensko neoporečne prostore. Hvaležni vam
bodo in se pri vas odlicno počutili.

pH 4,5

PURACID

Bar

1/1L ali 1/10L

Tekoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratnih apnenčastih oblog in ostankov kalijevega mila. Dobro
čisti tudi ostale nečistoče in maščobe. Ne povzroča korozivnih par. Pralne surovine so biološko razgradljive.
S Puracidom očiščene površine in predmeti so higiensko čiste. Namenjeno za čiščenje vseh vrst sanitarij
kot so: pokriti in odprti bazeni, kopalnice, toaletni prostori, velike kuhinje, kamnite ploščice, armature,
sanitarni porcelan, plastični plavalni bazeni, kromirane površine, nerjavno jeklo ipd.

Za steklo in
plastiko
ALCO II
Dezinfekcija pip
OROSEPT VK

pH 0,5

ANTI OIL

1/10L ali 1/200L

Proizvod je koncentrirano manj peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje
talnih oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot
rastlinske maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje. Topla voda
poveča učinkovitost čistila.

pH 9

BARBELON

Stroj za
pomivanje
kozarcev
DETERGENT
ZA ČIŠČENJE
KOZARCEV

Za vse
vodoodporne
površine in tla
BLUE STAR

Čistilo za parket
in laminat
BLUE STAR /
LAMINET

Za ročno
pomivanje
posode
ECONOM
BENTIN DISH

1/10L

Alkalno, manj peneče industrijsko čistilo za strojno in ročno čiščenje vseh površin obstojnih na vodo
in alkalije v industriji, narejenih iz epoksidne smole, umetnega kamna, betonskih izdelkov in drugih
industrijskih oblog v proizvodnji, skladiščih, servisnih delavnicah, delavnicah, proizvodnih obratih za končno
proizvodnjo, conah za pretovor ipd... Izvedensko mnenje potrjuje primernost uporabe sredstva na področju
živilsko predelovalne industrije, zato je tudi zelo primerno za čiščenje v živilsko predelovalni industriji, v
samopostrežnih trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih velikih objektih.

pH 10

PICCOMAT FS

Sanitarna področja
Za ogledala
in stekla
ALCO II

1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.:
gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod
je primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče
iz površinskih por.

Kremno milo
BENTIN

Za police, ročaje
in predelne stene
BLUE STAR

Za dezinfekcijo
OROSEPT VK

pH 14

24

1/10L

Orosept VK se uporablja za dezinfekcijo v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, domovih za
starejše, bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vododpornih površinah in
površinah odpornih na alkalne raztopine.

pH 13

Za stranišča
in pisoarje
WC-TABS
CLOSETTBEIZE
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OROSEPT VK

Za vse talne površine,
ploščice In druge
keramične površine
PUSH AMI
PREMIUM 01

25

Čiščenje v komercialnih kuhinjah
Delate v restavraciji? BENT čistilni poizvodi vam omogočajo, da z lahkoto dosegate vse potrebne higienske
standarde. Vse za vas pomembne proizvode si lahko pogledate na www.bent.si.
.

Napa
GRILLNET

Samo vertikalne
površine iz nerjavečega jekla
INOXOL vzdrževanje
površin iz nerjavečega jekla

Hladilnik
OROSEPT VK

Profesionalni
pomivalni stroji
PRESTAN INTENSIV
PRESTAN KLAR

Higijena rok
BENTIN

Sredstvo za ročno
pomivanje posode
ECONOM, BENTIN DISH

Dezinfekcija površin
OROsept VK

Žar
GRILLNET EXTRA

26

Naprava za rezanje
Površine za pripravo hrane
OROSEPT VK

Pečica in
površine okoli nje
GRILLNET

Posoda za segrevanje vode
KALKLOSER

Konvektomat
GRILLNET
PRESTAN KLAR

www.bent.si
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Tla
PUSH AMI
BARBELON
PURINA

27

Sanitarna področja

SANITARIJE

Z
in
B

Za ogledala
in stekla
ALCO II

PUSH AMI

1/1L ali 1/10L

Primerno za čiščenje vseh materialov, površin in predmetov v sanitarijah, odpornih na vodo in kisline kot so
stenske in talne ploščice, umivalniki, WC školjke,keramični pisoarji, sanitarni porcelan, nerjavno jeklo itd. Ni
primerno za čiščenje površin katere so kislinsko občutljive kot so marmor, granit, apnenec, emajlirane površine
katere ne odgovarjajo standardu DIN ISO 1722, nikjlanih in cinkanih površin oziroma armatur in površin katere
Kremno
imajomilo
poškodovano kromirano oblogo. Je sanitarno čistilo in odstranjevalec apnenca na bazi amidosulfonske
BENTIN
kisline. Odstranjuje brez naporov apnenec, urinski kamen, oljne in mastne ostanke ter ostanke mil. Redna uporaba
preprečuje nastajanje apnenčastih oblog. Na posušeni površini niso vidni sledovi čiščenja.

Z
O

pH 2

PREMIUM No 1 CLASSIC

Z
in
W

Za vse talne površine,
1/1L ali 1/10L
ploščice In druge
Sredstvo ima odlične čistilne sposobnosti in je odličen odstranjevalec apnenčastih oblog. Brez naporov
keramične površine
odstranjuje rjo, mastne nečistoče, kalijevo milo, urinski kamen in cementno kopreno. Zaradi dolgotrajnega
PUSH AMI
in osvežujočega vonja ustvarja čistilo tudi po opravljenem čiščenju dolgotrajno prijeten vonj v okolju. Zaradi
PREMIUM
01

C

njegovega posebnega čistilnega delovanja vezanega na higiensko čistočo je čistilo primerno za čiščenje tudi
na drugih področjih.

pH 1

PROSAN FLEUR

1/1L ali 1/10L

Izvrstno čistilo za čiščenje vseh sanitarij. Odstranjuje hitro in brez naporov ostanke apnenca, urinskega kamna
in ostale nečistoče. Čisti in deodorira v enem delovnem koraku. Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh kislinsko
odpornih ploščic, armatur, sanitarnega porcelana, kromiranih površin, nerjavnega jekla, plastičnih mas,
umivalnikov, gresne keramike, gume in gumijastih oblog.

pH 1

PROSAN PLUS
Vidna čistoča in prijeten vonj
sta v sanitarijah obvezna, ne
glede na to ali se gre za garderobe,
umivalnice ali toaletne prostore.
BENT vam nudi produkte za redno
in generalno čiščenje vseh
površin v sanitarijah.

1/1L ali 1/10L

Izvrstno čistilo za čiščenje vseh sanitarij. Odstranjuje hitro in brez naporov ostanke apnenca, urinskega kamna
in ostale nečistoče. Čisti in deodorira v enem delovnem koraku. Čistilo je namenjeno za čiščenje vseh kislinsko
odpornih ploščic, armatur, sanitarnega porcelana, kromiranih površin, nerjavnega jekla, plastičnih mas,
umivalnikov, gresne keramike, gume in gumijastih oblog.

pH 1

PURACID

1/1L ali 1/10L

Tekoče čistilo za učinkovito odstranjevanje trdovratnih apnenčastih oblog in ostankov kalijevega mila. Dobro
čisti tudi ostale nečistoče in maščobe. Ne povzroča korozivnih par. Pralne surovine so biološko razgradljive.
S Puracidom očiščene površine in predmeti so higiensko čiste. Namenjeno za čiščenje vseh vrst sanitarij kot
so: pokriti in odprti bazeni, kopalnice, toaletni prostori, velike kuhinje, kamnite ploščice, armature, sanitarni
porcelan, plastični plavalni bazeni, kromirane površine, nerjavno jeklo ipd.

pH 0,5

28

1/1L ali 1/10L

Gosto tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za
čiščenje vseh WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč.
Čistilo se dobro oprijema navpičnih površin.

pH 1
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CLOSONET
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CLOSETTBEIZE GEL

750 ml

Tekoče čistilo za učinkovito in hitro odstranjevanje apnenčastih oblog in urinskega kamna. Primerno za čiščenje
WC školjk in pisoarjev. Odlikuje ga zelo dobro čistilno delovanje tudi na ostale vrste nečistoč. Lažji nanos čistila
zaradi plastenke z zavitim nastavkom.

ECOFIX

pH 0,5

1/1L

Proizvod je močno koncentrirano čistilno sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč v kuhinjah in
kopalnicah. Uravnoteženi sestavni deli sestavin za čiščenje in poliranje hitro; delovanje brez strganja. Sredstvo
je primerno za čiščenje vseh priprav in opreme v kuhinjah in kopalnicah kot so npr.: izdelki iz nerjavnega jekla,
kuhalnikov, steklene keramike, armatur, ploščic, kopalnih kadi, umivalnikov, WC itd.

CLOSETTBEIZE TURBO

750 ml

pH 10

Redkotekoče zelo agresivno sredstvo za hitro odstranjevanje vodnega in urinskega kamna iz školjk in pisoarjev.

pH 0,5

WC OBEŠENKA DIŠEČA GUMA
SIFFEX

obešanka

Dišeče WC gumi obešanke primerne za pisoarje proti pršenju in za profesionalno vzdrževanje prijetnega vonja
v prostoru. Osvežujejo zrak od 30-60 dni. Različne vonjave: Passion fruit, Citrus, Herb mint, Mango.

1/1L

Siffex je za uporabo pripravljeno sredstvo namenjeno odmaševanju zamašenih sifonov. Raztaplja in razrahljuje
materiale kot so lasje, ostanke mila in papir. Sredstvo je namenjeno profesionalni uporabi.

pH 12,5

MREŽICA ZA PISOAR DIŠEČA GUMA
UNIDOR FLOROSAN

1/1L

Koncentrirano sredstvo čisti in deodorira. Namenjeno je za čiščenje vseh pralnih površin kot so npr.: talne
obloge, predmeti iz sanitarne keramike, ostale keramike, emajla, plastičnih mas, kroma, nerjavnega jekla,
lakiranih in barvanih površin.

Dišeča gumijasta mrežica za pisoarje proti pršenju, namenjena tudi za preprečevanje neprijetnih vonjev, hkrati
pa rahlo odišavi moške sanitarije. V škatli je pakirano 12 kosov mrežic za pisoar in 12 kosov rokavičk za enkratno
uporabo. Različni vonji: Passion fruit, Citrus, Herb Mint, Mango

pH 5

WC DEO FLUSH STONES OCEAN BREEZE
ECOPUR FRESH

1/1L ali 1/10L

obešanka

Uporabljamo ga za redno vzdrževanje higiene in svežine v sanitarijah. WC izpiralna dišeča obešanka čisti in
zadržuje nastajanje urinskega kamna in skrbi za higieničen in osvežilni vonj. Sredstvo je biološko razgradljivo.

Čistilo je močno, slabo peneče, osvežujoče dišeče koncentrirano sredstvo za čiščenje in nego površin. Čisti
higienično, negovalno in deodorantsko. Ne vsebuje kislin in je rokam in čiščeni površini prijazno. Sredstvo je
primerno za ročno in strojno čiščenje. Ob redni uporabi preprečuje v vlažnih prostorih nastajanje apnenčastih
oblog.

pH 9,5

ECONOM

POCO URINAL HYGIENE BRICKS
1/1L ali 1/10L

Čistilo je koncentrirano, pH nevtralno sredstvo za pomivanje posode. Odlikuje ga vsestranska topnost mastnih
nečistoč. Sredstvo je varčno in čuvajoče do čiščenih površin. Oprana posoda je popolnoma čista brez sušenja.
Sredstvo je več kot pomivalno čistilo, uporabljamo ga lahko povsod tam kjer so površine odporne na vodo. Se
dobro peni in je namenjen ročni uporabi.

1/1 kg

Sredstvo uporabljamo za vzdrževanje intenzivne in trajne higijene pisoarjev, posebej tam kjer je višja frekvenca
obiskov. Čisti na podlagi biološko razgradljivih tenzidov.

pH 10,4

pH 8

30

1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.:
gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je
primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz
površinskih por.

pH 14

OSVEŽILEC PROSTORA GEL TACAPO

150 g

Zaradi njihovih prijetnih vonjev so Tapaco Duftgel izdelki primerni za izboljšanje zraka v vseh prostorih kjer se
zadržujejo ljudje kot so npr.: hoteli, pisarne, menze, WC,prostori za goste itd.
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PICCOMAT FS
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Nasvet in pravila čiščenja
POCO TABLETE

V PROFESIONALNEM ČIŠČENJU JE STROŠEK ČIŠČENJA RAZDELJEN MED VEČ FAKTORJEV.
Z IZBIRO PRAVEGA ORODJA IN ČISTIL BOSTE PRIHRANILI, PRIMERJAVA CEN ČISTIL MED
KONKURENTI JE KOT PRIMERJAVA JABOLK IN HRUŠK.

Steklo

Stroški

PVC

Keramika, porecelan

Krom, nerjaveče
jeklo

Granitogres
keramika

Marmor

Kislinsko odporna
keramika

Izbira pravega sredstva

=

Z 30% bolj učinkovitimi
čistili in opremo, bo
skupen strošek čiščenja
nižji za cca 15%.

CLOSETTBEIZE
Stroški čistil in
amortizacija opreme

Stroškovnik čiščenja

Stroški dela in
povezani stroški

Stroški dela cca ............................................................................... 75 - 80%
Fiksni stroški (računovodstvo, marketing, elektrika, telefoni)........ 15 %
Stroški čistil in krp cca ............................................................................ 3 %
Amortizacija strojev in pripomočkov cca ............................................. 4 %

DEZINFEKCIJA V
SPREJU
Rezultati

Ne pozabite vašega čistila izobraziti o barvni shemi.
Naj že barva krpe pove, kaj se z njo čisti:

PREMIUM No1

Rdeča barva: Sanitarni prostori – spodnje in bolj umazane površine
Rumena: Sanitarni prostori – zgornje (bolj čiste) površine
Modra: Mize, delovna oprema, kljuke vrat, druge površine

UNIDOR

Zelena: Za specifično uporabo na primer: steklene površine,
luči, omare, premazovanje.

PICCOMAT FS

Objektno mapo, plane čiščenja in izobraževanja vaših čistilcev
lahko izvede tudi BENTOV sanitarni inženir.

pH vrednost čistil:
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BENTIN MILO

nevtralizira po
odstranjevanju
premazov
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INDUSTRIJA
ANTI OIL

1/10L ali 1/200L

Proizvod je koncentrirano manj peneče čistilo. Čistilo ne vsebuje topil. Namenjeno je za razmaščevanje talnih
oblog, sten, strojev in delovnih priprav. Ima dobro emulgacijsko sposobnost tako za živalske kot rastlinske
maščobe. Ne najeda barvanih strojnih delov. Primerno za strojno in ročno čiščenje. Topla voda poveča
učinkovitost čistila.

pH 9

PROPERMAT

1/10L ali 1/200L

Sredstvo je koncentrirano pralno čistilo z veliko čistilno učinkovitostjo ob minimalnem doziranju. Se zelo malo
peni, zato je izredno primerno za strojno čiščenje. Primerno je tudi za ročno čiščenje s pomočjo mopa, gobe
in krpe. Sredstvo je biološko razgradljivo. Čistilo je zelo primerno za čiščenje vseh vodoodpornih talnih oblog
kot so PVC, linolej, trd beton, glinene ploščice, ploščice, naravni in umetni kamen, epoksidne smole, ksilolita,
asfalta kakor tudi stekla in ogledal.

pH 9,5

BARBELON

1/10L

Alkalno, manj peneče industrijsko čistilo za strojno in ročno čiščenje vseh površin obstojnih na vodo in alkalije
v industriji, narejenih iz epoksidne smole, umetnega kamna, betonskih izdelkov in drugih industrijskih oblog
v proizvodnji, skladiščih, servisnih delavnicah, delavnicah, proizvodnih obratih za končno proizvodnjo, conah
za pretovor ipd... Izvedensko mnenje potrjuje primernost uporabe sredstva na področju živilsko predelovalne
industrije, zato je tudi zelo primerno za čiščenje v živilsko predelovalni industriji, v samopostrežnih trgovinah,
nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih velikih objektih.

pH 10

Ponujamo širok spekter čistil in
postopkov, saj oskrbujemo od
težke industrije, kjer potrebujemo
najučinkovitejša sredstva, do
farmacevtske in prehrambne
industrije, kjer so najvišje zahteve
glede postopkov čiščenja in
dezinfekcije.

CERAPUR

1/10L

Koncentrirano, alkalno intenzivno in temeljno čistilo za čiščenje granitogresa. Čistilo se malo peni, zato
je posebno primerno za strojno čiščenje. Primerno je tudi za ročno čiščenje s pomočjo mopa ter ostalimi
pripomočki za ročno čiščenje kot so krpa oziroma goba.

pH 13

DIRT-EX

1/10L

Sredstvo je izjemno močno čistilo; odstranjuje hitro in temeljito izjemno zaskorjene umazanije, oljne in mastne
ostanke ipd. Primerno je za vsesplošno čiščenje v industrijskih obratih; izvrstno za čiščenje talnih oblog v
industrijskih halah in delavnicah, kamnitih fasad, kakor tudi za čiščenje površin v živilsko predelovalni industriji
z visoko stopnjo onesnaženosti. Primerno je za strojno in ročno čiščenje (avtomatski čistilni stroji, čiščenje z
visokotlačnimi črpalkami ipd.).

pH 13,5

34

1/10L

Sredstvo je močno čistilo za čiščenje strojev in industrijskih objektov. Izjemno je primerno za čiščenje talnih
oblog in sten v industrijskih halah in delavnicah. Čistilo zelo dobro odstranjuje mastne nečistoče.

pH 12
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PRAMAXOL
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PICCOMAT

ANTISCHAUM

1/10L

1/10L

Sredstvo je namenjeno za čiščenje in negovanje vseh na alkalije in vodo odpornih trdih oblog iz PVC, plastičnih
mas, umetnega in naravnega kamna, industrijskih oblog v proizvodnji in skladiščih, delavnicah, samopostrežnih
trgovinah, nakupovalnih pasažah, menzah in ostalih prostorsko večjih projektih Čisti in neguje v enem
delovnem koraku in ustvarja antistatičen in za nečistočo odbojni zaščitni film.

Sredstvo učinkovito preprečuje nastajanje pene ob ekstrahiranju talnih oblog ,katere vsebujejo ostanke
predhodnega čiščenja z šamponom. Sredstvo je zelo aktivni proizvod. Sredstvo je primerno za uporabo v vseh
pršilno-ekstrakcijskih strojih in čiščenju preprog. Lahko se uporablja tudi za zaviranje nastajanja pene pri drugih
čistilnih postopkih.

pH 11

pH 10

PICCOMAT FS

1/10L

Močno specialno alkalno čistilo za čiščenje vseh trdih, fino hrapavih in mikroporoznih površin kot so npr.:
gresna keramika. Hitro kompleksira delce umazanije, zato ima posledično odlične čistilne učinke. Proizvod je
primeren za strojno in ročno čiščenje. Temeljito odstranjuje, po kratkem delovanje, trdovratne nečistoče iz
površinskih por.

INDUSTRY CLEANER LEMON SPRAY

1/500ml

Učinkovito odstranjuje substance vključno z maščobami, olji, umazanijo in mnoga lepila. Lahko se uporablja na
barvanih in nebarvanih kovinah (vključno aluminij in Inox), keramiki, steklu, porcelanu in mnogih plastikah.

pH 14

PICCOMAT DC

1/10L

Produkt je izdelano za znanega proizvajalca avtomobilov. Narejen je posebno za odstranjevanje starih olj in
zamaščenih umazanij. Intenzivna moč čiščenja. Optimalen rezultat v delavnici ali v industrijskem območju.
Primeren za vse procesne tipe. Sredstvo je primerno za čiščenje z vsemi postopki čiščenja.

pH 14

BENTIN IND MILO

1/0,5L ali 1/3L

Pasta za roke (s čistilnimi delci za odstranjevanje umazanije). Močno za umazanijo vendar nežno za kožo; pH
koži nevtralen (pH 5,5); vsebuje nežna čistila in snovi za zaščito kože; s posebnimi blažili za kožo; posebno
mehki čistilni delci za odstranjevanje umazanije; brez silikonov, topil in mil; ne maši odtokov; za uporabo v
širokem območju milnikov... Večnamenska uporaba v delavnicah, industriji, tovarnah, ladjedelnicah, ipd…

pH 5,5

STRIP FORTE

1/1L ali 1/10L

Koncentrirano temeljno čistilo za odstranjevanje zaščitnih premazov narejenih iz akrilnih disperzij oziroma
samosvetlečih emulzij. Uspešno odstranjuje tudi nečistoče vseh vrst in oblik. Sredstvo je alkalno in biološko
razgradljivo.

pH 12

CEMEX

1/10L

Močno tekoče čistilo namenjeno za nenapornemu odstranjevanju cementne kopreni, ostankov apnenca in
solitrnega cvetenja. Sredstvo uporabljamo za neproblematično čiščenje glinenih ploščic, klinkerja, kamnitih
ploščic, granita in quarzita.

pH 1

36

1/10L

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil v športnih dvoranah. Posebej ob igranju rokometa se uporablja
naravna smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine in pri katerem je potrebno
veliko napora pri čiščenju tal. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. ResiNet v kombinaciji z pralno
sesalnimi stroji enostavno odstranjuje ostanke smol.

pH 11
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RESINET
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Poleg čistil, tudi ustrezno orodje
V prehrambni industriji je pomemben postopek čiščenja in eliminacija navzkrižne kontaminacije s pomočjo
barvne sheme čistil in pripomočkov.
Poleg čistil je pomembna izbira pripomočkov, ki ne korodirajo, ali so drugače občutljiva na stik z vodo in čistili, iz
katerih vlakna ne izpadajo ali jih lahko zaznamo z detektorji.
V in na pripomočkih Vikan ne zastaja tekočina in se lahko sterilizirajo
Nudimo skupaj več kot 1000 barvno kodiranih pripomočkov za prehrambno industrijo ki jih zlahka umestite v
HACCP shemo.

Delovne površine

#1
Za čiščenje večjih površin v industriji ponujamo robustne stroje nemškega proizvajalca Hako. V
mnogih tovarnah dela naš stroj že več kot 20 let. Pokličite nas za predstavitev strojnega čiščenja.

Rezervoarji

#9

Delovne površine

#2

Stene

#8
Cevi in cevovodi

#3

Tla

Čiščenje strojev in orodja

#4

Tla

#6

Nudimo skupaj več kot 1000
barvno kodiranih pripomočkov za
prehrambno industrijo ki jih zlahka
umestite v HACCP shemo.

Tla

#5
Dodatno se informirajte, kateri VIKAN izdelki se
uporabljajo za določene specifične namene.

1.
2.
3.
4.
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5.
6.
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7.
8.
9.

Močna smetišnica ki se prilega čiščeni površini.
Ščetka z mehkimi ščetinami je idealna za pometanje finih delcev, kot je moka s tekočega traku, površin za
pripravo hrane, pultov, in opreme v suhi pripravi.
Ozka ščetka je primerna za čiščenje steklenic, cevi ali težko dostopnih mest.
Vsestranska ščetka za odstranjevanje trdovratnih nečistoč na proizvodnih linijah in površinah za pripravo
hrane.
Brisalo za tla, kjer se zahteva učinkovito odstranjevanje vode, vključno z varnostnimi ploščicami.
Robustna ščetka s kombinacijo trdih in mehkih filamentov za odstranitev trdovratnih nečistoč je vsestranska
tudi za odstranjevanje kombinacije moke in testa.
Ščetka za ribanje se obnese v vlažnih odsekih tudi na tlaku s fugami, naprimer v mesni industriji.
Pretočna ščetka z nastavljivim kotom za čiščenje z vodo na višini in težko dostopnih delih.
Okrogla ščetka je primerna za higienično čiščenje notranjosti rezervoarjev brez puščanja ostankov.

7

V industriji so visoke zahteve glede odsesavanja na proizvodnih linijah.
Nudimo sisteme za odsesavanje, kot tudi pnevmatske transporterji za linije,
kjer je potreben transport (pol)izdelkov iz ene linije na drugo linijo.

www.bent.si
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TEKSTIL
TAPI WASH

1/1L ali 1/10L

Malo peneče, dobro omakalno čistilno sredstvo. Raztaplja in emulgira vse vrste nečistoč. Zavira nastajanje pen
pri čiščenju preprog, katere so bili čiščene s šamponom. V velikih primerih se ga uporablja kot protipenilno
sredstvo. Sredstvo je biološko razgradljivo. V koncentrirani obliki je primerno za mokro odstranjevanje madežev
kot detaširno sredstvo (metoda spiranja madežev).

pH 8,5

TAPI SHAMPOO

1/1L ali 1/10L

Koncentriran nevtralni šampon, namenjen za čiščenje tekstilnih talnih oblog. Ima zelo dobo čistilno delovanje in
ustvarja veliko stabilno peno. Osvežuje barve. Posušen se oblikuje v prah. Čistilo je biološko razgradljivo.

pH 6

NOVATEP / TAPI SPOT

1/1L

Sredstvo je namenjeno za globinsko odstranjevanje trdovratnih nečistoč iz vseh barvno in na vodoobstojnih
oblog, preprog in oblazinjenega pohištva izdelanih iz naravnih in sintetičnih vlaken kakor tudi stenskih in
stropnih površin. Primerno je za odstranjevanje nečistoč hrane, pijač in nikotina.

pH 9

Tekstil in oblazinjeno pohištvo sta
za čiščenje še posebej zahtevna
zaradi vpojnosti materiala, kot tudi
zaradi občutljivosti materiala in
tkanja. Nudimo sredstva za redno
in generalno čiščenje ter pranje
tekstila.

BLUT-EX

200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev krvi, beljakovin iz tekstila.

COLOR-EX

200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev olja in madežev maščob iz tekstila.

ROST-EX

200 ml

40

pH 0,8-1,2
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Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev rje iz tekstila.
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Čiščenje hotela z bazenom
TAPI WASH
Ekstrahiranje tekstila

NOVATEP
Za čiščenje tekstila in usnja

LAVO DES 60 KOMPAKT
TAPI
SHAMPOO

Pralni prašek
Pranje perila z ali brez dezinfekcije

Šamponiranje
tekstila

NASVET ZA ČIŠČENJE TEKSTILA
• Za redno globinsko sesanje tlakov
priporočamo globinske sesalnike.
• Primeren tudi za usnje.
• Za redno vlažno čiščenje bolj
obremenjenih tekstilnih tlakov
priporočamo namenske stroje
Duplex.
• Za večja čiščenja se posvetujte
z Bentovim strokovnjakom katero
metodo izbrati: 1. suho kemično
čiščenje, 2. čiščenje s suho peno,
3. ekstrahiranje.
• Za generalna čiščenja predlagamo
enoploščni stroj s šamponirno
ščetko ali tekstilni filc.

UNIDOR FLOROSAN
Strojno čiščenje tal, tudi vlažnih

NASVET ZA
POMIVANJE STEKEL

OROSEPT VK

www.bent.si
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VITREX
Pomivanje stekel in
gladkih površin brez
ostankov list

TISCH FIT

BLUE STAR

Odstranjevanje sledi
kemičnih svinčnikov

Univerzalno čistilo
brez tenzidov

PREMIUM No 1 CLASSIC
Redno čiščenje in odstranjevanje kamna

www.bent.si

Dezinfekcija površin

• Predlagamo tudi posebne
krpe za pomivanje
manjših površin
• Za večje površine
priporočamo mazalec in
brisalec
• Za pomivanje na višini
predlagamo sistem z
mehko vodo
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DEZINFEKCIJA IN HIGIENA
TANNIN-EX

200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev kave, čaja, rdečega vina iz tekstila.

pH 2

TINT-EX

200 ml

Specialno sredstvo za lokalno odstranjevanje madežev kemijskih svinčnikov, flomastrov, črnila in barvnih
madežev iz teksitla.

pH 6,9

GUMEX SPRAY

1/500ml

Hladilno razpršilo za odstranjevanje ostankov žvečilnih gumijev. Hladilni učinek do -45 °C. Ne vsebuje topil,
brez PCB in CFC-jev. Kombinacija sredstva za odstranjevanje žvečilnih gumijev na preprogah in drugih talnih
površinah z učinkom globokega zmrzovanja.

10kg

www.bent.si

Univerzalni detergent za strojno pranje pri 30°C, 40°C, 60°Cin 95°C. Uporablja se za pranje vseh vrst
obarvanih in neobarvanih tkanin (bombaž, lan, sintetika, mešanica sintetike in bombaža).

44

Dezinfekcija je poleg čiščenja
najpomembnejši ukrep proti
širjenju okužb.
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PRAŠEK PRALNI MEGAMAX
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DODATNI PRIBOR IN EKOLOGIJA
BENTIN PLUS - ORANGE milo

1/5L

BENTIN Plus tekoče milo je namenjeno umivanju rok. Učinkovito in nežno očisti roke. Je pH nevtralno in je
primerno za vse tipe kož, tudi bolj občutljive.

pH 5,3

BENTIN PLUS - SENSITIVE milo

1/5L

BENTIN Plus tekoče milo je namenjeno umivanju rok. Učinkovito in nežno očisti roke. Je pH nevtralno in je
primerno za vse tipe kož, tudi bolj občutljive.

pH 5,3

BENTIN IND MILO

1/0,5L ali 1/3L

Pasta za roke (s čistilnimi delci za odstranjevanje umazanije). Močno za umazanijo vendar nežno za kožo; pH
koži nevtralen (pH 5,5); vsebuje nežna čistila in snovi za zaščito kože; s posebnimi blažili za kožo; posebno
mehki čistilni delci za odstranjevanje umazanije; brez silikonov, topil in mil; ne maši odtokov; za uporabo v
širokem območju milnikov... Večnamenska uporaba v delavnicah, industriji, tovarnah, ladjedelnicah, ipd…

pH 5,5

DEZIKIM DERM - dezinfekcija rok
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500 ml

Dezikim Derm je nevtralno alkoholno razkuževalno sredstvo za razkuževanje rok. Hitro uniči široko paleto
mikroorganizmov (bakterije, viruse, glive). Zagotavlja visoko stopnjo higiene. Za poklicno in splošno uporabo.

OROSEPT VK

1/10L

Orosept VK se uporablja za dezinfekcijo v profesionalnih kuhinjah, prehrambni industriji, domovih za starejše,
bazenih, sanitarijah, savnah in bolnišnicah. Uporablja se na vseh vododpornih površinah in površinah odpornih
na alkalne raztopine.

pH 13
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1/10L

Proizvod je površinsko dezinfekcijsko čistilo namenjeno za uporabo v kuhinjah in v živilsko predelovalnih /
proizvodnih obratih. Je učinkovito tudi na zelo z beljakovinam umazanimi površinam, deluje na gramnegativne
in grampozitivne bakterije, kvasovke, glivice, viruse, vključno z HBV in HIV virusi. Posebno je učinkovito proti
salmoneli in ostalim specifičnim mikroorganizmimom v kuhinjah. Ne vsebuje aldehidov.

pH 9,5
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BUDESIN L

Izdelki označeni z oznako ECO - ustreza uredbi o zelenem
javnem naročanju identificirajo izdelke, ki zmanjšujejo vpliv
na okolje skladno s Slovensko uredbo o zelenem javnem
naročanju, od surovine, postopka predelave, transporta,
uporabe do razgradnje. Čistila z oznako ECO – ustreza uredbi
o zelenem javnem naročanju, so označena tudi v katalogu pri
posameznem čistilu.
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DOZATOR ZA PLASTENKE 1L

20ml

Dozator za plastenke. Primerne za 1L plastenke. Odmera koncentriranega čistila je 20 ml.

PLASTENKA OKROGLA

10 lit

Ventil za na ročko je namenjen, da imate ročko položeno vodoravno in čistilo enostavno zdozirate preko
ventila.

OSVEŽILEC ZRAKA MICROSPRAY

1L

Plastenka okrogla, prozorna, primerna za delovno raztopino. 1L

PLASTENKA, BELA

VENTIL ROČKE

NOSILEC MILA BENTIN

500 ml

LED ali LCD

Aparat je enostaven za programiranje in uporabniku omogoča, da ga prilagodi za svoje potrebe. Delovanje
osvežilca lahko prilagodite v različnih časovnih intervalihm, pri LCD lahko nastavite tudi osveževanje
odvisno od dneva v tednu in ure dneva.

3 kg

Plastenka bela 0,5 L, primerna za delovno raztopino.

Inox stenski nosilec za industrijsko (šmir) milo. Vanj enostavno vstavite milo v 3L pakiranju, s pumpico za
doziranje mila.

PRŠILKA S PLASTENKO

MILNIK ZA TEKOČE MILO

500 ml

Pršilka s plastenko, 500 ml

200ml do 1L

Miliniki s posodo za dolivanje ali na kartušo. Razne velikosti. Možnost milnika ali penilnika.

PRŠILKA ZA PLASTENKO

500ml ali 1L

Kvalitetna pršilka za plastenko. Bele, rdeče ali modre barve. Robustna, saj so obremenjeni deli pršilke
kovinski.

DOZATOR ZA ROČKE

10 lit - 20 ml
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Dozator za 10L ročke. Odmera koncentriranega čistila je 20 ml na pritisk.
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OPOMBE
OPOMBE
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DOMŽALE

ZAGREB

BEOGRAD

SARAJEVO

R

BENT excellent d.o.o. Domžale
Dragomelj 82, 1230 Domžale, Slovenija
01 5896330
prodaja@bent.si
R
www.bent.si
Bent excellent d.o.o. Zagreb
V. Škorpika 14/b, 10090 Zagreb
01 3461111
info@bent.hr
www.bent.hr
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