
 91 שנים של מובילות עולמית 
בתחום חומרי הניקוי המקצועיים

1,000,000
רשומים פטנטים   5,300

100+400160

לקוחות
ברחבי העולם

מדינותמפיציםמפעלי ייצור

ב-

1,300 מדענים העוסקים במו”פ ב-15 מעבדות ברחבי העולם
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שירות מסביב לשעון  
חדשנות טכנולוגית  

הדרכה וליווי מקצועי  

הוזלת עלויות כח-אדם  
צמצום השימוש באנרגיה ובמים  
מזעור הפגיעה באיכות הסביבה  

בפחותעושים יותר +-
5%
דטרגנטים 10%

פחת ושבר

13%
אנרגיה ומים

20%
עקיפות

52%
כח אדם

התפלגות
ההוצאות 
הממוצעות

על  לשמירה  מחוייבת   
איכות הסביבה, לשמירה על בטיחות 
המשתמשים, ולצריכה מבוקרת 

ומחושבת של אנרגיה ומים

אחריות סביבתית 

אנרגיה מים בטיחות פסולת
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פיתוח תוכנית 
משולבת 
ייחודית 
בתמיכה 

בין-לאומית 

חומרים ותהליכים לטיפול בשפכים 
החטיבה לטיפול במים של  מביאה איתה 

ידע וחדשנות לפתרון הבעיה ההולכת וגוברת בנושא 
שפכים, על ידי שימוש בחומרי ניקוי מתאימים, 

בהטמעת תהליכי עבודה נכונים וחסכוניים ובשימוש 
במערכות ייחודיות לטיפול בשפכים.

אחריות על ההיגיינה והניקיון

תהליכים
שיטות ליצירת 
תוצאות מצוינות

מרכזי דילול
רמת דיוק גבוהה 

בשליטה רציפה

כלים
אספקה והתקנת 

ציוד תומך

הדרכה
הדרכה צמודה 
ומתמשכת של 
צוות העובדים

כימיה
חדשנות וכימיה 

ידידותית לסביבה

24/7/365
שירות לקוחות

תמיכה
ומעקב רציף

מכירת חומרים היא רק חלק מתוכנית ליווי 
מקצועית לכל לקוח.

מפסיקים לקנות מים! 
חומרים בריכוז גבוה במיוחד לחיסכון ניכר 

Cost in use-ב
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סדרת מוצרים ייעודיים לניקיון יסודי, חיטוי, הסרת שומנים וטיפול בשפכים

מטבח

לשימוש 
בריסוס

Grease cutter
מסיר שומנים מרוכז

לשימוש בריסוס   
5 ליטר  

9-904269

5 ליטר

Wash n walk
תכשיר ביולוגי פעיל על בסיס 

אנזימטי לניקוי רצפות

מנטרל ומפרק שומנים ולכלוך   
מונע החלקה  

5 ליטר  

9-903891

5 ליטר

תכשיר 
ביולוגי

Regain
נוזל מרוכז לניקוי 
רצפות ומשטחים

רב עוצמה  
דל קצף   

5 ליטר  

9-900725

5 ליטר

דל קצף

5 ליטר

לא מכיל 
כלור

Mikro quat
נוזל מרוכז לניקוי וחיטוי כללי

אינו מכיל כלור  
5 ליטר  

9-904414

=

Greaselift
מסיר שומנים ייחודי לאקולאב

תוצאות מעולות ללא שפשוף או מאמץ   
ידידותי למשתמש - בטוח למגע ידיים  

מתאים לכל סוגי המתכות  

750 מ”ל ready to use |י9-200660

2 ליטר מרוכז לפינגווין |י9-904940
מתאים לכל 
סוגי המתכות

בטוח למגע 
ידיים

חדש!
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Absorbit
אבקה מרוכזת להסרת שומנים 

בהשריה 

על בסיס סיליקטים   
מתאימה לכל סוגי המתכות  

חסכונית במיוחד – מינון 1%   
2.2 ק”ג   

9-902421

2.2 ק”ג

חסכוני
במיוחד

Freedrain
תכשיר ביולוגי פעיל לתעלות 

ניקוז ולטיפול בשפכים

מפחית עומס ביולוגי בבורות שומן  
מפרק שומנים, עמילנים וחלבונים  

מונע ריחות רעים  
10 ליטר  

9-901355

10 ליטר

תכשיר 
ביולוגי

בורר חומרים

Sanichlor
טבליות כלור 

לחיטוי פירות וירקות   
160 יחידות  

9-906517

160 יחידות

מתאים 
לשימוש במזון

Microspray
מרכז דילול למטבחים 

צינור קשיח, עמיד במיוחד   
מאפשר שימוש בשני חומרים,   

עם בורר, לתהליך ניקוי   
ושטיפה מושלם  

ניתן להתקנה על הקיר או   
על עגלה   

 9-503010
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SOLID – סדרת הקפסולות הייחודית של ECOLAB לכלים נקיים ומבריקים, ללא צורך בפוליש     אריזות קומפקטיות 
  cost in use-לנוחות בשימוש וליעילות לוגיסטית    מתחברות למערכת מינון חכמה    ללא טפטופים    חסכון ניכר ב

מינונים אחידים, רציפים ומדוייקים
הדחת כלים

Assert lemon
נוזל מרוכז להדחת 

כלים ידנית

ניקוי כללי במטבחים  
5 ליטר  

 9-903166

Solid clear dry
קפסולה מרוכזת לייבוש 

ולהברקת כלים במדיח

ללא צורך בפוליש  
1 ק”ג    

9-901009

1 ק”ג

Solid pantastic plus
תרכיז מוצק להדחת

כלים ידנית

2.5 ק”ג   

9-903112

2.5 ק”ג

Solid hero
קפסולה מרוכזת להדחת 

כלים במדיח 

לכלים נקיים במיוחד   
4.5 ק”ג  

 9-900731

4.5 ק”ג 5 ליטר

Solid SD משאבת  Solid pantastic משאבת
מכשיר מינון למדידה רציפה 

ואחידה של סבון למדיח

מזהה צורך עפ”י רמת הלכלוך   
Solid hero-מיועד ל  

 9-100160

מכשיר דילול ההופך את 
הקפסולה לנוזל מרוכז

9-511100

 Topmatic hero
נוזל מרוכז להדחת 

כלים במדיח 

לכלים נקיים במיוחד  
12 ק”ג   

 9-901396

12 ק”ג

Clear dry HDP plus
נוזל מרוכז לייבוש ולהברקת 

כלים במדיח 

ללא צורך בפוליש  
5  ליטר  

9-905113

5 ליטר
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ניכר  מגוון רחב של פתרונות לכל צרכי המשק והמטבח    חומרים בריכוז גבוה במיוחד לחסכון   - Oasis pro
ב-cost in use    אריזת שקית לנוחות בשימוש וליעילות לוגיסטית    מקטין את כמות הזיהום הסביבתי OASIS

  Oasis pro-52 premium
תרכיז מיקרו-קפסולארי לפירוק 

מולקולות ריח ולבישום חדרים

מתאים לריסוס ישירות   
על טקסטיל  

2 ליטר  

9-905510

Penguin
מערכת דילול מודולרית 

מתאימה למילוי דלי / בקבוק או שילוב של שניהם  
מאפשרת שילוב של עד 4 חומרים   

בעלת בורר דו כיווני לבחירת סוג החומר ולחצן מילוי   
תושבת לבקבוק לידיים חופשיות   

פאוץ’ נעול עם חזית שקופה למעקב מילוי קל ונוח  
 ECOLAB מתאימה לכל סוגי השקיות והמיכלים של  

מתאימה גם למקומות קטנים   

נעילה

תושבת
לשקית

בורר
חומרים

2 ליטר

  Oasis pro-14 premium
תרכיז ננו-טכנולוגי ייחודי 

מונע הצטברות אדים   
ומעכב הצטברות אבק

2 ליטר  

9-905363

2 ליטר

ריסוס ישירננו-טכנולוגי

Oasis pro-62

תרכיז לניקוי וחיטוי חדרי רחצה

2 ליטר  

9-905361

2 ליטר

Oasis pro-64

תרכיז לניקוי אסלות

2 ליטר  

9-905365

2 ליטר
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Oasis pro-61

תרכיז לניקוי כללי ולהסרת 
אבנית בחדרי רחצה

2 ליטר  

9-905397

Oasis pro-40
תרכיז לניקוי ולהברקת 

חלונות ומראות

2 ליטר  

9-905359

2 ליטר2 ליטר

Oasis pro-31
תרכיז לחידוש רצפות

להסרת אבנית ולכלוך מצטבר  
2 ליטר  

9-905174

2 ליטר

Oasis pro-30

תרכיז רייחני לניקוי רצפות 

2 ליטר  

9-905172

2 ליטר

Oasis pro-20

תרכיז לניקוי וחיטוי כללי 

חיטוי על בסיס אמוניום רבעוני  
אינו מכיל כלור  

2 ליטר  

9-905170

2 ליטר

לא מכיל 
כלור
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משק

500 מ”ל 500 מ”ל 5 ליטר

בישום 
עוצמתי

Xense floor & surfaceChromolHelios brillant
נוזל לבישום ולניקוי רצפות ומשטחים 

בישום שאריתי ועוצמתי   
מתאים גם לשימוש במכונה   

בניחוח הדרים   
5 ליטר  

9-303426

תחליב להברקת נירוסטה וניקל 

ללא סימנים  
ללא שאריות שומניות  

500 מ”ל   

9-902939

תחליב לטיפול ולחידוש משטחי 
מתכת וכיריים קרמיות 

מסיר כתמים וחלודה    
500 מ”ל   

9-901264
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Ecobrite – סדרת מוצרים מרוכזים לשימוש במערכות מינון אוטומטיות, ללא מגע יד אדם    מגוון פתרונות מלא 
לכל צרכי המכבסה    מערכת ייחודית המתוכננת לחסכון במים ובאנרגיה  מכבסה 

25 ק”ג

20 ק”ג 17 ק”ג 20 ק”ג

בלעדי בארץ 25 ק”ג

מתאים לכל 
הטמפרטורות

על בסיס 
כלור

חמצן 
פעיל

O2

ידידותי 
לסביבה

Ecobrite softener fresh

Ecobrite emulsion

Ecobrite power plus

Ecobrite perfekt

Ecobrite destainer

Ecobrite booster plus

מרכך ומבשם כביסה מרוכז

20 ק”ג   

9-902773

נוזל כביסה אלקאלי מרוכז 
ONE SHOT לביצועים גבוהים

ללא פוספטים  
ידידותי לסביבה   

25 ק”ג   

9-904064

נוזל כביסה נטרלי מרוכז עם 
מלבין אופטי

17 ק”ג   

9-903816

תוסף מרוכז לחיטוי ולהלבנה 

על בסיס חמצן פעיל  
  וחומצה פראצטית 

20 ק”ג   

9-904065

תוסף פעיל שטח מרוכז על 
בסיס נתרן תת כלוריתי 

20 ק”ג  

9-903817

תוסף אלקאלי מרוכז 

להסרת שומנים בתהליך הכביסה  
תוצאות מעולות בכל   

הטמפרטורות 
25 ק”ג   

9-904071



8 עשורים של שיתופי פעולה 
מלאי אמון!

 crm@klir.co.il            08-6404001   :לשירותכם


