
מזה 25 שנים שמפעל ספידי אשר בבעלות קליר מייצר את מיטב חומרי הניקוי בישראל, תוך התמקדות במגזר המוסדי. 
 .EXPERT במסגרת הקמת המפעל החדש בעיר הדרומית אופקים, בחרנו למתג מחדש את כל מוצרי ספידי-קליר, תחת המותג המחייב קלין

שם המותג נבחר מתוך מחויבות לאיכות הניקיון, ומחויבות למשתמש. 
תהליך המיתוג כלל החלפת כל שמות המוצרים, האריזות והתוויות. שמות המוצרים הינם סדרתיים, האריזות נוחות למשתמש והתוויות גדולות וברורות 

ומכילות את כל המידע הדרוש לשימוש יעיל, בטיחותי וחסכוני. 

 .EXPERT לשירותך עומדים מחלקת הדרכה ומערך שירות טכני מקצועי, המהווים יחד פתרון כולל ומשלים למוצרי האיכות של קלין

עם סיום התהליך איגדנו את כל מוצרי קלין EXPERT בקטלוג זה. את הקטלוג ערכנו בצורה שתסייע לך בהכרת חומרי הניקוי והחיטוי בתחום המקצועי, 
וישמש כלי עבודה יומיומי במטבח, במשק, במכבסה ובתעשייה. 

הקטלוג מכיל 4 פרקים עיקריים, והוא מקיף את כל החומרים הקיימים למגזר המוסדי-תעשייתי, ומכיל רשימת יתרונות לכל מוצר, 
טיפים ומידע חשוב למשתמש ולקניין. 

.EXPERT אשר מיוצג בלעדית ע“י קלין TANA במקביל, אנו גאים להציג לראשונה בישראל את מותג האיכות הבינלאומי
מידע מפורט אודות המותג ומוצריו תוכל למצוא בפרק נפרד המוקדש לו.

קלין EXPERT – הכי נקי, הכי מקצועי! 

בברכה,

אלי גבריאל, אלי זנה 
מנכ"לים משותפים 

לקוח יקר,

[ 3 ]
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EXPERT - הכי ממוקד! קלין 

10 סדרות מושלמות למטבח, למשק, למכבסה ולתעשייה, המהוות פתרון כולל ומקיף לכל צרכי 
המגזר המוסדי-תעשייתי. 

 ULTRA קלין
סדרת חומרים למדיחי כלים 

PERFECT קלין
סדרת חומרים להסרת שומנים קשים

 EXTRA קלין
סדרת חומרים לניקוי כללי 

PLUS קלין
סדרת חומרים להסרת אבנית 

 MIX קלין
סדרת חומרים מרוכזים למרכזי דילול

MAX קלין
סדרת חומרים למכבסה המקצועית

  TOP קלין
סדרת מוצרי טיפוח והיגיינה אישית

 PRO קלין
סדרת חומרים לתעשיית המזון

 ACTIVE קלין
סדרת חומרים לחיטוי ולהלבנה

C7 המוצר המוביל בישראל לניקוי כללי יסודי ולהסרת שומנים קלים
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EXPERT - הכי ישראלי! קלין 
כל מוצרי קלין EXPERT מיוצרים במפעל קלין שבאופקים, 

כחלק ממחוייבות קבוצת קליר לקהילה ומתוך שאיפה לחיזוק 
והפרחת הנגב. מפעל קלין מעסיק עשרות עובדים תושבי העיר. 

מוצר דרומי – גאווה ישראלית! 

EXPERT - הכי מקצועי! קלין 
מפעל קלין הוא המוביל והמתקדם בארץ. 

שבעה קווי ייצור בטכנולוגיה חדשנית, מיקסרים ומיכלי ענק, 
מערכות מילוי ממוחשבות ומעבדה צמודה מבטיחים ייצור יעיל 

ומוצרים איכותיים במיוחד. 
25 שנים של ידע, מוניטין וניסיון בפיתוח ובייצור חומרי 

ניקוי וחיטוי מקצועיים למגזר המוסדי-תעשייתי.

EXPERT - הכי יעיל!  קלין 
איכות המוצרים הגבוהה נשמרת בקביעות בזכות ליווי צמוד 

של מעבדת קלין. מוצרי קלין EXPERT מכילים יותר חומרים 
פעילים ויותר רכיבי בישום והקצפה. 

כל מוצרי קלין EXPERT פריקים ביולוגית כחלק ממחוייבות 
החברה לשמירה על איכות הסביבה. 

קלין EXPERT - הכי היגייני! 
 EXPERT תגידו שלום לחיידקים! בסדרת מוצרי קלין

משולבים חומרי חיטוי, המבטיחים שבנוסף לניקיון ולניחוח 
רענן, תקבל גם היגיינה מושלמת.

EXPERT - הכי שירותי! קלין 
לקלין EXPERT מחלקה טכנית ובה צוות טכנאים מהשורה 

הראשונה, המבצעים את כל התקנות הציוד המקצועי, ביקורות 
וטיפול מונע לציוד, טיפול בתקלות, ויעוץ מקצועי לשימוש תקין, 

יעיל וחסכוני. 
מערך הדרכה מקצועי המורכב מצוות יועצי תחום מטבח, 
משק, מכבסה ותעשיה ומדריכים מומחים, מלווה את עובדי 

המשק והניקיון, ותורם מניסיונו המקצועי ומהידע הרב שבידיו. 
ההדרכות המקצועיות מבטיחות התאמה מושלמת של החומרים 

לצרכיו של כל לקוח, ייעול ושיפור תהליכי הניקיון וחסכון 
ניכר בעלויות. 

EXPERT - הכי חדשני! קלין 
מחלקת מו“פ מפתחת מוצרים בהתאמה לצרכים המיוחדים 

של כל תחום, בשיתוף מלא של הלקוחות, משלב הצורך, דרך 
הפיתוח ובדיקות המעבדה ועד ליישום המוצרים המושלמים 

בשטח, בליווי צמוד של צוות כימאים, טכנאים ויועצים מקצועיים. 
  HYDRO היא נציגתה הבלעדית של חברת EXPERT קלין

האמריקאית, החברה המובילה בעולם בייצור ציוד תומך. 
כמו כן מייצגת קלין EXPERT באופן בלעדי את חברת 

TANA – מותג חומרי הניקוי השלישי בגודלו בעולם. 

קלין EXPERT - הכי משתלם!
ייצור מקומי ואספקה ללא פערי תיווך, ייעוץ והדרכות מקצועיות 
להוזלת העלויות, ציוד טכני המתקדם בעולם, חדשנות, שירות 

ומוצרים באיכות הטובה ביותר – כל אלו הופכים את קלין 
EXPERT לבחירה המשתלמת ביותר. 
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בלעדי!
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נוזל רב עוצמה לניקוי כללי בעל כושר ניקוי גבוה במיוחד 
המצטיין ביכולת המסה של שומנים.

יתרונות:
!EXPERT נוסחא ייחודית – המוצר המקורי של קלין  •

•  המוצר הטוב ביותר בארץ לניקוי כללי ולהמסת שומנים אורגנים ומינרלים
•  בעל טווח פעילות רחב - מפרק ומרכך שומנים, חלבונים ופיגמנטים

•  מתאים לכל סוגי המתכות
•  אינו מכיל חומרים קאוסטיים – בטוח לשימוש

•  ידידותי לסביבה ולמשתמש

המלצה לשימוש יעיל:
•  בריסוס (מרסס ידני) כחומר מרוכז או מדולל

•  בטבילה באמבט עם חומר ומים
•  בהקצפה עם מכשיר הקצפה

•  בתמיסה של מים וחומר

משקל אריזהמק“ט
יח‘

 1 ליטרבקבוק9-80560

 4 ק“גמיכל9-80551

10 ק“גמיכל9-80555

24 ק“גמיכל9-80553

128 ק“גחבית9-80554

1070 ק“גצובר9-80549

ייעוד

יישום

(Xi) חומר מגרה

[ 9 ]

תנורים ציוד מטבחמשטחי עבודה

הידעת?

רק C7 המקורי מנקה 
בקלות לכלוך קשה 
ושומנים מרצפות, 

קירות, ציוד נירוסטה, 
ציוד אלומיניום, כלי 

פלסטיק ועוד.....

נוזל לניקוי כללי רב עוצמה 
C7

רצפותניקיון כלליתעשיה

ריסוס

הברשה תנוריםהשרייה/טבילה באמבט

הקצפה במיכל לחץמרכז דילול
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במטבח המקצועי

6 סדרות מושלמות הנותנות מענה מקיף וכולל 
לצרכים הייחודיים שלך בתחום המטבח המקצועי: 

הדחת כלים, הסרת שומנים קשים ממשטחים 
ומציוד, הסרת אבנית, ניקוי כללי, חיטוי והלבנה. 

מוצרי קלין EXPERT מבטיחים לך פתרונות 
מושלמים, מענה מדויק לצרכי הניקוי והחיטוי, 

חיסכון בעלויות, פישוט ושיפור תהליכי העבודה 
והם ידידותיים לסביבה ולמשתמש. 

התמיכה הטכנית, הליווי והייעוץ המקצועי ניתנים 
מטובי אנשי המקצוע, ומאפשרים מגוון פתרונות 

יצירתיים בכל תחומי המטבח. 

[ 10 ]
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KLEEN 
ULTRA 333

נוזל לניקוי וחיטוי כלי אוכל 
במדיחים תעשייתיים

נוזל לניקוי וחיטוי המצטיין ביכולת המסה מעולה וכושר 
ניקוי וחיטוי  גבוה במיוחד לכלים נקיים, יבשים ומבריקים! 

יתרונות:
•  המוצר הטוב ביותר המיוצר בישראל, לכלים נוצצים מניקיון!

•  הרכב חומרים איכותיים במיוחד לתוצאות מעולות
•  מרכך ומפרק שומנים, חלבונים ופיגמנטים

•  מתאים לכל סוגי מדיחי הכלים התעשייתיים
•  לתוצאות מעולות, במיוחד בניקוי והברקת כלי זכוכית, פורצלן וסכו”ם

המלצה לשימוש יעיל:
•  באמצעות משאבת מינון בלבד

•  לתוצאות אופטימליות יש להקפיד על מינון של 0.5%, על טמפרטורת
    שטיפה מרכזית 60°C ועל שימוש במים רכים

ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
60°c

מדיחי כליםכלי אוכל

ציוד מטבח

משאבת מינון

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

  30 ק”גמיכל9-10633

חשוב לדעת ש...
 KLEEN ULTRA 333

מומלץ לשימוש במקומות 
בהם נדרש ניקיון ברמה גבוהה 

במיוחד כדוגמת מטבחי בתי 
מלון, אולמות אירועים, 
מסעדות, בתי חולים, 

מוסדות חינוך 
ומפעלי הסעדה.

] 12 [



KLEEN 
ULTRA 332

נוזל לניקוי וחיטוי כלי אוכל 
במדיחים תעשייתיים

נוזל לניקוי וחיטוי המצטיין ביכולת המסה מעולה וכושר 
ניקוי וחיטוי גבוה 

יתרונות:
•  נוזל למדיחי כלים תעשייתיים בעל כושר ניקוי וחיטוי גבוה

•  מפרק ומרכך שומנים, חלבונים ופיגמנטים
•  מתאים לכל סוגי מדיחי הכלים התעשייתיים

•  חסכוני לשימוש

המלצה לשימוש יעיל:
•  בעזרת משאבת מינון בלבד

•  לתוצאות אופטימליות יש להקפיד על מינון של 0.5%, על טמפרטורת     
    שטיפה מרכזית 60°c ועל שימוש במים רכים

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

33 ק”גמיכל9-10105

הידעת?

 KLEEN ULTRA 332
נבחר ע”י צה”ל כמוצר המוביל 

לכל מדיחי הכלים בצבא.

הדחת כלים

ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
60°c

מדיחיםכלי אוכל

ציוד מטבח

משאבת מינון
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331
נוזל משטח למדיחי כלים תעשייתיים 

נוזל לייבוש ולהברקת כלים במדיח, להסרת שאריות 
מים מכלי אוכל בתהליך השטיפה הסופי

יתרונות:
מצטיין ביכולת ייבוש והברקה גבוהים במיוחד לכלי אוכל מזכוכית, 

פורצלן וסכו”ם מתכת.

המלצה לשימוש יעיל:
•  בעזרת משאבת מינון בלבד. מינון מומלץ עד 0.25% בטמפ’ שטיפה  

90°-80°C מרכזית    
•  תוצאות מעולות בעבודה עם מים רכים

KLEEN ULTRA 333  לתוצאה מושלמת ממולץ בשילוב עם  •

KLEEN 
ULTRA

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
80-90°c

מדיחים

ציוד מטבח

כלי אוכל

משאבת מינון

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

25 ק”גמיכל 9-10123

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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340
אבקה מרוכזת למדיחי כלים תעשייתיים 

אבקה מרוכזת וחסכונית להדחת כלים במדיחי כלים.
יתרונות:

•   בעלת כושר ניקוי וחיטוי גבוה
•   מלבינה

•   אינה מקציפה
•   מכילה תוסף לריכוך מים
•   אין צורך במשאבת מינון

המלצה לשימוש יעיל:
•   יש להוסיף כ-50 גרם אבקה לכל 10 סלים

•   להשגת תוצאות מיטביות יש לכוון את שלב השטיפה העיקרי במדיח 
60°c לטמפרטורה של     

KLEEN 
ULTRA

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
60°c

מדיחים

ציוד מטבחכלי אוכל

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

5 ק”גדלי9-10154

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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ייעוד   

יישום

ריסוס

KLEEN 
peRfecT

נוזל להסרת שומנים שרופים בריסוס

נוזל רב עוצמה להסרת שומנים שרופים, פחמימות שרופות, 
פיח וחלבונים שרופים. יעיל במיוחד לניקוי יסודי בהתזה:

•  ציוד נירוסטה
•  תנורים

•  מנדפים
•  מטגנות ומצליות

•  סירים ומחבתות נירוסטה
•  קירות קרמיקה

•  משטחי עבודה מנירוסטה

יתרונות:
•  כושר ניקוי מעולה

•  מוכן לשימוש, ללא צורך בדילול
•  יעיל בטמפרטורת החדר, ללא צורך בחימום

•  זמן תגובה קצר במיוחד, פועל במהירות וביעילות

המלצה לשימוש יעיל :
•  לטיפול יומיומי באמצעות מיכל ריסוס מקצועי, ללא דילול

202

משטחי עבודה

תנורים ציוד מטבח

בטיחות

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
25-50°c

משקל אריזהמק”ט
יח’

750 סמ”קבקבוק9-30307

4 ק”גמיכל 9-10103

מרסס מקצועי9-12032

קלין טיפ
ריסוס של פנים 

הקומביסטימר בטמפרטורת 
החדר, סגירה והפעלה 

על “תוכנית אדים” למשך
 10 דקות, שטיפה במים 

והתוצאה – 
קומבי נוצץ מניקיון
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KLEEN 
peRfecT 203

נוזל להסרת שומנים שרופים

נוזל רב עוצמה להסרת שומנים שרופים, פחמימות שרופות, 
פיח וחלבונים שרופים. לשימוש במגוון רחב של יישומים 

במטבח המוסדי: 
•  ציוד נירוסטה

•  תבניות ורשתות נירוסטה
•  סירים ומחבתות מנירוסטה בלבד

•  כלי אוכל 
•  כלי פלסטיק ופוליקרבונט

יתרונות: 
•  יעיל במיוחד לניקוי יסודי בהשרייה

•  כושר ניקוי מעולה
•  חסכוני במיוחד

•  נוח לשימוש
•  מחדש ומבריק תבניות נירוסטה

המלצה לשימוש יעיל: 
 .50°C מינון של 4% באמבט השרייה, בטמפרטורה מומלצת

משקל אריזהמק”ט
יח’  

5 ק”גמיכל9-10102

ייעוד

יישום

ציוד מטבח

הסרת שומנים

השרייה

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
50°c

משך זמן מומלץ
30 דקות

בטיחות

] 17 [

בהשרייה



השרייה

KLEEN 
peRfecT

אבקה אינזימטית להסרת שומנים שרופים 
מציוד אלומיניום ומכל סוגי המתכות בהשרייה

מוצר מהפכני ויחודי המאפשר הסרת שומנים קשים ושרופים 
מציוד אלומיניום ומתכות רכות ונירוסטה, ללא חשש לפגיעה 

במתכת. מעולה לניקוי יסודי באמבט השרייה: 
•  תבניות ומגשי אלומיניום

•  סירים ומחבתות אלומיניום
•  ציוד נחושת ומתכות רכות

•  ציוד נירוסטה
•  כלי פלסטיק ופוליקרבונט

יתרונות:
•  מתאים לכל סוגי המתכות כולל אלומיניום ונחושת
•  ידידותי למשתמש – אינו מכיל חומרים קאוסטיים

•  המוצר האקולוגי היחיד מסוגו – מבוסס על חומרים טבעיים
•  בעל כושר ניקוי מעולה

המלצה לשימוש יעיל:
.50°C מינון של 2.5% באמבט השרייה, בטמפרטורה מומלצת

204

ייעוד

יישום

ציוד מטבח

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
50°c

משך זמן מומלץ
בין שעה לשעתיים

בטיחות

משקל אריזהמק”ט
יח’  

10 ק”גדלי9-10107

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה

קלין טיפ
בסיום תהליך ההשרייה 

מומלץ לרוקן את האמבט 
לתעלת הניקוז – לניקיון 

יסודי של הצנרת ולמניעת 
הצטברות לכלוך ושומנים. 
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ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

הברשה

השרייה/טבילה באמבטריסוס

תנורים

משטחי עבודהתנורים ציוד מטבח

טמפ’ מומלצת
40-60°c

KLEEN 
peRfecT 200

נוזל להסרת שומנים

נוזל להסרת שומנים במטבחים ומפעלי מזון.
יעיל לניקוי יסודי בהשריה או בריסוס של: 

•  ציוד נירוסטה
•  תבניות ורשתות נירוסטה

•  קירות מחופים בקרמיקה / חרסינה
•  מרצפות

•  כלי פלסטיק ופוליקרבונט

יתרונות: 
•  מכיל חומרים קאוסטיים בעלי כושר ניקוי מעולה של שומנים אורגניים

•  חסכוני במיוחד
•  נוח לשימוש

•  מתאים לניקוי תעלות ניקוז )מונע סתימות(

המלצה לשימוש יעיל: 
•  מינון 10% באמבט השריה או בריסוס לטיפול יומיומי

משקל אריזהמק”ט
יח’  

5 ק”גמיכל9-10101
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ייעוד

יישום

KLEEN 
pLUs

נוזל להסרת אבנית וחלודה 

נוזל בעל כושר הקצפה לניקוי ולהסרת אבנית וחלודה. 
יעיל לניקוי בהשריה או בריסוס של: 

•  ציוד נירוסטה
•  ניקל

•  חרסינה
•  גרניט פורצלן

•  קרמיקה
•  אבן קיסר

•  פלסטיק

יתרונות:
•  ממיס אבנית וחלודה בקלות

•  משאיר ברק ואינו פוגע בגלזורה
•  מתאים לניקוי והברקת סכו”ם

המלצה לשימוש יעיל :
•  בריסוס )מרסס ידני( כחומר מרוכז או מדולל

•  בטבילה באמבט עם חומר ומים
 •  ניקוי והברקת סכו”ם בהשריה עם מים בדילול של 2% 

    למשך 10 דקות ושטיפה במים

100

ריסוס

השרייה

הברשה

שימוש ידני

סכו”ם

משטחי עבודהכיורים

אסלות

בטיחות

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
10 דקות

משקל אריזהמק”ט
יח’  

4.5 ק”גמיכל9-10100

מרסס מקצועי9-12032

קלין טיפ

רצוי להשתמש
 KLEEN PLUS 100-ב 

בטמפ’ החדר.
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KLEEN 
pLUs 140

 נוזל להסרת אבנית וחלודה 
מציוד נירוסטה

נוזל לא מקציף לניקוי ולהסרת אבנית וחלודה יעיל לניקוי ציוד 
נירוסטה בהשריה או בריסוס, להסרת אבנית ממיחמים, ולניקוי 

פנימי של מדיחי כלים בסחרור.
יתרונות: 

C.I.P אינו מקציף – מתאים לשימוש בסחרור  •
•  פועל במהירות וביעילות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  בריסוס )מרסס ידני( כחומר מרוכז או מדולל

•  מיחם – תמיסה בריכוז 10% למשך 20 דקות, לרוקן ולשטוף
•  מדיחי כלים – 1 ק”ג לכל תא והפעלה של המדיח ל-30 דקות

 

משקל אריזהמק”ט
יח’  

5 ק”גמיכל9-10226

קלין טיפ

לשמירה עם מדיח הכלים 
מומלץ לבצע טיפול 
תקופתי באמצעות 

KLEEN PLUS 140

הסרת אבנית

ייעוד

יישום

משטחי עבודה מדיחים

ריסוס CIP סחרור

שימוש ידניהשרייה

CIP

בטיחות

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
20-30 דקות

] 21 [



ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
10 דקות

KLEEN 
AcTIVe 460

לניקוי, לחיטוי ולהלבנה במטבח המקצועי

נוזל רב עוצמה לניקוי, לחיטוי ולהסרת שומנים בהקצפה או 
בהשריה. יעיל במיוחד לניקוי ולחיטוי יסודי של:

•  קירות ומשטחים אנכיים
•  תקרות

•  ציוד ומשטחי עבודה
•  מקררים וחדרי קירור

•  לוחות חיתוך
•  כלי אוכל מזכוכית / פורצלן

יתרונות:
•  ניקוי, חיטוי והלבנה במוצר אחד

•  בעל כושר ניקוי גבוה במיוחד
•  מתאים במיוחד לסביבה שומנית בינונית עד קשה ובמקומות עם רגישות לעובש

•  מבוסס על מרכיבים קאוסטיים שאינם משאירים משקעי מלח
•  ריכוז חומרים פעילים גבוה המאפשר מינון נמוך וחיסכון בעלויות

•  בסיום השימוש ניתן להזרמה לביוב

המלצה לשימוש יעיל :
•  לטיפול יומיומי באמצעות מקצף או בהשרייה

•  מתאים לשימוש במרכז דילול

רצפותמשטחי עבודה

ניקיון כללי

השרייה/טבילה באמבט

הברשה מרכז דילול

מיכל לחץ להקצפה

משקל אריזהמק”ט
יח’  

26 ק”גמיכל9-10281

הידעת?
 KLEEN ACTIV 460  עם

הכלים כמו חדשים.
 מחדש כלי פורצלן, מנקה 

קנקנים משארית קפה ותה, 
מנקה ומבריק קראפים 

משארית מיצי 
)pulp( פירות
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KLEEN 
AcTIVe 404

 נוזל לניקוי ולחיטוי 
פירות וירקות

נוזל לניקוי ולחיטוי פירות וירקות, להסרת לכלוך אורגני 
ושאריות ריסוס.

יתרונות:
•  מומלץ לשימוש ע"י משרד הבריאות

המלצה לשימוש יעיל :
•  לשימוש באמצעות מרכז דילול במינון של 0.4%

•  יש להשרות בתמיסה את הפירות והירקות למשך 2 דקות בלבד
•  בתום ההשריה יש לשטוף היטב במים נקיים
•  מתאים לשימוש בפירות וירקות לפני חיתוך

משקל אריזהמק”ט
יח’  

10 ק”גמיכל9-10404

חשוב לדעת!

ניתן להשתמש בתמיסה 
המהולה במשך יום אחד בלבד.

ייעוד

יישום

ניקוי פירות וירקות

מרכז דילולהשרייה/טבילה באמבט

חיטוי והלבנה

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
2 דקות

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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KLEEN 
AcTIVe 410

אקונומיקה

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
10 דקות

כלי אוכל

רצפות חיטוי כללי

כלים סניטרים

השרייה/טבילה באמבט

ריסוס

שימוש ידני

לשימוש בדלי/הקצפה

משקל אריזהמק”ט
יח’  

4 ק”גמיכל9-1002

10 ק”גמיכל9-1003

 

(O) (Xi) חומר מגרה
)Xi( חומר מגרה

קלין טיפ

 אין לעבוד עם אקונומיקה 
בשילוב מים חמים. 

אין לערבב עם חומרים
 אחרים מלבד מים.

נוזל לחיטוי ולהלבנה על בסיס נתרן תת כלורי. 
מעולה לחיטוי ולהלבנת כיורים, אסלות ורצפות.

יתרונות: 
•  100% משמיד פטריות, חיידקים ועובש

•  בעל כושר חיטוי מעולה 
•  ניקוי, חיטוי והלבנה במוצר אחד

•  אינו מכיל סודיום ביכרומט

המלצה לשימוש יעיל: 
•  שטיפה ישירה של המשטח בחומר מרוכז או מדולל עפ”י הצורך

] 24 [



KLEEN 
AcTIVe 451

 אבקת ניקוי, חיטוי והלבנה 
לתעשיית המזון

אבקה לניקוי, לחיטוי ולהלבנה של כלי אוכל וציוד. 
יעילה במיוחד לניקוי ולחיטוי יסודי של:  

•  קירות ומשטחים אנכיים
•  תקרות

•  ציוד ומשטחי עבודה
•  מקררים וחדרי קירור

•  לוחות חיתוך

יתרונות: 
•  ריכוז פוספטים גבוה במיוחד לניקוי יעיל יותר

•  בעל חיי מדף ארוכים במיוחד

המלצה לשימוש יעיל: 
•  לטיפול יומיומי באמצעות אמבט בהשריה

•  שטיפה ישירה בחומר מדולל במים עפ”י הצורך, קרצוף בעזרת   
מטאטא רך או מברשת  

ייעוד

יישום

בטיחות

כלי אוכל

רצפות חיטוי כללי

כלים סניטרים

השרייה/טבילה באמבט שימוש ידני

לשימוש בדלי/הקצפה

משקל אריזהמק”ט
יח’  

14 ק”גדלי9-10136

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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KLEEN 
ACTIVE 412

ייעוד

יישום

היפוכלוריט

היפוכלוריט בריכוז 12% לחיטוי ולהלבנה על בסיס 
נתרן תת כלורי.

משמיד פטריות, חיידקים ומסיר עובש  •
•  מתאים לטווח רחב של יישומים במטבח ובמשק

יתרונות: 
•  כושר חיטוי והלבנה מעולים

•  זמן תגובה קצר במיוחד, פועל במהירות וביעילות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  ניתן ליישום כחומר מרוכז או מדולל עפ“י הצורך

•  יש לאפשר זמן מגע מינימאלי של 10 דקות. בסיום התהליך
    יש לשטוף היטב במים זורמים

•  יש להשתמש במוצר תוך 6 חודשים מתאריך הייצור

בטיחות

שימוש יעיל

משך זמן מומלץ
10 דקות

כלים סנטרים כלי אוכל

רצפות
ניקיון כללי

השרייה/טבילה באמבטמרכז דילול

שימוש ידניריסוס

משקל אריזהמק“ט
יח‘  

12 ק“גמיכל9-10156

חשוב לדעת!

אין למהול
 ACTIVE 412 

עם כל חומר אחר 
מלבד מים.
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KLEEN 
eXTRA 36

נוזל מרוכז להדחת כלים ידנית 
ולניקוי כללי

נוזל סמיך בצבע ירוק במרקם עדין בעל כושר הקצפה גבוה 
ויכולת ניקוי מעולה של כלי אוכל וציוד. 

מתאים גם לניקוי יסודי של:
•  קירות ומשטחים אנכיים

•  רצפות
•  תקרות

•  ציוד ומשטחי עבודה

יתרונות:
•  סבון מרוכז המכיל לא פחות מ-36% חומר פעיל

•  בעל כושר ניקוי מעולה
•  עדין לידיים

•  חסכוני במיוחד - בדוק!

המלצה לשימוש יעיל:
•  באמצעות מרכז דילול במינון 1:30

•  מומלץ לשימוש כתחליף למשחת כלים במטבחים של בתי מלון, 
   בתי חולים, מסעדות, אולמות אירועים

ייעוד

יישום

מרכז דילולהשרייה/טבילה באמבט

שימוש ידניריסוס

כלי אוכל

ציוד מטבח

ניקיון כללי

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 22 ק”גמיכל9-1045

120 ק”גחבית9-1040

הידעת?

ממיכל של 22 ק"ג
 KLEEN EXTRA 36 

ניתן להכין 600 ליטר 
נוזל מוכן לשימוש.
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KLEEN 
eXTRA 18

סבון ריחני להדחת כלים ולניקוי כללי

נוזל סמיך בצבע ירוק במרקם עדין בעל כושר הקצפה גבוה 
ויכולת ניקוי מעולה של כלי אוכל וציוד. 

מתאים גם לניקוי יסודי של:
•  קירות ומשטחים אנכיים

•  רצפות
•  תקרות

•  ציוד ומשטחי עבודה

יתרונות:
מכיל לא פחות מ-18% חומרי פעיל  •

חסכוני  •
•  עדין לעור הידיים

המלצה לשימוש יעיל:
 •  שטיפה ישירה בחומר מדולל במים ביחס 1:10 באמצעות ספוגית

•   במשטחים גדולים - קרצוף בעזרת מטאטא רך או מברשת

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-1013

 120 ק”גחבית9-1024

] 23 [

ייעוד

יישום

נקיון כללי

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני דילול במים
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12
נוזל ריחני להדחת כלים ולניקוי כללי

נוזל סמיך בצבע ירוק, במרקם עדין, בעל כושר הקצפה גבוה 
ויכולת ניקוי מעולה של כלי אוכל וציוד. 

מתאים גם לניקוי יסודי של:  
•  קירות ומשטחים אנכיים

•  רצפות
•  תקרות

•  ציוד ומשטחי עבודה

יתרונות:
מכיל לא פחות מ-12% חומרי פעיל  •

•  חסכוני
•  עדין לעור הידיים

המלצה לשימוש יעיל:
•  שטיפה ישירה בחומר מדולל במים ביחס 1:10 באמצעות ספוגית

•  במשטחים גדולים - קרצוף בעזרת מטאטא רך או מברשת

ייעוד

יישום

KLEEN 
eXTRA

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני דילול במים

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-1010



] 31 [

נוזל להדחת כלים ולניקוי כללי
612KLEEN 

eXTRA

נוזל להדחת כלים ולניקוי כללי, בניחוח תפוח רענן. 
מכיל 12% חומרים פעילים וחומרים להגנה על עור הידיים.

•  מתאים לניקוי כללי במגוון רחב של יישומים

יתרונות:
•  כושר ניקוי  מעולה

•  תורם להיגיינה של האזור המנוקה 
•  בניחוח נעים
•  עדין לידיים

המלצה לשימוש יעיל:
•  להשתמש בתמיסה המדוללת על ספוגית רטובה, לשפשף 

    את הכלים או האזור המטופל ולשטוף היטב במים

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 120 ק”גחבית9-1019

 1000 ק”גצובר9-1031

ייעוד

יישום

מרכז דילול שימוש ידני

כלי אוכל ניקיון כללי

ציוד מטבח
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622
נוזל להדחת כלים ולניקוי כללי

KLEEN 
EXTRA

נוזל להדחת כלים ולניקוי כללי, בניחוח תפוח רענן. 
מכיל 12% חומרים פעילים וחומרים להגנה על עור הידיים.

•  מתאים לניקוי כללי במגוון רחב של יישומים

יתרונות:
•  כושר ניקוי מעולה

•  תורם להיגיינה של האזור המנוקה
•  בניחוח נעים
•  עדין לידיים

המלצה לשימוש יעיל:
•  להשתמש בתמיסה המדוללת על ספוגית רטובה, לשפשף את הכלים 

    או האזור המטופל ולשטוף היטב במים
 

ייעוד

יישום

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

750 סמ“קבקבוק9-10135

[ 32 ]
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610
משחה להדחת כלים ידנית

KLEEN 
EXTRA

משחה בניחוח לימון רענן להדחת כלים ידנית. 
מכילה 20% חומרים פעילי שטח וחומרים להגנה על עור הידיים.

יתרונות:
•  מנקה ביעילות

•  משאירה כלים נקיים ומבריקים במיוחד
•  מבושמת ומקציפה 
•  עדינה לעור הידיים

המלצה לשימוש יעיל:
•  ניתן להשתמש במשחה מרוכזת על ספוגית רטובה, 

או במשחה מדוללת בקערית עם מעט מים  

ייעוד

יישום

שימוש ידני

כלי אוכל

ציוד מטבח

ניקיון כללי

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

3.5 ק“גדלי9-10650

18 ליטרדלי9-10602

[ 33 ]
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במשק המוסדי

5 סדרות מושלמות הנותנות מענה מקיף וכולל 
לצרכים היחודיים שלך בתחום משק הבית במגזר 

המוסדי: סדרת חומרים מרוכזים למרכזי דילול, 
הסרת אבנית, ניקוי, חיטוי, הלבנה וטיפוח אישי. 

מוצרי קלין EXPERT מבטיחים לך פתרונות 
מושלמים, מענה מדויק לצרכי הניקוי והחיטוי, 

חיסכון בעלויות, פישוט ושיפור תהליכי העבודה והם 
ידידותיים לסביבה ולמשתמש. 

התמיכה הטכנית, הליווי והייעוץ המקצועי ניתנים 
מטובי אנשי המקצוע, ומאפשרים מגוון פתרונות 

יצירתיים בכל  תחומי המשק. 

[ 34 ]
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ייעוד

יישום

KLEEN 
MIX 1

תרכיז לניקוי ולהסרת אבנית

נוזל מרוכז להסרת אבנית וסימני מים, לניקוי יסודי 
ולחיטוי של אמבטיות, מקלחונים, כיורים, ברזים ואסלות. 

מיועד לשימוש במרכזי דילול.

יתרונות:
•  חסכוני במיוחד

•  מנקה, מחטא ומבריק, מסיר משקעי אבנית וסימני מים
•  משמיד חיידקים ופועל במהירות וביעילות

•  מתאים במיוחד להסרת כתמים קשים
•  מותאם למים הקשים בישראל

•  בניחוח רענן

המלצה לשימוש יעיל:
•  הכן תמיסה במינון 1:10-1:20 באמצעות מרכז דילול

•  מלא בקבוק ריסוס בתמיסת העבודה המדוללת. 
רסס על גבי המשטח המטופל, שפשף ושטוף במים נקיים  

כלים סניטריםניקיון כללי

מרכז דילול ריסוס

שימוש ידני

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 10 ק”גמיכל9-80576

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 10 ק”גמיכל9-80574

KLEEN 
MIX 2

תרכיז לניקוי ולחיטוי כללי

נוזל מרוכז ומבושם לניקוי וחיטוי כללי, בצבע ליים צלול.
מותאם לניקוי יסודי ולחיטוי כללי במגוון רחב של יישומים כגון: 

רצפות, חדרי רחצה, שירותים, דלתות ומשטחים שונים 
ממגוון חומרים. 

מיועד לשימוש במרכזי דילול.
יתרונות:

•  חסכוני במיוחד
•  מצטיין בכושר הפגת ריחות רעים ובישום מתמשך בשילוב עם כושר ניקוי

•  חיטוי ללא כלור
•  משמיד חיידקים ופועל במהירות ביעילות

המלצה לשימוש יעיל:
•  הכן תמיסה במינון 1:20-1:30 באמצעות מרכז דילול

•  מלא בקבוק ריסוס בתמיסת העבודה המדוללת. רסס על גבי המשטח המטופל 
ונגב באמצעות מטלית. שטוף במים נקיים  

ייעוד

יישום

מרכז דילול ריסוס

שימוש ידני

כלים סניטריםניקיון כללי רצפות

חומרי ניקוי מרוכזים

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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ייעוד

יישום

בטיחות

] 38 [

KLEEN 
MIX 3

תרכיז לניקוי חלונות ומראות

נוזל מרוכז לניקוי ולהברקת חלונות, מראות ומשטחי זכוכית 
בצבע כחול צלול. מיועד לשימוש במרכזי דילול.

יתרונות:
•  חסכוני במיוחד

•  משאיר ברק קריסטלי וניחוח רענן
•  דוחה אבק

•  פועל במהירות וביעילות

המלצה לשימוש יעיל:
•  הכן תמיסה במינון 1:10-1:20 באמצעות מרכז דילול

•  מלא בקבוק ריסוס בתמיסת העבודה המדוללת. רסס על גבי מטלית   
נקייה או מגבת נייר ובאמצעותה נקה את המשטח המטופל  

מרכז דילול ריסוס

חלונות ושמשותניקיון כללי

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 10 ליטרמיכל9-80573

הידעת?

KLEEN MIX 3 מתאים גם 
לניקוי ולהברקת משטחי 

פורמייקה, שולחנות 
ורהיטים.



ייעוד

יישום

KLEEN 5
תרכיז לבישום ולטיהור אוויר

נוזל מרוכז לבישום ולטיהור אוויר. צלול ושקוף. מתאים לבישום 
 חדרים וחללים שונים, אריגים, שטיחים ווילונות.  

מיועד לשימוש במרכזי דילול.
יתרונות:

•  חסכוני במיוחד
•  בעל אפקט שאריתי מתמשך

•  אינו מכתים אריגים

המלצה לשימוש יעיל:
•  הכן תמיסה במינון 1:30-1:40 באמצעות מרכז דילול

 •  מלא בקבוק ריסוס בתמיסת העבודה המדוללת. רסס בחלל האוויר או 
על האריג ממרחק של כ-30 ס”מ  

מרכז דילול ריסוס

בישום

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 10 ליטרמיכל9-80575

הידעת?

 KLEEN MIX 5
מבוסס על בושם 

היפואלרגני.

] 39 [

MIX



ייעוד

יישום

רצפותניקוי כללי

כלי אוכלכלים סניטריים

שימוש ידני

השרייה/טבילה באמבטריסוס

לשימוש בדלי/הקצפה

KLEEN 
AcTIVe 410

אקונומיקה

שימוש יעיל

משקל אריזהמק”ט
יח’  

 4 ק”גמיכל9-1002

 10 ק”גמיכל9-1003

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה

חשוב לדעת!

אין לעבוד עם אקונומיקה 
בשילוב מים חמים. 

אין לערבב עם חומרים 
אחרים מלבד מים.

נוזל לחיטוי ולהלבנה על בסיס נתרן תת כלורי. 
מעולה לחיטוי ולהלבנת כיורים, אסלות ורצפות.

יתרונות: 
•  100% משמיד פטריות, חיידקים ועובש

•  בעל כושר חיטוי מעולה 
•  ניקוי, חיטוי והלבנה במוצר אחד

•  אינו מכיל סודיום ביכרומט

המלצה לשימוש יעיל: 
•  שטיפה ישירה של המשטח בחומר מרוכז או מדולל עפ”י הצורך

משך זמן מומלץ
10 דקות
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KLEEN 
AcTIVe 450

ג’ל לניקוי, לחיטוי ולהלבנה

ג’ל רב עוצמה לניקוי, לחיטוי ולהלבנה, מקציף ומבשם 
מתאים לרוב יישומי הניקיון כגון: 

כלים סניטרים, קרמיקה ורצפות, משמיד פטריות, חיידקים ועובש.

יתרונות:
•  100% משמיד פטריות, חיידקים ועובש

•  בעל כושר חיטוי מעולה 
•  מרקם ג’ל סמיך

•  מתאים במיוחד למשטחים אנכיים
•  חסכוני מאוד לשימוש

•  בניחוח נעים

המלצה לשימוש יעיל:
•  למרוח את החומר על פני השטח, להשהות מספר דקות ולשטוף במים

•  יש לדלל במים לשימוש על רצפות

משקל אריזהמק”ט
יח’  

 4 ק”גמיכל9-10516

חשוב לדעת!

אין לערבב עם חומרים 
אחרים מלבד מים.

ייעוד

יישום

רצפותניקוי כללי

משטחי עבודה כלים סניטריים

שימוש ידני הברשהדילול במים

חיטוי והלבנה

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה

] 41 [



ייעוד

יישום

KLEEN 
eXTRA

נוזל לניקוי, לחיטוי ולהפגת ריחות

נוזל ריחני לשימוש כללי, המצטיין בכושר הפגת ריחות רעים 
ובישום מתמשך, משולב בכושר ניקוי וחיטוי.

מעולה לניקוי ולהפגת ריחות בחדרי רחצה, שירותים מחלקות 
סיעודיות, בתי מלון ובתי חולים.

יתרונות:
•  חיטוי על בסיס אמוניום רבעוני - ללא כלור

•  חסכוני מאד לשימוש
•  ניקוי, חיטוי והפגת ריחות במוצר אחד

•  מפרק ריחות רעים ביעילות
•  בישום שאריתי מעודן

המלצה לשימוש יעיל: 
•  תמיסה של 2%-1% בדלי מים או במיכל ריסוס

•  במקרה של לכלוך קשה מומלץ להשתמש בתמיסה בריכוז 10% ולשפשף 
בעזרת מטאטא או מברשת   

650

מרכז דילול ריסוס

רצפות ניקיון כללי

כלים סניטריםבישום

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-80570

120 ק”גחבית9-80572

קלין טיפ

 KLEEN EXTRA 650
הינו חומר רב שימושי, 
לטווח שימושים רחב 

במשק הבית.

] 42 [

הברשהדילול במים



KLEEN 
eXTRA

נוזל מבושם לניקוי כללי

נוזל ניקוי כללי רב תכליתי להסרת מגוון רחב של כתמים 
וסוגי לכלוך ממגוון רחב של משטחים כגון:

•  נירוסטה, פורמייקה, רצפות, חרסינה וכו’
•  מתאים להסרת כתמים מריפודים ושטיחים

יתרונות:
•  מאושר לשימוש בתעשיית מזון

•  בעל כושר ניקוי מעולה
•  מסיר וממיס שומנים

•  בניחוח לימון רענן

המלצה לשימוש יעיל: 
•  דלל במים לפי הצורך בהתאם לרמת הלכלוך

•  דילול מומלץ 10% 
•  להסרת לכלוך קשה במיוחד ניתן להשתמש  במוצר ללא דילול

•  רסס על האזור המיועד לניקוי, או השרה למשך מספר דקות
•  במקרה של לכלוך כבד ניתן להשרות למשך מספר שעות

666

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-80567

קלין טיפ

 KLEEN EXTRA 666
מתאים גם להסרת כתמים 

מאריגים ומצווארונים.

ייעוד

יישום

רצפות ניקיון כללי

השרייה/טבילה באמבט

ריסוס

שימוש ידני

דילול במים

ניקוי כללי
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KLEEN 
eXTRA

נוזל לניקוי רצפות

נוזל מבושם בניחוח רענן לניקוי ולהברקת כל סוגי הרצפות.
יתרונות:

•  אינו פוגע בשכבת הווקס
•  מכיל מרכיבים מפחיתי קצף

•  מתאים לשימוש גם במכונות שטיפת רצפות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש להוסיף 100 מ”ל מהנוזל לדלי מים בנפח 10 ליטר ולשטוף את הרצפה

•  במכונת שטיפה יש להוסיף נוזל ביחס 1:20

603

ייעוד

יישום

רצפות

שימוש ידני דילול במים מכונת ניקוי רצפה

משקל אריזהמק”ט
 יח’ 

 4 ק”גמיכל9-80559
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KLEEN 
eXTRA

נוזל לניקוי רצפות

נוזל מבושם בניחוח רענן לניקוי ולהברקת כל סוגי הרצפות, 
מכיל מרכיבים מפחיתי קצף.

יתרונות:
•  אינו פוגע בשכבת הווקס

•  מכיל מרכיבים מפחיתי קצף

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש להוסיף 100 מ”ל מהנוזל לדלי מים בנפח 10 ליטר ולשטוף את הרצפה

602

ייעוד

יישום

רצפות

שימוש ידני דילול במים

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-1006
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KLEEN 
EXTRA

נוזל לניקוי רצפות

נוזל מבושם בניחוח רענן לניקוי ולהברקת רצפות. 
יתרונות:

•  מתאים לכל  סוגי הרצפות
•  בניחוח רענן

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש להוסיף 100 מ“ל מהנוזל לדלי מים בנפח 10 ליטר ולשטוף את הרצפה

601

ייעוד

יישום

רצפות

שימוש ידני דילול במים

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 4 ק“גמיכל9-80557
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ייעוד

KLEEN 
EXTRA

נוזל רב עוצמה לניקוי רצפות

נוזל רב עוצמה, יעיל במיוחד לניקוי יסודי ומהיר של כל סוגי 
הרצפות. לניקוי מהיר של שומנים, שאריות מפוחמות, 

סימני צמיגים ועוד.
P.V.C ציפוי אפוקסי,  •  יעיל גם לניקוי אריחי חרסינה וקרמיקה, משטחי 

מתכות ומשטחי בטון  
•  מתאים לניקוי במפעלי תעשייה ובמוסכים

•  מיועד בעיקר לשימוש במכונות לשטיפת רצפות

יתרונות:
•  מאושר להזרמה לביוב ע“י המשרד לאיכות הסביבה

•  אינו פוגע במשטחי העבודה
•  מתאים לשימוש על משטחים צבועים – אינו פוגע בצבע

•  יעיל ומהיר – לתוצאות מעולות
•  בעל כושר המסה מעולה

•  אינו מקציף.

המלצה לשימוש יעיל: 
•  שטיפה ע“י מכונה בריכוז של 5-10% בהתאם לרמת הלכלוך 

605

ייעוד

יישום

מכונת ניקוי רצפהדילול במים

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 4 ק“גמיכל9-10113
(Xi) חומר מגרה
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קלין טיפ

להסרת לכלוך קשה 
במיוחד ניתן להשתמש 

במוצר ללא דילול.

תעשיהרצפות
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KLEEN 
EXTRA

שמפו עם ווקס לניקוי רצפות

נוזל מבושם לניקוי ולהברקת כל סוגי הרצפות, בתוספת ווקס 
לשמירה על המרצפות ולברק מושלם.

יתרונות:
•  מכיל חומר ANTI-SLIP להפחתת החלקה

•  בנוסחא למניעת הקצפה - מתאים לשימוש במכונה לשטיפת רצפות 
•  מעולה לניקוי ולהברקת מרצפות טראצו, שיש, אבן טבעית, פרקט ולינוליאום

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש להוסיף 100 מ“ל מהנוזל לדלי מים ולשטוף את הרצפה

•  לרצפה מבריקה במיוחד - מומלץ לאחר הייבוש להבריק עם מטלית רכה יבשה 
בתנועות סיבוביות  

651

ייעוד

יישום

רצפות

דילול במים מכונת ניקוי רצפה

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 4 ק“גמיכל9-80558

קלין טיפ

בניקוי פרקטים חשוב 
להשתמש במטלית 

ספוגה וסחוטה 
ולא להציף את הרצפה.

[ 48 ]
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KLEEN 
EXTRA

נוזל לניקוי ולהברקת חלונות ומראות

נוזל מבושם לניקוי ולהברקת חלונות, מראות, שיש, חרסינה, 
פורמייקה, פרספקס ועוד.

יתרונות:
•  לברק קריסטלי ולניחוח רענן לאורך זמן

•  דוחה אבק
•  מוכן לשימוש מידי ללא צורך בדילול

•  משאיר ניחוח רענן
•  אינו מכיל סיליקון

המלצה לשימוש יעיל:
•  מלא את הנוזל במיכל ריסוס, רסס על פני נייר מגבת איכותי, 

    יבש ורך ונגב את המשטח המיועד המטופל
•  מומלץ לא לרסס על משטחים חמים

660

ייעוד

יישום

ריסוס

משטחי עבודה חלונות ושמשות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

750 סמ“קמרסס9-10504

4 ק“גמיכל9-10405

[ 49 ]
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[ 50 ]

נוזל מרוכז לבישום ולטיהור אויר.
יעיל במיוחד לשימוש בחדרי שירותים, מלתחות, שטחים ציבוריים, בתי אבות 

ובתי חולים, אולמות שמחה, חדרי אוכל ועוד. 

יתרונות:
•  בושם איכותי מרוכז במיוחד

•  חסכוני מאוד בשימוש 
•  בעל שאריתיות גבוהה

המלצה לשימוש יעיל: 
•  בשטיפה: 30-40 סמ“ק בדלי מים 

•  בריסוס: 50 סמ“ק בבקבוק ריסוס, בתוספת 700 סמ“ק מים 

ייעוד

יישום

בישום

ריסוס דילול במיםספוגית

משקל אריזהמק“טשם
יח‘ 

1 ליטרבקבוק9-10114אקזוטי

1 ליטרבקבוק 9-10115בזוקה

1 ליטרבקבוק9-10127ים

קלין טיפ

פקק קטן בדלי מים והחדר 
מבושם לאורך זמן. 

KLEEN 
EXTRA

נוזל לבישום ולטיהור אויר
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KLEEN 
EXTRA

מטהרי אוויר למתקן אוטומטי
ארומטי 

סדרת מבשמי ומטהרי אוויר בניחוחות נפלאים המתאימים 
למילוי מתקן אוטומטי.

יתרונות:
•  מכשיר איכותי לטיהור אויר אוטומטי הניתן לכיוון עפ“י הצורך

•  בשמים איכותיים הנשארים לאורך זמן
•  מינון אוטומטי חסכוני במיוחד  

•  מתאים לבישום חדרי שירותים וחללים סגורים 

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש לטעון סוללות מתאימות ולהכניס את המילוי למכשיר 

•  לכוון את פרק הזמן בין ריסוסים עפ“י הצורך, לסגור את המתקן ולתלות   
   מעל גובה העיניים 

שם המוצרמק“ט

תרסיס בניחוח וניל9-80269

תרסיס בניחוח תפוח9-80256

תרסיס בניחוח לבנדר9-80257

תרסיס בניחוח הדרים9-80260

מתקן לטיהור אויר9-80219

ייעוד

בישום

(Xi) חומר מגרה

[ 51 ]
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

טמפ‘ מומלצת
80°c

350
נוזל לניקוי סירי לילה 

נוזל לניקוי ולחיטוי סירי לילה.
יתרונות:

•  כושר ניקוי מעולה

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש להזרים את החומר לתהליך השטיפה העיקרי באמצעות משאבת  

מינון, בריכוז מומלץ של 0.5%  

KLEEN 
ULTRA

משאבת מינוןמדיח סירים

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 10 ק“גמיכל9-10632
(Xi) חומר מגרה

קלין טיפ

ULTRA 350 יעיל במיוחד 
במכונת הדחה בטמפרטורה 

.80°c של

[ 52 ]

ברזיםניקיון כללי
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ייעוד

יישום

KLEEN 
pLUs

ג’ל לניקוי חדרי רחצה

ג’ל מבושם לניקוי חדרי רחצה.
מנקה מבריק, מסיר אבנית וכתמי מים מכיורים  ברזים, קרמיקה, משטחי אבן קיסר 

ומשטחים סינטטיים, אמבטיות ומקלחונים.

יתרונות:
•  חסכוני לשימוש

•  משאיר ניחוח לימון רענן לאורך זמן 
•  מעולה למשטחים אנכיים

•  ידידותי למשתמש - אינו פוגע בעור הידיים
•  נוסחה ייחודית אינה פוגעת בניקל ובגלזורה

המלצה לשימוש יעיל: 
•  למזוג ישירות על המשטח או על ספוגית רטובה ולשפשף את המשטח

110

שימוש ידני

כיוריםניקיון כללי

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

1 ליטרבקבוק9-10157
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KLEEN 
pLUs

ג’ל לניקוי ולחיטוי אסלות

ג’ל רב עוצמה לניקוי ולחיטוי אסלות.
יתרונות:

•  מנקה, מחטא ומבריק, מסיר אבנית וכתמי חלודה
•  חסכוני לשימוש

•  מעולה למשטחים אנכיים
•  אינו פוגע בגלזורה

•  משמיד חיידקים
•  מבשם לאורך זמן

המלצה לשימוש יעיל:
•  מזוג את הנוזל ישירות על דפנות האסלה, המתן מספר דקות, 

   שפשף ושטוף במים

111

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

750 סמ”קבקבוק9-10109

קלין טיפ

אין לערבב עם חומרים 
אחרים מלבד מים.

ייעוד

יישום

שימוש ידני

אסלות

הסרת אבנית

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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KLEEN 
pLUs

נוזל רב עוצמה לניקוי ולחיטוי אסלות

נוזל רב עוצמה על בסיס חומצת מלח, לניקוי יסודי ולחיטוי 
אסלות ומשתנות.

יתרונות:
•  מנקה, מחטא ומבריק

•  מסיר אבנית וכתמי חלודה
•  משמיד חיידקים ופועל במהירות וביעילות

•  מתאים במיוחד להסרת כתמים קשים
•  מעולה למשטחים אנכיים

•  חסכוני לשימוש

המלצה לשימוש יעיל: 
•  לשפוך את הנוזל ישירות על דפנות האסלה, להמתין מספר דקות, לשפשף  

    ולשטוף במים

112

ייעוד

יישום

שימוש ידנישימוש ידני

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

1 ליטרבקבוק9-10169

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה

] 56 [

תעשיהאסלות





KLEEN 
TOp 502

ולשיער לגוף  שמפו 

שמפו איכותי, מעודן, מקציף ומבושם 
לשמירה על שיער ועור הגוף נקיים ורעננים.

יתרונות:
•  עדין לשיער ולעור הגוף

•  PH 5.5 - מתאים לחומציות העור
•  אינו מייבש, מתאים גם לעור רגיש

•  מרקם תחליבי
•  באישור משרד הבריאות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  הרטב את השיער או הגוף, מזוג מעט שמפו, הקצף תוך כדי עיסוי ושטוף היטב 

ייעוד

יישום

טיפוח השיער טיפוח הגוף

לשימוש במיםלשימוש בספוג

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-10529

קלין טיפ

הלחות בישראל היא 
מהגבוהות בעולם,

 TOP 502 מותאם בדיוק 
לתנאי האקלים בארץ.

] 58 [

מעודן



KLEEN 
TOp 501
שמפו לגוף ולשיער

שמפו ריחני לגוף ולשיער
יתרונות:

•  PH 5.5 מתאים לחומציות העור
•  נעים למגע

•  מבושם מאוד
•  במראה צלול

•  באישור משרד הבריאות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  הרטב את השיער או הגוף, מזוג מעט שמפו

•  הקצף תוך כדי עיסוי ושטוף היטב 

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-10521

הידעת!

כל המוצרים בסדרת 
 KLEEN TOP

מיוצרים באישור 
משרד הבריאות.

טיפוח אישי

ייעוד

יישום

טיפוח השיער טיפוח הגוף

לשימוש במיםלשימוש בספוג
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ייעוד
סבון נוזלי מבושם, המתאים לידיים ולגוף.

יתרונות:
•  נעים למגע

•  אינו מייבש את העור

המלצה לשימוש יעיל: 
•  הרטב מעט את הידיים, שים עליהן מעט סבון נוזלי, שפשף ושטוף היטב במים

•  מתאים למילוי מתקנים ולשימוש ישיר
טיפוח הגוף

משקל אריזהמק”טשם
יח’ 

4 ק”גמיכל9-13020ורוד

4 ק”גמיכל9-13021ירוק

KLEEN 
TOp

סבון נוזלי לידיים ולגוף
ורוד
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ייעוד

יישום

KLEEN 
TOp

סבון נוזלי לשטיפת ידיים

טיפוח הגוף

שטיפה במיםלשימוש בספוג

פנינה

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-10738

קלין טיפ

לשמירה על היגיינה מומלץ 
להשתמש במתקן לסבון 

נוזלי עם נעילה.

] 61 [

סבון נוזלי מעודן ומבושם לשטיפת הידיים, 
מכיל חומרים קוסמטיים לשמירה על עור הידיים. 

מקציף ומנקה ביסודיות. 
יתרונות:

•  מעודן ומבושם
•  מקציף

•  PH 5.5 לשמירה על עור הידיים
•  מתאים למילוי מתקנים ולשימוש ישיר

המלצה לשימוש יעיל: 
•  הרטב מעט את הידיים, שים עליהן מעט סבון נוזלי

•  שפשף ושטוף היטב במים 



במכבסה המקצועית

קלין MAX היא סדרת מוצרים למכבסה המקצועית, 
המאפשרת לך תהליך רציף ומושלם של טיפול 

בכבסים, משלב הניקוי המקדים, דרך כל תהליכי 
הכביסה, הריכוך והבישום. 

מוצרי הסדרה מותאמים לקשיות המים בישראל, 
ולכל סוגי האריגים. 

תמיכה טכנית, ציוד טכני מתקדם, ליווי וייעוץ 
מקצועי ניתנים מטובי אנשי המקצוע, ומאפשרים 

מגוון פתרונות יצירתיים בתהליכי הכביסה. 

[ 62 ]
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] 64 [

KLEEN 
MAX

נוזל כביסה מרוכז

נוזל כביסה מרוכז לחיסכון ניכר בתהליך הכביסה, לשימוש 
בתהליכי כביסה עם מערכות מינון אוטומטיות. 

יתרונות:
•  בעל כושר ניקוי מעולה

•  בעל ניחוח נעים
•  מתאים לכביסת כותנה, פשתן וסיבים סינטטיים

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב הכביסה העיקרי, במינון מומלץ של 1-2% ממשקל הכביסה, 

45°-90°C בטמפרטורה מומלצת שבין    

732

ייעוד

יישום

כביסה

משאבהמכונת כביסה

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת
45°-90°c

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

22 ק”גמיכל9-10209

 120 ק”גחבית9-10272

הידעת?

 KLEEN MAX 732
מתאים גם לכביסה עדינה. 



KLEEN 
MAX

תוסף אלקאלי לכביסה

תוסף אלקאלי להסרת כתמים קשים בתהליך הכביסה, לשימוש 
בתהליכי כביסה עם מערכות מינון אוטומטיות. 

יתרונות:
•  בעל כושר ניקוי מעולה

•  מצטיין בהסרת כתמים קשים במיוחד
•  מתאים לכביסת כותנה, פשתן וסיבים סינטטיים

•  מתאים לשימוש גם במים קשים 

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב הכביסה העיקרי, במינון מומלץ של 1-2% ממשקל הכביסה, 

45-90°c בטמפרטורה מומלצת שבין  

731

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 27 ק”גמיכל9-10208

 146 ק”גחבית9-10273

לתוצאות הטובות ביותר 
מומלץ להשתמש כמוצר 
משלים בשילוב עם נוזל 

MAX 732 כביסה

הידעת?

מכבסה

ייעוד

יישום

כביסה

משאבהמכונת כביסה

שימוש יעיל

טמפ’ מומלצת

45-90°c

בטיחות
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KLEEN 
MAX

ולהלבנה תוסף כביסה לניקוי 

תוסף רב עוצמה על בסיס היפוכלוריט מיוצב, לחיטוי ולהלבנה 
בתהליך הכביסה.

יתרונות:
•  מכיל רכיבים ייעודיים לשיפור תהליך הכביסה

•  בעל כושר חיטוי והלבנה גבוה במיוחד
•  מתאים לשימוש גם בטמפרטורות נמוכות

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש להוסיף לשלב ההלבנה באמצעות מערכת מינון אוטומטית, 

45°C בטמפרטורה מומלצת של  

733

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

כביסה

משאבהמכונת כביסה

טמפ’ מומלצת

45°c

בטיחות

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 27 ק”גמיכל9-10282

 146 ק”גחבית9-10270

קלין טיפ
מומלץ תמיד לבצע את 
פעולה ההלבנה בנפרד 

מתהליכי הכביסה האחרים, 
 KLEEN MAX 733 ולהוסיף

למים נקיים ללא שילוב 
חומרים אחרים. 

] 66 [

לחיטוי  ,



KLEEN 
MAX

מי חמצן 50%

תוסף להלבנה ולחיטוי בתהליכי כביסה תעשייתיים.
יתרונות:

•  בעל כושר קטילה חזק ביותר לכל סוגי המיקרו-אנזימים
•  בעל כושר חיטוי והלבנה מעולה

•  מתמוסס במים, מתפרק לחלוטין ואינו משאיר שאריות
•  ידידותי לכל סוגי האריגים

•  ידידותי לסביבה

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב ההלבנה או בשלב הכביסה העיקרי, ביחס של 1-2% ממשקל הכביסה

70°C מומלץ להשתמש בטמפרטורה של מעל  •

734

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

כביסה

משאבהמכונת כביסה

טמפ’ מומלצת

70°c

בטיחות

משקל אריזהמק"ט     
יח’ 

 26 ק”גמיכל9-10132

 

(O) (Xi) חומר מגרה

קלין טיפ

לתוצאות מעולות מומלץ 
לכבס בטמפרטורה 

70°C של
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KLEEN 
MAX

תוסף כביסה להסרת כתמים

תוסף כביסה מרוכז על בסיס שמן טרפני, להסרת כתמים 
עקשניים במיוחד. 

יתרונות:
•  מכיל 100% חומר פעיל!

•  בעל כושר ניקוי והמסה גבוה במיוחד
•  מתאים להסרת כתמים שומניים, מינראליים ואורגניים

•  מתאים לשימוש על כל סוגי הבדים
•  מתאים לשימוש גם על בדים צבעוניים

המלצה לשימוש יעיל:
•  ניתן למרוח את החומר ישירות על הכתם, ולהכניס את הבגד לתהליך כביסה רגיל

כמו כן, ניתן להוסיף את החומר בשלב הכביסה העיקרי כתוסף, בטמפרטורת  
    עבודה מומלצת של 60°c-45° במינון של 1-2% ממשקל הכביסה

735

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

כביסה

טמפ‘ מומלצת
45-60°c

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 22 ק“גמיכל9-10211
(Xi) חומר מגרה

קלין טיפ

לטיפול קל ונוח בכתמים 
נקודתיים, מומלץ 

להשתמש בתמיסה 
ביחס 1:3 באמצעות 

בקבוק ריסוס.

[ 68 ]
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KLEEN 
MAX

תמיסת סודיום ביסולפיט

תוסף לנטרול ולהחמצה בתהליך הכביסה, במערכות 
מינון אוטומטיות.

יתרונות:
•  מנטרל שאריות של אלקאליניות וחומרים מחמצנים

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב הכביסה האחרון בהתאם לתוכנית הכביסה

736

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

כביסה

משאבהמכונת כביסה

טמפ‘ מומלצת
60°c

בטיחות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 35 ק“גמיכל9-1018

קלין טיפ

  KLEEN MAX 736 שילוב של
 60°c  וטמפרטורה של
יעזור להסרת אבנית   

ממכונת הכביסה ולהלבנה 
נוספת של הכבסים.    

[ 69 ]
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ייעוד

יישום

מרכך ומבשם כביסה בריכוז בושם גבוה.
יתרונות:

•  בושם ייחודי בריכוז גבוה הנשאר לאורך זמן
•  מתאים לכל סוגי האריגים

•  מתאים לשימוש גם במים קשים 
•  מתאים להוספה ידנית ולמכונות המוזנות ע“י מערכת מינון אוטומטית

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש להוסיף את המרכך לתהליך הכביסה האחרון במינון של לפחות 1% 

ממשקל הכביסה  

כביסה

מכונת כביסה

משקל אריזהמק“טצבע
יח‘ 

 4 ק“גמיכל9-10121כחול

 22 ק“גמיכל9-10277כחול

120 ק“גחבית9-10182כחול

 4 ק“גמיכל9-10122ורוד

 22 ק“גמיכל9-10210ורוד

120 ק“גחבית9-10275ורוד

1000 ק“גצובר9-10276ורוד

KLEEN 
MAX

מרכך ומבשם כביסה
ורודכחול
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ייעוד

יישום

מרכך ומבשם כביסה היפואלרגני בריכוז בושם גבוה.
יתרונות:

•  בושם ייחודי בריכוז גבוה הנשאר לאורך זמן 
•  מתאים לכל סוגי האריגים

•  מתאים לשימוש גם במים קשים
•  מתאים להוספה ידנית ולמכונות המוזנות 

    ע“י מערכת מינון אוטומטית

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש להוסיף את המרכך לתהליך הכביסה האחרון במינון של לפחות 1% 

ממשקל הכביסה  

כביסה

מכונת כביסה

משקל אריזהמק¢ט
יח׳ 

 22 ק“גמיכל9-10279

 120 ק“גחבית9-10278

הידעת!

מרכך הכביסה הלבן של
 KLEEN MAX הוא היפואלרגני, 

ולכן מתאים לכביסת בגדי 
תינוקות  ולבעלי עור 

רגיש במיוחד.

KLEEN 
MAX

מרכך ומבשם כביסה היפואלרגני

[ 71 ]
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KLEEN 
MAX

אבקת כביסה קלה מרוכזת

אבקת כביסה פרימיום, מרוכזת ומבושמת לכביסה נקייה ורעננה 
יתרונות:

•  מכילה רכיבים ייחודיים לניקוי ולהסרת כתמים קשים
•  חסכונית בשימוש

•  יעילה גם בטמפרטורות נמוכות
•  מומלצת לכביסת אריגי כותנה, פשתן וסיבים סינטטיים

•  מתאימה לשימוש גם במים קשים
•  מתאימה לכל סוגי מכונות הכביסה

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב הכביסה העיקרי, ביחס של 1-2% ממשקל הכביסה בטמפרטורה        

30°-90°c מומלצת שבין  

702

ייעוד

יישום

מכונת כביסה

כביסה

שימוש יעיל

טמפ‘ מומלצת
30-90°c

בטיחות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 10 ק“גשק9-10220
(Xi) חומר מגרה

קלין טיפ

KLEEN MAX 735 שילוב של
בתהליך הכביסה והוספת 
MAX מרכך כביסה מסידרת

בסיום התהליך, מבטיח כביסה 
נקיה, ריחנית ורכה.

[ 72 ]
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KLEEN 
MAX

אבקת כביסה קלה

אבקת כביסה מבושמת לכביסה נקייה ורעננה.
יתרונות:

•  חסכונית בשימוש
•  יעילה גם בטמפרטורות נמוכות

•  מומלצת לכביסת אריגי כותנה, פשתן וסיבים סינטטיים
•  מתאימה לשימוש גם במים קשים

•  מתאימה לכל סוגי מכונות הכביסה

המלצה לשימוש יעיל:
•  בשלב הכביסה העיקרי, ביחס של 1-2% ממשקל הכביסה 

30°-90°c בטמפרטורה מומלצת שבין  
 

701

ייעוד

יישום

מכונת כביסה

כביסה

שימוש יעיל

בטיחות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 5 ק“גשק9-30319
(Xi) חומר מגרה

[ 73 ]

טמפ‘ מומלצת
30-90°c
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KLEEN 
MAX

אבקה מקצועית להלבנת כביסה

אבקה מרוכזת על בסיס חמצן פעיל, להסרת כתמים, לחיטוי 
ולהלבנת כביסה לבנה וצבעונית.

יתרונות:
•  בעלת כושר חיטוי גבוה

•  מתאימה לכל סוגי האריגים
•  מתאימה לשימוש גם במים קשים 

המלצה לשימוש יעיל:
•  יש להוסיף את האבקה לשלב הכביסה העיקרי כתוסף לאבקת הכביסה או נוזל  

65°-90°c הכביסה בטמפרטורה מומלצת שבין  

751

ייעוד

יישום

כביסה

מכונת כביסה

בטיחות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 25 ק“גשק9-10172
(Xi) חומר מגרה

קלין טיפ

לתוצאות טובות במיוחד 
ניתן להשרות את הכביסה 

בתמיסה בריכוז 1:20, 
למשך כשעה ולאחר מכן 
להמשיך בתהליך הכביסה.

[ 74 ]

(O) 

שימוש יעיל

טמפ‘ מומלצת
65-90°c
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בתעשייה

קלין PRO היא סדרת מוצרים לתעשייה, למפעלי 
מזון, משחטות, לולים, מפעלים לעיבוד בשר, מחלבות 

ומכוני חליבה. 
מגוון פתרונות לניקוי, חיטוי והסרת אבנית לציוד 

המקצועי. 
למוצרי קלין PRO אישורי משרד הבריאות והם 
מותאמים לשימוש בתעשיית המזון, ידידותיים 

למשתמש, והתאמתם ממוקדת לכל צורך, תוך פישוט 
ושיפור תהליכי העבודה. 

התמיכה הטכנית, הליווי והייעוץ המקצועי ניתנים 
מטובי אנשי המקצוע, ומאפשרים מגוון פתרונות 

יצירתיים בכל תחומי התעשייה. 

[ 76 ]
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KLEEN 
pRO 857

ניקוי וחיטוי במוצר אחד

נוזל חד שלבי לניקוי ולחיטוי רב תכליתי בתעשיית המזון.
יתרונות: 

•  רב עוצמה
•  נוסחה ייחודית אשר אינה מכילה כלור וחומרים קאוסטיים

•  מתאים לשימוש על כל סוגי המתכות רצפות ומשטחי עבודה
•  ממיס שומנים לכלוך אורגני ועוד

0°C מתאים לניקוי וחיטוי חדרי קירור בטמפ’ של מעל  •
•  יעיל במיוחד להשמדת טווח רחב של בקטריות, חיידקים פטריות עובשים 

    וכן מספר ווירוסים

המלצה לשימוש יעיל: 
מתאים לשימוש כחומר מרוכז להסרת שומנים, או מדולל במים בריסוס, השרייה, 

הקצפה, הברשה או באופן ידני. לצורך שמירה על כושר חיטוי יש להשתמש במינון 
של 5% לפחות ולזמן מגע מינימאלי של 10 דקות.

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

משטחי עבודה ניקיון כללירצפות

ריסוסמרכז דילולהברשה

השרייה/טבילה באמבט דילול במיםמיכל לחץ להקצפה

משך זמן מינימלי             
10 דקות

טמפ’ מומלצת מעל
0°c

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 24 ק”גמיכל9-10283

 בלעדי!

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה



KLEEN 
pRO 860

נוזל לניקוי ולחיטוי בתעשיית המזון

נוזל  לניקוי, לחיטוי ולהסרת שומנים קשים בשיטות הקצפה 
או השרייה.

•  מעולה לניקוי תקרות ומשטחים אנכיים, ציוד ומשטחי עבודה שונים 
    במפעלי מזון ובמטבחים

•  מתאים לשימוש במכשירי הקצפה ומכשירי דילול

יתרונות: 
•  ניקוי והלבנה במוצר אחד

•  מתאים במיוחד לסביבה שומנית בינונית עד קשה ובמקומות עם רגישות לעובש
•  מבוסס על מרכיבים קאוסטיים שאינם משאירים משקעי מלח 

•  בסיום השימוש ניתן להזרמה לביוב
•  בעל כושר ניקוי גבוה במיוחד

•  מרוכז ולפיכך חסכוני יותר ממוצרים מקבילים בשוק

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש להכין תמיסה של 10%-5% במים, במיכל לחץ מנירוסטה

•  ליצירת הקצפה מתאימה וקצף עמיד יש לחבר את מיכל ההקצפה ללחץ אוויר 
    ולעבוד בלחץ של עד 10 אטמוספרות

•  לאחר התזת הקצף יש להמתין לפחות 10 דקות ולאחר מכן לשטוף היטב במי ברז
•  השריה בריכוז 10% מומלץ להאריך את משך ההשריה עד 30 דקות

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 26 ק”גמיכל9-80472

1170 ק”גצובר9-80476

ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

משטחי עבודה ניקיון כללירצפות

הברשה

השרייה/טבילה באמבט

מרכז דילול

מיכל לחץ להקצפה

משך זמן מומלץ
10 דקות

תעשיה

] 79 [



KLEEN 
pRO 840

לחיטוי ציוד ומשטחי עבודה

חומר חיטוי יעיל במיוחד לתעשיית המזון.
•  מעולה לחיטוי ציוד ומשטחי עבודה

יתרונות: 
•  בעל טווח פעילות רחב

•  מבוסס על אמוניום רבעוני וחומרים פעילי שטח
•  בעל כושר מסיסות גבוהה ואינו משאיר טעם לוואי

•  יעיל במיוחד להשמדת טווח רחב של בקטריות, חידקים פטריות, 
עובשים וכן מספר ווירוסים   

•   יעיל גם במים קשים
•  בריכוז עבודה של עד 2% אינו קורוזיבי ואינו מכתים מתכות, אריחים ופלסטיק

המלצה לשימוש יעיל: 
•  לפני החיטוי יש לנקות את הציוד היטב ולשטוף במים זורמים

•  ריכוז עבודה מומלץ 2%-1% במים
•  זמן מגע מינימלי של החומר במשטח המטופל 10 דקות

•  בסיום יש לשטוף היטב במים זורמים

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

משטחי עבודה ניקיון כללי

משך זמן מומלץ
10 דקות

מרכז דילולהשרייה/טבילה באמבט ריסוס

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 4 ק”גמיכל9-80461

 22 ק”גמיכל9-80468

 

(O) (Xi) חומר מגרה)Xi( חומר מגרה
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KLEEN 
pRO 811

חומצה פראצטית

חומר חיטוי יעיל במיוחד על בסיס חומצה פראצטית 
לתעשיית המזון, בעל טווח פעילות רחב וכושר מסיסות מלא. 

•  לשימוש במערכות סגורות - אינו מקציף

יתרונות: 
•  יעיל במיוחד להשמדת טווח רחב של בקטריות, חיידקים, פיטריות ועבשים 

    וכן מספר ווירוסים
•  יעיל גם במים קשים

•  מתאים לשימוש בטווח טמפרטורות רחב במיוחד )חום וקור(
•  מתפרק לחלוטין ואינו משאיר שום שאריות

המלצה לשימוש יעיל: 
•  לפני החיטוי יש לנקות את הציוד היטב ולשטוף במים זורמים

•  מינונים מומלצים לשימוש בטמפרטורה של מי ברז:
לחיטוי ציוד בהשריה - מינון של 0.25%  

לחיטוי בסחרור - במינון של  0.4%  

ייעוד

יישום

בטיחות

משטחי עבודה ניקיון כללי

משאבת מינון השרייה/טבילה באמבט

CIP
CIP סחרור

משקל אריזהמק”ט
יח’ 

 25 ק”גמיכל9-80358

 

(O) (Xi) חומר מגרה
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ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

טמפ‘ מומלצת
60°c

KLEEN 
PRO 801

נוזל אלקאלי לניקוי ולחיטוי

נוזל חד שלבי על בסיס כלור וחומרים קאוסטיים, לניקוי ולחיטוי 
יומי בתעשיית המזון.

•  מתאים לשימוש במכוני חליבה, מחלבות, מכונות לשטיפת ארגזים, 
    משטחי עבודה ועוד

יתרונות: 
•  אינו מקציף ולכן מתאים לשימוש גם במערכות סחרור

•  מעולה לניקוי שומנים, חלבונים ושאריות אורגניות
•  משלב ניקוי וחיטוי באחד

•  נשטף בקלות ואינו משאיר שאריות 

המלצה לשימוש יעיל: 
•  ריכוזי עבודה מומלצים: 

מכוני חליבה, מחלבות ומערכות סחרור 0.6%-0.2%  
מכונות לשטיפת ארגזים 0.5%  

60°C טמפרטורת מים מומלצת לעבודה  •
•  בסיום התהליך יש לשטוף במים זורמים

מדיחים

משטחי עבודה רצפות

ניקיון כללי

משאבת מינון

CIP
CIP סחרור

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 28 ק“גמיכל9-10256

 150 ק“גחבית9-10257
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KLEEN 
PRO 807

נוזל חומצי להסרת אבנית

נוזל על בסיס חומצה זרחתית, להסרת אבנית בטיפול שבועי 
ממערכות סחרור, מפעלי מזון , מכוני חליבה ומחלבות, ולהסרת 

אבנית המצטברת כתוצאה משימוש במים קשים.

יתרונות: 
•  מבוסס על חומצה זרחתית

•  מסיר אבנית, חלודה ואבן חלב
•  יעיל במים קרים או חמים

המלצה לשימוש יעיל: 
•  במערכות סחרור: ריכוז עבודה מומלץ – 1%-0.5% זמן סחרור מומלץ 30 דקות

•  בשטחים פתוחים: ריכוז תמיסה מומלץ – 5% זמן מגע מינימלי 10 דקות
60°C טמפרטורת מים מומלצת לעבודה  •

•  במקרים של שכבת אבנית עבה, ניתן להשתמש במוצר בריכוז של עד 20%
•  בסיום התהליך יש לשטוף במים זורמים

ייעוד

יישום

בטיחות

שימוש יעיל

משטחי עבודה ניקוי אבנית

משאבה

CIP
CIP סחרור

השרייה ריסוס

טמפ‘ מומלצת
60°c

משך זמן מומלץ
10-30 דקות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 28 ק“גמיכל9-10255

140 ק“גחבית9-10258

הידעת?

חומצה זרחתית 
משמשת לתעשיית המזון, 

ונמצאת במשקאות 
קלים תוססים.
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klin-2s.indd   Sec5:83klin-2s.indd   Sec5:83 10/5/10   1:59:38 PM10/5/10   1:59:38 PM



KLEEN 
PRO 810
נוזל לחיטוי עטינים

נוזל מדולל מוכן לשימוש, לחיטוי עטינים לפני ואחרי חליבה.
יתרונות: 

•  מכיל גליצרין להגנה מרבית על העטין
•  מומלץ ע“י המכון הויטרינרי והמכון לבריאות העטין

המלצה לשימוש יעיל: 
•  ניתן לשימוש בטבילה או ריסוס ללא צורך בדילול

ייעוד

יישום

משאבה ריסוס

לשימוש ברפתות

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 22 ק“גמיכל9-10252

 200 ק“גחבית9-10253

 1000 ק“גצובר9-10254
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TANA – עולם חדש של ניקיון 

קלין EXPERT היא שותפה עסקית ונציגתה הבלעדית 
של חברת TANA בישראל. 

TANA הינה החברה השלישית בגודלה בעולם בייצור 

חומרי ניקוי ודטרגנטים מקצועיים. 
כל מוצרי TANA חדשניים, ידידותיים לסביבה 

ולמשתמש, ובעלי עוצמת ניקיון גבוהה במיוחד.  
שיתוף הפעולה בין החברות מבטיח לך מגוון מוצרים 
ייחודי המשלים את מוצרי קלין EXPERT בפורמולות 

בלעדיות ובטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם. 

[ 86 ]
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

325 מ“למילוי9-06849

מרסס פטנט9-06006

תרכיז רב תכליתי למרסס 8000 שימושים
INOR

העתיד כבר כאן! 
מכשיר דילול מהפכני לניקוי מהיר ויסודי בשיטת  

המכיל נוזל מרוכז ואיכותי לניקיון יסודי של כל סוגי המשטחים 
העמידים במים.

יתרונות: 
•  חסכוני במיוחד - מונע בזבוז חומר

•  קל ונוח לשימוש 
•  מינון קבוע ביחס אופטימלי 

•  מתאים גם להברקת חלונות ומראות
•  בניחוח רענן 

•  אינו דורש מקום רב לאחסנה
•  מאפשר עבודה רציפה ללא צורך במילוי מיוחד

•  מתאים למילוי במי ברז

המלצה לשימוש יעיל: 
יש למלא את המיכל הריק במי ברז ולהבריגו למקום המיועד. 

לסגור באמצעות נצרת הנעילה. 
לרסס את המשטח המטופל ולנגב באמצעות נייר מגבת או מטלית נקייה. 

כשמיכל המים מתרוקן – לפתוח את נצרת הנעילה של מיכל המים, להבריג החוצה את 
המיכל, למלא במי ברז ולהבריג בחזרה. 

לרסס את המשטח המטופל ולנגב באמצעות ני
כשמיכל המים מתרוקן – לפתוח את נצרת הנעי

המיכל, למלא במי ברז ולהבריג בחזרה. 

ייעוד

יישום

שימוש ידניריסוס

משטחי עבודהניקוי כללי חלונות ושמשות

הידעת?

מיכל קטן בנפח
 325 מ“ל   

מקביל לקרטון שלם 
של תרסיס רגיל 

לניקוי כללי!

[ 88 ]
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

325 מ“למילוי9-06848

מרסס פטנט9-06006

תרכיז ניקוי סניטרי למרסס 8000 שימושים
SANTAN PLUS

העתיד כבר כאן!
מכשיר דילול מהפכני לניקוי מהיר ויסודי בשיטת  

המכיל נוזל מרוכז ואיכותי לניקוי סניטרי יסודי.

יתרונות: 
•  חסכוני במיוחד 

•  נוזל מרוכז ואיכותי לניקיון יסודי
•  מסיר בקלות ביעילות אבנית, לכלוך ושומנים קלים

•  קל ונוח לשימוש
•  לטיפול יומיומי

•  בניחוח רענן 
•  אינו דורש מקום רב לאחסנה

•  מאפשר עבודה רציפה ללא צורך במילוי מיוחד
•  מתאים למילוי במי ברז

המלצה לשימוש יעיל: 
למלא את המיכל הריק במי ברז ולהבריגו למקום המיועד. לסגור באמצעות נצרת הנעילה. 

לרסס את המשטח המטופל לשפשף ולנגב באמצעות נייר מגבת או מטלית נקייה. 
כשמיכל המים מתרוקן – לפתוח את נצרת הנעילה, להבריג החוצה את מיכל המים, 

למלא במי ברז ולהבריג בחזרה. 

ייעוד

יישום

כלים סניטריםניקוי כללי

שימוש ידניריסוס

הידעת?

מיכל קטן בנפח
 325 מ“ל   

מקביל לקרטון שלם 
של תרסיס רגיל 

לניקוי חדרי רחצה!

[ 89 ]
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מרסס פטנט
QUICK & EASY

העתיד כבר כאן!
INOR/SANTAN PLUS מכשיר דילול מהפכני ליישום תרכיזי

יתרונות: 
•  חסכוני במיוחד - מונע בזבוז חומר

•  קל ונוח לשימוש 
•  מינון קבוע ביחס אופטימלי 

•  אינו דורש מקום רב לאחסנה
•  מאפשר עבודה רציפה ללא צורך במילוי מיוחד

•  מתאים למילוי במי ברז

המלצה לשימוש יעיל: 
יש למלא את המיכל הריק במי ברז ולהבריגו למקום המיועד. 

לסגור באמצעות נצרת הנעילה. 
יש להבריג את מיכל תרכיז הניקוי למקום המיועד.

לסגור באמצעות נצרת הנעילה. 
כשמיכל המים מתרוקן – לפתוח את נצרת הנעילה של מיכל המים, להבריג החוצה 

את המיכל, למלא במי ברז ולהבריג בחזרה. 

ייעוד

יישום

שימוש ידניריסוס

כלים סניטריםניקוי כללי

משטחי עבודה

[ 90 ]

משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

325 מ“למרסס9-06006

[ 90 ]
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

6 5 ליטרמיכל9-07956

נוזל אקולוגי מרוכז לניקוי סניטרי
 

ALKASTAR 

נוזל ניקוי יעיל במיוחד לניקוי חדרי רחצה ושירותים, בעל טווח 
פעולה רחב במיוחד. 

יתרונות: 
•  פורמולה ייחודית – אינו מכיל חומצות וכלור

•  מתאים במיוחד לניקוי שיש באבן טבעית
•  מתאים לניקוי יומיומי של כלים סניטריים כולל משטחים 

ואביזרים עדינים ורגישים  
•  מעולה לניקוי שומני גוף, שאריות סבון במקלחות

•  בעל כושר ניקוי מעולה
•  מרוכז במיוחד - מתאים לשימוש גם במרכז דילול

PH11 - אלקאלי  •

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש למהול במים ביחס של עד 1:400 ולנקות את המשטח המטופל
•  במקרה של לכלוך עיקש יותר, יש להשתמש בריכוז גבוה יותר או 

בחומר המרוכז ללא דילול  
•  בסיום יש לשטוף במים נקיים 

ייעוד

יישום

כלים סניטריםניקוי כללי

[ 91 ]

ALKASTAR הוא מוצר 

אקולוגי – ידידותי לסביבה 
ולמשתמש.

הידעת?

מרכז דילולריסוסשימוש ידני
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

500 מ“לבקבוק9-06412

קרם לניקוי משטחים 
CREAM CLEANER NO. 6

קרם עדין בניחוח לימון לניקוי יסודי של משטחים בחדר הרחצה 
ובמטבח. מתאים לניקוי כלים סניטריים, כיורים, משטחי שיש 

ואבן קיסר, משטחי עבודה, כיריים קרמיות, נירוסטה ואלומיניום. 

יתרונות: 
•  בעל כושר ניקוי גבוה

•  מעולה להסרת כתמים ולכלוך עיקש
•  אינו משאיר שריטות
•  בניחוח לימון מרענן

המלצה לשימוש יעיל: 
•  לשפוך מעט מהקרם על השטח המטופל

•  לשפשף באמצעות ספוגית ולשטוף במים נקיים

ייעוד

יישום

שימוש ידניריסוס

כלים סניטריםניקוי כללי

משטחי עבודה

 CREAM CLEANER NO.6

הוא מוצר אקולוגי – ידידותי 
לסביבה ולמשתמש.

הידעת?

[ 92 ]
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 1 ליטרבקבוק9-06158

נוזל מרוכז לניקוי פרקט טבעי, 
פרקט למינציה ורצפות עץ

LAMITAN

נוזל ייחודי לניקוי רב תכליתי המתאים לניקוי ולהגנה על כל סוגי 
הרצפות הרגישות למים, כדוגמת פרקט טבעי, פרקט למינציה 

ורצפות עץ. 

יתרונות: 
•  מנקה ומגן על משטחים

•  משאיר שכבת הגנה ייחודית האוטמת את המשטח לחדירת נוזלים
•  אינו מחליק 
•  דוחה אבק 

המלצה לשימוש יעיל: 
•  להוסיף 100-200 מ“ל מהנוזל לדלי מים בנפח 10 ליטר 

•  לטבול מטלית נקייה בתמיסה, לסחוט היטב ולנקות באמצעותה את המשטח 
•  ליצירת שכבת מגן ראשונית מומלץ בשימוש הראשון להשתמש בתמיסה מרוכזת  

במינון של 15%  

ייעוד

יישום

רצפות עץ

דילול במים

הידעת?

LAMITAN מעולה גם 

לשטיפה רגילה של כל 
סוגי הרצפות.

[ 93 ]
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 1 ליטרבקבוק9-04713

נוזל לניקוי ולהברקת משטחי נירוסטה, 
כרום, ניקל, פליז ונחושת 

INOTAN

יתרונות: 
•  מסיר ביעילות אבנית ומשקעי מים

•  מעולה לניקוי לכלוך, חלודה ושומנים
•  משמש כפוליש למתכת מט

•  חסכוני לשימוש

המלצה לשימוש יעיל: 
•  יש לנער היטב לפני השימוש, 

•  לשפוך מעט מהחומר (מבלי למהול) על מטלית לחה ועל משטח הנירוסטה
•  לשפשף היטב בעזרת מטלית רטובה

•  לנגב במטלית יבשה

[[ 9494 ]]

ייעוד

יישום

שימוש ידני

משטחי מתכת
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משקל אריזהמק“ט
יח‘ 

 1 ק“גשקית9-04767

אבקה לניקוי שטיחים 
TTR 86

אבקה לניקוי יבש של שטיחים מקיר לקיר. 

יתרונות: 
•  מהיר ויעיל במיוחד

•  מעולה לניקוי שטיחים בעלי סיבים קצרים, טבעיים או סינטטיים
•  משאיר את השטיח נקי, יבש ובלתי דביק

המלצה לשימוש יעיל: 
הלכלוך לדרגת  בהתאם   , •  יש לפזר 50-120 גרם אבקה

•  להחדיר את החומר לשטיח באמצעות מכשיר מתאים 
•  לשאוב היטב לאחר 20 דקות

רק באמצעות ניקוי יבש עם 
אבקת TTR 86 ניתן להשמיש 
את החדר מיידית, ללא צורך 

בהמתנה לייבוש השטיח.

חשוב לדעת!

ייעוד

יישום

שואב חשמלישימוש ידני

שטיחים

[ 95 ]
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קלין EXPERT היא נציגתה הבלעדית של חברת HYDRO-NOVA האמריקאית, 
החברה המובילה בעולם בייצור ציוד תומך: מערכות מינון אלקטרוניות למדיחי כלים 

ולמכבסות, מרכזי דילול למגוון רחב של יישומים. 
ציוד זה בשילוב עם מוצרי קלין EXPERT  מבטיח ניקיון מושלם בכל התחומים. 

[ 96 ]
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מרכזי דילול
•  מינון אחיד 

•  חסכון בעלויות 
•  חסכון באחסנה 

משאבות למדיחי כלים
•  משאבות איכות חדשניות 

•  מינון קבוע ואחיד 
•  עמידות לכימיקלים חריפים 

אמבט השרייה
•  תוצאה מעולה ללא מאמץ 

•  חסכון בעלויות כ“א, בזמן עבודה ובחומרים 
•  כננת להרמה והורדה קלה ובטוחה 

מרססים מקצועיים 
•  עמיד בחומרים בסיסיים וחומציים 

•  מנגנון איכותי לשימוש מתמשך 
•  מגוון אפשרויות ריסוס והתזה 

מקצפים 
•  מאפשר זמן מגע ארוך עם המשטח המטופל 

•  דילול אוטומטי עם מים 
•  גישה קלה למקומות גבוהים ובלתי נגישים 

משאבות למכבסה
•  חסכון בכ“א, בזמן עבודה ובחומרים 

•  תזמון מושלם של החומרים עפ“י התוכנית 
•  מינונים מדויקים לתוצאות מושלמות

ציוד טכני תומך
HYDRO NOVA 

[ 97 ]
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התאמת מוצרי קלין EXPERT לסוג המשטח המטופל

הסרת 
שומנים

מתכות נירוסטה
שיש חרסינהקרמיקהאמאייל פורצלן זכוכית אלומיניוםניקלרכות

טבעי 
שיש 

טפלוןאוקולוןפלסטיקפוליקרבונט סינטטי 

perfect 200 *********

perfect 202 *********

perfect 203 *********

perfect 204 **************

פרקט סינטטי עץ טבעי אפוקסי PVC בטון שישגרניט פורצלן קרמיקהטראצו רצפות

extra 601********

extra 602********

extra 603********

extra 605******

extra 651*******

ריצוף עץ ופרקט סינטטי - באמצעות מטלית לחה סחוטה היטב

[ 98 ]
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הסרת שומנים
עוצמת ניקוי אופן היישום

שומנים כבדיםשומנים בינוניםשומנים קליםדילולריסוסהשריה

perfect 200 ****

perfect  202 *****

perfect  203 ******

perfect  204 ******

רצפות
יישום אישורים  רמת הלכלוך 

אישור משרד להגנת הסביבה  התאמה למכונת שטיפת רצפות שומניםקלבינוניכבד 

extra 601**

extra 602**

extra 603****

extra 605******

extra 651****

 ריצוף עץ ופרקט סינטטי - באמצעות מטלית לחה סחוטה היטב

התאמת מוצרי קלין EXPERT לסוג המשטח המטופל
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מוצרי קלין EXPERT - ריכוז נתונים טכניים

הסרת 
אבנית

אופן היישום יכולת ניקוי

ידניסחרורריסוסהשריהעדיןאגרסיבילא מקציףמקציף

 plus 100****

plus 110***

plus 111***

plus 112***

plus 140*****

pro 807*****

החומר הפעילחיטוי
אופן היישוםעוצמת החיטוי פעולה

סחרורריסוסהשריהטוב מאודמצויןהלבנהניקויחיטוי

active 410כלור*******

active 412כלור*******

active 450כלור******

active 451כלור******

active 460כלור******

pro 801כלור******

 pro 811חומצה פראצטית*****

 pro 840אמניום רבעוני*****

pro 860כלור******

pro 857OPP****
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מתכות נירוסטהחיטוי
גרניט קרמיקהטראצו טפלוןאוקולוןפלסטיקפוליקרבונט חרסינהאמאייל פורצלן זכוכית אלומיניום ניקלרכות

בטון פורצלן 

active 410****************

active 412****************

active 450****************

active 451*************

active 460*************

pro 811************

 pro 840****************

 pro 860*************

pro 870****************

הסרת 
אבנית

מתכות נירוסטה
שיש חרסינהאמאייל פורצלן זכוכית אלומיניום ניקלרכות

גרניט קרמיקהטראצו פלסטיקסינטטי
אפוקסי בטון פורצלן 

 plus 100**********

plus 110**********

plus 111**********

plus 112*******

plus 140**********

pro 807**********
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מוצרי קלין EXPERT - ריכוז נתונים טכניים
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מוצרים נלווים

שם המוצרמק“ט

תרסיס לניקוי ולהברקת משטחי נירוסטה9-1015

תרסיס להברקת רהיטים 9-1021

תרסיס לטיהור אוויר בניחוח פרחים 9-2522

תרסיס לטיהור אוויר בניחוח ים 9-2523

תרסיס לטיהור אוויר בניחוח לימון 9-2524

סבון מוצק לתליה באסלה 9-30330

רשת ריחנית למשתנות9-2508

מסיר כל כתם – תרסיס להסרת כתמים מכביסה7-3110

מבשם כביסה היפואלרגני 7-3114

פיור ג‘ל – ג‘ל אלכוהול ריחני לחיטוי הידיים 850 סמ“ק 9-80270

מלח גבישי 25 ק“ג 9-10656

[ 102 ]

klin-2s.indd   Sec5:102klin-2s.indd   Sec5:102 10/5/10   2:00:29 PM10/5/10   2:00:29 PM


