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PROSTŘEDEK ÚČEL  APLIKACE KLASIFIKACE

MYTÍ A OŠETŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE A NÁDOBÍ 

Imagin® 
na grily

a konvektomaty

ČIŠTĚNÍ KONVEKTOMATŮ 
Aktivní odstraňování napečenin 
z konvektomatů, fritéz a spo-
ráků.

Protřepejte a nastříkejte na 
zahřátý (cca 60–70°C, ne více!) 
povrch, po 10–15 minutách 
opláchněte.   

Imagin® 
na vodní
kámen

ODVÁPNĚNÍ 
Odstraňování vápenatých 
usazenin z topných těles, myček 
nádobí a kuchyňských zařízení

Dávkujte 20–30 ml/l do tanku 
myčky, nechte cca 30 min 
působit a následně spusťte 
několikrát za sebou mycí cyklus, 
poté propláchněte vodou.

Imagin® 
na nerez

LEŠTĚNÍ 
Leštění a konzervace nerezo-
vých ploch 

Malé množství přípravku 
naneste na povrch a rozleštěte 
suchým hadříkem.

Imagin® 
koncentrát 
na nádobí

RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 
Ruční mytí veškerého nádobí 
s dezinfekčním účinkem

Ruční pumpa: 
1× stisknout do dřezu 
Lahev: cca 10 ml do dřezu   

Imagin® tekutý 
písek

ČIŠTĚNÍ 
Jemné odstraňování nečistot 
z hrnců, sklokeramických desek 
a dalších kuchyňských povrchů

Naneste na znečištěný povrch, 
rozetřete hadrem a opláchněte.

Imagin® ICE
ČIŠTĚNÍ 
Speciální přípravek na čištění 
lednic a mrazicích boxů 

Roztříkněte na vnitřek lednice 
nebo boxu, nechte cca 1 min 
působit a rozetřete čistým 
hadrem.   

Imagin® na 
škrob

ODŠKROBENÍ 
Účinné odstraňování škrobo-
vých povlaků z porcelánového 
a nerezového nádobí

Dávkujte 5–10 g/l přípravku 
do vody, ohřáté na cca 90 °C. 
Předměty ponořte do lázně 
na 20–30 minut a následně je 
opláchněte.

    

Imagin® na 
dezinfekci

ODMOČOVÁNÍ 
Účinné odmočování a dezinfek-
ce nádobí, skla a příborů

Dávkujte 10–40 g/l přípravku 
do vody, ohřáté na cca 50 °C. 
Předměty ponořte do lázně mi-
nimálně na 10 minut a následně 
je opláchněte.

DEZINFEKCE POVRCHŮ A PLOCH

Renomag® 
na mytí
ploch

KYSELÉ MYTÍ A DEZINFEKCE 
Univerzální kyselé mytí a dezin-
fekce veškerých povrchů, ploch 
a zařízení

Dávkujte 20 ml/l přípravku 
do teplé vody a myjte povrch 
běžným způsobem. Střídejte 
s prostředkem Renomag PLUS 
na mytí ploch!

    

Renomag® PLUS
na mytí ploch

ALKALICKÉ MYTÍ A DEZINFEKCE 
Univerzální alkalické mytí a dez-
infekce veškerých povrchů, 
ploch a zařízení

Dávkujte 20 ml/l přípravku 
do teplé vody a myjte povrch 
běžným způsobem. Střídejte 
s prostředkem Renomag na 
mytí ploch!

  

Imagin® 
SANITA

KONCENTRÁT

MYTÍ A DEZINFEKCE 
Univerzální mytí a dezinfekce 
veškerých silně znečištěných 
povrchů, odstraňování mastnot

Dávkujte 10–20 g/l přípravku 
do teplé vody a myjte povrch 
běžným způsobem.     

Imagin® 
DESINFECT

BEZOPLACHOVÁ DEZINFEKCE 
Koncová bezoplachová dez-
infekce veškerých, zejména 
pracovních, ploch 

Nastříkejte na povrch, rozetřete 
čistým hadrem a nechte mini-
málně 1 min působit, následný 
oplach není nutný. 

    


