
 
 

STOISKO MIĘSNE 
PRODUKT ZASTOSOWANIE PRZEZNACZENIE DOZOWANIE KTO KIEDY 

MC 240 
Steel Clean 

Preparat do 
czyszczenia 
i pielęgnacji stali 
nierdzewnej 

OKRESOWO - CODZIENNIE 
- powierzchnie ze stali nierdzewnej, aluminium i 
stali galwanizowanej 

 Spryskać powierzchnię, 
przetrzeć i wypolerować 
czystą i suchą ściereczką 

 

 

MC 220 
Glass Clean 

Preparat do mycia 
szyb 

CODZIENNIE 
- szyby, lustra, - witryny sklepowe, - lady 
chłodnicze, - inne powierzchnie szklane 

 

Spryskać mytą powierzchnię 
i wytrzeć do sucha  

 

MC 570 
All Clean 

Czyszczenie 
powierzchni w 
przetwórstwie 
spożywczym 

CODZIENNIE 
- ściany, sufity, blaty, szafki kuchenne, maszyny, 
urządzenia, lady chłodnicze 

 Przygotować 0,5% roztwór 
preparatu, zmyć 
powierzchnie 

 

 

MC 510 
Płyn do ręcznego 
mycia naczyń 

CODZIENNIE 
- ręczne mycie naczyń, sztućców i urządzeń 
kuchennych 

 
Dodać 5 ml płynu do 5 l 
wody, po umyciu spłukać  

 

MC 530 
Grill Foam 

Pianka do 
czyszczenia 
i odtłuszczania 
przypalonych 
powierzchni 

CODZIENNIE 
- grille, piekarniki, rożny, ruszty, kuchnie gazowe 
i elektryczne, kominki, komory wędzarnicze i inne 
mocno zatłuszczone powierzchnie (oprócz 
aluminium) itp. 

 Nanieść na zabrudzoną 
powierzchnię za pomocą 
spryskiwacza i pozostawić 
na ok. 2-5 min. Przetrzeć gąbką 
lub doczyścić szczoteczką 

 

 

MC 560 
Dezi Clean 

Preparat do 
dezynfekcji i mycia 
powierzchni 

CODZIENNIE 
- mycie i dezynfekcja powierzchni, sprzętu 
i urządzeń kuchennych mających kontakt 
z żywnością 

 Do otrzymania stężenia 1% 
należy 10 ml koncentratu 
rozpuścić w 990 ml wody. 
Powierzchnia po dezynfekcji 
nie wymaga zmycia wodą. 

 

 

MC 561 
Protect Spray 

Gotowy do użycia 
preparat do mycia        
i szybkiej dezynfekcji 
powierzchni 

CODZIENNIE 
- wanny, umywalki, muszle klozetowe, kafle, zlewy, 
kuchenki gazowe 

 
Spryskać powierzchnię z 
odległości ok. 30 cm dbając     
o całkowite jej pokrycie. 
Powierzchnie mające kontakt    
z żywnością należy spłukać 
wodą pitną. 

 

 

MC 420 
Vanessa 

Mydło antybakteryjne 
CODZIENNIE 
- mycie skóry rąk i ciała 

 Niewielką ilość mydła 
nanieść na wilgotne dłonie i 
umyć 

 

 

VELODES  
SOFT 

Płyn do 
dezynfekcji rąk 

CODZIENNIE 
- dezynfekcja rąk 

 2 x 3 ml preparatu wcierać 
w dłonie przez 30 sekund  

 

       

 

  
 


