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Gépi tisztítás
Ipari tisztítás

www.kiehl-group.com

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,

ápoláshoz és higiéniához

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com 

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Automatenreinigung_HU_05_2017.indd   1 12.05.17   09:23



Dopomat-brillant
Gépi tisztítószer és fényesítő 
ápolószer

s Vízálló felületek kíméletes tisztítására
s Ápoló anyagokkal
s Önfényező
s Csúszás gátló

Corvett
Finomszemcsés kőpadlók 
tisztítószere

s Erősen lúgos 
s A pórusok mélyéig hatékony

Dopomat-forte
Lúgos ipari tisztítószer

s Olajkiválasztónak is használható
s Oldja a gépolajat és -zsírokat, kormot,

grafit- és kipufogógáz okozta 
szennyeződéseket

Dopomat-secur
Gépi tisztítószer csúszásgátló 
és ápoló összetevőkkel

s A DIN 18032 alapján minősített, így
akár sportcsarnokoknál is alkalmas

s Idősek otthonában és kórházakban
is alkalmazható

s Kimagasló eredmények
s Fékezett habzás
s Hatékony tisztítóerő
s Megbízható
s Magas hatékonyság
s Környezetkímélő
s Értéktartó

Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is 
(lásd árlista ill. termékismertető).

Rollomat
Mozgólépcsők és mozgójárdák 
tisztítószere

s Speciális gépi tisztítószer
mozgólépcsők és mozgójárdák 
tisztítására

Dopomat
Intenzív- és gépi tisztítószer

s Csíkmentes száradás
s Mindenféle olajos- és zsíros

szennyeződésekre

Hodrupa A
Magasnyomású- és gépi 
tisztítószer korróziógátló 
összetevővel

s Tűz által sérült felületek tisztítására
is alkalmas

s Olajkiválasztónak is használható

Dopomat-intenso
Nagy teljesítményű tisztítószer 
koncentrátum

s Durva ipari szennyeződések spontán
feloldása

Dopomat SNF
Ipari tisztítószer

s Speciálisan az autóipar területeire
kifejlesztett

s Nem tartalmaz szilikont
s Nem tartalmaz komplexképzőt

Gommasol
Gumicsík eltávolító

s Gumicsík és gumi(le)kopás eltávolítására
s Erősen szennyezett ipari területeken

és csarnokokban alkalmazható
s Illatszegény és könnyen kezelhető

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
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További kiváló tisztító- és ápoló 
termékek:

Extra-Fit
Festék-, és ragasztómaradványok-eltávolító

OrangePro
Gyanta-, kátrány- és folteltávolító

DIN 18032 Rivamat
Tenzidmentes speciális 
tisztítószer

s Különösen alkalmas gépi tisztításra 
s Kiváló teljesítmény enzimek, foszfátok

és tenzidek nélkül
s Európai környezetvédelmi jellel 

Automatenreinigung_HU_05_2017.indd   2 12.05.17   09:24


