Hagleitneri käsitsi doseeritud kemikaalide ideaalsed doseeringud ja nende pH-väärtused
hind
Köögihügieen
ecosol POWDER
ecosol GLASS
fox ANTIBAC
RADIKALIN
bellaVIT
STEAMER
combiCLEAN
grillBLITZ
niroGLANZ
ecosol DESCALER

mehaanilised nõudepesuvedelikud ja pulber ecosol
doseerimine
1,5...4 g/l veele (sõltuvalt mahutist ja saastumisest)
2,5...4 ml/l veele vastavalt dosingPUMP sättele
50 ml 10 l veele
50 ml 10 l veele või puhas
puhas ja säästukasutus
puhas, üle 60 °C – kasutades koos pump-sprayBOTTLE-iga
automaatne katmine Steameriga
puhas, üle 50 °C, töödelda 5...10 minutit, seejärel loputada
puhas, õhuke katmine (püstised pinnad)
nõudepesumasin: sisestada 500 ml pump-sprayBOTTLE ja täita veega,
tühjendada leotusvedelikust, pihustada sisse, lasta mõjuda 10 minutit,
uhada 2...3 korda ainult veega, tühjendada uuesti vedelikust ja loputada

kohvimasin: 50 ml/l kuumale veele, filtreerida ja loputada
ecosolIMMERSION DETERGENT
nõudepesumasin: 300 ml 10 l veele, 1 h jooksul 70 °C
käsitsi : lasta mõjuda üle öö, (lauahõbe (TIP!) ja toidunõud)
ecosolSTARCH EX
kasutamiseks üksnes tehnilisele toele, sobiv üksnes leelisekindlatele
materjalidele!
Pesumajahügieen
havon INTEXO
havon INTEXO COLOR
havonPERFECT
havonCOLOR
havonULTRA
havonFEIN
havonSOFT 4
havonMILD
havon P6PLUS

havonPOWER
havon CHLOR TABS
havonFS
havonACTIVE
havonCALC
havon V8

pH
leelisene
leelisene
neutraalne
leelisene
neutraalne
leelisene
leelisene
leelisene
neutraalne
happeline

pH-väärtus
11,8...12,2
~ 14
~ 5...7
~ 11,4
6,5...7,5
~ 13...14
> 14
> 14
~ 5,5...8,5
<2

neutraalne 8...8,6
leelisene

> 14

süsteem havon MANUAL
doseerimine
nõudepesumasin: 12...35 ml/kg kuivale pesule
käsitsi: 40...50 ml 10 l kuumale veele
nõudepesumasin: 14...35 ml/kg kuivale pesule
käsitsi: 35...80 ml 10 l kuumale veele
10...40 ml/kg kuivale pesule
10...40 ml/kg kuivale pesule
20...55 ml/kg kuivale pesule
20...30 ml/kg kuivale pesule
6 ml/kg kuivale pesule vastavalt dosingPUMP sättele
22 ml/kg kuivale pesule vastavalt dosingPUMP sättele
5,5 ml/kg kuivale pesule
leotus: 5 ml segatud 1 l veega
dosingPUMP: 100 ml 1 l veele, enne triikimist
Vedel eripleegitus: 5...15 ml/kg kuivale pesule
leotus: 20 ml 5 l kuumale veele, kuni 1 h
1 tablett/kg pesule – 1 h leotus
doseerida puhtalt dosingPUMP sättega, lasta mõjuda 15 minutit, üle 40 °C

pH-väärtus

leotus: 20...30 ml/kg kuivale pesule 1...2 h
nõudepesumasin: 10...30 g/kg kuivale pesule koos pesuvahendiga
üle 5/10°dH : 10 g 10 l veele koos pesuvahendiga
üle 22°dH : 20 g 10 l veele koos pesuvahendiga
pesemistõhustaja / eelpesuvahend 10/15 ml/kg kuivale pesule

leelisene

~ 9,5...10,5

leelisene

~ 9,2...10,2

neutraalne 8...8,5
neutraalne 8...8,5
leelisene
leelisene
leelisene
neutraalne
happeline
happeline
happeline

~ 10,2...10,8
~ 10,2...10,8
~ 10,2...10,8
7,8
3...4
~ 3...4
3...4,5

happeline

3...4,5

happeline ~ 5,5
neutraalne ~ 7

neutraalne

HHI

vähim hind
kasutusvalmis

Majahoidjahügieen
- una unaSANITARY
unaACTIVE
unaNEUTRAL
unaFLOORSTAR
unaALLROUND
unaGLASS

Põrandapuhastus
keskkonnasõbralik. looduslik. aktiivne.
doseerimine
20 ml / 10 l
20 ml / 10 l
30 ml / 10 l või puhas
20 ml / 10 l
käsitsi: 20 ml / 10 l
(käeshoitav) kõrgsurvepesur: 50 ml / 10 l
puhas

pH-väärtus

happeline
leelisene
neutraalne
neutraalne
leelisene

~ 2,6
~ 12,4...12,8
~ 6...7
~ 7,5
~ 8,5

leelisene

10...11

leelisene
leelisene
leelisene

~ 10,5...11
~13...13,6
~ 12

leelisene
leelisene
leelisene
leelisene

~ 8,5
~ 8,5...9
~ 8,5
~ 8,3...8,8

põranda põhipesuvahendid

SKAT
ZACK
stoneCLEAN

doseerimine
1...2,5 l / 10 l
1...1,5 l / 10 l
põranda põhipesuvahendid: 1...2 l / 10 l
põrandapesuvahendid igapäevaseks puhastamiseks: 50...100 ml / 10 l

põrandakatted
utilitULTRA
tsWACHS
hartex2000
BASIS
SIVEX

doseerimine
puhas
puhas
puhas
puhas
kivipõrand: 1 : 1 pesuvahend/vesi
puhas

põrandapesuvahendid igapäevaseks puhastamiseks:
doseerimine
wp3
100...200 ml / 10 l
softSOAP
50...100 ml / 10 l

neutraalne ~ 6,7...8,4

leelisene
leelisene

~ 10...10,5
~ 9...10

põrandavaiba pesuvahendid
carpetSPRAY
carpetPRO
carpetSHAMPOO

doseerimine
puhas
100 ml/l
0,5...2 l / 10 l

leelisene
~ 11...12,6
leelisene
~ 12...13
neutraalne ~6...6,8

doseerimine
25...100 ml / 10 l
25...100 ml / 10 l
25...100 ml / 10 l

neutraalne ~ 6,5
leelisene
11,4
leelisene
~ 8,6...9,4

doseerimine
puhas
puhas

happeline ~ 2,5
neutraalne 6...8

põranda masinpesuvahendid
hacoSHINE
hacoAUTOMAT
hacoALCOHOL
põranda eripesuvahendid
hacoMARMOR
mopSPRAY

sanitaarhügieen
easySPRAY
perlGLANZ

UROPHEN
K FORTE
hagodorSPRUCE
hagodorLILAC
toilettenÖL CLASSIC
toilettenÖL FRESH
X PRESS
CLOSOL
whiteMARINES

vedelpesuvahendid
doseerimine
puhas
60 ml / 10 l või puhas
bakterivastane: 350 ml / 10 l
baktereid hävitav: 700 ml / 10 l
puhas (kasutada kindaid)
2 l / 10 l puhas (kasutada kindaid)
põrand ja plaadid 80 ml / 10 l
sanitaarpuhastus: puhas
põrand ja plaadid 80 ml / 10 l
sanitaarpuhastus: puhas
puhas
puhas
100 ml puhas (orgaanilisele materjalile)
ennetav: 20 ml
puhas (pulber)
puhas (kuubikud)

pH-väärtus
happeline
happeline

~ 2,6
1,5...2

happeline < 0,5
happeline ~ 2,5
neutraalne ~ 6...7,5
neutraalne 7,4
neutraalne ~ 7
neutraalne ~ 7
leelisene
> 14
happeline 2
neutraalne ~ 6...8

universaalpesuvahendid
FOX
orangePOWER
all-purposePASTE
acidDETERGENT

doseerimine
30...60 ml / 10 l
25...100 ml / 10 l
1...3 supilusikat / 10 l
puhas

neutraalne
neutraalne
leelisene
happeline

6,5...7,5
7...7,5
~ 9,5...10,5
~ 3,9...4,4

doseerimine
puhas, õhuke käega ringikujuga liigutustega katmine
puhas
puhas, 30 cm kauguselt pihustiotsiku abil
puhas, 30 cm kauguselt pihustiotsiku abil
puhas

happeline
neutraalne
neutraalne
neutraalne
leelisene

~ 1,5
~ 6...8
~ 6,5
~ 6,5
~ 10,4

eritooted
metallGLANZ/SHINE
möbelPOLITUR/POLISH
deoFRESH
sunFRESH
glassEFFEKT
desinfektsioon
hygienicDES FORTE
hygienicPERFECT
hygienicPLUS
hygienic3000
hygienicVIRUZID

pH-väärtus
doseerimine
puhas, toimeaeg: 1 minut (microfiber/safetyWIPES abil)
200 ml / 10 l, toimeaeg: 15 minutit (HEP B: 30 minutit)
puhas, toimeaeg: 1 minut (microfiber/safetyWIPES abil)
200 ml / 10 l, toimeaeg: 15 minutit (HEP B: 30 minutit)
5...20 ml/l, toimeaeg: 5...60 minutit (kasutada kaitseprille!)

neutraalne
leelisene
neutraalne
neutraalne
happeline

~ 6...7,5
~ 9,8
~ 6...8
~ 6...8
3...4
HHI Export

