


קלין EXPERT - הכי ישראלי!
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! 

קלין EXPERT - הכי מקצועי!
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. 

35 שנים של ידע, מוניטין וניסיון בפיתוח ובייצור חומרי ניקוי 
וחיטוי מקצועיים למגזר המוסדי-תעשייתי.

קלין EXPERT - הכי יעיל! 
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! 
תגידו שלום לחיידקים! בסדרת מוצרי קלין EXPERT משולבים 
חומרי חיטוי, המבטיחים שבנוסף לניקיון ולניחוח רענן, תקבל גם 

היגיינה מושלמת.

קלין EXPERT - הכי שירותי!
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. 

קלין EXPERT - הכי חדשני!
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. 

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. 

קלין EXPERT - הכי ממוקד!

7 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 

MAX קלין
סדרת חומרים למכבסה המקצועית

  TOP קלין
סדרת מוצרי טיפוח והיגיינה אישית

 ACTIVE קלין
סדרת חומרים לחיטוי ולהלבנה

C7 המוצר המוביל בישראל לניקוי כללי יסודי 
ולהסרת שומנים קלים



6 C7	נוזל	רב	עוצמה	לניקוי	כללי	

מטבח	מקצועי
 הדחת כלים במדיח 

10 ULTRA 334	נוזל	לניקוי	וחיטוי	כלי	אוכל	במדיחים	תעשייתיים	
11 ULTRA 333	נוזל	לניקוי	וחיטוי	כלי	אוכל	במדיחים	תעשייתיים	
12 ULTRA 331	נוזל	משטח	למדיחי	כלים	תעשייתיים		
13 ULTRA 340	אבקה	מרוכזת	למדיחי	כלים	תעשייתיים	

 הדחת כלים ידנית
14 EXTRA 12	נוזל	ריחני	להדחת	כלים	ולניקוי	כללי	
15 EXTRA 36	נוזל	מרוכז	להדחת	כלים	ולניקוי	כללי	
16 EXTRA 18	נוזל	ריחני	להדחת	כלים	ולניקוי	כללי	
17 EXTRA 612	נוזל	ריחני	להדחת	כלים	ולניקוי	כללי	
18 קלין	משחה	להדחת	כלים	ידנית	
19 קלין	נוזל	ריחני	להדחת	כלים	
21 קליר	דיש	נוזל	ריחני	להדחת	כלים	

 הסרת שומנים 
22 PERFECT 202	נוזל	להסרת	שומנים	שרופים	בריסוס	

 23 PERFECT 203	נוזל	להסרת	שומנים	שרופים	בהשריה	
24 PERFECT 200	נוזל	להסרת	שומנים	
25 PERFECT 201	נוזל	להסרת	שומנים	שרופים	בריסוס	
26 קלין	נוזל	להסרת	שומנים	קשים	

 הסרת אבנית
27 PLUS 100	נוזל	להסרת	אבנית	וחלודה	
28 PLUS 140	נוזל	להסרת	אבנית	וחלודה	מציוד	נירוסטה	
29 קלין	מסיר	כל	אבנית	

תוכן עניינים

 חיטוי והלבנה
30 ACTIVE 410	אקונומיקה	
31 ACTIVE 412	היפוכלוריט	
32 ACTIVE 451	אבקת	ניקוי,	חיטוי	והלבנה	לתעשיית	המזון	

 ניקוי כללי 
33 ACTIVE 404	נוזל	לניקוי	ולחיטוי	פירות	וירקות	
34 PRO 860	נוזל	לניקוי	ולחיטוי	בתעשיית	המזון	
35 EXTRA	מגבונים	לניקוי	ולחיטוי	ציוד	ומשטחים	
36 תרסיס	לניקוי	ולהברקת	משטחי	נירוסטה	

משק	מוסדי
 חיטוי והלבנה 

40 ACTIVE 410	אקונומיקה	
41 קלין	נוזל	אקונומיקה	
42 קלין	ג'ל	אקונומיקה	בניחוח	לימון	

 הסרת אבנית 
43 קלין	מסיר	כל	אבנית	בתרסיס	

 ניקוי רצפות 
44 EXTRA 650	נוזל	לניקוי,	חיטוי	והפגת	ריחות	
45 EXTRA 601	נוזל	לניקוי	רצפות	
 46 EXTRA 602	נוזל	מבושם	לניקוי	רצפות	
47 EXTRA 603	נוזל	מבושם	במיוחד	לניקוי	רצפות	
48 EXTRA 605	נוזל	רב	עוצמה	לניקוי	רצפות	
49 קלין	נוזל	לניקוי	רצפות		
50 קלין	סופר	ווקס	נוזל	לניקוי	ולהברקת	רצפות	

 ניקוי אסלות 
51 קלין	נוזל	מנקה	ומחטא	אסלות	
52 קלין	ג'ל	מנקה	ומחטא	אסלות	
53 קלין	חומצת	מלח	
54 קלין	שלישיית	סבון	אסלה	מוצק	מרוכז	

 ניקוי כללי 
55 EXTRA 660	נוזל	לניקוי	ולהברקת	חלונות	ומראות	
56 EXTRA	מגבונים	לניקוי	ולחיטוי	ציוד	ומשטחים	
57 קלין	מנקה	חלונות	-	תרסיס	לניקוי	ולהברקת	חלונות	ומראות	
58 קלין	מנקה	הכל	מגבונים	לניקוי	וחיטוי	כללי	
59 קלין	מנקה	הכל	נוזל	לניקוי	כללי	
60 לובן	קלין	קרם	לניקוי	ולחיטוי	חדרי	אמבט		
61 קלין	מסיר	עובש	
62 תרסיס	לניקוי	ולהברקת	רהיטים	

 בישום וטיהור אויר 
63 EXTRA	נוזל	לבישום	ולטיהור	אויר	
64 CLEAN AIR	תרסיס	לבישום	ולטיהור	אויר	
65 EXTRA	מטהרי	אויר	למתקן	אוטומטי	
66 רשת	מבושמת	למשתנות	

 טיפוח אישי 
67 TOP	סבון	נוזלי	לידיים	ולגוף	
68 TOP 502	שמפו	מעודן	לגוף	ולשיער	
69 TOP 501	שמפו	לגוף	ולשיער	

מכבסה	מקצועית
אבקות	ונוזלי	כביסה	

72 MAX 732	נוזל	כביסה	מרוכז	
73 MAX 702	אבקת	כביסה	מרוכזת	
74 MAX 751	אבקה	כביסה	מקצועית	להלבנת	כביסה	
75 קלין	אבקת	כביסה	ברבורים	

מרככי	כביסה
76 MAX	מרכך	ומבשם	כביסה	
77 MAX	מרכך	ומבשם	כביסה	היפואלרגני	
78 קלין	מרכך	ומבשם	כביסה	

תוספים	לכביסה
79 MAX 731	תוסף	אלקאלי	לכביסה	
80 MAX 735	תוסף	כביסה	להסרת	כתמים	
81 MAX 733	תוסף	כביסה	לניקוי,	חיטוי	והלבנה	
82 MAX 734	מי	חמצן	50% 
83 קלין	מבשם	כביסה	היפואלרגני	לעור	עדין	
84 קלין	מסיר	כל	כתם		
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בלעדי!

ייעוד

יישום

תכולהאריזהמק”ט

1 ליטרבקבוק9-80560

4 ק״גמיכל9-10555

21 ק”גמיכל9-80553

125 ק”גחבית9-80554

1070 ק”גצובר9-80549

תנורים ציוד מטבחמשטחי עבודה

נוזל רב עוצמה לניקוי כללי  C7

רצפותניקיון כלליתעשיה

ריסוס

הברשה שימוש ידניהשרייה/טבילה באמבט

הקצפה במיכל לחץמרכז דילול

נוזל רב עוצמה לניקוי כללי בעל 
כושר ניקוי גבוה במיוחד המצטיין 

ביכולת המסה של שומנים.

הידעת?

רק C7 המקורי מנקה 
בקלות לכלוך קשה 
ושומנים מרצפות, 

קירות, ציוד נירוסטה, 
ציוד אלומיניום, כלי 

פלסטיק ועוד.....

יתרונות:
נוסחה	ייחודית	–	המוצר	המקורי	של	קלין	  •

!EXPERT
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  •

בטיחות

)Xi( חומר מגרה



מטבח מקצועי

6	סדרות	מושלמות	הנותנות	מענה	מקיף	וכולל	
 לצרכיך	הייחודיים	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. 
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל
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יישום

שימוש יעיל

בטיחות בטיחות

תכולהאריזהמק”ט

32 ק״גמיכל9-10105

נוזל לניקוי ולחיטוי המצטיין ביכולת 
המסה מעולה ובכושר  ניקוי וחיטוי 

גבוה .

334KLEEN ULTRA
נוזל לניקוי ולחיטוי כלי אוכל  במדיחים תעשייתיים 

משאבת מינון

הידעת?

   KLEEN ULTRA 334   
 נבחר על ידי משה״ב 
כמוצר המוביל   לכל 

מדיחי הכלים בבסיסי 
צה״ל

מדיחי כליםכלי אוכל ציוד מטבח

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	של

 60°c-50°  ועל	שימוש	במים	רכים

טמפ׳ מומלצת
50°-60°C

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

נוזל לניקוי ולחיטוי כלי אוכל  במדיחים תעשייתיים 
KLEEN ULTRA 333

 נוזל לניקוי ולחיטוי המצטיין ביכולת 
המסה מעולה ובכושר   ניקוי וחיטוי 
גבוה במיוחד לכלים נקיים ,  יבשים 

ומבריקים! 

טמפ׳ מומלצת
50°-60°C

מדיחי כליםכלי אוכל ציוד מטבח

משאבת מינון

תכולהאריזהמק”ט

31 ק״גמיכל9-10633

  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   

חשוב	לדעת	ש ...  

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.	מצטיין	בניקוי	ובהברקת	כלי,	   	•
זכוכית ,	 פורצלן	וסכו”ם

המלצה לשימוש יעיל:
בעזרת	משאבת	מינון	בלבד   •

לתוצאות	אופטימליות	יש	להקפיד	על	מינון	של	  •
  50°-60°c של	מרכזית	שטיפה	טמפרטורת	על	0.5% , 

ועל	שימוש	במים	רכים

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

פורמולה על בסיס 

אשלגן דלת נתרן

פריק ביולוגית
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הדחת כלים במדיחהדחת כלים במדיח
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331KLEEN ULTRA
נוזל משטח למדיחי כלים תעשייתיים

תכולהאריזהמק”ט

25 ק״גמיכל9-10123

  נוזל לייבוש ולהברקת כלים במדיח,  
 להסרת שאריות  מים מכלי אוכל 

בתהליך השטיפה הסופי .

מדיחי כליםכלי אוכל ציוד מטבח

משאבת מינון

טמפ׳ מומלצת
80°-90°C

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%   •

 80°- 90°c 	סופית	לשטיפה	מומלצת	טמפרטורה  •
תוצאות	מעולות	בעבודה	עם	מים	רכים   •

לתוצאה מושלמת 
מומלץ בשילוב עם 
KLEEN ULTRA 333

קלין טיפ

)Xi( חומר מגרה

 אבקה מרוכזת למדיחי כלים תעשייתיים 
KLEEN ULTRA 340

  אבקה מרוכזת וחסכונית להדחת כלים 
במדיחי כלים .  

ציוד מטבחכלי אוכל

טמפ׳ מומלצת
60°C

תכולהאריזהמק”ט

5 ק״גדלי9-10154

מדיחי כלים

יתרונות:
•   בעלת	כושר	ניקוי	וחיטוי	גבוה 

•  מלבינה 
אינה	מקציפה  • 

מכילה	תוסף	לריכוך	מים  • 
ללא	צורך	במשאבת	מינון .  • 

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

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

חומר משתך 
)C( קורוסיבי
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הדחת כלים ידניתהדחת כלים ידנית

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

12KLEEN EXTRA
 נוזל ריחני להדחת כלים ולניקוי כללי 

נוזל סמיך בצבע ירוק במרקם עדין,  
 בעל כושר הקצפה גבוה  ויכולת ניקוי 

מעולה של כלי אוכל וציוד .  

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני

תכולהמשאבהמק”ט

4 ק״גמיכל9-1010

דילול במים

מתאים גם לניקוי יסודי של:
קירות	ומשטחים	אנכיים 	•  

רצפות 	•
תקרות 	•

ציוד	ומשטחי	עבודה 	•

יתרונות:
מכיל	לפחות	12%  חומרים	פעילים  •

חסכוני  • 
 •   עדין	לעור	הידיים

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

באמצעות	ספוגית 
במשטחים	גדולים	-	 קרצוף	בעזרת	מטאטא	רך	או	 	•

מברשת 

נוזל סמיך בצבע ירוק במרקם עדין,  
 בעל כושר הקצפה גבוה ויכולת ניקוי 

מעולה של כלי אוכל וציוד .  

36KLEEN EXTRA
 נוזל מרוכז להדחת כלים ידנית   ולניקוי כללי 

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני

תכולהאריזהמק”ט

20 ק״גמיכל9-1045

120 ק״גחבית9-1040

מרכז דילול

השרייה/טבילה 
באמבט

ריסוס

הידעת?

ממיכל של 20 ק״ג  
 KLEEN EXTRA 36
ניתן להכין 600 ליטר 

נוזל מוכן לשימוש

מתאים גם לניקוי יסודי של:
קירות	ומשטחים	אנכיים 	•

רצפות 	• 
תקרות 	•

ציוד	ומשטחי	עבודה 	•

 יתרונות:
סבון	מרוכז	המכיל	לפחות	36%	חומרים	פעילים  	•

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 	וחברות	הסעדה
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הדחת כלים ידניתהדחת כלים ידנית

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

18KLEEN EXTRA
 נוזל ריחני להדחת כלים ולניקוי כללי 

  נוזל סמיך בצבע ירוק במרקם עדין,  
 בעל כושר הקצפה גבוה  ויכולת ניקוי 

מעולה של כלי אוכל וציוד .  

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-1013

מתאים גם לניקוי יסודי של:
קירות	ומשטחים	אנכיים  	•  

רצפות  	•   
  •  תקרות 

ציוד	ומשטחי	עבודה  	•  

יתרונות:
מכיל	לפחות	18%	חומרים	פעילים 	•

עדין	לידיים  	•   
חסכוני	במיוחד	 -	 בדוק!  	•   

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

באמצעות	ספוגית 
במשטחים	גדולים	 -	 קרצוף	בעזרת	מטאטא	רך	או  	•   

מברשת 

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני דילול במים

612KLEEN EXTRA
נוזל ריחני להדחת כלים ולניקוי כללי 

נוזל להדחת כלים ולניקוי כללי 
בניחוח תפוח רענן .   מתאים לניקוי 

כללי במגוון רחב של יישומים .

תכולהאריזהמק”ט

120 ק״גחבית9-1019

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני דילול במים

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 
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הדחת כלים ידניתהדחת כלים ידנית

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

קלין משחה להדחת כלים ידנית  

משחה בניחוח לימון רענן להדחת 
כלים ידנית. מכילה חומרים פעילי 

שטח וחומרים להגנה על עור הידיים.  

תכולהאריזהמק”ט

3.5 ק״גדלי7-3126

18 ליטרדלי7-3137

יתרונות:
כושר	ניקוי	מעולה  •

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

המלצה לשימוש יעיל:
לשים	מעט	משחה	מרוכזת	על	ספוגית	רטובה	 	•

או	לחילופין	להכין	תמיסה	מדוללת	בקערית	עם	
מעט	מים

ציוד מטבחכלי אוכל ניקיון כללי

שימוש ידני

קלין נוזל ריחני להדחת כלים 

נוזל להדחת כלים בעל כושר הקצפה 
גבוה ויכולת ניקוי מעולה של כלי 

אוכל וציוד, קיים בניחוחות רעננים 
של תפוח או לימון.

תכולהאריזהניחוחמק”ט

750 סמ״קבקבוקתפוח7-3132

750 סמ״קבקבוקלימון7-3131

ציוד מטבחכלי אוכל

שימוש ידני

יתרונות:
כושר	ניקוי	מעולה  •

תורם	להיגיינה	של	האזור	המנוקה 	•
בניחוח	נעים 	•

מכיל	לפחות	18%	חומר	פעיל	 	•
עדין	לעור	הידיים 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לשים	מהנוזל	על	ספוגית	רטובה,	לשפשף	את	 	•
הכלים	או	האזור	המטופל	ולשטוף	היטב	במים
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הדחת כלים ידנית

ייעוד

יישום

קליר דיש נוזל ריחני להדחת כלים 

נוזל להדחת כלים בניחוח רענן בעל 
כושר הקצפה גבוה ויכולת ניקוי 

מעולה של כלי אוכל וציוד.

תכולהאריזהמק”ט

1 ליטרבקבוק9-30318

ציוד מטבחכלי אוכל

שימוש ידני

יתרונות:
כושר	ניקוי	מעולה 	•

תורם	להיגיינה	של	האזור	המנוקה 	•
בניחוח	נעים 	•

18%	חומר	פעיל  •
עדין	לעור	הידיים 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לשים	מהנוזל	על	ספוגית	רטובה,	לשפשף	את	 	•
הכלים	או	האזור	המטופל	ולשטוף	היטב	במים
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הסרת שומניםהסרת שומנים

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

202KLEEN PERFECT
נוזל להסרת שומנים שרופים בריסוס

נוזל רב עוצמה להסרת שומנים, 
פחמימות שרופות, פיח וחלבונים 

שרופים.

תכולהאריזהמק”ט

4.5 ק״גמיכל9-10103

מרסס מקצועי9-12032

ציוד מטבח משטחי עבודה

טמפ׳ מומלצת
25°-50°C

ריסוס

קלין טיפ
 ריסוס של פנים  

 הקומביסטימר בטמפרטורת  
 החדר ,  סגירה והפעלה   על 
“תוכנית אדים” למשך     
 10 דקות ,  שטיפה במים  
 והתוצאה –   קומבי נוצץ 

מניקיון !

יעיל במיוחד לניקוי יסודי בריסוס של:
ציוד	נירוסטה 	•  

תנורים 	•  
מנדפים 	•  

מטגנות	ומצליות 	•  
סירים	ומחבתות	מנירוסטה 	•  

משטחי	עבודה	וקירות	עם	חיפוי	קרמיקה,	חרסינה  	•  
ונירוסטה

יתרונות:
כושר	ניקוי	מעולה 	•

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

לא	מתאדה	במגע	עם	חום	גבוה	ולא	מפיץ	ריח	רע 	•
זמן	תגובה	קצר	במיוחד,	פועל	במהירות	וביעילות 	•

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

ללא	דילול

תנורים

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

203KLEEN PERFECT
נוזל להסרת שומנים שרופים בהשריה 

נוזל רב עוצמה להסרת שומנים, 
פחמימות שרופות, פיח וחלבונים 

שרופים.

ציוד מטבח

השרייה

50°C טמפ׳ מומלצת

תכולהאריזהמק”ט

5 ק״גמיכל9-10102

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	בהשריה	 	•

כושר	ניקוי	מעולה  	•   
חסכוני	במיוחד  	•   

נוח	לשימוש  	•   
מחדש	ומבריק	תבניות	נירוסטה  	•   

המלצה לשימוש יעיל:
•    מינון	של	 4%  באמבט	השריה ,	 בטמפרטורה 

50°C	של	מומלצת

משך זמן מומלץ
30 דקות

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

פורמולה על בסיס 

אשלגן דלת נתרן

פריק ביולוגית
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הסרת שומניםהסרת שומנים

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

שימוש יעיל

בטיחות

200KLEEN PERFECT
נוזל להסרת שומנים

נוזל להסרת שומנים במטבחים 
ובמפעלי מזון.  

תכולהאריזהמק”ט

5 ק״גמיכל9-10101

הברשה

ציוד מטבח משטחי עבודה

טמפ׳ מומלצת
40°-60°C

תנורים

שימוש ידני השרייה/טבילה 
באמבט

ריסוס

יעיל במיוחד 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	של	 10%  באמבט	השריה	או	בריסוס	לטיפול 

יומיומי 

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

201KLEEN PERFECT
נוזל להסרת שומנים שרופים בריסוס

נוזל רב עוצמה להסרת שומנים, 
פחמימות וחלבונים שרופים.

נוסחה ייחודית ללא ריח לוואי.

 טמפ׳ מומלצת
25°-65°C

תכולהאריזהמק”ט

4.5 ק״גמיכל9-10291

ריסוס

יעיל במיוחד לניקוי יסודי בריסוס של:
ציוד	נירוסטה 	•  

תנורים 	•  
מנדפים 	•  

מטגנות	ומצליות 	•  
סירים	ומחבתות 	•  

קירות	קרמיקה	ומשטחי	עבודה 	•  

יתרונות:
כושר	ניקוי	מעולה 	•

מוכן	לשימוש	ללא	צורך	בדילול 	•
מתאים	במיוחד	לעבודה	על	משטחים	חמים,	אך	 	•
יעיל	גם	בטמפרטורת	החדר	ללא	צורך	בחימום
לא	מתאדה	במגע	עם	חום	גבוה	ולא	מפיץ	ריח	 	•

לוואי
זמן	תגובה	קצר	במיוחד,	פועל	במהירות	וביעילות 	•

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

ללא	דילול

ציוד מטבח משטחי עבודה תנורים

חומר משתך 
)C( קורוסיבי
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הסרת אבנית

ייעוד

יישום

] 26 [

הסרת שומנים

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

קלין נוזל להסרת שומנים קשים

נוזל להסרת שומנים קשים ושאריות 
שרופות.

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3037

יעיל לניקוי יסודי בריסוס של:
כיריים 	•  

מחבתות,	סירים,	תבניות	וכדומה 	•  

יתרונות:
בעל	כושר	הרטבה	וחדירה	גבוה 	•
מוכן	לשימוש	ללא	צורך	בדילול 	•

פועל	במהירות	וביעילות 	•
נשטף	בקלות	ואינו	משאיר	שאריות 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לטיפול	יומיומי	בריסוס  •

ציוד מטבח משטחי עבודה

טמפ׳ מומלצת
25°-40°C

ריסוס

תנורים

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

שימוש יעיל

בטיחות

100

הברשה

משטחי עבודהכיוריםסכו”ם אסלות

משך זמן מומלץ
10 דקות

נוזל בעל כושר הקצפה לניקוי ולהסרת 
אבנית וחלודה . 

תכולהאריזהמק”ט

4.5 ק״גמיכל9-10100

מרסס מקצועי9-12032

KLEEN PLUS
נוזל להסרת אבנית וחלודה

שימוש ידני השרייה 

ריסוס

 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	ולהברקת	סכו”ם 

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

 •  בטבילה	באמבט	עם	חומר	ומים 
 •  לניקוי	והברקת	סכו”ם:	השריה	עם	תמיסת	מים 
בריכוז	חומר	של	2%	למשך	10	דקות	ושטיפה 

במי	ברז 

חומר משתך 
)C( קורוסיבי
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הסרת אבניתהסרת אבנית

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

שימוש יעיל

בטיחות

140KLEEN PLUS
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 .   

תכולהאריזהמק”ט

5 ק״גמיכל9-10226

משטחי עבודה

משך זמן מומלץ
20-30 דקות

מדיחי כלים

קלין טיפ

לשמירה על מדיח הכלים  
 מומלץ לבצע טיפול  
  תקופתי באמצעות

KLEEN PLUS 140

סחרור 

 יתרונות:
אינו	מקציף	–	מתאים	לשימוש	במערכת  • 

  C.I.P 	סחרור
•  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

שימוש ידני
השרייה/טבילה 

באמבט

ריסוס

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

נוזל לא מקציף להסרת אבנית 
וחלודה מציוד נירוסטה, קומקומים, 
מיחמים, מדיחי כלים תעשייתיים, 

אסלות, גרנוליט, פורצלן וקרמיקה. 
מיועד לשימוש בתעשיית המזון.  

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קבקבוק7-3040

קלין מסיר כל אבנית

משטחי עבודה

משך זמן מומלץ
60 דקות

קומקומים / מיחמים

יתרונות:
מסיר	אבנית	וחלודה	במהירות	וביעילות  •

מסיר	גם	משקעי	אבנית	שנוצרו	ממזון,	כגון	חלב,	 	•
בירה	ופירות

לא	מקציף,	לכן	מתאים	לעבודה	עם	מכונות 	•

המלצה לשימוש יעיל:
•  מיחם:	למלא	מים	עד	לכיסוי	גופי	החימום.	לחמם, 
לא	להרתיח,	ולהוסיף	שליש	בקבוק	מסיר	אבנית 

לקומקום.	להמתין	כשעה	ולשטוף	היטב	במים. 
לחזור	על	הטיפול	אם	נשארה	אבנית

קומקום:	למלא	מים	עד	לכיסוי	גופי	החימום. 	•
להוסיף	מעט	מסיר	כל	אבנית,	להמתין	מספר	דקות	

ובסיום	לשטוף	מי	ברז
ניתן	להשתמש	במוצר	מרוכז	או	מדולל	במים,	תלוי	 	•

שימוש ידניבכמות	ובסוג	הלכלוך השרייה

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

מדיחי כלים
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חיטוי והלבנהחיטוי והלבנה

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

410KLEEN ACTIVE
אקונומיקה

נוזל לחיטוי ולהלבנה על בסיס נתרן 
תת כלורי. מעולה לחיטוי ולהלבנת 

כיורים אסלות ורצפות   . 

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-1002

שימוש ידני השרייה/טבילה 
באמבט

ריסוס

אין לעבוד עם אקונומיקה  
 בשילוב מים חמים .   

 אין לערבב עם חומרים  
 אחרים מלבד מים 

רצפותחיטוי כללי

כלי אוכלכלים סניטריים

משך זמן מומלץ
10 דקות

קלין טיפ

לשימוש בדלי/הקצפה

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	 	•

על	פי	הצורך

)Xi( חומר מגרה

בטיחות

שימוש יעיל

412KLEEN ACTIVE
היפוכלוריט

נוזל היפוכלוריט בריכוז 12% 
 לחיטוי ולהלבנה על בסיס נתרן

תת כלורי .   משמיד פטריות 
וחיידקים, מסיר עובש. מתאים 

לטווח רחב של יישומים במטבח 
ובמשק .

תכולהאריזהמק”ט

12 ק״גמיכל9-10156

רצפותחיטוי כללי

כלי אוכלכלים סניטריים

משך זמן מומלץ
10 דקות

חשוב לדעת! אין למהול 
 היפוכלוריט

    ACTIVE 412    עם כל 
חומר אחר   מלבד מים

קלין טיפ

יתרונות:
•   כושר	חיטוי	והלבנה	מעולים 

•    זמן	תגובה	קצר	במיוחד ,	 פועל	במהירות	וביעילות 

המלצה לשימוש יעיל:
ניתן	ליישום	כחומר	מרוכז	או	מדולל	על	פי	הצורך	 	•
•  יש	לאפשר	זמן	מגע	מינימלי	של	10	דקות .  בסיום 

התהליך   יש	לשטוף	היטב	במים	זורמים 
•  יש	להשתמש	במוצר	תוך	 6  חודשים	מתאריך	הייצור 

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

שימוש ידני
השרייה/טבילה 

באמבט

לשימוש בדלי/הקצפהריסוס
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חיטוי והלבנהחיטוי והלבנה

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

בטיחות

451KLEEN ACTIVE
אבקת ניקוי ,  חיטוי והלבנה   לתעשיית המזון 

אבקה לניקוי ,  לחיטוי ולהלבנה של 
כלי אוכל וציוד 

תכולהאריזהמק”ט

15 ק״גדלי9-10240

ייעוד

רצפותחיטוי כללי

כלי אוכלכלים סניטריים

 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:
טיפול	יומיומי	באמצעות	אמבט	בהשריה 	•

שטיפה	ישירה	בחומר	מדולל	במים	על	פי	הצורך,   	•
קרצוף	בעזרת	מטאטא	רך	או	מברשת

שימוש ידני
השרייה/טבילה 

באמבט לשימוש בדלי/הקצפה

)Xi( חומר מגרה

404KLEEN ACTIVE

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

תכולהאריזהמק”ט

10 ק״גמיכל9-10404

נוזל לניקוי ולחיטוי פירות וירקות

ניקוי וחיטוי פירות 
וירקות

השרייה/טבילה באמבט מרכז דילול

משך זמן מומלץ
2 דקות

 חשוב לדעת!
 ניתן להשתמש בתמיסה  

 המהולה במשך יום 
אחד בלבד 

קלין טיפ

יתרונות:
•    מומלץ	לשימוש	על	ידי	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

)Xi( חומר מגרה
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ניקוי כלליניקוי כללי

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

860KLEEN PRO
נוזל לניקוי ולחיטוי בתעשיית המזון 

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

רצפותמשטחי עבודהניקיון כללי

השרייה/טבילה 
באמבט

מרכז דילול

מיכל לחץ 
להקצפה

הברשה

משך זמן מומלץ
10 דקות

תכולהאריזהמק”ט

22 ק״גמיכל9-80472

יתרונות:
  •  מעולה	לניקוי	תקרות	ומשטחים	אנכיים ,	 ציוד 

ומשטחי	עבודה	שונים   במפעלי	מזון	ובמטבחים 
•    ניקוי,	חיטוי	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:
  •  מתאים	לשימוש	במכשירי	הקצפה	ומכשירי	דילול  

•    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

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

פורמולה על בסיס 

אשלגן דלת נתרן

פריק ביולוגית

מטליות לחות לניקוי ולחיטוי ציוד 
ומשטחים. מנקות ביעילות ובקלות 
כיורים, משטחי עבודה, פורמייקה, 

פלסטיק ועוד. 

תכולהאריזהמק”ט

400 יחידותדלי9-10551

משטחי עבודהציוד מטבח

שימוש ידני

יתרונות:
נשלפות	אחת	אחת 	•

לשימוש	מידי	ללא	צורך	בתוספת	מים 	•
ניקוי	וחיטוי	בפעולה	אחת 	•

המלצה לשימוש יעיל:
שלוף	מטלית,	נגב	את	המשטח	או	את	האזור	  •

המיועד	לניקוי.	יש	צורך	בשטיפה	במים	באיכות	מי	
שתייה	לאחר	השימוש

המגבונים	מיועדים	לניקוי	וחיטוי	בשלב	אחד.	 	•
במקרה	של	זיהום	כבד	מומלץ	לנקות	לפני	שלב	

החיטוי

מגבונים לניקוי ולחיטוי ציוד ומשטחים
KLEEN EXTRA



] 36 [

ניקוי כללי

ייעוד

יישום

תרסיס לניקוי ולהברקת משטחי נירוסטה

תרסיס לניקוי ולהברקת נירוסטה, 
כרום ומתכות אחרות.

תכולהאריזהמק”ט

500 סמ״קמרסס9-1015

משטחי עבודהציוד מטבח

ריסוס

יתרונות:
נוח	וקל	לשימוש 	•

מעניק	ברק 	•
מגן	מפני	קורוזיה 	•

המלצה לשימוש יעיל:
ריסוס	שכבה	דקה	של	החומר	על	המשטח	המיועד	 	•
לניקוי.	ניגוב	בעזרת	מטלית	או	נייר	יבש	ורך	עד	

להברקה

)F+( חומר דליק

בטיחות



משק מוסדי

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. 
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חיטוי והלבנהחיטוי והלבנה

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

KLEEN ACTIVE
אקונומיקה

נוזל לחיטוי ולהלבנה על בסיס נתרן 
תת כלורי .    מעולה לחיטוי ולהלבנת 

כיורים, אסלות ורצפות . 

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-1002

410

חיטוי כללי
רצפות

כלי אוכלכלים סניטריים

משך זמן מומלץ
10 דקות

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	 	•

על	פי	הצורך

)Xi( חומר מגרה

שימוש ידני השרייה/טבילה 
באמבט

לשימוש בדלי/הקצפהריסוס

בטיחות

אין לעבוד עם 
אקונומיקה בשילוב 

מים חמים.
אין לערבב עם חומרים 

אחרים מלבד מים

קלין טיפ

בטיחות

שימוש יעיל

חיטוי והלבנה קלין נוזל אקונומיקה 

נוזל מקציף לחיטוי, להלבנה 
ולפירוק שומנים על בסיס נתרן 

תת כלוריתי. יעיל במיוחד לניקוי 
ולחיטוי יסודי של הלבנת כיורים, 
אסלות ורצפות, והסרת כתמי תה 

וקפה בניחוח לימון או ללא בישום.

משך זמן מומלץ
10 דקות

תכולהאריזהצבעמק”ט

750 סמ״קמרססניחוח לימון7-3090

1 ליטרבקבוקניחוח לימון7-3003

4 ליטרבקבוקניחוח לימון7-3004

4 ליטרמיכלללא בישום7-3002

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 

על	פי	הצורך

חיטוי כללי
רצפות

כלי אוכלכלים סניטריים

)Xi( חומר מגרה

שימוש ידני השרייה/טבילה 
באמבט

לשימוש בדלי/הקצפהריסוס
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הסרת אבנית

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

] 42 [

חיטוי והלבנה

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

קלין ג’ל אקונומיקה בניחוח לימון

ג’ל מקציף ומבשם לחיטוי, להלבנה 
ולפירוק שומנים על בסיס נתרן 

תת כלוריתי. יעיל במיוחד לניקוי 
ולחיטוי יסודי, להלבנת כיורים, 

אסלות ורצפות, ולהסרת כתמי תה 
וקפה.

חיטוי כללי
רצפות

כלים סניטריים

שימוש ידני לשימוש בדלי/הקצפהה

משטחי עבודה

משך זמן מומלץ
10 דקות

תכולהאריזהמק”ט

4 ליטרמיכל7-3156 

יתרונות:
ניקוי,	חיטוי	והלבנה	במוצר	אחד 	•

100%	משמיד	פטריות,	חיידקים	ועובש  •
בשל	סמיכותו	אידיאלי	לניקוי,	חיטוי	והלבנה	של	 	•

משטחים	אנכיים
בעל	כושר	ניקוי	וחיטוי	גבוה 	•

המלצה לשימוש יעיל:
•   ניקוי	ישיר	של	המשטח	בחומר	מרוכז	או	מדולל	על 

פי	הצורך

)Xi( חומר מגרה

הסרת אבנית קלין מסיר כל אבנית בתרסיס

תרסיס מקציף להסרת אבנית, 
לניקוי, הברקה וחיטוי של כיורים, 
ברזים, מקלחות, אסלות, חרסינה 

וקרמיקה.

ריסוס

כיורים משטחי עבודהאסלות

משך זמן מומלץ
2-3 דקות

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3109

יתרונות:
מסיר	אבנית	וחלודה	במהירות	ויעילות 	•

מקציף	ולכן	יעיל	בניקוי	משטחים	אנכיים	 	•
בעל	כושר	ניקוי	וחיטוי	גבוה 	•

מותיר	ניחוח	מרענן 	•

המלצה לשימוש יעיל:
•   לטיפול	יומיומי	בריסוס

)Xi( חומר מגרה



] 44 [] 45 [

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

ניקוי רצפותניקוי רצפות

נוזל ריחני לניקוי ולחיטוי כללי 
המצטיין בהפגת ריחות רעים 

ובבישום מתמשך. מתאים במיוחד 
לניקוי ולהפגת ריחות בחדרי 

רחצה וחדרי שירותים של מחלקות 
סיעודיות, בתי מלון ובתי חולים .  

KLEEN EXTRA
נוזל לניקוי, חיטוי והפגת ריחות  650

ניקיון כללי
רצפות

בישוםכלים סניטריים

דילול במים

הברשהריסוס

מרכז דילול

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-80570

120 ק״גחבית9-80572

   KLEEN EXTRA 650
 הינו חומר רב שימושי  
 לטווח שימושים רחב   

 במשק הבית 

קלין טיפ

יתרונות:
חיטוי	על	בסיס	אמוניום	רבעוני  •

אינו	מכיל	כלור  •
חסכוני	מאד	לשימוש  •

ניקוי,	חיטוי	והפגת	ריחות	במוצר	אחד   •
מפרק	ומנטרל	ריחות	לא	נעימים	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 

)Xi( חומר מגרה

KLEEN EXTRA
נוזל לניקוי רצפות

נוזל מבושם בניחוח רענן לניקוי 
ולהברקת רצפות .  

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-80557

601

רצפות

שימוש ידני דילול במים

יתרונות:
•  מתאים	לכל	סוגי	הרצפות

•  בניחוח	מרענן

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

ליטר	ולשטוף	את	הרצפה
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ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

ניקוי רצפותניקוי רצפות

נוזל מבושם בניחוח רענן לניקוי 
 ולהברקת כל סוגי הרצפות.

 מכיל מרכיבים מפחיתי קצף .  

KLEEN EXTRA
נוזל מבושם לניקוי רצפות 602

רצפות

שימוש ידני דילול במים

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-1006

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

KLEEN EXTRA
נוזל מבושם במיוחד לניקוי רצפות

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

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-80559

603

רצפות

שימוש ידני דילול במים
מכונת שטיפת 

רצפות

יתרונות:
אינו	פוגע	בשכבת	הווקס 	•

מכיל	מרכיבים	מפחיתי	קצף 	• 
מתאים	לשימוש	גם	במכונת	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	של	 1:20   	•
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ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

ניקוי רצפותניקוי רצפות

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

מפוחמות, סימני צמיגים ועוד.

KLEEN EXTRA
נוזל רב עוצמה לניקוי רצפות 605

רצפות

דילול במים

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-10113

מכונת שטיפת 
רצפות

תעשייה

להסרת לכלוך קשה 
במיוחד ניתן להשתמש 

במוצר ללא דילול

קלין טיפ

יתרונות:
יעיל	גם	לניקוי	אריחי	חרסינה	וקרמיקה, משטחי	   	•

 P.V.C	ציפוי	אפוקסי,	מתכות	ומשטחי	בטון 
מתאים	לניקוי	במפעלי	תעשייה	ובמוסכים  	•

מיועד	בעיקר	לשימוש	במכונת	שטיפת	רצפות 	•
מאושר	להזרמה	לביוב	על	ידי	המשרד	לאיכות	 	•

הסביבה
אינו	פוגע	במשטחי	העבודה 	•

מתאים	לשימוש	על	משטחים	צבועים	–	אינו	פוגע	 	•
בצבע

בעל	כושר	המסה	מעולה 	• 
אינו	מקציף 	• 

מתאים	לשימוש	גם	במכונת	שטיפת	רצפות 	•

המלצה לשימוש יעיל:
שטיפה	על	ידי	מכונה	בריכוז	של	 5-10%	 בהתאם	 	•

לרמת	הלכלוך

קלין נוזל לניקוי רצפות

נוזל מבושם לניקוי ולהברקת 
רצפות.

רצפות

שימוש ידני דילול במים

תכולהאריזהניחוחמק”ט

4 ליטרמיכלפריחת השדה7-3020

4 ליטרמיכלפריחת האביב7-3021

4 ליטרמיכלפרחי גן עדן7-3085

יתרונות:
מתאים	לכל	סוגי	הרצפות 	•
אינו	פוגע	בשכבת	הווקס 	•
מנקה	באופן	יעיל	ויסודי 	•

מבשם	לאורך	זמן 	•

המלצה לשימוש יעיל:
•   להוסיף	100	מ”ל	מהנוזל	לדלי	בנפח	10	ליטר 

ולשטוף	את	הרצפה
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ייעוד

יישום

ניקוי אסלות
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ייעוד

יישום

ניקוי רצפות

נוזל מבושם לניקוי ולהברקת 
רצפות בתוספת ווקס, לשמירה על 

הרצפות ולברק מושלם.

קלין סופר ווקס נוזל לניקוי ולהברקת רצפות

רצפות

דילול במים
מכונת שטיפת 

רצפות

תכולהאריזהמק”ט

4 ליטרמיכל9-3044

בניקוי פרקטים חשוב 
להשתמש במטלית 

ספוגה וסחוטה היטב 
ולא להציף את הרצפה

קלין טיפ

יתרונות:
מתאים	לכל	סוגי	הרצפות	כולל	רצפות	שיש,	 	•

טראצו	ופרקט
משאיר	שכבת	ווקס	ייחודית	המונעת	החלקה 	•

מגן	על	שכבת	הווקס 	•
מנקה	באופן	יעיל	ויסודי 	•

המלצה לשימוש יעיל:
להוסיף	100	מ”ל	מהנוזל	לדלי	בנפח	10	ליטר	 	•

ולשטוף	את	הרצפה

קלין נוזל מנקה ומחטא אסלות 

נוזל לניקוי ולחיטוי אסלות ולהסרת 
אבנית וחלודה במהירות ויעילות.

אסלות

תכולהאריזהמק”ט

1 ליטרבקבוק7-3079

יתרונות:
מסיר	אבנית	וחלודה	במהירות	ויעילות  •

מנקה	ומחטא 	•
משמיד	חיידקים 	•

מבשם	לאורך	זמן 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לפזר	את	הנוזל	על	דפנות	האסלה, 	• 
להמתין	מספר	דקות	ולשטוף	במים

שימוש ידני

)Xi( חומר מגרה

בטיחות
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

ניקוי אסלותניקוי אסלות

ג’ל בניחוח לימון להסרת אבנית, 
לניקוי, להברקה ולחיטוי של כיורים, 

ברזים, מקלחות, אסלות, חרסינה 
וקרמיקה.

קלין ג'ל מנקה ומחטא אסלות

משטחי עבודהכלים סניטריים

שימוש ידני

משך זמן מומלץ
2-3 דקות

תכולהאריזהמק”ט

צמד של 750 סמ״קבקבוק7-3048

יתרונות:
מסיר	אבנית	וחלודה	במהירות	ויעילות 	•
בשל	סמיכותו	אידיאלי	לניקוי,	לחיטוי	 	• 

ולהלבנה	של	משטחים	אנכיים
בעל	כושר	ניקוי	וחיטוי	גבוה 	•

מותיר	ניחוח	מרענן 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לפזר	את	הג’ל	על	המשטח	הרצוי,	להמתין	2-3  	•

דקות.	במידת	הצורך	ניתן	לשפשף	ובסיום	לשטוף	
במי	ברז 

)Xi( חומר מגרה

קלין חומצת מלח

נוזל רב עוצמה להסרת אבנית 
וחלודה מאסלות פורצלן וקרמיקה.

שימוש ידני

תכולהאריזהמק”ט

1 ליטרבקבוק7-3006

משך זמן מומלץ להסרת חלודה 1-3 דקות
משך זמן מומלץ להסרת אבנית 5-10 דקות

יתרונות:
מסיר	אבנית	וחלודה	במהירות	ויעילות 	•

מסיר	גם	משקעי	אבנית	שנוצרו	ממזון,	כגון	חלב,	 	•
בירה	ופירות

המלצה לשימוש יעיל:
•   מומלץ	לשימוש	בעיקר	על	הדפנות	הפנימיות	של 
האסלה.	יש	לשפוך	על	החלקים	המיועדים	לניקוי, 

להמתין	ולשטוף	היטב	מים

)Xi( חומר מגרה

אסלות
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ניקוי כללי

ייעוד

יישום
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ייעוד

ניקוי אסלות

סבון אסלה מוצק ומרוכז לתלייה 
על האסלה, בעל אפקט 5 הפעולות: 
מנקה, מרענן, מונע אבנית, מבשם, 

ומקציף.

קלין שלישיית סבון אסלה מוצק מרוכז

אסלות

תכולהאריזהמק”ט

40 גרם ליחידהשלישיית סבונים7-3148

יתרונות:
מבריק,	מנקה	ומשמיד	חיידקים	בכל	הדחה  •

צובע	את	המים	בכחול	של	ניקיון 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לתלות	את	התופסן	על	שולי	האסלה,	במקום	 	•

בו	זרם	המים	הוא	החזק	ביותר	על	מנת	להבטיח	
יעילות	מרבית	בשחרור	הבושם,	בהקצפה	ובניקוי

)Xi( חומר מגרה

נוזל מבושם לניקוי ולהברקת 
חלונות, מראות, שיש, חרסינה, 

פורמייקה, פרספקס ועוד .  

נוזל לניקוי ולהברקת חלונות ומראות 
KLEEN EXTRA 660

משטחי עבודה חלונות ושמשות

ריסוס

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס9-10504

4 ק״גמיכל9-10405

9-883001
מרסס מקצועי

9-12034

יתרונות:
מותיר	ברק	קריסטלי	וניחוח	רענן	לאורך	זמן  	•

•    דוחה	אבק
מוכן	לשימוש	מידי	ללא	צורך	בדילול 	•

•   אינו	מכיל	סיליקון

המלצה לשימוש יעיל:
•   יש	למלא	את	הנוזל	במיכל	ריסוס ,	 לרסס	על	פני 

נייר	מגבת	איכותי ,    יבש	ורך	ולנגב	את	המשטח 
המיועד	המטופל 

•    מומלץ	לא	לרסס	על	משטחים	חמים

)Xi( חומר מגרה
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ניקוי כלליניקוי כללי

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

מגבונים לחים לניקוי ולחיטוי ציוד 
ומשטחים. מנקים ביעילות ובקלות 
כיורים, משטחי עבודה, פורמייקה, 

פלסטיק ועוד. 

מגבונים לניקוי ולחיטוי ציוד ומשטחים

ציוד מטבחמשטחי עבודה

שימוש ידני

תכולהאריזהמק”ט

400 יחידותדלי9-10551

יתרונות:
נשלפים	אחד	אחד 	•

לשימוש	מידי	ללא	צורך	בתוספת	מים 	•
ניקוי	וחיטוי	בפעולה	אחת 	•

המלצה לשימוש יעיל:
שלוף	מגבון,	נגב	את	המשטח	או	האזור	המיועד	  •

לניקוי
יש	צורך	בשטיפה	במים	באיכות	מי	שתייה	לאחר	  •

השימוש
המגבונים	מיועדים	לניקוי	וחיטוי	בשלב	אחד. 	• 

במקרה	של	זיהום	כבד	מומלץ	לנקות	לפני	שלב	
החיטוי

KLEEN EXTRA

תרסיס רב תכליתי בניחוח רענן, 
דוחה כתמי אבק ומים לניקוי 

ולהברקת: חלונות, מראות, שמשות, 
משטחים, פורמייקה ונירוסטה.

קלין מנקה חלונות - תרסיס לניקוי ולהברקת חלונות ומראות

משטחי עבודה חלונות ושמשות

ריסוס

תכולהאריזהמק”ט

צמד של 750 סמ”קמרסס7-3039

יתרונות:
דוחה	אבק 	•

מוכן	לשימוש	מידי 	•
משאיר	ניחוח	רענן 	•

המלצה לשימוש יעיל:
ריסוס	על	פני	נייר	מגבת	איכותי,	יבש	ורך	 	• 

וניגוב	המשטח	המיועד	לטיפול
מומלץ	לא	לרסס	על	משטחים	חמים 	•
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ניקוי כלליניקוי כללי

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

מגבונים לחים לניקוי ולחיטוי כללי 
בניחוח לימון רענן. מנקים ביעילות 

ובקלות כיורים, משטחי עבודה, 
אמבטיות, אסלות, פורמייקה, 

פלסטיק, רצפות ועוד. 

קלין מנקה הכל מגבונים לניקוי וחיטוי כללי

כלים סניטרייםניקיון כללימשטחי עבודה

תכולהאריזהמק”ט

50 מטליותחבילה7-3123

שימוש ידני

יתרונות:
נשלפים	אחד	אחד 	•

לשימוש	מידי	ללא	צורך	בתוספת	מים 	•

המלצה לשימוש יעיל:
שלוף	מגבון,	נגב	את	המשטח	או	האזור	 	• 

המיועד	לניקוי

)Xi( חומר מגרה

נוזל ניקוי כללי להסרת שומנים, 
לכלוך מוצק וסוגי לכלוך אחרים 
ממשטחים שונים. מתאים לניקוי 

משטחי עבודה, ציוד, רצפות, קירות, 
תנורי אפיה, מנועים, ציוד ומשטחים 

מנירוסטה, מרכבי רכב, ועוד.

קלין מנקה הכל נוזל לניקוי כללי

ריסוס

ציוד מטבח

משטחי עבודה
ניקיון כללי

כלים סניטריים

שימוש ידני

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3035

4 ליטרמיכל7-3033

יתרונות:
מצטיין	בכושר	הרטבה	והמסה	מעולים	וכושר	 	• 

ניקוי	גבוה	במיוחד
אינו	מכיל	סודה	קאוסטית	חופשית,	ולכן	בטוח	 	•

בשימוש
ידידותי	לסביבה 	•

בעל	כושר	הקצפה	גבוה 	•

המלצה לשימוש יעיל:
שימוש	במרסס:	רסס	את	החומר	על	המשטח,	המתן	 	•

מספר	דקות	עד	שעה	ושטוף	היטב	במי	ברז
שימוש	בג’ל:	הג’ל	מרוכז	מאד	ולכן	יש	לדללו	לפי	 	•
הצורך	-	לפי	כמות	וסוג	הלכלוך.	דילול	במי	ברז	
בין	1:5	)עבור	לכלוך	כבד(	ל-1:50	)עבור	לכלוך	
קל(.	התז,	מרח	או	השרה,	המתן	מספר	דקות	עד	

שעה	ושטוף	היטב	במי	ברז

)Xi( חומר מגרה

בטיחות
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ניקוי כלליניקוי כללי

ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

קרם בניחוח לימון לניקוי, חיטוי, 
הברקה והסרת כתמים קשים 

 מכיורים, ברזים, כלים סניטרים,
שיש ואריחי קרמיקה. 

לובן קלין קרם לניקוי ולחיטוי חדרי אמבט

כלים סניטרייםמשטחי עבודה

שימוש ידני

תכולהאריזהמק”ט

775 גרםבקבוק7-3171

יתרונות:
מביא	לתוצאות	מהירות	ומרשימות	ללא	מאמץ  •

חומר	מתכלה	וידידותי	לסביבה  •
בעל	כושר	ניקוי	וחיטוי	גבוה  •

מותיר	ניחוח	מרענן  •

המלצה לשימוש יעיל:
לפזר	שכבה	של	קרם	על	המשטח	המיועד	לניקוי,  • 
לשפשף	מעט	בתנועות	סיבוביות	ולשטוף	היטב	

במים

בטיחות

תרסיס קצף בריכוז גבוה לניקוי, 
הלבנה והסרת עובש, טחב ופטריות. 

מיועד לניקוי קרמיקה, כלים 
סניטריים, פלסטיק, קירות ועוד.

קלין מסיר עובש

כלים סניטרייםמשטחי עבודה

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3213

יתרונות:
בעל	כושר	הקצפה	גבוה 	•

מביא	לתוצאות	מהירות	ומרשימות	ללא	מאמץ 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לרסס	על	המשטח	המיועד,	להמתין	מספר	דקות,	 	•

לשפשף	ולשטוף	במים

ריסוס

)Xi( חומר מגרה

בטיחות
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ייעוד

יישום

בישום וטיהור אויר

] 62 [

ניקוי כללי

ייעוד

יישום

תרסיס לניקוי, להברקה ולהגנת כל 
סוגי העץ. 

תרסיס לניקוי ולהברקת רהיטים

רהיטים

ריסוס

תכולהאריזהמק”ט

300 סמ״קמרסס9-80220

יתרונות:
מכיל	תערובת	ייחודית	של	חומרי	ניקוי	והברקה	  •

להסרת	אבק	ומניעת	סימני	אצבעות
מכיל	ווקס	להברקה	והגנה	מרבית  •

המלצה לשימוש יעיל:
ריסוס	שכבה	דקה	של	החומר	על	המשטח	המיועד	  •

לניקוי	ממרחק	של	25	ס”מ.	ניגוב	מיידי	בעזרת	
מטלית	או	נייר	יבש	ורך	עד	להברקה

בטיחות

)F+( חומר דליק

בישום וטיהור אויר

 נוזל מרוכז לבישום ולטיהור אויר. 
מתאים במיוחד לשימוש בחדרי 

שירותים, מלתחות, שטחים 
ציבוריים, בתי חולים, אולמות 

אירועים, חדרי אוכל ועוד.

יתרונות:
בושם	איכותי	מרוכז	במיוחד  •

חסכוני	מאוד	בשימוש  •
בעל	שאריתיות	גבוהה  •

המלצה לשימוש יעיל:
שטיפה:	להוסיף	30-40	מ“ל	מהנוזל	לדלי	מים  •

ריסוס:	למלא	50	מ״ל	מהנוזל	למיכל	ריסוס	בנפח	  •
750	סמ״ק	ולהוסיף	מים	עד	למילוי

בישום:	למזוג	על	ספוגית	כ-100	מ״ל	מהנוזל  •

בישום

דילול במיםספוגיתריסוס

תכולהאריזהניחוחמק”ט

1 ליטרבקבוקים9-10127

1 ליטרבקבוקבזוקה9-10115

1 ליטרבקבוקאקזוטי9-10114

פקק קטן בדלי 
מים והחדר מבושם 

לאורך זמן

קלין טיפ

נוזל לבישום ולטיהור אויר
KLEEN EXTRA
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ייעודייעוד

בישום וטיהור אוירבישום וטיהור אויר

בטיחות

מבשם ומטהר אוויר בניחוחות של 
 אוקיינוס, לבנדר ולימון ליים.

מתאים לבישום חדרים ולרענון 
וילונות, אריגים וארונות.

תרסיס לבישום ולטיהור אוויר

יתרונות:
מנטרל	ריחות	לא	נעימים  •

מרענן	ומעניק	ניחוח	נפלא	לאורך	זמן  •

המלצה לשימוש יעיל:
לפיזור	הניחוח	בצורה	יעילה,	יש	לרסס	בחלל	החדר	  •

במרחק	של	25	ס"מ	מהגוף

 CLEAN AIR

בישום

תכולהאריזהניחוחמק”ט

300 סמ”קמרססאוקיינוס7-2523

300 סמ”קמרססלבנדר7-2525

300 סמ”קמרססלימון ליים7-2524

)F+( חומר דליק

מטהרי אוויר למתקן אוטומטי
KLEEN EXTRA

סדרת מבשמי ומטהרי אוויר 
בניחוחות נפלאים המתאימים 

למילוי מתקן אוטומטי. 

יתרונות:
מכשיר	איכותי	לטיהור	אויר	אוטומטי	הניתן	לכיוון	  •

על	פי	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	על	פי	הצורך,	  •

לסגור	את	המתקן	ולתלות	מעל	גובה	העיניים 

תכולהשם המוצרמק”ט

300 מ”לתרסיס בניחוח וניל9-80269

300 מ”לתרסיס בניחוח לבנדר9-80265

מתקן טיהור אויר9-80201

בישום

)F+( חומר דליק
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ייעוד

יישום

טיפוח אישי

] 66 [

ייעוד

בישום וטיהור אויר

רשת מבושמת למשתנות בניחוחות 
מרעננים.

רשת מבושמת למשתנות

יתרונות:
מנטרלת	ריחות	קיימים	ומונעת	היווצרות	ריחות	לא	  •

נעימים	חדשים
מבנה	צפוף	למניעת	סתימות	וניקוז	מהיר 	•

תוסף	בישום	השומר	על	ריח	רענן	במשתנה 	• 
עד	30	יום

טקסטורה	זוויתית	חדשנית	המונעת	התזות	ושומרת	 	•
את	איזור	המשתנה	נקי

כפפת	היגיינה	וידית	שירות	להחלפה	מהירה	וקלה 	•
מבנה	ייחודי	מונע	החלקה	העוזר	לשמור	על	מיקום	  •

אופטימלי

המלצה לשימוש יעיל:
לשים	על	היד	את	הכפפה	המצורפת,	להסיר	את	  •
הריחנית	המשומשת	בעזרת	ידית	השירות	ולזרוק	

לפח.	להניח	ריחנית	חדשה	במשתנה

משתנות

אריזהמק”ט

רשת מבושמת 9-106602
למשתנות 9-106601

סבון נוזלי לידיים ולגוף
KLEEN TOP

סבון נוזלי מבושם, המתאים לידיים 
ולגוף . 

יתרונות:
נעים	למגע  •

אינו	מייבש	את	העור  •
באישור	משרד	הבריאות  •

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

שפשף	ושטוף	היטב	במים
מתאים	למילוי	מתקנים	ולשימוש	ישיר  	•

טיפוח הגוף

מיםספוגית

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-13020
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ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

טיפוח אישי טיפוח אישי
KLEEN TOP

שמפו מעודן לגוף ולשיער  502

שמפו איכותי מעודן, מקציף ומבושם,  
 לשמירה על השיער ועור הגוף נקיים 

ורעננים .  

יתרונות:
תחליב	עדין	לשיער	ולעור	הגוף  •
•   PH 5.5	-	 מתאים	גם	לעור	רגיש

אינו	מייבש	את	העור  •
באישור	משרד	הבריאות  •

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

תוך	כדי	עיסוי	ושטוף	היטב

מיםספוגית

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-10529

הלחות בישראל 
היא   מהגבוהות 

   TOP 502   - בעולם
מותאם בדיוק   לתנאי 

האקלים בארץ 

קלין טיפ

טיפוח השיער טיפוח הגוף

KLEEN TOP
שמפו לגוף ולשיער  501

שמפו איכותי ומבושם לשמירה על 
השיער ועור הגוף נקיים ורעננים.

יתרונות:
נעים	למגע  •

PH 5.5 - מתאים	גם	לעור	רגיש  •
מבושם	מאוד 	•

באישור	משרד	הבריאות  •

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

תוך	כדי	עיסוי	ושטוף	היטב

טיפוח השיער

מיםספוגית

תכולהאריזהמק”ט

4 ק״גמיכל9-10521

טיפוח הגוף



מכבסה מקצועית

קלין	MAX	היא	סדרת	מוצרים	למכבסה	
המקצועית,	המאפשרת	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.
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

KLEEN MAX
נוזל כביסה מרוכז 

נוזל כביסה מרוכז לחיסכון ניכר 
בתהליך הכביסה ,  לשימוש בתהליכי 

כביסה עם מערכות מינון אוטומטיות. 

   KLEEN MAX 732    
מתאים גם לכביסה 

עדינה 

קלין טיפ

732

תכולהאריזהמק”ט

22 ק״גמיכל9-10209

120 ק״גחבית9-10272

כביסה

משאבת מינוןמכונת כביסה

 טמפ׳ מומלצת
40°-90°C

  יתרונות:
בעל	כושר	ניקוי	מעולה  	•

בעל	ניחוח	נעים 	•
מתאים	לשימוש	בכל	סוגי	הטקסטיל. 	• 

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

 ממשקל	הכביסה	בטמפרטורה	מומלצת	שבין
40°-90°c

702KLEEN MAXאבקות ונוזלי כביסה
אבקת כביסה מרוכזת

אבקת כביסה פרימיום מרוכזת   
ומבושמת, לכביסה נקייה ורעננה.

תכולהאריזהצבעמק”ט

5 ק״גשקלבן9-10220

מכונת כביסה

 טמפ׳ מומלצת
30°-90°C

 שילוב של
  KLEEN MAX 735  

 בתהליך הכביסה והוספת  
  MAX  מרכך כביסה מסדרת 
 בסיום התהליך  מבטיח כביי

סה   נקייה ,  ריחנית ורכה 

קלין טיפ

כביסה

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 ,	 במינון	מומלץ	של	   	•

 ממשקל	הכביסה , 	1-2%  בטמפרטורה	מומלצת 
 30°-90°C	שבין

)Xi( חומר מגרה

אבקות ונוזלי כביסה
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

KLEEN MAX
אבקת כביסה מקצועית להלבנת כביסה

אבקה מרוכזת על בסיס חמצן פעיל,  
 להסרת כתמים ,  לחיטוי  ולהלבנת 

כביסה לבנה וצבעונית . 

 לתוצאות טובות במיוחד  
 ניתן להשרות את הכביסה  
 בתמיסה בריכוז של 1:20   
 למשך כשעה ולאחר מכן  
 להמשיך בתהליך הכביסה 

קלין טיפ

751

תכולהאריזהמק”ט

25 ק״גשק9-10172

כביסה

מכונת כביסה

 טמפ׳ מומלצת
65°-90°C

  יתרונות:
•  בעלת	כושר	חיטוי	גבוה

•   מתאימה	לשימוש	בכל	סוגי	הטקסטיל
•   מתאימה	לשימוש	גם	במים	קשים

המלצה לשימוש יעיל:
בשלב	הכביסה	העיקרי ,	 יש	להוסיף	את	האבקה 	• 

 כתוסף	לאבקת	הכביסה	או	נוזל   הכביסה
 .65°-90°c 	שבין	מומלצת	בטמפרטורה

)Xi( חומר מגרה)O( חומר מחמצן

קלין אבקת כביסה ברבוריםאבקות ונוזלי כביסה

אבקת כביסה מבושמת לניקיון מושלם 
לכביסה לבנה וצבעונית.

תכולהאריזהמק”ט

6 ק״גשק7-3185

כביסה

מכונת כביסה

 טמפ׳ מומלצת
30°-90°C

יתרונות:
מתאימה	לכביסה	ידנית	ובמכונה 	•

מסירה	כתמים 	•
מעניקה	לכביסה	ניחוח	נעים	ורענן 	•

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

 30°-90°c 	שבין	מומלצת	בטמפרטורה	הכביסה

)Xi( חומר מגרה

חת

כשר בהשג

רבנות 
מגידו

אבקות ונוזלי כביסה
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ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

KLEEN MAX
מרכך ומבשם כביסה

מרכך ומבשם כביסה בריכוז בושם 
גבוה .  

תכולהאריזהצבעמק”ט

22 ק״גמיכלכחול9-10277

22 ק״גמיכלורוד9-10210

  יתרונות:
בושם	ייחודי	בריכוז	גבוה	הנשאר	לאורך	זמן  •

מתאים	לשימוש	בכל	סוגי	הטקסטיל 	• 
מתאים	לשימוש	גם	במים	קשים  	• 

מנטרל	חשמל	סטטי 	• 
מתאים	להוספה	ידנית	ולמכונות	המוזנות	על	ידי  	• 

מערכת	מינון	אוטומטית

המלצה לשימוש יעיל:
בשלב	הכביסה	האחרון,	יש	להוסיף	את	המרכך	 	•

במינון	של	לפחות	 1%    ממשקל	הכביסה

כביסה

מרככי כביסה

מכונת כביסה משאבת מינון

KLEEN MAX
מרכך ומבשם כביסה היפואלרגני

מרכך ומבשם כביסה היפואלרגני 
בריכוז בושם גבוה .  

תכולהאריזהצבעמק”ט

22 ק״גמיכללבן9-10279

   מרכך הכביסה הלבן   
 של   KLEEN MAX  הוא 

היפואלרגני    ולכן מתאים 
לכביסת בגדי   תינוקות 

ולבעלי עור   רגיש במיוחד 

 הידעת?

יתרונות:
בושם	ייחודי	בריכוז	גבוה	הנשאר	לאורך	זמן   •

מתאים	לשימוש	בכל	סוגי	הטקסטיל 	• 
•  מתאים	לשימוש	גם	במים	קשים

מנטרל	חשמל	סטטי 	• 
•  מתאים	להוספה	ידנית	ולמכונות	המוזנות	על 

ידי	מערכת	מינון	אוטומטית

המלצה לשימוש יעיל:
בשלב	הכביסה	האחרון,	יש	להוסיף	את	המרכך	 	•

במינון	של	לפחות	 1%    ממשקל	הכביסה 

כביסה

מרככי כביסה

מכונת כביסה משאבת מינון
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ייעוד

יישום

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

קלין מרכך ומבשם כביסה

מרכך ומבשם כביסה במגוון ניחוחות 
ייחודיים.

תכולהאריזהצבעמק”ט

4 ליטרמיכלורוד מלטף7-3014

4 ליטרמיכלכחול קטיפתי7-3013

4 ליטרמיכללבן רומנטי7-3015

  יתרונות:
מרכך	ומבשם	לאורך	זמן 	•

משמיד	חיידקים 	•
מקל	על	הגיהוץ 	•

מתאים	לכביסה	ביד	ובמכונה 	•
מקנה	לבד	תכונות	אנטי	סטטיות 	•

המלצה לשימוש יעיל:
להוסיף	ל-4	ק”ג	כביסה	כמות	של	100-50	גרם	 	•

מרכך	כביסה.
למכונות	כביסה	המוזנות	ע”י	מערכת	להזנה	 	•

אוטומטית	של	נוזלים	יש	להוסיף	400-800	מ”ל	
לכל	100	ק”ג	כביסה

כביסה

מכונת כביסה

731KLEEN MAXמרככי כביסה
תוסף אלקאלי לכביסה

תוסף אלקאלי להסרת כתמים קשים 
בתהליך הכביסה ,  לשימוש   בתהליכי 

כביסה עם מערכות מינון אוטומטיות .  

לתוצאות הטובות ביותר  
 מומלץ להשתמש כמוצר  
 משלים בשילוב עם נוזל  

 MAX 732 כביסה 

 הידעת?

 טמפ׳ מומלצת
40°-90°C

תכולהאריזהמק”ט

27 ק״גמיכל9-10208

146 ק״גחבית9-10273

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 , 	בטמפרטורה	מומלצת	שבין
  40°-90°c

כביסה

מכונת כביסה

תוספים לכביסה

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

פורמולה על בסיס 

אשלגן דלת נתרן

פריק ביולוגית
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

KLEEN MAX
תוסף כביסה להסרת כתמים 

 תוסף כביסה מרוכז על בסיס שמן 
טרפני ,  להסרת כתמים   עקשניים 

במיוחד. 

 לטיפול קל ונוח בכתמים  
 נקודתיים  מומלץ  

 להשתמש בתמיסה   ביחס 
של  1:3  באמצעות   בקבוק 

ריסוס 

קלין טיפ

תכולהאריזהמק”ט

22 ק״גמיכל9-10211

120 ק״גחבית9-10183

735

 טמפ׳ מומלצת
40°-60°C

תוספים לכביסה

יתרונות:
מכיל	 100%  חומר	פעיל!  	•

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

ואורגניים
מתאים	לכביסת	אריגי	כותנה,	פשתן	וסיבים  	• 

סינטיים
מתאים	לשימוש	גם	על	בדים	צבעוניים 	•

המלצה לשימוש יעיל:
ניתן	למרוח	את	החומר	ישירות	על	הכתם,	ולהכניס	  •

את	הבגד	לתהליך	כביסה	רגיל 
ניתן	להוסיף	את	החומר	בשלב	הכביסה	העיקרי	 	•

 כתוסף,	בטמפרטורת	עבודה	מומלצת	של
 60°c-45°  במינון	של	 1-2%	 ממשקל	הכביסה

כביסה

משאבת מינוןמכונת כביסהריסוס

733KLEEN MAX
תוסף כביסה לניקוי ,  חיטוי והלבנה 

 תוסף רב עוצמה על בסיס היפוכלוריט 
מיוצב ,  לחיטוי ולהלבנה   בתהליך 

הכביסה .  

מומלץ תמיד לבצע את  
פעולת ההלבנה בנפרד  

 מתהליכי הכביסה האחרים ,   
  KLEEN MAX ולהוסיף 
 733   למים נקיים ללא 
שילוב   חומרים אחרים 

 טמפ׳ מומלצת
45°C

תכולהאריזהמק”ט

27 ק״גמיכל9-10282

135 ק״גחבית9-10270

קלין טיפ

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

  45°c 	של	מומלצת	בטמפרטורה	אוטומטית ,  

מכונת כביסה

כביסה

משאבת מינון

חומר משתך 
)C( קורוסיבי

תוספים לכביסה
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ייעוד

יישום

שימוש יעיל

בטיחות

ייעוד

יישום

KLEEN MAX
מי חמצן 50%

תוסף להלבנה ולחיטוי בתהליכי 
כביסה תעשייתיים .  

לתוצאות מעולות מומלץ  
 לכבס בטמפרטורה   של 

  70°c  לפחות

קלין טיפ

תכולהאריזהמק”ט

30 ק״גמיכל9-10132

734

טמפ׳ מומלצת
70°C

יתרונות:
בעל	כושר	קטילה	חזק	ביותר	של	כל	סוגי 	• 

המיקרו - אנזימים
•  בעל	כושר	חיטוי	והלבנה	מעולה

•  מתמוסס	במים ,	 מתפרק	לחלוטין	ואינו	משאיר 
שאריות

מתאים	לשימוש	בכל	סוגי	הטקסטיל 	• 
•  ידידותי	לסביבה

המלצה לשימוש יעיל:
•   בשלב	ההלבנה	או	בשלב	הכביסה	העיקרי ,	 ביחס 

של	 1-2%	 ממשקל	הכביסה 
  70°c 	מעל	של	בטמפרטורה	להשתמש	מומלץ    •

)Xi( חומר מגרה

כביסה

משאבת מינון

)O( חומר מחמצן

קלין מבשם כביסה היפואלרגני לעור עדיןתוספים לכביסה

תרסיס היפואלרגני לבישום כביסה 
לעור עדין.

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3114

ריסוס

יתרונות:
מעניק	לכביסה	ריח	נעים	הנשאר	לאורך	זמן 	•

מכיל	תערובת	בשמים	ייחודיים	)בתוספת	תמצית	 	•
קמומיל(

אינו	מכיל	רכיבים	אלרגניים 	•
מתאים	גם	לבגדי	תינוקות  	•

המלצה לשימוש יעיל:
לרסס	את	החומר	לתוך	מייבש	הכביסה	לקראת	 	•

סוף	תהליך	הייבוש
ניתן	לשימוש	גם	בתוך	ארון	הבגדים	או	לכביסה	 	•

התלויה	על	חבל

כביסה

תוספים לכביסה
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ייעוד

יישום

קלין מסיר כל כתם

תרסיס לטיפול בכתמים עקשניים 
במיוחד, כגון: כתמי פירות, שומן, 

משקאות, רטבים, שוקולד, עשב, דם, 
זיעה, בוץ, איפור וחלק מסוגי הדיו.

תכולהאריזהמק”ט

750 סמ״קמרסס7-3110

  יתרונות:
שימוש	קל	ונוח 	•

אידיאלי	לטיפול	מקדים	באזורים	בעייתיים:	 	•
צווארונים,	חפתים,	מרפקים	וכדו’
מתאים	לכביסה	לבנה	וצבעונית 	•

מתאים	לכל	סוגי	הבדים	הניתנים	לכביסה	וכן	 	•
שטיחים	וריפודים

עדין	לידיים 	•

המלצה לשימוש יעיל:
לרסס	על	הכתם,	להמתין	כמה	דקות,	לשפשף	 	•

בהתאם	לצורך	ולכבס.	אם	הכתם	לא	ירד	לחלוטין,	
יש	לחזור	על	הטיפול,	עם	השהייה	ארוכה	יותר	של	

החומר	על	הבד,	אפילו	שעה	או	לילה	שלם
בשטיחים	וריפודים	שאינם	ניתנים	לכביסה,	יש	 	•

לנגב	את	הסבון	באמצעות	מגבת	ישנה	שהורטבה	
ונסחטה	היטב

ריסוס

כביסה

תוספים לכביסה
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