ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο απαιτητικός χώρος καθαρισμού και περιποίησης των κτιρίων επιβάλλει τη χρήση επαγγελματικών προϊόντων. Η
AUTOSMART σχεδίασε, παρήγαγε και προτείνει εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού, περιποίησης, απολύμανσης και
συντήρησης των κτιρίων, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, οικονομία και ασφάλεια στη χρήση τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

BIOCIDAL CLEANER

Απολυμαντικό - καθαριστικό, ιδανικό για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό
οχημάτων μεταφοράς τροφίμων, τοίχων και πατωμάτων. Αποτελεσματικό ενάντια
σε μία μεγάλη γκάμα βακτηριδίων και μυκήτων. Είναι άοσμο, βιολογικά διασπώμενο
και δεν περιέχει διαλύτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το χέρι είτε με πλυστικό
μηχάνημα κρύου νερού.

FLOORSMART CLEANSE
Καθαριστικό πατωμάτων χαμηλού αφρού, εξαιρετικά συμπυκνωμένο. Διεισδύει
και διαλύει λάδια και γράσα σαν διαλύτης, ενώ παράλληλα γαλακτωματοποιεί και
απομακρύνει τη βρωμιά διευκολύνοντας την αφαίρεσή της στο ξέβγαλμα. Είναι
κατάλληλο για χώρους εργασίας διότι αποτρέπει την ολισθηρότητα του δαπέδου
και είναι πολύ οικονομικό και μη τοξικό για χώρους που σχετίζονται με τρόφιμα.
Ιδανικό για καθημερινή χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για μηχανήματα.

G 101
Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, πολύ οικονομικό, συμπυκνωμένο και μη
καυστικό. Η δράση του είναι ισχυρή ενάντια σε οποιαδήποτε σκληρή βρωμιά όπως
γράσα, λάδια και μελάνι, ενώ αφαιρεί και το στρώμα πίσσας και νικοτίνης που
προκαλεί το τσιγάρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στα περισσότερα
υλικά, όπως γυαλί, ύφασμα, πλαστικό, λάστιχο και βινύλιο, χωρίς να προκαλεί
θαμπάδες ή αλλοιώσεις στις επιφάνειες. Κατάλληλο επίσης για συνεργεία
καθαρισμού και οικιακή χρήση, για τον καθαρισμό πατωμάτων και inox επιφανειών.

GLASS CLEAR
Καθαριστικό τζαμιών σε υγρή μορφή. Στεγνώνει γρήγορα, είναι εύκολο στη χρήση
και απομακρύνει αμέσως τη σκόνη, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη νικοτίνη και τη
θαμπάδα από τα τζάμια. Το προϊόν εφαρμόζεται με σπρέι και αν τυχόν ψεκαστεί
παραπάνω ποσότητα, δεν αφήνει σημάδια στα πλαστικά, τις τσιμούχες και τα
υφάσματα, καθώς δεν περιέχει αμμωνία.

GLASS GLOW
Καθαριστική - στιλβωτική αλοιφή τζαμιών για πολύ δύσκολες δουλειές. Αφαιρεί
στη στιγμή λεκέδες από νικοτίνη, άλατα, έντομα, κόλλα, κερί και ατμοσφαιρική
ρύπανση. Περιορίζει τις αντανακλάσεις του φωτός και δεν επιτρέπει στο νερό της
βροχής να στέκεται και να δημιουργεί κηλίδες στα τζάμια. Χωρίς σιλικόνη.

NON CAUSTIC SANITISER
Ισχυρό καθαριστικό - απολυμαντικό το οποίο προσφέρει άψογα αποτελέσματα σε
ευαίσθητες επιφάνειες αλουμινίου, εξοπλισμούς και εγκαταστάσεις από ανοξείδωτο
χάλυβα. Η σύστασή του διευκολύνει την αποτελεσματική απομάκρυνση ενός
μεγάλου φάσματος παθογόνων μικροοργανισμών καθώς περιέχει πανίσχυρα
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ζιζανιοκτόνα. Είναι ιδανικό επίσης για τον καθαρισμό τοίχων και πατωμάτων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πλυστικό μηχάνημα.

PAN DANDY
Συμπυκνωμένο υγρό για πλύσιμο πιάτων. Η ειδική του σύσταση αφαιρεί πλήρως
τόσο τα λίπη όσο και τα ξερά υπολείμματα φαγητού. Είναι οικονομικό καθώς
απαιτείται μικρή ποσότητα για την εφαρμογή, ευγενικό με τα χέρια, διασπάται
βιολογικά και δε ρυπαίνει το περιβάλλον.

PLUS 10
Καθαριστικό - απολιπαντικό δαπέδων για δύσκολες εργασίες, με πολύ γρήγορη
δράση. Έχει συμπυκνωμένη σύνθεση συντελώντας στην αφαίρεση ακόμη και των
πιο επίμονων λεκέδων, ενώ περιέχει και ειδικά συστατικά κατά της σκουριάς. Πολύ
αποτελεσματικό για τον καθαρισμό δαπέδων από λάδια, γράσα και άλλους ρύπους.
Γαλακτωματοποιείται με νερό για ευκολότερο ξέπλυμα.

PROMENADE
Γυαλιστικό - προστατευτικό πατωμάτων ιδιαίτερα ανθεκτικό στα γδαρσίματα.
Προστατεύει και γυαλίζει όλα τα πλαστικά, διακοσμητικά και βιομηχανικά δάπεδα
για πολύ καιρό. Παρέχει μεγάλη κάλυψη ενώ στεγνώνοντας αφήνει ένα φωτεινό,
αντιολισθητικό γυάλισμα που διαρκεί, χωρίς να δημιουργεί κιτρινίλες στην
επιφάνεια.

TREBLE X
Όξινο καθαριστικό, γρήγορο και αποτελεσματικό, για πολλές χρήσεις. Ιδανικό για
την απομάκρυνση στερεοποιημένου τσιμέντου και ασβεστίου από όλες τις
επιφάνειες. Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό και τη λείανση τσιμεντένιων
δαπέδων πριν από το βάψιμο, τον καθαρισμό τούβλων, καθώς και την αφαίρεση
αλάτων ή σκουριάς από διάφορα μηχανήματα.

TRIPLE FOOD
Πανίσχυρο και συμπυκνωμένο απορρυπαντικό χωρίς διαλύτες. Απομακρύνει
εύκολα δύσκολους λεκέδες από λίπη, αίμα, γράσα και καμμένα υπολείμματα.
Ιδανικό για χρήση σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, εργοστάσια, συνεργεία και
οχήματα μεταφοράς τροφίμων. Απαλλάσσει πλήρως τις επιφάνειες από βακτηρίδια
και μικρόβια, περιορίζοντας την ανάγκη της αποστείρωσης. Δεν βλάπτει το
περιβάλλον.

TRIPLE
Καθαριστικό - απολυμαντικό βαθιάς δράσης, αποτελεσματικό ενάντια σε μια
μεγάλη γκάμα βακτηριδίων. Απομακρύνει εύκολα λίπη, πρωτεΐνες και καμμένα
υπολείμματα από τις επιφάνειες. Ιδανικό για εργοστασιακές εγκαταστάσεις και
μηχανήματα, κινητήρες και σασσί αυτοκινήτων.

Βέλτιστος δείκτης απόδοσης (ΒΔΑ)...

Είναι ο δείκτης που προσδιορίζει την ελάχιστη αναλογία αραίωσης χημικού προϊόντος με ταυτόχρονη
μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Πρακτικά η απόκλιση από τον ΒΔΑ σημαίνει είτε σπατάλη αναλωσίμων
ή «φτωχό» αποτέλεσμα. Με την υποστήριξη του συμβούλου Autosmart σε θέματα τεχνικών ρυθμίσεων του
εξοπλισμού σας και εκπαίδευσης του προσωπικού σας, θα εξασφαλίσετε ότι σε κάθε εφαρμογή των
προϊόντων μας επιτυγχάνετε τον ΒΔΑ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ / ΥΓΙΕΙΝΗ

BIO BRISK

Βιολογικό απολυμαντικό - καθαριστικό προηγμένης τεχνολογίας. Περιέχει ειδικά
βακτήρια που εξαφανίζουν όλους τους λεκέδες από λάδια, γράσα, λίπη και
πρωτεΐνες. Ιδανικό για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών από γάλα, εμετό,
ούρα, τροφές και αίμα, σε πατώματα και μοκέτες. Απολυμαίνει το χώρο και εμποδίζει
την ανάπτυξη μικροβίων για πολύ καιρό μετά τη χρήση.

MULTIFRESH
Καθαριστικό - αρωματικό. Κατάλληλο για χρήση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες.
Είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μαλακών και σκληρών επιφανειών όπως λάστιχα,
τζάμια, επιφάνειες από βινύλιο και πλαστικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και
για τον καθαρισμό πατωμάτων, αφήνοντας φρεσκάδα λεμονιού στο χώρο. Είναι
βιολογικά διασπώμενο και δεν περιέχει διαλύτες.

PEAR DROPS
Συμπυκνωμένο διάλυμα το οποίο εφαρμόζεται για την εξουδετέρωση έντονων
οσμών. Είναι ιδανικό τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση, καθώς
απομακρύνει κάθε δυσάρεστη μυρωδιά από κάδους απορριμμάτων, σωλήνες
αποχέτευσης και επιφάνειες κουζίνας, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα του
διαρκεί. Χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από κέντρα ανακύκλωσης και
καθαρισμού σκουπιδιών και λυμάτων.

PINE DISINFECTANT
Ισχυρό απολυμαντικό το οποίο καταπολεμά την ανάπτυξη όλων των συνηθισμένων
παθογόνων μικροβίων και αναστέλλει την εξάπλωσή τους. Είναι οικονομικό στη
χρήση καθώς δεν απαιτείται μεγάλη ποσότητα για την εφαρμογή του και αφήνει ένα
ευχάριστο άρωμα πεύκου. Ιδανικό για τουαλέτες, μπάνια, πατώματα και νεροχύτες.

QUATTRO
Ισχυρό απολυμαντικό το οποίο περιέχει ανθεκτικά, ευρέου φάσματος τετραμερή
ζιζανιοκτόνα. Άοσμο και μη τοξικό, απολυμαίνει πλήρως καθαρές επιφάνειες και
επιφάνειες εργασίας, εξασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων υγιεινής όπου αυτοί
απαιτούνται. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

SENTRY
Παχύρρευστο καθαριστικό - απολυμαντικό για την τουαλέτα. Εξουδετερώνει τα
μικρόβια και μέσα στο νερό. Απομακρύνει τέλεια το πουρί και κάθε είδους λεκέδες.
Είναι οικονομικό, δρα γρήγορα και αποτελεσματικά, έχει ευχάριστο άρωμα και
διαρκεί πολύ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ακόμα και σε επιφάνειες από
ανοξείδωτο ατσάλι.

SINK, TAP & TILE
Εξαιρετικό καθαριστικό - απολυμαντικό γενικής χρήσης για το μπάνιο.
Απολυμαίνει και καθαρίζει τα είδη υγιεινής από την πρώτη κιόλας εφαρμογή,
εξουδετερώνοντας τις άσχημες μυρωδιές που προκαλούνται από τα βακτήρια,
αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Είναι ιδιαίτερα σκληρό με τα άλατα και κάνει τις
μπαταρίες και τα εξαρτήματά τους να αστράφτουν σαν καινούργια.
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COLOR OFF

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Πανίσχυρο καθαριστικό χεριών με φυσικά μαλακτικά. Δεν περιέχει διαλύτες.
Απομακρύνει και τις πιο επίμονες βρωμιές από μπογιές, μελάνι, κόλλα και λάδια.
Διασπάται βιολογικά και είναι φιλικό στο περιβάλλον. Ιδανικό για πολύ συχνή χρήση.

EXTRA HANDS
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τα χέρια με υπέροχο άρωμα. Έχει ειδική
σύσταση αποτελούμενη από μικροσκοπικούς κόκκους, οι οποίοι συντελούν στην
απομάκρυνση ακόμη και των πιο δύσκολων ρύπων. Δεν περιέχει διαλύτες και
λανολίνη. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα γράσα και τα λάδια από τα χέρια ενώ
παράλληλα τα προστατεύει από την ξηρότητα χάρη στα ενυδατικά στοιχεία που
περιέχει.

HAND & BODY SOAP
Υγρό σαπούνι εξαιρετικής ποιότητας. Χωρίς διαλύτες. Περιέχει ενυδατικά
συστατικά και μαλακτικές ουσίες. Αρκετά απαλό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν κανονικό αφρόλουτρο.

HAND CANDY
Ισχυρό καθαριστικό χεριών, ειδικά σχεδιασμένο για συχνή χρήση καθώς δεν
περιέχει λανολίνη και διαλύτες. Αποτελείται από φυσικά μαλακτικά δέρματος και
μικροσκοπικούς κόκκους για την απομάκρυνση και των πιο δύσκολων ρύπων.

HAPPY HANDS
Προστατευτική κρέμα για τα χέρια η οποία προφυλάσσει από τα σκασίματα και
καταπραΰνει μετά από κάθε δύσκολη εργασία. Χάρη στις καλλυντικές ουσίες που
περιέχει ενυδατώνει και διατηρεί την επιδερμίδα απαλή ενώ παράλληλα
προστατεύει από δερματίτιδες που προκαλούνται από την επίδραση λαδιών,
αλκαλίων και απορρυπαντικών. Είναι οικονομική, άοσμη και έχει ουδέτερο PH.

MEDICATED HAND CLEANSER
Άοσμο, αντισηπτικό υγρό σαπούνι με ουδέτερο PH το οποίο δεν προκαλεί
μολύνσεις σε ταλαιπωρημένα χέρια. Έχει απαλή, μη αλλεργιογόνο σύσταση,
αποτελεσματική ενάντια στη σαλμονέλα και τη λιστέρια. Είναι ιδανικό για χρήση σε
εταιρείες τροφοδοσίας, βιομηχανίες παρασκευής τροφίμων, σφαγεία κλπ, όπου
απαιτείται η αυστηρή τήρηση των αναγκαίων κανόνων υγιεινής του προσωπικού.

SUPER HANDS
Θωρακίζει τα χέρια από κάθε είδους βρωμιά. Το πιο επιτυχημένο προϊόν της
κατηγορίας του στην αγορά. Σχηματίζει ένα αόρατο γάντι που προφυλάσσει τα
χέρια από κάθε είδους ρύπο όπως λάδια, γράσα, κόλλα, πίσσα, μελάνι και βαφές.
Προστατεύει από κοψίματα ή γδαρσίματα, ενώ απομακρύνεται εύκολα μαζί με τις
μπογιές και τα λάδια, όταν ξεπλένονται τα χέρια. Απορροφάται αμέσως και επειδή
δεν είναι λιπαρή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντισηπτική - μαλακτική κρέμα,
ακόμα και μετά τη δουλειά.

Εκπαίδευση...

Ένα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό δίνει καλύτερα και οικονομικότερα αποτελέσματα. Με την
έναρξη της συνεργασίας μας η εταιρεία μας προσφέρει εκπαίδευση του προσωπικού σας για την
σωστή και οικονομική χρήση των προϊόντων AUTOSMART, κατατοπιστικά διαγράμματα, πίνακες,
φυλλάδια οδηγιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει την δουλειά της επιχείρησής σας πιο
οικονομική, πιο εύκολη και, το κυριότερο, απόλυτα ασφαλή.
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