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1

Preparat w kolorze zielonym, do codziennego utrzymania czystości 

i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, lastriko, 

gresu, terakoty, marmuru). Posiadający doskonałe właściwości 

zwilżające, czyszczące. Nadający się do mycia ręcznego, jak i 

maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, 

pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. 

Posiadający w skladzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, 

zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję 

woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania 

przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Preparat o 

przyjemnym zapachu. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 

ml na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej 

wody przy myciu maszynowym. Zawierający w swoim składzie: 

etoksylowane alkohole tłuszczowe, sól sodowa siarczanu 2-etyloheksylu, 

sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, 

alkilopoliglukozyd, eter monometylowy glikolu propylenowego, 

niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja 

zapachowa. pH 8 ± 0,5. Gęstość 1,00 - 1,01g/cm3. Wymagane załączenie  

zaświadczenia niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, 

że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym 

składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla 

20 op.
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Środki  czyszcząco-pielęgnujące do powierzchni dużych i małych



2

Środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle 

ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, 

ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne), w kolorze 

niebieskim. Zawierający w swoim składzie: etoksylowane alkohole, eter 

monometylowy glikolu propylenowego, kompozycja zapachowa 

(limonene, linalool, hexyl cinnamal, citronellol, geraniol) 

methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, niejonowe środki 

powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole. Nie pozostawiający smug i 

zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed 

zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu zielonej herbaty. Wymagane 

właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do 

powierzchni mających kontakt z żywnością. Dozowanie: od 25 do 200 ml 

na 10 l zimnej wody. Gęstość 1,00-1,01 g/cm3. pH preparatu 8 ± 0,5. 

Wymagane załączenie  zaświadczenia niezależnego, uprawnionego 

podmiotu potwierdzającego, że zaproponowany przez producenta 

preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia 

nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia lub atest PZH. op. 5 litrów - 

kanister

30 op.

3

Antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, 

muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o 

wiśniowym zapachu w kolorze czerwonym ). Usuwający kamień i rdzę, 

resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia 

elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Zawierający w swoim 

składzie: kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, eter monometylowy 

glikolu propylenowego, fosforany, niejonowe środki powierzchniowo 

czynne, kompozycja zapachowa (benzyl alcohol). Nie zawierający kwasu 

solnego ani siarkowego. Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 

200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym 

środkiem. Gęstość 1,07-1,08 g/cm3. pH 1 ± 0,5. Wymagane załączenie  

zaświadczenia niezależnego, uprawnionego podmiotu potwierdzającego, 

że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym 

składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla 

zdrowia i życia lub atest PZH. op. 5 litrów - kanister

65 op.
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Wydajny preparat w kolorze mlecznym, bezwonny do zabezpieczania 

różnych typów podłóg np. z linoleum, PCV, lastrico, betonu. Preparat 

tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na 

zarysowania i przenikanie brudu. Posiadający właściwości 

antypoślizgowe, wyrównujące i kryjące niedoskonałości podłoża, po 

przepolerowaniu dający tzw. lusterkowy połysk. Tworzący powłokę nie 

zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. 

Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Zachowujący połysk na 

długi czas. Skład: polimery akrylowe, uretany. pH 8,8±0,5. Gęstość 1,030-

1,040 g/cm3. Kolor nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym 

produktu tj. zielony. Opakowanie kanister 5l. 

13 op.

5

Bezbarwny, silnie działający preparat bezzapachowy do zmywania 

starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach 

odpornych na alkalia, typu lastriko, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do 

stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Również do 

gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. 

Niskopieniący. Do mycia ręcznego i maszynowego. Stężenie: 5 – 25%.  

Skład: eter monobutylowy glikolu di etylenowego 5-20%, wodorotlenek 

sodu 2 -4%, 2-aminoetanol 3,5-5%, sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-

alkilo-β-alanianu <1,5%. pH 13,5±0,5. Gęstość 1,045±0,01 g/cm3. Kolor 

nakrętki zgodny z kodowaniem kolorystycznym produktu tj. zielony.   

op,. 5 litrów - kanister

25 op.

RAZEM

W  ramach oferowanego pakietu, Wykonawca na  czas trwania umowy zagwarantuje nieodpłatne użyczenie systemów dozujących, w ilości 4 szt. umożliwiającej 

codzienne używanie preparatów na wszystkich oddziałach. System powinien pozwolić na podłączenie jednocześnie 4 różnych środków chemicznych w różnych 

stężeniach, posiadać przycisk spustowy do dozowania z możliwością blokady. Wskazane natężenie przepływu 16 l./min.

Oferowane produkty muszą być zaopatrzone w czytelne, wodoodporne, nieścieralne etykiety w języku polskim o niezmienionej treści (bez ręcznie nanoszonych 

zmian na etykiecie).

Zamawiający żądać będzie próbek do każdej pozycji w celu potwierdzenia że oferowany asortyment spełnia wymogania stawiane przez Zamawiającego. Próbki 

oferowanych produktów chemicznych winny być w oryginalnym najmniejszym opakowaniu handlowym (nie mniejsze niż 1L w przypadku koncentratów i nie mniejsze 

niż 500 ml w przypadku produktów gotowych do użycia) z oryginalnymi wodoodpornymy, nieścieralnymi etykietami o niezmienionej jednolitej treści (bez nanoszenia 

zmian ręcznych na etykiecie).


