
DEB program az ipar és a gépjárműjavítók számára; bőrtisztítás és ápolás 

Exkluzív rendszerek a professzionális higiéniai megoldásokért 

1. Lépés: Bőrvédő krém 
WORKSAFE INDUSTRY 
• Munka előtti bőrvédő krém 

• Védi a bőrt az olajjal, oldószerekkel, zsírral, fűrészporral és más típusú porokkal való hosszas érintkezés alatt 

• Könnyen eloszlik, nem hagy zsíros utóérzetet 

• Szilikon-mentes, illatmentes, érzékeny bőrre is ajánlott  

• Az Ecomax adagoló használatával - a hagyományos csomagolással szemben - több mint 50%-kal csökkentheti a 

kéztisztítószer felhasználást 

RENDELÉSI SZÁM CSOMAGOLÁS ADAGOLÓ AJÁNLOTT ÁR 
D32601 1 literes patron  Ecomax   

 

2. Lépés: Ipari kéztisztítás 
SWARFEGA RED 

Zsír-, olaj-, aszfalt-, 
gumi-, valamint 
normál 
szennyeződésekre  

• Tartalmaz polietilén szemcséket a hatékony tisztítás érdekében, valamint bőrápoló összetevőket. Nem tartalmaz azonban 
szilikonokat 

• Megamax adagoló használatával - a hagyományos csomagolással szemben - 30-50%-kal csökkentheti a kéztisztítószer 

felhasználást 

• Autószervizekben, gépjárműiparban, gépiparban, valamint a bitumengyártás szennyeződéseire is jól használható 

• A tisztítószer 4 literes patronokba kiszerelt, melyet a MEGAMAX adagolókba ajánlunk 

• Teljes éves költség személyenként kb. 2.851,- Ft 
SWARFEGA ORANGE 

 Zsír-, olaj-, és 
normál 
szennyeződésekre 

• Nagy mennyiségű polietilén szemcsét tartalmaz a hatékony tisztítás érdekében, valamint bőrápoló összetevőket. Nem 
tartalmaz azonban szilikonokat 

• Kellemes citrus illatot hagy a bőrön és segít fenntartani a bőr optimális nedvességét 

• Műszaki szakmákban, gépjárműiparban, gépiparban használatos 

• MEGAMAX adagolónk használatával - a hagyományos csomagolással szemben - 30-50%-kal csökkentheti kéztisztító-
szer felhasználását 

• Teljes éves költség személyenként kb. 3.240,- Ft 
SWARFEGA GREAT WHITE Kétkomponensű 

festékek, ragasztók, 
nyomdászati tinták, 
masztik-, gyanta-, 
poliuretán-, polie-
tilén-szennyeződé-
sekre 

• Polietilén szemcséket tartalmaz a hatékony tisztítás érdekében, valamint bőrápoló összetevőket  

• Festékboltokban, karosszériajavító műhelyekben, nyomdákban, gépjárműiparban, bútoriparban használható 

• Nem tartalmaz szilikonokat 

• Teljes éves költség személyenként kb. 6.696,- Ft 

SWARFEGA NATURAL 
 

Zsír-, olaj-, és  szo-
kásos szennyeződé-
sekre 

• Az élelmiszeripar számára kifejlesztett speciális ipari kéztisztítószer 

• Nem tartalmaz színezékeket, illatanyagot, oldószereket, vagy szilikonokat 

• Kellemes a bőrnek, gyakori használatra kitűnően alkalmas 

DEB 100 Enyhétől az  átla-
gos mértékű szeny-
nyeződésekre 

• Gyakori használatra optimális 

• Nem tartalmaz színezékeket, oldószereket, vagy szilikonokat 

SWARFEGA RENDELÉSI SZ. CSOMAGOLÁS ADAGOLÓ AJÁNLOTT ÁR 
RED D12404 4 literes patron Megamax  

ORANGE D16404 4 literes patron Megamax  

ORANGE D16602 2 literes patron Xtramax  

GREAT WHITE D17744 4 literes patron Great White adagoló  

NATURAL D13404 4 literes patron Megamax  

NATURAL D13602 2 literes patron Xtramax  

 

DEB 100 D21404 4 literes patron Megamax  

3. Lépés: Regeneráló krém 
WORKSAFE CREME 
• Munka utáni regeneráló krém 

• Megőrzi a bőr rugalmasságát és jó kondícióját, megelőzi a kirepedezést és egyéb bőrproblémákat 

• Védi a bőrt a kiszáradástól hideg és klimatizált környezetben 

• Könnyen és gyorsan alkalmazható, nem hagy zsíros utóérzetet 

• Az ECOMAX adagoló használatával - a hagyományos csomagoláshoz képest – több, mint 50%-kal csökkentheti a kéztisztítószer felhasználást 

RENDELÉSI SZ. CSOMAGOLÁS ADAGOLÓ AJÁNLOTT ÁR  

D33601 1 literes patron  Ecomax   

Iroda. Habzó kézmosó szappan 
DEB FOAMER 
• A DEB Foamer „luxus” habzó kézmosó szappan 

• A DEB Foamer enyhén illatosított és bőrápoló, tisztító összetevőket tartalmaz 

• A termék tökéletesen eloszlik és könnyen leöblíthető. „Luxus” kézmosó szappan a klasszikus folyékony szappanok árán 

• Rendkívül hatékony, a szappanfogyasztást 50%-kal, a vízfogyasztást 25%-kal csökkentheti  
RENDELÉSI SZ. CSOMAGOLÁS ADAGOLÓ AJÁNLOTT ÁR 
D20601 1 literes patron Ecomax   

DEB -  MEGAMAX és ECOMAX adagolók  
A hagyományos csomagolás mellett egyedülálló patronos rendszert kínálunk, ahol a személyenkénti éves költségek a piac leg-

olcsóbb termékeihez hasonlóak. Piacképes áraink mellett mi élethosszig tartó garanciával kínáljuk adagolóinkat. A DEB 
MAX adagoló-rendszer többlépcsős, gazdaságos, higiénikus, de mindenekelőtt egyedülálló. 

RENDELÉSI SZ. ADAGOLÓ LEÍRÁS AJÁNLOTT ÁR 
D83000 MEGAMAX 4 l patronos Swarfega Orange, Red, Natural és DEB 100-hoz  

D83000/gw GREAT WHITE 4 l patronos Swarfega Great White-hoz  

D83077/č XTRAMAX 2 l patronos Swarfega Orange és Natural-hoz  

D83050 ECOMAX 1 l patronos Worksafe és DEB-hez.   
 


