КРИСАЛ БАЛКАН РВД ООД
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ЕКОЛОГИЧНИ И БЕЗОПАСНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ * ЦЕНОВА ОФЕРТА
продукт
описание
опак.
обем
PIP (BAC)
1

Allergy Free
пробиотичен почистващ
спрей против акари и
причинените от тях
алергии

2

PIP Sanitary cleaner

пробиотичен препарат за
всички видове силно
замърсени и подове,
интериорни и санитарни
повърхности. Премахва
неприятните миризми.
Концентрат
3

Economic Pro
универсален силно
концентриран пробиотичен
препарат за почистване на
всички повърхности в дома,
офиса и обществени
заведения

4

BAC Unblocking

27.36

Многофункционален почистващ препарат обогатен с пробиотични
бактерии, силно концентриран с дълготраен ефект върху
замърсяванията. Почиства и обезмирисява бързо и щателно,
създава и поддържа здравословна микробиологична среда, като в
повечето случаи прави дезинфекцията излишна. Безопасен за
всички миещи се повърности, кожата и облеклото, премахва
неприятните миризми. С приятен аромат, биоразградим.
Разреждане: 1-5% (1% =10 ml в 1 L топла вода).

бутилка

1L

23.52

туба

5L

105.84

1L

24.96

5L

112.32

Почистващ препарат съчетал съвременни детергенти с паралелното бутилка
действие на пробиотици. Отстранява всички видове органични
замърсявания върху всякакви повърхности. Елиминира
туба
неприятните миризми. Почиства дълбочинно и има дълготраен
ефект. Създава и поддържа здравословна микрофлора. Безвреден за
всички повърхности. Концентрат. Разреждане 0,5 – 10% на 1 L топла
вода (1% = 10 ml в 1 L вода).

Пробиотичен препарат за почистване на вода във водопроводни
тръби и резервоари. Разгражда образувалите се биофими.
Концентрат. Разреждане: 100 ml в 1 000 L вода.

бутилка

1L

39.36

Пробиотичен концентрат за микробиологично почистване на водни бутилка
пробиотици за чисти водни басейни (рибни стопанства, езера, аквариуми и др.) Поддържа
здравословна микробиологична среда през целия сезон
басейни

1L

36.00

PIP Plus Water

7

PIP Dish Soap
пробиотичен гел (веро)
за домакински съдове и
чинии, концентрат

Пробиотичен препарат за измиване на съдове, разработен на базата бутилка 400 ml
на иновативни открития. Почиства дълбоко и щателно, създава
безопасна микрофлора, като намалява риска от развитие и
туба
5L
разпространение на патогени. Не предизвиква алергии.

PIP Shower Gel

Има ефективна почистваща способност и дълготрайна
микробиологична защита върху кожата и косата. Много нежен към
кожата и подходящ за често прилагане.

PIP Hand ProbioGel

Пробиотичен гел с антибактериално, противогъбично и ограничено бутилка
противовирусно действие. Създава върху кожата здравословна
микрофлора, не изисква употребата на вода.

пробиотичен гел за
измиване на тяло и коса
пробиотичен почистващ
гел за ръце
ZYMBIOSE
Ензими течни
за универсално и
ефективно почистване на
всички повърхности,
кухненско оборудване,
филтри, ширмове, подове
БИОЦИД
11

200 ml

29.76

PIP Pond Plus

10

спрей

1L

6

9

Препарат подобряващ качеството на живот на страдащите от
алергии ( алергична астма, хрема, конюнктивит и дерматит).
Патентованата формула от пробиотици стабилизира окръжаващата
среда, като намалява алергените (вредните натрупвания от
екскременти на прахови акари). Използва се върху спални завивки,
матраци и мека мебел. Силно ефективен.

бутилка

за микробиологично
почистване на пит. вода

8

ПОБИОТИЦИ (БАКТЕРИИ) ЗА ПОЧИСТВАНЕ

За отпушване и основно почистване на канализационни тръби
(шахти) в битови и обществени сгради. Разгражда наслагванията и
обезмирисява. Концентрат. Разрежд: 50-100 ml в до 1 L вода

бактериален препарат за
отпушване на канали
5

цена

Дезинфектант
Икономик

бутилка 400 ml

7.80
78.00
9.60

30 ml

4.20

1L

24.30

ЕНЗИМИ
Силно концентриран, изключително универсален и ефективен
почистващ препарат за кухненско оборудване, филтри, ширмове,
климатици, техн.оборудване, подове, фуги и гранитогрес в хран.вкусовата промишленост, ресторанти, дома и офиса. Разгражда
органичните замърсявания и отстранява неприятните миризми.
Разреждане: от 3 до 100 ml в 1 L гореща вода t° 50°-60°С

бутилка

бутилка 500 ml

12.30

бутилка

1L

10.08

туба

5L

33.60

ДЕЗИНФЕКТАНТ

Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно и частично
вирусоцидно (вируси с обвивка, вкл. HBV и HIV) и алгицидно
действие с области на употреба:
за дезинфекция на
Дезинфекция в здравни и лечебни заведения на всякакъв вид
повърхности в здравни и
повърхности (стени, подове, мебели); повърхности и оборудване в
лечебни заведения,
кухненски сектори; тоалетни и повърхности в санитарни
обекти за производство и
търговия с храни, обекти с помещения; дезинфекция на медицински и стоматологични
инструменти след тяхното използване и преди стерилизация.
обществ. предназначение
(училища, детски градини), Разрежд: 1 % -експозиция 5 мин. (10 ml биоцид/1 L вода)
Дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе, складови
медиц. и стоматологични
инструменти. Отстраняване помещения; машини за изваждане, транспорт на картофи за семе;
на алги. Не съдържа хлор. отстраняване на алги от повърхости (стени, подове, градинска
мебел ) в оранжерии и бита: Разреж: 4-6% -експозиция 5 мин.
Концентрат.

12

13

ECONOMIC

ОТДЕЛИТЕЛИ (ОБЕЗМАСЛИТЕЛИ) НА ВОДНА ОСНОВА

за стъкла и огледала

Безвреден и безопасен почистващ препарат за стъклени, огледални
и някои видове иноксови повърхности. Почиства и обезмаслява,
сваля статичния заряд. Без спирт. Готов за употреба

пулв.
туба

500 ml
5L

2.76
6.48

За почистване на всички видове диоптрични и слънчеви стъкла на
очила. Без спирт, антистатик. Готов за употреба.

пулв.
пулв.

20 ml
70 ml

2.10
3.00

Screen Cleaner

Почистващ спрей за монитори, TFT дисплеи,ТV екрани и
копирни апарати. Антистатик. Готов за употреба.

пулв.
пулв.

70 ml
200 ml

3.18
4.20

Office cleaner

Почиства и обезмаслява бързо и качествено гладки повърхности –
пластмаса, дърво, кожа и офис техника. Безопасен за всички
повърхности и уплътнения. Антистатик. Готов за употреба.

пулв.

500 ml

3.96

Почиства и обезмаслява бързо и качествено всички видове
повърхности (дърво, пластмаса, кожа, стъклокерамика, метал).
Подходящ за почистване на хладилници и хладилни витрини,
премахва никотинови наслагвания. Антистатик.

пулв.
пулв.
туба

500 ml
720 ml
5L

3.96
4.32
18.60

Почиства дървени и пластмасови повърхности (батути, детски
пързалки, автомобилни табла), като оставя защитен силиконов
филм. Антистатик. След нанасяне разтърквайте и подсушете.

пулв.

720 ml

6.18

туба

5L

34.62

Перфектно почиства и обезмирисява повърхности замърсени от
домашни любимци. Безвреден за животните, хората и
повърхностите. Готов за употреба. Нанесете, изчакайте малко и
отстранете с хартиена или друга кърпа.

пулв.

500 ml

5.40

пулв.

200 ml

3.54

Концентриран препарат за ръчно почистване и пране на килими,
мокети и дамаски. За да отстраните петна, нанесете от концентрата,
след което използвайте разреждане 1:8 или 1:10.

бутилка

1L

7.86

туба

5L

30.60

Концентриран препарат за машинно почистване и пране на
килими, мокети и дамаски. За да отстраните петна, нанесете от
концентрата, след което използвайте разреждане 1:8 или 1:10.

бутилка
туба

1L
5L

8.28
32.40

Безопасен препарат за ръчно почистване на твърди подови
настилки (теракот, ламинат, балатум, гранитогрес). Перфектно
отстранява замърсяванията. Концентрат. Разреждане 1:250.

бутилка
туба

1L
5L

3.96
12.84

туба

5L

13.92

бутилка
туба

1L
5L

9.60
31.20

Glass
Glasses
за очила

14

за монитори
15

за всички повърхности
в офиса
16

Home Office Hotel
универсален
обезмаслител,
готов за употреба

17

Cockpit

почистващ препарат на
силиконова основа
18

Cat & Dog

за отстраняване на
замърсявания от домашни
любимци
19

Spot

Перфектно отстранява петна с органичен произход от всякакъв вид
за отстраняване на петна от текстил. Безвреден за тъканите. Нанесете, разтъркайте и изперете
или отстранете със суха кърпа. Готов за употреба.
тъкани

20 Carpet ръчно
за почистване на килими,
мокети и дамаски
21

Carpet машинно
за почистване на килими,
мокети и дамаски

22

Floor ръчно
за подови настилки с
аромат на бор или лимон

23

Floor машинно
за подови настилки с
аромат на бор или лимон

24

25

Kitchen G5 обезмаслител Почистващ гел за фурни, грилове, стъклокерамика, въздуховоди.
за кухненско оборудване

Силен обезмаслител, Безопасен за оборудването, уплътненията и
хората. Готов за употреба.

Industrial

Препарат за почистване на техническо оборудване и елементи.
Мощен обезмаслител, подходящ за многократно използване във
вибрационни вани. Позволява разреждане до 1:10. Концентрат.

бутилка
туба

1L
5L

13.20
44.94

Почиства и обезмаслява щателно. Гелообразната му струкура го
прави подходящ за почистване и на вертикални повърхности.
Безопасен за оборудванията и уплътненията. Готов за употреба.

бутилка
туба

1L
5L

14.16
48.48

пулв.
туба

500 ml
5L

4.38
35.22

Гел за ръчно и автоматично пране подходящ за всякакъв вид
тъкани. С мека и защитаваща влакното формула, адаптирана за
комплексна защита на дрехите, като се постига защита на цвета. Не
съдържа фосфати, хипоалергичен. Препоръчва се за пране на
детски дрехи и за дрехи на хора с чувствителна кожа. Изпира
перфектно всички петна. За професионална и домашна употреба.

бутилка
35 дози

2L

8.70

Създаден на основа на натурални компоненти, не предизвиква
алергични реакции и дразнене на кожата. Съдържа
антибактериални съставки. Изпира перфектно, като премахва
сивия отенък на дрехите. За професионална и домашна употреба.

торба
16 дози
167 дози

1 kg
10 kg

3.84
33.60

индустриален
обезмаслител
26

Industrial G5
гелообразен обезмаслител
за техническо оборудване
ACID

27 Acid
за почистване на варовик
по метални повърхности,
санитарни помещения и
техническо оборудване
Lora Paris
28 Гел за пране с

натурални съставки

за бели и цветни тъкани,
базиран на известният
Черен африкански сапун и
масла от шия и какао
29

Безопасен препарат за машинно почистване на твърди подови
настилки (теракот, ламинат, балатум, гранитогрес). Перфектно
отстранява замърсяванията. Концентрат. Разреждане 1:250.

Прах за пране

универсален за бели и
цветни тъкани на основата
на натурални съставки
01 февруари 2017

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВАРОВИК
Перфектно отстранява варовик от санитарен фаянс и метални
повърхности, като след почистване крановете стават бляскави и по
бавно се натрупват варовикови отлагания. След нанасяне
изчакайте малко и изплакнете. Готов за употреба. Може да се
разрежда при ежедневна поддръжка или в затворени системи.
ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ФРАНЦИЯ

Всички цени са в BGN и с включен ДДС

