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Včelí vosk s UV filtrem
Krém pro zvláčnění a dlouhodobou hydrataci pokožky s obsahem UVA a UVB 
filtrů. Budete překvapeni, jak snadno se krém vstřebává a nezanechává po sobě 
pocit nadměrně promaštěných nebo naopak suchých rukou. Odměnou po aplika-
ci Vám bude jemná, hebká kůže bez známek šupinatění a zdrsnění. 
 
Čištěný včelí vosk je vyhledávanou aktivní látkou pro své výborné ochranné  
a hydratační účinky.

100 ml 13,90 KčVPKRV001097 0,52 € 1

500 ml 59,00 KčVPKRV005099 2,23 € 2

5 l 290,00 KčVPBAV050099 10,94 € 3

HYDRATAČNÍ A zKliDňujÍCÍ KRÉMY

ISOLDA

Konopí s pupalkovým olejem
Zklidňující krém na ruce s obsahem pupalkového a konopného oleje. Právě 
kombinace těchto olejů, které jsou známé svými blahodárnými účinky, může 
napomáhat kůži se sklonem k podráždění a vysušení. Krém se snadno vstřebává 
a nezanechává pocit nadměrně promaštěných nebo naopak suchých rukou. 
Příjemný pocit je umocněn jemnou parfemací zeleného čaje. 
 
Pupalkový olej obsahuje velmi důležitou nenasycenou mastnou kyselinu gama-
linolenovou. Vtíráním do kůže a masáží pomáhá zachovat pružnost, pevnost 
a vláčnost pokožky, obnovovat přirozený lipidový filtr, podporovat přirozenou 
hydrataci a regenerovat popálenou a zanícenou kůži.  
 
Konopný olej má výborné zvláčňující, uklidňující, promašťující a protizánětlivé 
schopnosti díky obsahu nenasycených mastných kyselin a vitamínu E. Může 
zmírnit projevy akné, stárnutí a kožních problémů spojených se suchou pokožkou 
(atopický ekzém, lupénka) a napomáhat obnově pokožky.

100 ml 9,90 Kč 0,37 € 1 VPKRC001099

ISOLDA

12

3

CliCK & GO!
zDDBA002099

1

AKCE praktický držák  
CLICK & GO! basic za 1 Kč 
str. 30

Dávkovací pumpa na 5 l kanystr 
str. 110

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRV001097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRV005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPBAV050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRC001099
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Heřmánek s vitamínem A
Krém podporující a urychlující proces hojení kůže. Při pravidelné aplikaci povrch 
pokožky zjemní a zvláční. Dlouhodobě ošetřovaná pokožka získává zpět vitalitu  
a odolnost proti nepříznivým vlivům prostředí. Krém se snadno vstřebává a je 
velmi příjemný pro celodenní použití. 
 
Heřmánek pravý je velmi ceněný pro své dezinfekční, antibiotické, antiseptické  
a astringentní účinky. Zkracuje dobu hojení a regenerace ran. Brání tvorbě jizev  
a již vzniklé jizvy redukuje. 

Atest hojivosti
Krém byl podroben klinickým testům hojivosti s vynikajícími výsledky. 
Svými vlastnostmi napomáhá procesům hojení pokožky velmi namáha-
ných rukou. Atest hojivosti vyhotovila certifikovaná zdravotnická labora-
toř se zaměřením na dermatologické procesy působení vnějších vlivů.

100 ml 14,90 Kč 0,56 € 1 VPKRH001099

HOjiVÉ KRÉMY

ISOLDA

Měsíček lékařský s Alantoinem
Krém podporující a urychlující proces hojení kůže. Krém se snadno vstřebává  
a nezanechává pocit nadměrně promaštěných nebo naopak suchých rukou. 
 
Měsíček lékařský je velmi ceněný pro své dezinfekční, antibiotické a antiseptické 
účinky. Používá se na špatně se hojící rány, na spáleniny, na krevní výrony, 
vyrážky, bércové vředy, podporuje tvorbu nových tkání. 

100 ml 14,90 Kč 0,56 € 1 VPKRM001097

ISOLDA

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRH001099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRM001097
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Oliva

Aloe vera

s čajovníkovým olejem

s vitamínem E

Krém, ve kterém se vzájemně doplňují dvě významné aktivní látky – olivový olej, 
který je známý svými hydratačními a zjemňujícími účinky a čištěná čajovníková 
silice přispívající ke zklidnění pokožky. Krém má díky svému složení výrazné 
regenerační účinky. 
 
Olivový olej získaný lisováním plně vyzrálých oliv zlepšuje elasticitu pleti, zane-
chává ji jemnou, hebkou a pružnou. Má regenerační, hydratační a zjemňující 
účinky. Je přirozeným zdrojem vitamínu E, který působí jako antioxidant a dokáže 
snižovat riziko poškození buněk vzniklé volnými radikály. Čajovníkový olej obsa-
huje přibližně 130 různých účinných látek, z nichž většina působí antibakteriálně 
nebo mírně znecitlivuje a tedy i zklidňuje.

Zvýšený obsah přírodního extraktu aloe vera propůjčuje krému výborné regene-
rační vlastnosti. Vhodná kombinace přírodních látek doplněných o vitamín  
E příjemně působí na pokožku, zejména po zátěži chemickými látkami včetně 
mycích a čistících prostředků. 

Aloe vera extrakt je látka, získávaná procesem rozpouštění 100% koncentrátu 
aloe kapské v čištěném polyalkoholu. Hlavními účinnými složkami extraktu jsou 
látky aloe a emodin, které mají protizánětlivé a protibakteriální účinky. Díky 
mimořádné čistotě extraktu působí aloe blahodárně na zklidnění pokožky  
a podporuje obnovu buněk její svrchní vrstvy.

100 g 12,90 KčVPKRO001096 0,49 € 1

REGENERAČNÍ KRÉMY

ISOLDA

ISOLDA

1

1
100 ml 13,90 Kč 0,52 € 1 VPKRA001098

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRO001096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRA001098
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Keratin

lanolin

s mandlovým olejem

s rakytníkovým olejem

Keratin rozptýlený v přírodním mandlovém mléku je originální kombinací pro 
obnovu a regeneraci pokožky celého těla včetně nehtů. Vysoká koncentrace 
zajišťuje nejen ochranu povrchu pokožky, ale také její hloubkovou výživu. Mimo-
řádnou předností krému je snadná vstřebatelnost při zachování jeho zvláčňujícího 
a vyživujícího účinku. 
 
Keratin je vysoce odolná bílkovina nacházející se v kůži, vlasech a nehtech. Díky 
dobrým hydratačním účinkům dodává pokožce zejména jemnost, vláčnost  
a pevnost. Snížený obsah keratinu v kůži může vést ke ztrátě pevnosti pokožky 
a projevům jejího předčasného stárnutí. U mandlového oleje jsou známé jeho 
výrazně zklidňující a vyživující účinky. Mandle obsahují kromě nenasycených 
mastných kyselin rovněž draslík, vápník a křemík, které jsou nepostradatelné pro 
pevnost pokožky.

Čištěný dealergizovaný lanolin je vyhledávanou aktivní látkou pro účinnou  
a dlouhotrvající ochranu pokožky. Ochranný krém obsahuje vysoké procento 
čištěného dealergizovaného lanolinu, který působí proti nepříznivým vlivům vněj-
šího prostředí a působí preventivně při práci ve vlhku s čistidly a rozpouštědly. 
Díky speciální mastné emulzi je pokožka po aplikaci vláčná a bez nepříjemného 
vysušení. Vhodný pro použití na mastné regenerační zábaly. 
 
Lanolin představuje nejvyšší farmaceutický stupeň kvality vosků ovčí vlny. Na rozdíl 
od běžného lanolinu nemá téměř žádnou vůni a je zvýrazněna jeho ochranná funk-
ce pro kůži. Lze jej snadno zbavit nežádoucích složek a podpořit tak jeho pozitivní 
účinky na pleť. Rakytníkový olej je za studena lisovaný, obsahuje vysoké procento 
vitamínu C.

100 ml 18,90 Kč 0,71 € 1 VPKRl001098

100 ml 28,90 Kč 1,09 € 1 VPKMz001098

OCHRANNý A VýžiVNý KRÉM

ISOLDA

ISOLDA

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKMZ001098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRL001098


ochranné pracovní prostředky
ochranné pracovní prostředky

8

Biotin s lactilanem
Dezinfekce pokožky je často nezbytnou součástí hygienických postupů. Antimi-
krobiální prostředky mohou pokožku vysušovat a dráždit. Jedinečná kombinace 
zklidňujících, výživných a hydratačních látek v krému poskytují kůži nejen bezpečnou 
antimikrobiální ochranu, ale současně ji nezatěžují. Dezinfekce pokožky představuje 
řadu takových postupů, které vedou k odstraňování mikrobu z jejího povrchu. Běžná 
dezinfekce často vysušuje a dráždí pokožku. Proto firma Cormen přišla s konceptem 
dezinfekčního krému obohaceného o výživné, ochranné a regenerační složky. Díky 
této kombinaci je možno dezinfikovat pokožku rukou snadno, rychle a bez nežádou-
cích reakcí. 
 
Biotin neboli také koenzym R či vitamín H. V těle působí společně s ostatními  
B vitamíny a vitamínem A při udržování kůže v dobrém stavu. Biotin napomáhá 
bránit vzniku kožních onemocnění jako jsou ekzémy a záněty. Lactilan je účinným 
komplexem látek s výbornými hydratačními vlastnosti. Lactilan zajišťuje, že se hydra-
tace v pokožce udrží dlouhodobě a neztrácí se například častějším mytím. 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

100 ml 18,90 Kč 0,71 € 1 VPKRD001098

DEziNFEKČNÍ KRÉM

ISOLDA

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRD001098
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Dezinfekční mýdlo

Dezinfekce pokožky

 Určeno pro hygienické mytí rukou dle EN 1499.

Tekuté tělové mýdlo obsahující směs alkoholů a triklosan. Používá se k běžné  
a preventivní hygieně rukou, zvlášť tam, kde je třeba omezit riziko výskytu bakterií, 
například v potravinářství, ve zdravotnických zařízeních, karanténních i infekčních 
střediscích a podobně. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, jeho 
baktericidní účinnost je zajištěna do 60 sekund. Má neutrální pH.  
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
 
Biocidní typ: 1 (hygiena rukou)

 Určeno pro hygienickou dezinfekci rukou dle EN 1500.
 
Dezinfekční prostředek obsahující směs alkoholů a triklosanu, s velmi dobrou der-
mální tolerancí, který je určený k přímému použití pro hygienu a dezinfekci pokožky. 
Je použitelný zejména ve zdravotnictví, ale i při dalších epidemiologicky závažných 
činnostech jako jsou potravinářské provozy, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, 
kadeřnictví, holičství a podobně. Bez parfému, má neutrální pH. Prostředek je pro 
dávkovače dodáván v gelové formě, ale pro hygienické smyčky a automatické dáv-
kování v potravinářském průmyslu je možno dodat i ve formě tekuté. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
 
Biocidní typ: 1 (hygiena rukou)

500 ml 89,00 KčVPDRA005098 3,36 € 1

1

500 ml 69,00 Kč 2,60 € VPDRM005098

5 l 269,00 Kč 10,15 € 

1

2 VPDRM050099

DEziNFEKCE POKOžKY

CliCK & GO!
zDDBA002099

ISOLDA

ISOLDA

nezbytná doba působení

Hygienická dezinfekce rukou podle normy EN 1500

1 minuta

dávkované množství: 3 ml

5 minut

doba působení: 30 sekund

pracovní 
roztok při 
přímém 
použití

baktericidní a fungicidní 
účinek, včetně TBC 
spektra: A, M, T, V

 virucidní účinek 
HiV, HBV, HCV 
spektrum: B

2

1 CliCK & GO!
zDDBA002099

Registrováno pro ČR: MZDR 59237/2010/SOZ

Registrováno pro ČR: MZDR 37870/2009/SOZ

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDRM005098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDRM050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDRA005098
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Protect

Guard

    Menší přilnavost nečistot, nezanechává pocit mastnoty, nemá vliv na úchopové 
vlastnosti, nezanechává stopy. 
 
Profesionální přípravek k ochraně pokožky rukou před škodlivými látkami na pra-
covišti i v domácnosti, který je určený na ochranu pokožky před zahájením prací. 
Vytváří ochranný film, který zabraňuje pronikání nečistot do kožních pórů  
a napomáhá k jejich snadnějšímu umytí. 
 
OCHRANA POKOŽKY
Přípravek obsahuje kombinaci účinných látek, které velmi dobře chrání pokožku 
během práce před škodlivými látkami. Preventivní ochrana rukou naplněná  
v praktické láhvi, určené pro použití v systému CLICK & GO! 

    Obsahuje silikonovou bázi. 
 
Preventivní emulze pro těžce namáhané ruce. Aplikuje se na ruce jako krém 
ještě před začátkem práce a před jejich znečištěním. Obsahuje silikonovou bázi, 
která chrání pokožku před účinky olejů, nečistot, rozpouštědel, laků, barev, ale
i před dlouhodobým působením vody a čistících prostředků. Takto ošetřené ruce 
lze snáze zbavit špíny a pokožka zůstává dlouhodobě zdravá a vláčná. 

100 ml 15,90 Kč 0,60 € 1 VPTRG001099

500 ml 59,00 Kč 2,23 € 1 VPKRP005098

ISOLDA

ISOLDA

CliCK & GO!
zDDBA002099

1

1

TEKuTÉ RuKAViCE

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPTRG001099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPKRP005098


www.cormen.cz

ochranné pracovní prostředky

11

Gel green
Průmyslová tekutá suspenze na mytí znečištěné pokožky rukou s obsahem velmi 
jemného kosmetického abraziva – polyethylenového prachu. Její předností je 
schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty z vašich rukou. Určená  
k odstranění středně odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva a nafta. 
Použitelná zejména ve službách a průmyslu. Lze využít i jako tělový peeling.

Tekutá mycí suspenze na silně zašpiněné ruce, která obsahuje velmi jemné 
kosmetické abrazivo – polyethylenový prach. Ten se používá například jako kos-
metický peeling. Její nespornou výhodou je měkkost částic, tím převyšuje běžně 
používané přírodní abrazivní složky. Suspenze odstraňuje velmi odolné nečistoty, 
jako jsou saze, asfalt, tuky, oleje a podobně. Výrobek je dermatologicky příznivý.

Mye blue

Dávkovač Wopa
Praktický, odolný dávkovač se špičkovým designem. Dávkovač je celoplastový, 
bílý, s plexisklovým průhledítkem. Snadno ovladatelný a nenáročný na údržbu. 
Objem nádržky je 2,5 litru, což umožní až 1 850 dávek tekuté mycí pasty.

600 g 23,90 Kč  VPPDO006098 0,90 € 1

2,5 l 431,00 KčZPDAM025099 16,26 € 1

TEKUTÉ MYCÍ PASTY NA RUCE

29,90 KčVPPGE005096 1,13 € 1

385,00 Kč

210,00 Kč

VPPGE100099

VPPGE050098

14,53 € 

7,92 € 

4

3

35,90 KčVPPGE005098 1,35 € 2 500 g

10 kg

5 kg

500 g

ISOFA

ISOFA

1

3

4

CLICK & GO!
ZDDBA002099

2

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPD0006098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZPDAM025099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPGE005096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPGE005098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPGE050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPGE100099
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100pro

200clas

Profesionální tekutý abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky. Jeho předností 
je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty z vašich rukou. Určený 
k odstranění středně odolných nečistot jako jsou maziva, brzdové usazeniny, 
cement, rez, tmely a další. Používá se zejména v automobilovém a stavebním 
průmyslu. Jeho abrazivní složkou je hydratovaný oxid hlinitý ve velmi jemné zrni-
tosti. Dermatologickou přísadou je alkylpolyglukoside, který nám zajišťuje dobrou 
hydrataci pokožky.

Profesionální tekutý abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky. Jeho předností 
je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty z vašich rukou. Určený  
k odstranění odolných nečistot jako jsou oleje, tuky, maziva, asfalt, nafta, saze, 
pryž. Použitelný zejména v autoservisech, technických službách a těžkém prů-
myslu. Abrazivem je polyuretanový prach.

600 g 49,00 KčVPPTP006098 1,85 € 1

4,2 kg 209,00 KčVPPTP042099 7,89 € 2

1 500 g 52,00 KčVPPTC005098 1,96 € 

3,5 kg 239,00 KčVPPTC035099 9,02 € 2

CliCK & GO!
zDDBA002099

TEKuTÉ MYCÍ PASTY NA RuCE

ISOFA

ISOFA

1

2

AKCE praktický držák  
CLICK & GO! basic za 1 Kč 
str. 30

CliCK & GO!
zDDBA002099

1

2

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTP006098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTP042099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTC005098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTC035099
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TEKuTÉ MYCÍ PASTY NA RuCE

300max
 Abrazivem je polyuretanový prach střední velikosti, který je vhodný pro odstraňo-

vání všech typů nečistot. Dále výrobek obsahuje rozpouštědlo přírodního charakteru 
na bázi d-limonenu.  
 
Profesionální abrazivní čistič na mytí znečištěné pokožky s extraktem z citruso-
vých plodů. Jeho předností je schopnost rychle a velmi šetrně odstranit nečistoty 
z vašich rukou. Působí na nečistoty jako jsou dehet, saze a tmely na bázi alkydů 
a akrylátů. Je vhodný k odstranění těžkého znečištění v tiskařském průmyslu, 
dílnách a servisech.

Praktický držák na stěnu

Dávkovací pumpa

500 g 55,00 KčVPPTM005098 2,08 € 1

3,5 kg 269,00 KčVPPTM035099 10,15 € 2

539,00 KčVPDPS000199 20,34 €1

ISOFA 

1

1

230,00 Kč

350,00 Kč

zPNDD000199

zPNDD000198

8,68 €

13,21 €

1

2 se zámkem

2

2

CliCK & GO!
zDDBA002099

1

Při nákupu 3 ks 
mycích suspenzí 3,5 kg  
dostanete držák zPNDD000199 za 1 Kč

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTM005098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPTM035099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDPS000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZPNDD000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZPNDD000198
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Pro

Eco

Pasta

Profesionální mycí pasta, která obsahuje směs přírodních abraziv. Nejúčinější mycí 
složku tvoří jemně mleté piliny z tvrdého dřeva. Výrobek určený k odstranění střed-
ně odolných nečistot jako jsou maziva, brzdové usazeniny, cement, rez. Použitelný 
zejména v automobilovém a stavebním průmyslu. S jemnou vůní mandarinky  
a grepu.

 Obsahuje přírodní abraziva, která nezatěžují životní prostředí ani čistírny 
odpadních vod.

Isofa Eco je speciální mycí pasta na ruce, obsahující šetrná přírodní abraziva  
a aktivní látky se schopností rychle odstranit nečistoty z vašich rukou. Jemně 
parfémovaný ovocnou vůní. Pro ošetření pokožky použijte ochranné krémy z řady 
ISOLDA.

Důležitou částí směsi přírodních abraziv, obsažených v tomto produktu, je 
speciální druh mletého vápenece, který dokonale napomáhá k odstraňování 
těch nejodolnějších nečistot. Tento výrobek je zvláště vhodný pro pracovníky ve 
stavebnictví, zemědělství, ale také pro domácí kutily.

500 g 15,90 KčVPPPE005097 0,60 € 1

500 g 13,90 KčVPPPI005095 0,52 € 1

500 g 19,90 KčVPPPP005096 0,75 € 1

10 kg 299,00 KčVPPPP100097 11,28 € 2

MYCÍ PASTY NA RUCE

ISOFA

ISOFA

ISOFA

2

1

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPP005096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPP100097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPE005097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPI005095
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Max
Profesionální mycí gel určený pro použití v náročných podmínkách. Mezi hlavní 
mycí složky patří extrakt z citrusových plodů. Působí na nečistoty jako jsou 
dehet, saze, tmely na bázi alkydů a akrylátů. Je vhodný k odstranění těžkého 
znečištění v tiskařském průmyslu, dílnách a servisech. Abrazivní složkou tohoto 
výrobku je směs jemně mletých přírodních nerostů.

450 g 26,90 KčVPPPM004596 1,02 € 1

10 kg 490,00 KčVPPPM100097 18,49 € 2

MYCÍ GELY NA RUCE

ISOFA

Clas
 Abrazivní složkou je směs anorganických a organických materiálů.  

 
Profesionální mycí gel určený k odstranění středně až vysoce odolných nečistot 
jako jsou oleje, tuky, maziva, asfalt, nafta, saze, pryž. Použitelný zejména  
v autoservisech, technických službách a těžkém průmyslu.

500 g 21,50 KčVPPPC005095 0,81 € 1

10 kg 310,00 KčVPPPC100096 11,70 € 2

ISOFA

2

2

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPM004596
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPM100097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPC005095
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPPPC100096
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Hair & body silver
    Decentní parfemace vhodná pro ženy i muže, dermatologicky testováno. 
 
Luxusní krémový, tělový a vlasový šampon s vyváženou recepturou a výbornou 
dermální snášenlivostí. Kvalita a šetrnost výrobku je zaručena testy dermální 
tolerance. 

SPRCHOVý šAMPóN

500 ml 59,00 KčVKiSS005098 2,23 € 1

CliCK & GO!
zDDBA002099

ISOLDA

1

18

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKISS005098
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Black cherry
Krémové sprchové mýdlo určené pro mytí celého těla. Vyniká vysokou pěnivostí 
a krémovou jemností, se kterou umyje a ošetří pokožku. Osobitá dlouhotrvající 
parfemace černé třešně navodí příjemný pocit čistoty. Výrobek je dermatologicky 
příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. 
 
MANDLOVÉ MLÉKO
Obsahuje vitamíny A, E, F, z minerálů především draslík, vápník, hořčík. Dodává 
pokožce potřebnou výživu, zvyšuje elasticitu a tím tlumí projevy stárnutí. Je účinné 
při ošetřování hrubé kůže a popálenin, zlepšuje akné a ekzémy.

SPRCHOVá MýDlA

500 ml

1 l

5 l

33,00 Kč

39,90 Kč

149,00 Kč

449,00 Kč

VKiGB005099

VKiGB010099

VKiGB050099

VKiGB200099

1,25 € 

1,51 € 

5,62 € 

16,94 € 

1

2

3

Energy
Čirý sprchový gel určený pro každodenní péči o pokožku. Parfemace ve  
sportovních tónech navodí svěží pocit a podpoří příjemný smyslový prožitek. 

VItAMín E
Je známý svým blahodárným působením na pokožku a hojivými účinky.

500 ml

5 l

33,00 Kč

149,00 Kč

VKiEE005099

VKiEE050099

1,25 € 

5,62 € 

1

2

ISOLDA

ISOLDA

CliCK & GO!
zDDBA002099

1
2

3

CliCK & GO!
zDDBA002099

1

2

20 l
VRATNÝ OBAL

Dávkovače mýdel 
str. 28

AKCE praktický držák  
CLICK & GO! basic za 1 Kč 

str. 30

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIGB005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIGB010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIGB050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIGB200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIEE005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIEE050099
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Green apple

Mandarine

 Decentní parfemace, šetrná ke všem druhům pokožky, dermatologicky 
testována. 
 
Krémové tekuté mýdlo pro každodenní péči o citlivou pokožku. Vyniká dokonalý-
mi ošetřujícími schopnostmi, které řadí tento výrobek v porovnatelných cenových 
relacích na jejich špičku. Dermatologicky příznivé.

 Decentní parfemace, šetrná ke všem druhům pokožky, dermatologicky testo-
vána. 
 
Krémová tekutá mýdla pro každodenní péči o citlivou pokožku. Vynikají dokona-
lými ošetřujícími schopnostmi, které řadí tyto výrobky v porovnatelných cenových 
relacích na jejich špičku. Dermatologicky příznivé.

1 l

5 l

30,90 Kč

99,90 Kč

329,00 Kč

VKiMG010099

VKiMG050099

VKiMG200099

1,17 € 

3,77 € 

12,42 € 

500 ml 29,90 KčVKiMG005099 1,13 € 1

2

3

KRÉMOVá MýDlA

ISOLDA

ISOLDA

2

2

3

3

CliCK & GO!
zDDBA0020991

1
CliCK & GO!

zDDBA002099 20 l
VRATNÝ OBAL

500 ml

1 l

5 l

29,90 Kč

30,90 Kč

99,90 Kč

329,00 Kč

VKiMj005099

VKiMj010099

VKiMj050099

VKiMj200099

1,13 € 

1,17 € 

3,77 € 

12,42 € 

1

2

3

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMJ005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMJ010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMJ050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMJ200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMG005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMG010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMG050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMG200099
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Pomegranate
    Decentní parfemace, šetrná ke všem druhům pokožky, dermatologicky testo-
vána. 
 
Krémová tekutá mýdla pro každodenní péči o citlivou pokožku. Vynikají dokona-
lými ošetřujícími schopnostmi, které řadí tyto výrobky v porovnatelných cenových 
relacích na jejich špičku. Dermatologicky příznivé.

KRÉMOVá MýDlA

ISOLDA

2
3

1
CliCK & GO!

zDDBA002099

Dávkovače mýdel 
str. 28

500 ml

1 l

5 l

29,90 Kč

30,90 Kč

99,90 Kč

329,00 Kč

VKiMK005099

VKiMK010099

VKiMK050099

VKiMK200099

1,13 € 

1,17 € 

3,77 € 

12,42 € 

1

2

3

20 l
VRATNÝ OBAL

AKCE praktický držák  
CLICK & GO! basic za 1 Kč 

str. 30

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMK005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMK010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMK050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMK200099
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Bříza a kopřiva

Herbal

 Obsahuje výtažky z kopřivy a břízy. 
 
Vlasový šampón s výtažky z kopřivy a břízy. Je vysoce koncentrovaný 
s dobrou mycí schopností. Aktivně ošetřuje povrch vlasů a usnadňuje 
jejich rozčesávání. Díky vhodně kombinovanému poměru jednotlivých 
složek vytváří bohatou pěnu, která důkladně, avšak šetrně smývá nečis-
toty z vlasů. Výtažky z kopřivy a břízy dodávají vlasům sametový lesk.

Vlasový šampon s vůní bylin. Je vysoce koncentrovaný s dobrou mycí schop-
ností. Aktivně ošetřuje povrch vlasů a usnadňuje jejich rozčesávání. Díky vhodně 
kombinovanému poměru jednotlivých složek vytváří bohatou pěnu, která důklad-
ně, avšak šetrně smývá nečistoty z vlasů.

500 ml 35,00 KčVKiSB005098 1,32 € 1

500 ml 19,90 KčVKAMS005098 0,75 € 1

VlASOVÉ šAMPóNY

ISOLDA

ISOLDA

1

22

CliCK & GO!
zDDBA0020991

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKISB005098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMS005098
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zklidňující tělové mléko
    Obsahuje Panthenol. 
 
Tělové mléko pro zklidnění pokožky, která se při pravidelné aplikaci stane  
jemnější a udrží si vzhled mladistvé tonizované pleti. Díky speciální receptuře je 
mléko vodostálé a ženy jej ocení zejména po koupeli a sprchování. Významné 
množství panthenolu blahodárně působí na namáhanou pokožku, zejména po 
celodenním pobytu na slunci. 

pAnthEnOL
Mimořádně vysoká koncentrace panthenolu zaručuje dlouhodobý příznivý efekt 
především u citlivé a suché pleti. Testy prokázaly velmi dobrou dermální toleranci.

500 ml 49,00 KčVKTMz005098 1,85 € 1

TĚlOVÉ MlÉKO

CliCK & GO!
zDDBA002099

ISOLDA

1

23

AKCE praktický držák  
CLICK & GO! basic za 1 Kč 

str. 30

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKTMZ005098
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TEKuTá MýDlA

love intensive
    Dermatologicky příznivý.

Tekuté mýdlo s příjemnou, dlouhotrvající vůní a cíleně vybranými šetrnými tenzi-
dy pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý.

5 l 79,90 KčVKAMR050099 3,02 € 1

269,00 KčVKAMR200099 10,15 € 

AMADEUS

love Herbal
    Dermatologicky příznivý, s vůní meduňky.
 
Tekuté mýdlo s vůní květin a bylin pro každodenní používání. Výrobek je derma-
tologicky příznivý.

5 l 79,90 KčVKAMH050099 3,02 € 1

269,00 KčVKAMH200099 10,15 € 

AMADEUS

1

1

20 l
VRATNÝ OBAL

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMR050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMR200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMH050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMH200099
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TEKuTá MýDlA

love Neutral
 Bez barviv a parfému, dermatologicky příznivý.

Tekuté mýdlo bez barviv a parfému. Mýdlo určené pro provozy, kde jsou tyto pří-
sady nežádoucí. Jedná se zejména o potravinářský průmysl. Mýdlo je určeno pro 
každodenní péči. Vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, které řadí tento 
výrobek v porovnatelných cenových relacích na jejich špičku. Dermatologicky 
příznivé, s obsahem sojového mléka.

5 l 119,00 KčVKAMN050098 4,49 € 1

AMADEUS

Dávkovače mýdel 
str. 28

1

love Ocean
    Dermatologicky příznivý, svěží vůně moře.

Tekuté mýdlo s chladivým nádechem parfému do odstínu moře a oceánu. Velmi 
oblíbené mýdlo, které zachovává ruce voňavé i dlouhou dobu po umytí.

5 l 75,00 KčVKAMM050099 2,83 € 1

AMADEUS

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMM050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKAMN050098
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Krémové mýdlo aloe vera

Hotelové mýdlo

Pevné krémové mýdlo určené ke každodennímu používání. Svěží parfemace  
aloe vera ho řadí do kategorie luxusních mýdel.

OchrAnA pOkOžky
Krémová konzistence zanechává příjemný pocit. Obsah rostlinných a minerálních 
olejů zároveň zajišťuje dermálně velmi příznivé vlastnosti k pokožce.

Malé, praktické, pevné, toaletní mýdlo určené ke každodennímu používání. Díky 
svojí velikosti a neutrální parfemaci je ideální pro použití v hotelech, penzionech, 
lázních a ostatních ubytovacích zařízeních. 

PEVNá TOAlETNÍ MýDlA

100 g 6,20 KčVKiPA000199 0,23 € 1

15 g 2,10 KčzKHMP000199 0,08 € 1

ISOLDA

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIPA000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKHMP000199
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Violet

Dezinfekční mýdlo

 Z lahvičky o objemu 300 ml vytvoříte neuvěřitelných 500 dávek k umytí rukou. 
 Pětilitrový kanystr je vhodný zejména pro velmi frekventované provozovny,  

z tohoto kanystru lze vytvořit ve zpěňovacích dávkovačích až 10 000 dávek. 
 
Moderní pěnové mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkovačů. Při aplikaci 
z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Jemně a dokonale smyje 
nečistoty. Předností je příjemná decentní parfemace. Je dermatologicky příznivé  
a v přírodě lehce odbouratelné.

 Určeno pro hygienické mytí rukou dle EN 1499, bez parfemačních složek. 
 
Moderní pěnové dezinfekční mýdlo určené pro použití do zpěňovacích dávkova-
čů. Při aplikaci z dávkovače je uvolněno ve formě nadýchané pěny. Používá se  
k běžné a preventivní hygieně rukou, zvlášť tam, kde je třeba omezit riziko 
výskytu bakterií, například v potravinářství, ve zdravotnických zařízeních, karan-
ténních a infekčních střediscích. Neutrální pH zaručuje dokonalou harmonii s vaší 
pokožkou. Prostředek je účinný proti širokému spektru bakterií, jeho baktericidní 
účinnost je zajištěna do 60 sekund. Pro potřeby zdravotnických a potravinář-
ských provozů je receptura upravena bez použití parfemačních složek. 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
 
Biocidní typ: 1 (hygiena rukou)

PĚNOVÁ MÝDLA

300 ml 49,00 KčVKIMZ003099 1,85 € 1

5 l 290,00 KčVKIMZ050099 10,94 € 2

300 ml 55,00 KčVPDFM003099 2,08 € 1

5 l 369,00 KčVPDFM050099 13,92 € 2

ISOLDA

ISOLDA

1

2

1

2

Dávkovače mýdel 
str. 28

Při koupi dvou kanystrů pěnového mýdla  
dostanete zpěňovací dávkovač 0,5 l ZKZDV005099 nebo 1 l ZKZDV010099 ZDARMA

pěnové mýdlo

pěnové
cena jedné  
dávky od 0,04 Kč

cena jedné  
dávky od 0,03 Kč

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMZ003099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VKIMZ050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDFM003099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VPDFM050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV010099
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DáVKOVAČE MýDlA

DÁVKOVAČE PĚNOVÝCH MÝDEL

DÁVKOVAČE TEKUTÝCH MÝDEL

CN loketní
0,5 l 258,00 KčzKzDV000198 9,74 € 1

3

4

5

6

CN bílý
0,5 l 243,00 KčzKzDV005099 9,17 € 2

1 l 304,00 KčzKzDV010098 11,47 € 3

CN bílý
1 l 248,00 KčzKMDV010099 9,36 € 7

0,5 l 205,00 KčzKMDV005099 7,74 € 8

CN metalic
0,5 l 339,00 KčzKzDV000197 12,79 € 4

CN bílý
1 l 203,00 KčzKzDV010099 7,66 € 5

Brightwell
2 l 1 104,00 KčzKzDB020099 41,66 € 6

2

7

8

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV005099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV010098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDV010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZDB020099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKMDV010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKMDV005099
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ZÁSOBNÍKY PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ

ZÁSOBNÍKY TOALETNÍCH PAPÍRŮ

záSOBNÍKY 

CN z 200

CN roll

CN zz

CN jumbo 28

8

14

7

3
2

1

bílý 219,00 KčzKzHP000199 8,26 € 2

modrý 219,00 KčzKzHP000198 8,26 € 3

metalic 339,00 KčzKzHP000191 12,79 € 1

bílý 286,00 KčzKzHP000197 10,79 € 4

modrý 286,00 KčzKzHP000196 10,79 € 5

metalic 424,00 KčzKzHP000190 16,00 € 6

bílý 383,00 KčzKzHP000194 14,45 € 7

modrý 383,00 KčzKzHP000195 14,45 € 8

CN jumbo 19
bílý 261,00 KčzKzHP000192 9,85 € 9

modrý 261,00 KčzKzHP000193 9,85 € 10

metalic 399,00 KčzKzHP000188 15,06 € 11

bílý 374,00 KčzKzHP000187 14,11 € 12

modrý 374,00 KčzKzHP000186 14,11 € 

metalic 530,00 KčzKzHP000185 20,00 € 

13

14

5

10

6

11

13
12

4

9

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000191
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000196
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000190
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000194
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000195
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000192
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000193
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000188
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000187
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000186
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZKZHP000185
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Click & Go!!

APliKAČNÍ SYSTÉMY

1 2
3

4
5

6

černý 49,00 KčzDDBl002099 1,85 € 

basic 1,00 KčzDDBA002099 0,04 € 

zlatý lesklý 120,00 KčVDDlz000199 4,53 € 

zlatý matný 120,00 KčVDDMz000199 4,53 € 

stříbrný lesklý 120,00 KčzDDSl002099 4,53 € 

stříbrný matný 120,00 KčzDDSM002099 4,53 € 

1

2

3

4

5

6

Jednoduchý výměnný systém „CLICK & GO!“ zaručuje nejvyšší standard v oblasti hygieny a bezpečnosti produktu. Umožnuje 
připevnění láhve s výrobky ISOLDA a ISOFA na stěnu. Je praktickým doplňkem do každé koupelny a je možné si zvolit z barev-
ných variant. Doživotní záruka.

click & go! 
basic za 1 kč

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZDDBA002099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZDDBL002099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VDDLZ000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VDDMZ000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZDDSL002099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZDDSM002099
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Click & Go!!

APliKAČNÍ SYSTÉMY

loketní dávkovač
Praktický doplněk k aplikačnímu systému CLICK & GO! Loketní aplikace ve spojení se způ-
sobem balení našich produktů zajišťuje maximální standard v oblasti hygieny a bezpečnosti 
dávkovaných prostředků. Jednoduchá montáž a příznivá cena násobí výhody tohoto aplikátoru. 
Jednotlivá dávka je závislá na síle stlačení. Vhodné pro dávkování mýdel, dezinfekcí, krémů  
i mycích suspenzí.

199,00 KčVDlDR000199 7,51 € 

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VDLDR000199
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MYTÍ PODlAH

Na podlahy
    Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch, zvýšená mycí síla alfa alkoho-
lu, použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů, snížená pěnivost.

Přípravek na podlahu s obsahem alfa alkoholu pro dokonalé čištění a ochranu 
všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah.

    Mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch, vhodný na plovoucí podlahy, 
přírodní ochrana povrchů, použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů  
a nábytku, příjemná parfemace, snížená pěnivost.
 
Přípravek na podlahu s obsahem včelího vosku pro dokonalé čištění a ochranu 
povrchů dřevěných a plovoucích podlah, PVC a linoleí.

Mýdlový čistič se včelím voskem

s alfa alkoholem

750 ml 25,90 KčVBPMV007599 0,98 € 1

5 l 145,00 KčVBPMV050099 5,47 € 2

750 ml 24,90 KčVBPAA007599 0,94 € 1

5 l 119,00 KčVBPAA050099 4,49 € 2

12,79 € VBPAA200099 339,00 Kč

kryStAL

kryStAL

1

2

1

2

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBPAA007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBPAA050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBPAA200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBPMV007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBPMV050099
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MYTÍ OKEN A POVRCHŮ

univerzál ANTB
    Jeho univerzální použití ho předurčuje k použití v každé domácnosti či firmě, 
bezkonkurenční poměr ceny a výkonu, příjemná parfemace.
 
Velmi praktický pomocník v každé domácnosti. Je určený pro každodenní úklid. 
Svým složením je vhodný pro úklid různých druhů špíny a nečistot, například 
podlahy, okna, dveře, nádobí a další.

Na okna
    Mycí síla odstraní i mušky z autoskel, okna vydrží déle čistá než po použití 
saponátových čistidel, jednoduchá aplikace, modrý odstín vyhovuje barevnému 
kódování v profi úklidu dle směrnice EU, složení jej předurčuje k použití na všech-
ny druhy materiálů. 
 
Výrobek se vyznačuje vysokou účinností. Může se použít přímo na znečištěné 
skleněné plochy bez předchozího ošetření saponátovým roztokem. Přípravek 
aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování pouze na plochy, kde 
se má docílit požadovaný účinek. Díky svému složení má vysoké mycí účinky. 
Skleněné plochy, ošetřené tímto výrobkem, odpuzují vodu a tím pádem jsou lépe 
průhledné, nerosí se a odolávají snáze běžným nečistotám. Aplikujte přímo na 
znečištěné či leštěné plochy pomocí zpěňovače, nechte chvíli působit, vyčistěte  
a vyleštěte mikrovláknovou utěrkou.

750 ml 34,90 KčVBDOK007599 1,32 € 1

5 l 119,00 KčVBDOK050099 4,49 € 2

750 ml 21,90 Kč 0,83 € 1

5 l 89,00 Kč 3,36  € 2

20 l 265,00 Kč 10,00 € 

VBuAN007599

VBuAN050099

VBuAN200099

kryStAL

kryStAL

1

2

1

2

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDOK007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDOK050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBUAN007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBUAN050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBUAN200099
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MYTÍ NáDOBÍ V MYČCE

Strojní mytí nádobí

Strojní oplach nádobí

    Spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů, poradí si i s připáleninou, 
biologicky rozložitelný.
 
Tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy myček nádobí. Výrobek doporu-
čujeme používat v kombinaci s „Krystalem strojní oplach“. Není vhodný na hliník 
a hliníkové slitiny. 

    Spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů, nádobí beze šmouh, vyso-
ký lesk, biologicky rozložitelný. 
 
Tekutý, oplachový a leštící prostředek pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje 
tvorbě stop na mytém nádobí. Vhodný jako druhá fáze (oplachování) po prostřed-
ku „Krystal strojní mytí“. 

5 l 245,00 KčVBMSM050099 9,25 € 1

5 l 245,00 KčVBMSO050099 9,25 € 1

1

1

kryStAL

kryStAL

Mycí potřeby  
str. 114

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBMSM050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBMSO050099
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RuČNÍ MYTÍ NáDOBÍ

Balzám na nádobí

Na nádobí

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí  
a vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky s výtaž-
kem z ALOE VERA – testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky.

Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů. Vyznačuje se vysokou pěnivostí 
a vysokým mycím účinkem. Obsahuje aktivní látku k ochraně pokožky – testy 
dermální tolerance výrobku z kožní kliniky. Prostředek absolvoval talířové testy  
s mimořádnými výsledky.

s aloe vera

750 ml 26,90 KčVBNBA007599 1,02 € 1

5 l 145,00 KčVBNBA050099 5,47 € 2

419,00 KčVBNBA200099 15,81 € 

750 ml 22,90 KčVBNAO007599 0,86 € 1

5 l 109,00 KčVBNAO050099 4,11 € 2

329,00 KčVBNAO200099 12,42 € 

kryStAL

kryStAL, EcO

kryStAL

1

2

1

2

Nádobí ECO
Krystal na nádobí Eco je vyroben ze surovin přírodního původu–z kukuřice a z kokosu. 
Podle výsledků talířového testu je produkt hodnocen velmi dobře v mycí účinnosti. 
Pečlivým výběrem přírodních surovin bylo též dosaženo vysoké dermatologické sná-
šenlivosti k pokožce rukou. Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intenzivní 
vůní džusu citrusových plodů.

750 ml 29,90 KčVBNEC007599 1,13 € 1
1

20 l
VRATNÝ OBAL

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNBA007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNBA050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNBA200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNAO007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNAO050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNAO200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNEC007599
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ABRAZIVNÍ ČISTIČE

Čistící krém

Čistící písek

    Vhodný na sklokeramické desky i na nerezové nádobí, nepoškrábe ani ty 
nejjemnější povrchy, obsahuje antibakteriální přísady. 
     
Obsahuje dezinfekční přísadu, která potlačuje výskyt bakterií a plísní. Vyznačuje 
se dokonalou mycí schopností i na připálených plochách sklokeramických var-
ných desek. Abrazivo v něm obsažené napomáhá dokonalému umytí, avšak jeho 
jemnost zaručuje nenarušení čištěných ploch.

    Klasika s bělící přísadou, vhodný na připáleniny, obsahuje antibakteriální 
přísady. 
     
Přípravek je určen k čištění kuchyňských dřezů, nádobí, koupelnových van, umy-
vadel a obkladů. Krystal je svojí recepturou postaven na úroveň těch nejjemněj-
ších práškových čističů. Nezanechává šmouhy a díky obsahu dezinfekční přísady 
potlačuje na vyčištěném povrchu výskyt nebezpečných bakterií.

              

              

600 g 25,90 KčVBACP006099 0,98 € 1

600 g 29,90 KčVBACK006096 1,13 € 1

KRYSTAL

KRYSTAL

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBACP006099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBACK006096
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ABRAZIVNÍ ČISTIČE

Tekutý písek
    Použitelný na většinu druhů materiálů, jemně parfemovaný. 
 
Vyznačuje se mimořádnou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, 
pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně 
sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí. Nevhodný 
k dlouhodobému používání na leštěné a plastové povrchy.

600 g 26,90 KčVBATP006096 1,02 € 1

6 kg 189,00 KčVBATP060098 7,13 € 2

KRYSTAL

39www.cormen.cz

Mycí potřeby  
str. 114

2

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBATP006096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBATP060098
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leštěnka na nábytek
Oblíbený, praktický pomocník pro každou hospodyni. Prostředek velmi šetrně 
ošetřuje všechny druhy nábytku, zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva  
a laminátových desek. Dodává povrchům vysoký lesk. Leštěnku nastříkejte roz-
prašovačem do hadříku nebo mikrovláknové utěrky a pomocí ní plochy vyleštěte.

1

750 ml 59,00 Kč 2,23 € 1 VBlWP007599

kryStAL

lEšTĚNKA A OSVĚžOVAČE

Olejové osvěžovače
Intenzivní, vysoce účinný prostředek k provonění toalet, koupelen a veřejných 
prostor. Postupně uvolňuje vůni z olejové báze. Jednoduše se nastříká do 
nádobky štětky na WC nebo na zadní stranu toaletní mísy a nebo přímo do 
odpadkových košů, kde eliminuje nepříjemné pachy.

modrý

zelený
růžový

natur

750 ml 89,00 KčVBOOM007599 3,36 € 1

750 ml 89,00 KčVBOOz007599 3,36 € 2

750 ml 89,00 KčVBOON007599 3,36 € 4

89,00 KčVBOOR007599 3,36 € 3 750 ml

1 2 3 4

kryStAL

blue lagoon
parfém parfém parfém parfém

rain forest melone water lily

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBLWP007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBOOM007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBOOZ007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBOOR007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBOON007599
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Na koupelny
 Antibakteriální přísada, silný proti vodnímu kameni a rzi, vysoký lesk  

s voduodpudivým efektem, použitelný na všechny materiály odolné kyselinám. 
 
Vysoká koncentrace aktivních látek a jeho konzistence předurčuje Krystal na 
koupelny ke snadnému odstraňování větších nánosů vodního kamene, rzi, 
silnějších vrstev mechanických nečistot a k zajištění vysokého standardu lesku. 
Jeho inovovaná receptura a kvalita vstupních surovin zajišťují pracovní komfort  
s mimořádně koncentrovaným prostředkem.

750 ml 42,90 KčVBDKO007598 1,62 € 1

5 l 149,00 KčVBDKO050098 5,62 € 2

kryStAL

Na kuchyně
Vysoká odmašťovací síla, nezanechává šmouhy, rychlá a jednoduchá aplikace, 
spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni, včetně spotřebičů. 
Speciální prostředek určený k čištění kuchyňského nábytku a pevných ploch  
z nesavého materiálu. Spolehlivě vyčistí umakartová jádra, dveře a rámy oken. 
Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování.

750 ml 37,90 KčVBDKu007599 1,43 € 1

5 l 139,00 KčVBDKu050099 5,25 € 2

kryStAL

MYTÍ KuCHYNÍ A KOuPElEN

2

1

2
1

Na koupelny ECO
Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem kombinujícím vysokou účinnost odstraňo-
vání zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene z čištěných povrchů 
s maximální korozní tolerancí vůči všem kovovým doplňkům vybavení koupelen. Díky 
svému unikátnímu složení zanechává po použití vysoký lesk a ochrannou polymerní 
vrstvu. Pomocí této polymerní technologie chráníme povrchy před tvorbou krysta-
lizačních center vodního kamene a zabraňujeme penetraci špíny do nitra čištěných 
povrchů.

750 ml 47,00 KčVBEKO007599 1,77 € 1 1

silný 
odmašťovač

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDKU007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDKU050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDKO007598
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBDKO050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBEKO007599
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TOALETY

WC kyselý na keramiku s ochranou
Mycí a čistící prostředek určený k odstraňování rzi, vodního a močového kame-
ne. Poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad  
i pod vodní hladinou. Je velmi příjemně parfémován a při dlouhodobém používání 
zanechává na sanitární keramice vysoký lesk. PGS je obsah látek, které tvoří 
na čištěných površích mikroskopickou vrstvu, která zabraňuje předčasnému 
usazování rzi a vodního kamene.

750 ml 31,90 KčVBCAZ007596 1,20 € 1

5 l 155,00 KčVBCAZ050097 5,85 € 2

499,00 KčVBCAZ200098 18,83 € 

KRYSTAL

WC kyselý na keramiku
Mycí prostředek na toalety, který odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí 
si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Umí působit nad i pod vodní 
hladinou a pod okrajem toalety. Zanechává vysoký lesk a díky své vůni je velmi 
oblíbený.

750 ml 30,90 KčVBCAM007597 1,17 € 1

5 l 149,00 KčVBCAM050098 5,62 € 2

KRYSTAL

WC kyselý na nerez a keramiku
 Mycí a čistící prostředek s obsahem kyseliny amidosulfonové, který odstraňuje 
rez a vodní kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Je 
vhodný pro čištění toalet, sanitární keramiky, nerezových ploch a obkladů.  
V toaletních mísách působí nad i pod vodní hladinou a pod okrajem toalety, 
dlouhodobě působí proti usazování vodního kamene.

750 ml 28,90 KčVBCCR007598 1,09 € 1

5 l 129,00 KčVBCCR050098 4,87 € 2

KRYSTAL

1

2

1

2

1

2

20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCAZ007596
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCAZ050097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCAZ200098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCAM007597
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCAM050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCCR007598
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCCR050098


www.cormen.cz

bytová drogerie

43

TOAlETY

WC gel

WC ECO

Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který  
provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. Z jednoho balení je možné 
naplnit až 23 košíčků. Zelený gel je parfemován v odstínech jehličnatých stromů, 
modrý vůní oceánů.

zelený a modrý

750 ml 65,00 KčVBCGz007599 2,45 € 1

750 ml 65,00 KčVBCGM007599 2,45 € 2

WC závěsný košíček

kryStAL

kryStAL

KRYSTAL WC cleaner je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení. 
Svým složením je předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá 
voda a zvýšený výskyt vodního kamene. Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela za-
mezíte tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen. 
Pro parfemaci je použita vysoce stabilní ovocná vůně.

750 ml 33,00 KčVBCEz007599 1,25 € 1

1

Dávkovací košíček určený k zavěšení do toaletní mísy, pro plnění čistících 
a deodoračních prostředků. 
 
Při koupi dvou kusů Krystal WC gel – košíček zdarma.

2
1

1

0,23 € 1 zBCKO000199 6,00 Kč

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCEZ007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCGZ007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCGM007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBCKO000199
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DEziNFEKCE

univerzální dezinfekce
 Jemná, bezchlorová dezinfekce, vhodná k dennímu použití, na všechny druhy 

materiálů, likviduje 99,99 % bakterií, rychlá účinnost.  
 
Tekutý čistící a dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci, který je určený pro 
dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epi-
demiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, kosmetika, masérské 
salony, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně. Používá se také  
v domácnostech nebo v oblasti facility managementu k účinné dezinfekci růz-
ných ploch, předmětů a technologických zařízení při běžné údržbě. Prostředek 
vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním, 
tuberkulocidním, virucidním) a krátkou dobou působení (1 minuta). Současně 
zabezpečuje i umytí povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99 % 
vitálních forem mikroorganismů. V kuchyni i v koupelně je ceněna mimořádná 
účinnost prostředku a jeho příjemná parfemace. 
 
Biocidní typ: 2, 4 
(domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl) 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

750 ml 59,00 KčVBuDD007599 2,23 € 1

kryStAL

1

Registrováno pro ČR: 24543/2004 – SOZ – 33.7.1 – 2.9.04

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBUDD007599
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DEziNFEKCE

Sanan proti plísním

 1 l 39,00 KčVBSDO010097 1,47 € 1

1 l n.

1 l n.

5 l 99,00 Kč

34,00 Kč

VBSDO050098

VBSDO010098

3,74 € 

1,28 € 

2

3

239,00 KčVBSDO200098 9,02 € 

kryStAL

baktericidní účinek

spektra: A

účinná koncentrace a nezbytná doba působení

spektra: V Spektra: B, ECBO

fungicidní účinek Virucidní účinek                                 
HBV, HCV, HiV, ECBO

Ředění pracovního roztoku

1 litr

10 litrů

100 ml 100 ml 100 ml

10 minut 15 minut 30 minut

1 litr 1 litr 1 litr

pH koncentrátu: 12–13

1
3

2

Tekutý prostředek, který je určený k dezinfekci a současně i k mytí ploch  
a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a v dalších 
činnostech epidemiologicky závažných. Obsahuje aktivní chlór, který spolehlivě 
likviduje bakterie, řasy, nižší houby a viry. Používá se například k mytí a dezinfekci 
podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro plošné mytí a dezinfekci 
v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií a podobně.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné 
plyny (chlór). 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.  

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) 
Fungicidní: většina mikroskopických a vláknitých hub 
Virucidní: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO
Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl) 

pOUžItí
Pro běžné použití připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikujte jej na povrch pomocí mopu, hadru 
nebo postřikem. Nechejte působit 10–30 minut a potom povrch setřete nebo opláchněte čistou vodou. Pro plošné mytí a dezinfekci  
v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví připravte pracovní roztok stejným způsobem a aplikujte jej na ošetřované plochy. 
Pro razantnější a rychlejší účinek doporučujeme teplotu roztoku zvýšit na 45°C–60°C. Prostředek lze využít i k ponorné dezinfekci  
s mycím účinkem pro drobné předměty a nástroje. V pracovním roztoku (1 : 10) ponechejte předměty ponořené po dobu 30 minut a potom 
je opláchněte čistou vodou. Pro bělení textilií připravte roztok z 0,3 litru Sananu a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie důkladně vymá-
chejte v čisté vodě. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravte pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechejte 
působit nejméně 60 minut. Pro použití v oblasti wellness k mytí a dezinfekci (bazény, dlažby, sauny, zázemí) připravte pracovní roztok  
v poměru 1 : 10 (1 litr do 10 litrů vody). Aplikujte na plochy běžným způsobem a na závěr opláchněte čistou vodou. Pro zvýšení dezinfekční-
ho účinku doporučujeme z ploch a předmětů odstranit organické i anorganické nečistoty. 

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 6,0 g

20 l
VrAtnÝ OBAL

Registrováno pro ČR: 25558/2008–SOZ–33.7.1–15.7.2008

Registrováno pro SR: bio /765/D/11/1/CCHLP

1 l
nÁhrADní nÁpLŇ

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO010097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO010098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO200098
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DEziNFEKCE

Sanan klasik
Tekutý dezinfekční prostředek obsahující aktivní chlór, který spolehlivě likviduje 
bakterie, řasy, nižší houby a viry. Prostředek je určený k dezinfekci ploch  
a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví, wellness 
oblastech a v dalších činnostech epidemiologicky závažných. Používá se 
například k dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní, pro 
plošnou dezinfekci v potravinářství a v zemědělských provozech, k bělení textilií  
a podobně. Je také vhodný k úpravě pitné vody a k ošetření vody v bazénech. 
 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné 
plyny (chlor). 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 
 

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) 
Fungicidní: většina mikroskopických a vláknitých hub 
Virucidní: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV), ECBO
Biocidní typ: 2, 3, 4, 5  
(domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl, ošetření pitné vody)

1 l 23,90 KčVBSDO010099 0,90 € 1

5 l 88,00 KčVBSDO050099 3,32 € 2

219,00 KčVBSDO200099 8,26 € 

kryStAL

baktericidní účinek

spektra: A spektra: V Spektra: B, ECBO

fungicidní účinek Virucidní účinek                                 
HBV, HCV, HiV, ECBO

Ředění pracovního roztoku

1 litr

10 litrů

100 ml 30 ml 100 ml 30 ml 100 ml

10 minut 30 minut 15 minut 15 minut 30 minut

1 litr 300 ml 1 litr 300 ml 1 litr

pH koncentrátu: 12–13

1

2

pOUžItí
Pro běžné použití připravte pracovní roztok v poměru 1 : 10 (1 litr prostředku do 10 litrů vody) a aplikujte na povrch pomocí mopu, 
hadru nebo postřikem. Nechejte jej působit 10–30 minut a potom povrch setřete nebo opláchněte čistou vodou. Pro plošnou 
dezinfekci v potravinářství, zemědělských provozech a ve zdravotnictví připravte pracovní roztok stejným způsobem a aplikujte jej 
na ošetřované plochy. Pro razantnější a rychlejší účinek doporučujeme teplotu roztoku zvýšit na 45°C–60°C. Prostředek lze využít 
i k ponorné dezinfekci drobných předmětů a nástrojů. V pracovním roztoku (1 : 10) je nechejte ponořené po dobu 30 minut a potom 
je opláchněte čistou vodou. Pro bělení textilií připravte roztok z 0,3 litru Sananu Klasik a 40 litrů vody. Po aplikaci bělené textilie 
důkladně vymáchejte v čisté vodě. K likvidací řas v bazénech dávkujte prostředek v množství 25 ml/m3 v týdenních intervalech, při 
startu dávkujte prostředek v množství 50 ml/m3. Pro otevřená koupaliště doporučujeme dávkování zdvojnásobit. Pro dezinfekci kotců, 
např. psů a koček, připravte pracovní roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechejte působit nejméně 60 minut. Pro 
ošetření pitné vody dávkujte množství 20 ml/m3 a nechejte působit 30 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučujeme z ploch 
a předmětů odstranit organické i anorganické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 6,0 g

účinná koncentrace a nezbytná doba působení

20 l
VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 37870/2009/SOZ

Registrováno pro SR: bio/765/D/11/2/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDO200099
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DEziNFEKCE

Pine sanan
Krystal Pine sanan je vysoce účinný alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční 
gel. Odstraňuje tuky, bílkoviny, usazenou špínu a skvrny. Dobře působí i na těžko 
dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na svislých plochách, takže 
zvyšuje mycí i dezinfekční účinek. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach, 
dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, 
potravinářství a v zemědělství. Je vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, 
umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a odpady. Synergický 
účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek 
k širokému použití v různých oblastech. Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí 
schopnosti.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné 
plyny (chlor).  
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace o přípravku.  
 

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Biocidní typ: 2, 3, 4  
(domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

1 l 35,00 KčVBSDP010098 1,32 € 1

5 l 149,00 KčVBSDP050098 5,62 € 2

kryStAL

spektra: A

baktericidní účinek

Ředění pracovního roztoku 
           (podle použití)

1 litr

10 litrů

100 ml až koncentrát

30 minut

1000 ml až koncentrát

účinná koncentrace a nezbytná doba působení

pH koncentrátu: 12–13

1

2

pOUžItí
Při běžném použití prostředek aplikujte přímo, neředěný na znečištěná místa a nechejte jej působit 2–3 minuty. Pro čištění velkých 
ploch nalijte 3 uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřete povrch obvyklým způsobem. Při bělení prádla přidejte 10 ml prostředku do 5 
litrů vody a nechejte jej působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchejte. Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských 
provozech připravte pracovní roztok (200 ml prostředku do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechejte působit minimálně 60 minut. 
Pro rychlejší účinek doporučujeme zvýšit teplotu lázně na 45 – 60 °C. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravte pracovní 
roztok (100 ml do 10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechejte působit nejméně 60 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku doporučuje-
me z ploch a předmětů odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 1,3 g

Registrováno pro ČR: MZDR 37870/2009/SOZ

Registrováno pro SR: bio/765/D/11/3/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDP050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBSDP010098
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PRACÍ PRášEK

Prací prášek
Splňuje všechna požadovaná kritéria moderního pracího prášku, včetně vyhlášky 
MŽP určující limity použitých fosfátů. Se samozřejmostí odstraní všechny druhy 
skvrn, a to díky velmi účinným směsím enzymů a tenzidů, které spolu se sílou 
aktivního kyslíku a nově se sílou aktivní sody (peruhličitan sodný) garantují  
stoprocentní jistotu, že jste pro čistotu vašeho prádla udělali skutečně všechno. 
Napomáhá rovněž likvidaci mechanických nečistot a dokonale provoní prádlo
svou osobitou a nenapodobitelnou vůní. Tongo je obohaceno o složku podporující 
odmašťování. Snížením silikátů a fosfátů jsme zlepšili rozpustnost prášku  
a doplnili jsme parfemaci o odstín pomerančové vůně.

600 g 30,90 KčVBzPT006096 1,17 € 1

3 kg 129,00 Kč 4,87 € 2

9 kg 349,00 Kč 13,17 € 3

15 kg 599,00 Kč 22,60 € 5

15 kg 599,00 Kč 22,60 € 4

VBzPT030097

VBzPT090097

VXzPT150099

VBzPT150098

tOnGO

bez parfému 

1

3

5

4

2

Prostředek na odvápnění pračky Cleamen 451.
str. 75

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBZPT006096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBZPT030097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBZPT090097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBZPT150098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VXZPT150099
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Prací gel
Tekutý prací prostředek, který se snadno rozpouští a dokáže dokonale vyprat 
prádlo již při teplotě 30°C. Prádlo není nutné předepírat, a proto lze pomocí 
tohoto gelu ušetřit velké množství elektrické energie. Lze jej nanášet přímo na 
skvrny, čímž se podstatně zvýší účinnost praní. Láhev je doplněná praktickým 
dávkovačem, který lze vkládat do bubnu pračky.

3 l 165,00 KčVBTPG030099 6,23 € 1

1

tOnGO

PRACÍ GEl A AViVáž

Aviváž 
Aviváž Tongo vyniká dobrými změkčujícími a antistatickými účinky. Snadno 
proniká do struktury tkanin a zanechává povrch prádla jemný a voňavý. Speciální 
přísady napomáhají snadnému žehlení. Aviváž je dermatologicky příznivá, dodává 
prádlu dlouhodobou vůni a je v přírodě lehce odbouratelná. Ani dlouhodobým 
používáním aviváže Tongo vaše prádlo neztratí barvy a jas.

1 l 33,00 KčVBzAB010099 1,25 € 1

1

tOnGO

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBTPG030099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBZAB010099
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GENERálNÍ OBlAST

100/200
    Všestranný čistící prostředek pro denní čištění všech ploch, je vysoce koncen-
trovaný, pěnivý a parfemovaný. 
 
Je vhodný na úklid podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), 
plastových, nerezových i skleněných ploch. Již při koncentraci 4 ml/l snadno od-
straní ohmatky, šmouhy a lehké mastnoty viditelné zejména na lesklých plochách, 
po přípravku nezůstanou šmouhy. Od koncentrace 8 ml/l lze použít v kuchyních 
jako odmašťovač při lehkém znečištění na laminované, dřevěné, kamenné  
i nerezové pracovní desky, přístroje, lednice, sklokeramické varné desky a podob-
ně. Prostředek lze použít i ve vyšších koncentracích (16 ml/l i více) k odmašťování  
a k odstranění zvláště odolných nečistot. S ohledem na vysoký obsah aromatických 
látek doporučujeme používat vlažnou vodu do teploty 30°C. K dávkování malých 
dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr 
ze sady Cleamen.

dávkování podle úrovně znečištění
sprejové čištění

běžné střední silné

ml/1 litr do rozprašovače

pH roztoku

4 8 16

9,8 10,2 10,5

cLEAMEn

generální, denní

1
2

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

1 l 139,00 KčVC100010099 5,25 € 1

5 l 595,00 KčVC100050099 22,45 € 2

2 380 KčVC100200099 89,81 € 20 l
VRATNÝ OBAL

dávkování podle úrovně znečištění

běžné střední silné

ml/10 litrů do vědra

pH roztoku

4 8 16

8,5 8,8 9,3

mokré čištění

pH koncentrátu: 13

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC100010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC100050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC100200099
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101/201 
102/202
    Účinně rozkládá pachy, zanechává svěží vůni, neutralizuje pachy v tkaninách. 
 
Přípravek se používá ve spreji, buď prostým rozprašováním do prostoru, nebo 
přidáním do vědra při úklidu. Můžete jej aplikovat také na textilní čalounění, 
závěsy a žaluzie. Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky 
ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v mycím roztoku 
zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně pouze do vody, nebo spolu  
s čisticími prostředky Cleamen a Krystal.

cLEAMEn

GENERálNÍ OBlAST

a neutralizátory pachů
osvěžovače 

úroveň provonění
sprejové čištění

pro aplikaci sprejem ml/1 litr

dávkování do vědra ml/10 litrů

neředěný

4

200 400

10 30

1

2
3

1 l 159,00 KčVC101010098 6,00 € 1

5 l 479,00 KčVC101050099 18,08 € 2

1 l 159,00 KčVC102010098 6,00 € 3

sunny meadow

sunny meadow

polaric

parfém

parfém

parfém

pH koncentrátu: 6-7

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC101010098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC101050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC102010098
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110

112

Prostředek je určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních 
desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze jej používat jako koncentrát 
na silné znečištění, nebo vodní roztok 250 až 500 ml/l na slabé až střední 
znečištění. Poté je třeba plochy setřít stěrkou a přeleštit mikrovláknovou utěrkou. 
Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.

Velmi oblíbený prostředek určený k mytí oken a jejich rámů mokrou metodou. Je 
vhodný na lesklé plochy, lakované dřevo i na plastové plochy. Má výborné čistící, 
odmašťovací i leštící vlastnosti, je příjemně parfemovaný. Na čištěné plochy se 
nanáší pomocí rozmýváku, houbičky nebo hadru, nechá se krátkou chvíli působit 
a potom se setře do sucha stěrkou nebo utěrkou s obsahem bavlny nebo viskó-
zy. 

míra znečištěnídávkování a ředění  
pro sprejové čištění  
v ml/ 1 litr roztoku běžné střední silné

1 litr rozprašovač

pH roztoku

250 500 neředěný

7,4 7,6 8

1 l 45,00 KčVC112010099 1,70 € 1

1 l 49,00 KčVC110010098 1,85 € 1

5 l 190,00 KčVC110050099 7,17 € 2

1

cLEAMEn

cLEAMEn

GENERálNÍ OBlAST

skleněné plochy

okna a rámy 

1
2

pH koncentrátu: 8

pH koncentrátu: 8

míra znečištěnídávkování a ředění  
do vědra  

v ml/ 10 litrů roztoku běžné střední silné

pH roztoku

30 60 120

7,4 7,6 8

10 litrů vědro

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC110010098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC110050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC112010099
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120
Nejsilnější prostředek určený pro odstranění nečistot i opravy všech typů starých 
disperzí a vosků z PVC a linolea. Lze jej používat jako základní čistič, především 
před pokládáním vosků. Účinně působí na zašlapanou špínu na všech podlaho-
vých krytinách odolných alkáliím (dlažby, PVC, starší linoleum, teraso, cihelné 
povrchy, nelesklá žula). Aplikujte jej pomocí dávkovacího uzávěru 5–30 ml, nebo 
dávkovací pumpičky 2 ml.

míra znečištění

odstraňování vosků ml/1 l

běžné mytí ml/1 l

běžné střední silné

pH roztoku

75

10

150

15

300

20

12,5 12,7 13

generální čistič podlah

cLEAMEn

122
Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah. Zejmé-
na je určen na lesklou dlažbu, kámen, voskovaná PVC a linolea, dřevěné  
a laminátové (plovoucí) podlahy. Používejte naředěný roztok dle tabulky do vědra 
a pracujte s mopem. Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, 
které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového 
rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty. Dávkování 
provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5–30 ml.

1 l 39,00 KčVC122010099 1,47 € 1

5 l 149,00 KčVC122050099 5,62 € 2

podlahy s leskem, parfémované

cLEAMEn

1

1
2

dávkování a ředění 

míra znečištění

do vědra ml/10 litr

běžné střední silné

pH roztoku

15 30 60

7,2 7,4 8

dávkování a ředění 

pH koncentrátu: 13,5

pH koncentrátu: 9

5 l 330,00 KčVC120050099 12,45 € 1

1 320 KčVC120200099 49,81 € 20 l
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC120050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC120200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC122010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC122050099
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GENERálNÍ OBlAST

VOSKOVáNÍ
PŘÍPRAVA PRACOVIŠTĚ
Zabezpečte pracoviště tak, aby v době práce a zasychání po něm nikdo nepřecházel a odstraňte přenosný 
nábytek. Dále vypněte všechny přímé zdroje tepla, zejména podlahové topení a zajistěte dostatečné větrá-
ní. Zajistěte, aby měli pracovníci při vstupu na čištěné plochy vždy vhodnou a dokonale čistou obuv.

ZAKLADNÍ ČIŠTĚNÍ
Prostředek Cleamen 120 nařeďte podle znečištění na 10–20 ml/1 l (případně i více) a roztok aplikujte na 
povrch strojně nebo mopem. Nechejte působit, odsajte vysavačem na mokré vysávání. Potom podlahu 
několikrát důkladně omyjte (neutralizujte) čistou vodou. Na větší plochy je vhodný podlahový mycí stroj.

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH DISPERZÍ
Prostředek Cleamen 120 nařeďte na 75–300 ml/1 l a roztok aplikujte na povrch buď z nádrže podlahové-
ho kotoučového stroje, nebo ručně mopem. Maximální koncentrace 300 ml/1 l se používá pouze na PVC, 
na odstraňování vosků z přírodního linolea a marmolea, používejte maximálně 200 ml/1 l. Kotoučovým 
strojem s modrým padem při standardní rychlosti odstraňte staré vrstvy vosku. Při práci pracujte systema-
ticky kruhovými pohyby s bohatou pěnou na celé ploše podlahy, opakovaně do celkového odstranění všech 
starých vrstev vosků. Okraje a místa kam se nedostane stroj, očistěte ručním podlahovým padem na tyči. 
Potom podlahu vysajte vysavačem na mokré vysávání a zneutralizujte několika (3–5) důkladnými oplachy 
vodou. Dokladem dostatečné neutralizace je, že poslední oplachová voda nepění. Před aplikací vosků 
nechejte podlahu dobře vyschnout.
 
NANÁŠENÍ VOSKŮ
Metalické vosky Cleamen 121, nebo Cleamen 123 se nanáší neředěné na suchou, dokonale vyčištěnou  
a zneutralizovanou podlahu. Vosk se aplikuje nejlépe pomocí plochého mopu, nebo pomocí rozmýváku. Při 
nanášení vosk roztírejte nepřerušovanými tahy v jednom směru tak, aby nepěnil. Případné úkapy  
a přetažení na rámech dveří a jiného vybavení okamžitě utírejte vlhkým hadrem. První vrstva zaplňuje 
póry a drobné rýhy, proto je nutno počítat s vyšší spotřebou než u vrstev následujících. Ty se kladou po 
zaschnutí (asi 60 min) kolmo na předchozí vrstvu. Oba prostředky jsou samoleštící, pro dosažení vysokého 
lesku je možno po zaschnutí poslední vrstvy je ještě přeleštit bílým leštícím padem při vysokých otáčkách 
stroje. Dlouhodobý účinek a dokonalý vzhled ošetřených podlah je zaručen pouze při zachování dokonalé 
čistoty, při použití vhodných prostředků a při dodržení správného postupu.

ÚDRŽBA PODLAH OŠETŘENÝCH METALICKÝMI VOSKY
Voskované podlahy ošetřujte pouze neutrálními čisticími prostředky například Cleamen 122, Cleamen 145, 
nebo Cleamen 146, případně Krystal na podlahy, nebo Krystal mýdlový čistič. Pro běžná ošetření vám bu-
dou stačit nízké koncentrace těchto prostředků. Pro dokonalý vzhled je optimální použití mikrovláknových 
mopů. Nepoužívejte alkalické prostředky s pH roztokem nad 9,5. Mohlo by dojít ke ztrátě lesku  
a postupnému rozpadu ochranné vrstvy.
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121
Metalický vosk je určen ke zlepšení vzhledu, prodloužení životnosti a lesku
podlah typu linoleum, marmoleum a ostatních PVC krytin. Vosk je vhodný pro 
použití do prostor s velkým zatížením, zejména ve veřejných budovách, školách 
a nemocnicích. Voskem ošetřená podlaha má dlouhodobě atraktivní vzhled, 
méně se špiní a snadno se udržuje v čistém stavu pomocí neutrálních čisticích 
přípravků.

počet vrstevspotřeba v litrech/ 100 m2 

podlahové plochy podle 
počtu vrstev 1 2 3

spotřeba l/100 m2 3 5 7

5 l 560,00 KčVC121050099 21,13 € 1

metalický vosk

cLEAMEn

123
Metalický vosk ONE je určen ke zlepšení vzhledu, prodloužení životnosti a lesku 
podlah typu linoleum, marmoleum, a ostatních PVC krytin. Voskem ošetřená 
podlaha se méně špiní a snadno se udržuje v čistém stavu. Proti klasickému 
metalickému vosku Cleamen 121 se aplikuje pouze v jedné vrstvě (u starých 
více nasákavých linoleí maximálně 2 vrstvy), dává vyšší lesk a je vhodný na 
opravy ošlapaných ploch. Jeho nanášení je však náročnější a vyžaduje odborné 
praktické zkušenosti.

5 l 690,00 KčVC123050099 26,04 € 1

počet vrstevspotřeba v litrech/ 100 m2 
podlahové plochy podle 

počtu vrstev 1 2

spotřeba l/100 m2 5 7
1

metalický vosk OnE

cLEAMEn

GENERálNÍ OBlAST

1

Aplikační technika Cleamen 
str. 109

pH koncentrátu: 8

pH koncentrátu: 8

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC121050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC123050099
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131
Nízkopěnivý prostředek určený pro čištění koberců, čalounění, autosedaček  
z přírodních i syntetických vláken. Je určen k extrakčnímu čištění a obsahuje 
baktericidní a fungicidní přísady, které zabraňují tvorbě bakterií, plísní a hub  
v průběhu dlouhého vysychání. Podle úrovně znečištění nařeďte roztok a apli-
kujte extraktorem. Na skvrny nastříkejte koncentrovaný prostředek pomocí roz-
prašovače a vetřete do textilie, nechte chvíli působit, a poté ji několikrát přejeďte 
extraktorem. Prostředek je možno použít i pro ruční čištění. Zde je nutné dbát na 
důkladné vymytí přípravku čistou vodou. Pro dlouhodobé udržení čistoty tkaniny, 
zejména u potahů a čalounění křesel, doporučujeme po vyčištění tkaninu ještě 
několikrát proprat čistou vodou pomocí extraktoru.

míra znečištěnídávkování a ředění  
pro sprejové čištění  
v ml/ 1 litr roztoku běžné střední silné

ml/10 litrů do stroje

pH roztoku

50 150 250

7,2 8 8

1 l 85,00 KčVC131010099 3,21 € 1

5 l 350,00 KčVC131050099 13,21 € 2

na koberce extraktor

cLEAMEn

GENERálNÍ OBlAST

1
2

pH koncentrátu: 8,5

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC131010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC131050099
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127
Prostředek je určen k ochraně povrchu porézních a částečně porézních materiálů, 
keramických a kamenných podlah a obkladů stěn. Proniká do pórů a vytváří tenký 
film, který chrání povrch před tvorbou vápenných usazenin a zvyšuje jeho odolnost 
proti nečistotám. Lépe se čistí, zajišťuje dlouhodobé zlepšení vzhledu, působí jako 
prevence vzniku skvrn (například víno, káva) a usnadňuje odstraňování grafiti. 
Prostředek je vhodný pro savé materiály jako žula, mramor, pálená cihla, přírodní 
kámen, kabřinec, břidlice. Není vhodný na glazované materiály.

1 l 349,00 KčVC127010099 13,17 € 1

počet vrstev

pálená cihla, pískovec, beton

neleštěná žula, mramor, kámen

broušený kámen

1

8

2

12

3

15

10

4

15

6

20

8

průměrná orientační  
celková spotřeba  
v litrech/100 m2

impregnátor porézních povrchů

cLEAMEn

GENERálNÍ OBlAST

1

APLIKAČNÍ POSTUP 
1. Povrch důkladně umyjte vhodným základním čističem, zneutralizujte vodou a nechejte 
dobře vyschnout! Povrch musí být zbaven veškerých nečistot a dokonale vysušen! Povrchy, 
které odolávají kyselinám omyjte roztokem Cleamen 442 v koncentraci 150 ml/10 l vody, 
nechejte chvíli působit a opláchněte vodou, impregnace bude odolnější před ošlapáním.
2. Za pomoci rozprašovače nastříkejte impregnaci rovnoměrně na povrch.
3. Pomocí mikrovláknového mopu impregnaci rovnoměrně rozetřete po ploše.
4. Povrch nechejte asi 4 hodiny zaschnout.
5. a) Vyzkoušet nalitím vody na povrch zda je impregnace dostatečná – v případě vytvoření 
kapek jako na rozpálené plotně přejděte k bodu 6.
    b) Jestliže se voda vsává, pak rozprašovačem nastříkejte slabou, druhou vrstvu im-
pregnace a rozetřete mikrovláknem. Nechejte zaschnout asi 1 hodinu.
6. Pokud je to možné povrch přeleštěte kotoučovým strojem s padem a vysokými otáč-
kami. V případě menších nebo vertikálních ploch produkt zapracujte bílým padem, nebo 
nechejte pouze zaschnout.
7. Celou plochu lze zatěžovat po 6-ti hodinách a umývat ji lze po 24 hodinách.
 
Pro následnou údržbu je vhodné používat běžné čisticí prostředky například Cleamen 145 
nebo Cleamen 146.
Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot! Nečistoty,
které zůstanou na povrchu před nanesením impregnace již nepůjdou odstranit!

pH koncentrátu: 8

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC127010099
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141

145

Nepěnivý alkalický prostředek určený především pro strojní mytí silně znečiště-
ných podlah (i například od syntetických olejů). Je určen na všechny druhy  
voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, 
teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem. Prostředek je 
určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch 
odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby 
glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné 
a betonové povrchy včetně litých podlah, gumové podlahy, podlahy sportovních 
hal, lakované parkety i palubky. Doporučujeme na čištění v prostorách  
s biologickou čistírnou odpadních vod. Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci. Při 
pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme jedenkrát týdně 
opláchnout podlahu čistou vodou.

míra znečištění

běžné střední silné

ml/10 litrů 

pH roztoku

40 70 100

8,5 8,7 8,8

míra znečištění

běžné střední silné

ml/10 litrů 

pH roztoku

40 70 100

12 12,3 12,4

 5 l 375,00 KčVC141050099 14,15 € 1

cLEAMEn

cLEAMEn

strojní na podlahy

strojní podlahy DEEpOn

GENERálNÍ OBlAST

1

1

vysoký  
lesk

dávkování a ředění 

dávkování a ředění 

1 230,00 KčVC141200099 46,42 € 20 l
VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 13

pH koncentrátu: 9

5 l 285,00 KčVC145050098 10,75 € 1

999,00 Kč

9 590,00 Kč

VC145200098

VX145925099

37,70 € 

361,89 € 

20 l

200 l

VRATNÝ OBAL

VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC141050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC141200099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC145050098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC145200098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VX145925099
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146

Tekutý prostředek pro odstraňování šmouh na podlahách (linoleum – bez 
metalických vosků, lité podlahy, obklady, dlažby a jiné nesavé materiály), které 
zůstávají na povrchu po pneumatikách, holinkách, podrážkách pracovní obuvi.
Prostředek používejte neředěný, nanášejte jej pomocí vlhkého hadříku. Před apli-
kací nejdříve plochu umyjte běžným způsobem. Doporučujeme provést test na
méně viditelném místě ošetřovaného povrchu. Test i vlastní odstraňování šmouh
provádějte pouze ručním způsobem.
 
Pozor, prostředek nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky!  
S prostředkem nepracujte v prostorách s otevřeným ohněm! Prostředek 
nikdy nestříkejte nebo nelijte přímo na povrch – může dojít k nadměrné-
mu účinku, popřípadě i k poškození povrchu!

Prostředek v jednom kroku dosahuje maximálního lesku beze šmouh. Obsahuje 
velmi jemné a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. Je 
zejména určen na povrchy náchylné k poškození a zmatovatění jako jsou leštěné 
mramory, žuly a přírodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby. Je vhodný i na 
plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Prostředek je určen pro ruč-
ní mytí mopem nebo mikrovláknovou utěrkou, pro dosažení plného efektu lesku. 
Při údržbě obkladů, parapetů, stolních desek, barových pultů a podobně.

1 l 139,00 KčVC143010099 5,25 € 1

1 l 65,00 KčVC146010098 2,45 € 1

míra znečištění

sprejové čištění ml/1 litr

do vědra ml/10 litr

běžné střední silné

pH roztoku

5

5

10

10

20

20

7 7,1 7,2

cLEAMEn

cLEAMEn, EcO

čistič a leštič na lesklé povrchy

gumočistič

GENERálNÍ OBlAST

1

1

vhodný i na 
mramor

dávkování a ředění 

Aplikační technika Cleamen 
str. 109

pH koncentrátu: 8

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC143010099
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KuCHYňSKá OBlAST

210
    Silný odmašťovací účinek, výrazný mycí efekt. 
 
Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně 
nerezů a laminátových povrchů. Výborně čistí digestoře, sporáky, kotle, mixéry, 
řezací automaty a ostatní kuchyňské vybavení. Na běžný úklid pro lehká a střední 
znečištění přípravek nařeďte dle tabulky, na silné znečištění použijte koncentrát. 
Na menší plochy aplikujte pomocí rozprašovače nebo zpěňovače, nechejte chvíli 
působit a opláchněte vodou. Při silnějším znečištění použijte na uvolnění nečistot 
houbičku s padem nebo kartáč. Na čištění podlahových ploch nařeďte prostředek 
do vědra a plochu systematicky vytřete. Na silně znečištěná místa nastříkejte před 
stíráním koncentrát a nečistoty uvolněte padem nebo kartáčem. Při pravidelném 
používání doporučujeme jedenkrát týdně opláchnout podlahu čistou vodou. Přípra-
vek silně pění.

1 l 65,00 KčVC210010098 2,45 € 1

5 l 249,00 KčVC210050099 9,40 € 2

míra znečištění

sprejové čištění ml/1 litr

do vědra ml/10 litrů

běžné střední silné

pH roztoku

pH roztoku

250 500

20 50

neředěný

100

12,2 12,4

9 9,5

13

10

cLEAMEn

gastron

1
2

dávkování a ředění 

Aplikační technika Cleamen 
str. 109 a 110

pH koncentrátu: 13

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC210010098
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220
    Rozpouští a uvolňuje mastnotu, zanechává lesklé povrchy. 
 
Prostředek je určený k leštění nerezových povrchů a zařízení v kuchyňské oblasti. 
Rozpouští a uvolňuje mastnoty a ohmatky, čímž také usnadňuje čištění. Pro-
středek se používá neředěný. Leštěné plochy musí být zbaveny nečistot (k mytí 
použijte Cleamen 210). Nastříkejte rozprašovačem ve velmi malém množství na 
čisticí utěrku nebo přímo na čištěné plochy. Dobře jej vetřete do povrchu a su-
chou utěrkou tyto plochy přeleštěte. Není vhodný do prostorů mimo gastronomii, 
jako jsou zábradlí a plochy ve veřejných prostorách (výtahy), neboť má mastný 
charater a obsažené tuky by mohly znečišťovat oděvy osob. Je vhodný do potra-
vinářského prostředí, protože neobsahuje nebezpečné látky. 

1 l 125,00 KčVC220010098 4,72 € 1

cLEAMEn

nerez leštič

KuCHYňSKá OBlAST

242
Prostředek je určen k čištění a dezinfekci odpadů, které jsou zanesené tuky 
a mastnotou, zejména kuchyňských výlevek. Je zároveň vhodný na nerezové, 
chromované, plastové i keramické povrchy odpadů. Nepoužívejte na hliník, který 
leptá! Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky a nechejte pů-
sobit určenou dobu. Dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem. Pozor 
na případné potřísnění. Nakonec výlevku propláchněte velkým množstvím vody. 
Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru.  
V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasaže-
ný oděv ihned svlékněte.

1 l 69,00 KčVC242010098 2,60 € 1

Pro čištění umývárenských odpadů používejte Cleamen 420.
str. 72

dávka v ml podle velikosti odpadu

dávka (ml)

malý sifon kuchyňská 
výlevka

WC a úklidové 
výlevky

150 250 500

doba (minuty) 15 25 30

cLEAMEn

kuchyňské odpady s dezichlórem

1

1

dávkování 

pH koncentrátu: 14

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC220010098
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230
Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný, mycí prostředek, určený pro 
všechny typy profesionálních myček nádobí a skla s automatickým dávkováním. 
Dosahuje vyššího mycího účinku už při nízkém dávkování a vhodném nastavení 
myčky dle tvrdosti vody. Prostředek je velmi vhodný i na mytí nápojového skla.

1

6 kg 379,00 KčVC230060099 14,30 € 1

1 539,00 KčVC230240099 58,08 € 

míra znečištění

míra znečištění

dávkování v g/litr

dávkování v g/litr

běžné

běžné

střední

střední

silné

silné

pH roztoku

pH roztoku

0,5

0,5

1,5

1,5

3

3

10,7

10,7

11,4

11,4

11,9

11,9

232
Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí prostředek, určený pro 
profesionální myčky bílého i černého nádobí a skla s ručním i automatickým 
dávkováním. Je vhodný pro použití v oblastech s velmi tvrdou vodou a spolehlivě 
myje i při silném znečištění. Vyšší účinnost prostředku se projeví zejména při 
odstraňování mastnoty a skvrn od kávy a čaje. Obsahuje aktivní složku  
DEZICHLOR. Dodává extrémně vysoký lesk nerezovému nádobí.

6 kg 409,00 Kč

13 999,00 Kč

VC232060099

VC230924099

15,43 € 

528,26 € 

1

1 655,00 Kč

15 299,00 Kč

VC232240099

VC232924099

62,45 € 

577,32 € 

cLEAMEn

cLEAMEn

strojní mytí nádobí

strojní mytí nádobí ActIVE

KuCHYňSKá OBlAST

1

1

s leskem

dávkování 

dávkování 

pH koncentrátu: 14

VrAtnÝ OBAL

VrAtnÝ OBAL

240 kg

24 kg

VRATNÝ OBAL
240 kg

VRATNÝ OBAL
24 kg

pH koncentrátu: 14

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC230060099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC230240099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC230924099
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iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC232924099
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231
Tekutý, vysoce koncentrovaný, oplachový a leštící prostředek pro profesionální 
myčky nádobí a skla s automatickým dávkováním. Zamezuje tvorbě stop po mine-
rálních usazeninách, odstraňuje zbytky nečistot na mytém nádobí a dodává nádobí 
lesklý vzhled. Je vhodný jako druhá fáze po mytí nádobí, je to vlastně oplachování  
a neutralizace po prostředcích Cleamen 230 strojní mytí nádobí, nebo Cleamen 
232 strojní mytí nádobí ACTIVE. 
 
POUŽITÍ 
Pro strojní oplach s automatickým dávkováním nastavte dávkovací čerpadlo dle 
naměřené tvrdosti vody a dle provozních podmínek v rozmezí 0,2–1 g/litr vody.

369,00 Kč

13 899,00 Kč

VC231050099

VC231922099

13,92 € 

524,49 € 

1 5 l

1 399,00 KčVC231200099 52,79 € 

míra znečištění

dávkování v g/litr

běžné střední silné

pH roztoku

0,2 0,5 1

7 6,4 6

cLEAMEn

strojní oplach nádobí

233
Tradiční a oblíbený prostředek na úpravu tvrdosti vody. Lze jednoduše použít do 
změkčovačů vody v gastro provozech, prádelnách a všude tam, kde se vyskytuje 
velmi tvrdá voda.

10 kg 199,00 KčVC233100099 7,51 € 1

399,00 KčS0201018 15,06 € 

cLEAMEn

tabletová sůl

KuCHYňSKá OBlAST

1

1

dávkování 

VRATNÝ OBAL
220 l

25 kg

VRATNÝ OBAL
20 l

pH koncentrátu: 2

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC231050099
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240
Prostředek je určen k odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, 
skel krbových kamen a podobně. Používejte jej neředěný, nanášejte jej rozpra-
šovačem na čištěná místa. Po nanesení nechejte působit 5–15 min. Pokud je 
to možné, znečištěný povrch nahřejte asi na 40°C, reakce bude rychlejší. Po 
určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou a vytřete 
do sucha. Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, 
brýle, zástěru a respirátor. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při 
aplikaci.

1,1 kg 113,00 KčVC240010099 4,26 € 1

míra znečištění

doba (minuty)

dávka
běžné střední silné

5 10 15

CLEAMEN

na trouby a grily

241
Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, 
a částí vzduchových filtrů. Používejte koncentrát nebo naředěný v poměru 1 : 5. 
Prostředek nanášejte tlakovým rozprašovačem na znečištěná místa (nahřátá na 
40-50°C, v případě, že to zařízení umožňuje) a nechejte reagovat podle intenzity 
znečištění 5 až 15 minut. Při silnějším znečištění použijte na uvolnění nečistot 
houbu nebo kartáč. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte 
čistou vodou a vytřete do sucha. Používejte důsledně ochranné prostředky jako 
gumové rukavice, brýle a zástěru. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování 
aerosolu při aplikaci.

5,5 kg 490,00 KčVC241055098 18,49 € 1

míra znečištění

doba (minuty)

dávka
běžné střední silné

5 10 15

CLEAMEN

konvektomaty, grily

1

KUCHYŇSKÁ OBLAST

1

pH koncentrátu: 14

pH koncentrátu: 14

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC240010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC241055098
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KuCHYňSKá OBlAST

260

261

Prostředek určený k mytí pivního a restrauračního skla, vhodný do ručních myček 
(spulboy). Po umytí pivních sklenic tímto přípravkem zůstává na pivu déle pěna 
a pivo si udrží říz. Obrovskou výhodou je neutrální pH, které zajišťuje dermální 
toleranci při ruční práci v roztoku. Díky receptuře, která neobsahuje agresivní od-
mašťovadla, tento prostředek nepoškozuje sklo ani při dlouhodobém strojním mytí. 
Doporučujeme jej také na mytí křišťálových lustrů a lamp. Po umytí vždy oplachujte 
sklenice proudem pitné vody.

    Snadné dávkování. 
 
Oblíbený mycí prostředek na mytí pivních sklenic a veškerého restauračního 
skla. Tablety jsou určeny pro mytí v tlakových myčkách s oplachovačem. Výho-
dou tohoto produktu je snadná manipulace, dávkování a skladování. Pro mytí 
teplou vodou nevyjímejte tabletu z plastového obalu a vložte ji přímo do mycí ná-
doby. Ta se postupně rozpouští a uvolňuje účinné čistící látky. Pro mytí studenou 
vodou tabletu z kalíšku vyjměte a vložte ji do mycí nádoby, účinná látka se bude 
uvolňovat ve stejném poměru. Po umytí sklenice opláchněte pitnou vodou.

1 l 87,00 KčVC260010099 3,28 € 1

720 g 249,00 KčVC261007299 9,40 € 1

míra znečištění

do myčky ml/ 10 litrů

běžné střední silné

pH roztoku

30 40 50

7,8 7,9 8,0

cLEAMEn

cLEAMEn

restaurační sklo

restaurační sklo tablety

1

1

dávka

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

pH koncentrátu: 8

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC260010099
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SANiTáRNÍ OBlAST

300/400
Prostředek určený pro denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Odstra-
ňuje nečistoty, skvrny a povlaky od vodního kamene i ostatní běžné nečistoty  
a minerální usazeniny. Používá se ve velmi malé koncentraci viz. tabulka. Pomocí
rozprašovače se nanáší na toaletní mísy, pisoáry, keramické obklady, vodovodní 
baterie, sprchové kouty a ostatní zařizovací předměty. Je vhodný i na mytí 
podlah, které odolávají kyselým čistícím prostředkům a lze jím čistit i vnitřní části 
toaletních mís a pisoárů. Prostředek má příjemnou dlouhotrvající vůni.  
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml 
nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.

1 l 139,00 KčVC300010098 5,25 € 1

5 l 595,00 KčVC300050098 22,45 € 2

dávkování podle úrovně znečištění

dávkování podle úrovně znečištění

ml/1 litr

ml/10 litrů

běžné
sprejové čištění

mokré čištění
běžné

střední

střední

silné

silné

pH roztoku

pH roztoku

4 6

6 10

10

20

3,6 3

6,7 6,3

2,6

5,3

cLEAMEn

sanitární denní

1
2

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

pH koncentrátu: 1
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301/401 
302/402
    Účinně rozkládá pachy, zanechává svěží vůni, neutralizuje pachy v tkaninách. 
 
Přípravek se používá ve spreji, buď prostým rozprašováním do prostoru, nebo 
přidáním do vědra při úklidu. Přípravek je možno aplikovat také na textilní ča-
lounění, závěsy a žaluzie. Přípravek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává 
zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni. Při použití v mycím 
roztoku zvyšuje parfemační účinek při úklidu podlah. Lze použít samostatně 
pouze do vody, nebo spolu s čistícími prostředky Cleamen a Krystal.

cLEAMEn

neutralizátor pachů, sanitární

SANiTáRNÍ OBlAST

úroveň provonění
sprejové čištění

pro aplikaci sprejem ml/1 litr

dávkování do vědra ml/10 litrů

koncentrát

3

200 400

10 30

1

2

pH koncentrátu: 6-7

1 l 159,00 KčVC301010098 6,00 € 1

1 l 159,00 KčVC302010098 6,00 € 2

holiday sun

gentle swan

parfém

parfém

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC301010098
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SANITÁRNÍ OBLAST

310
    Odstraňuje vodní kámen. 
 
Je určen k odstraňování vodního kamene, močových a dalších minerálních usa-
zenin z vnitřních částí toaletních mís, pisoárů, umyvadel a ostatního sanitárního 
vybavení. Díky vysoké koncentraci účinných kyselin má antibakteriální účinek. 
Prostředek používejte neředěný, naneste jej na vnitřní stěnu toaletní mísy  
a nechejte jej stékat po stěnách, případně jej rozetřete štětkou aby byl rozprostřen 
po celém povrchu, nechtejte asi 5 minut působit a toaletu spláchněte. Je vhodné 
používat štětku na toalety, která dobře vyčistí i převislý okraj mísy, kde se často 
drží nečistoty a vodní kámen. Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě pů-
sobit (více jak 20 minut), raději celé čištění opakujte. Tento prostředek není vhodný 
na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií. Prostředek obsahuje 
kyselinu chlorovodíkovou, která může tyto typy povrchů poškodit.

750 ml 35,00 KčVC310007597 1,32 € 1

5 l 159,00 KčVC310050097 6,00 € 2

průměrné dávkování podle použití

1 dávka v ml

pisoár WC

20 40

CLEAMEN

gelový čistič na WC a keramiku

1
2

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

pH koncentrátu: 1
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320
    Zabraňují tvorbě usazenin vodního a močového kamene. 
 
Praktický a velmi oblíbený, čistící a deodorační přípravek určený pro vkládání do 
pisoárů. Dlouhodobé používání tablet zabraňuje tvorbě usazenin, vodního  
a močového kamene a slouží k provonění prostor toalet. Při každém spláchnutí 
tablety uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje nepříjemný zápach 
močoviny. Jsou velmi vhodné pro používání ve veřejných toaletách a v místech  
s velkou návštěvností.

1,5 kg/ 48 ks 229,00 KčVC320015099 8,64 € 1

cLEAMEn

deo tablety do pisoáru

321
     Lepí se na stěnu pisoáru. 
 
Tuhý, čistící a deodorační přípravek určený k nalepení na stěnu pisoáru. Tablety 
zabraňují tvorbě usazenin, vodního a močového kamene a slouží k provonění 
prostor toalet. Tablety uvolňují příjemnou intenzivní vůni, která neutralizuje 
nepříjemný zápach močoviny. Proti běžným tabletám uvolňují svoji vůni s větší 
intenzitou při každém spláchnutí. Při používání pisoárových květů není nutné 
vkládat plastová sítka do vnitřní části pisoáru.

1 kg/ 52 ks 195,00 KčVC321010099 7,36 € 1

cLEAMEn

deo květy do pisoáru

SANiTáRNÍ OBlAST

1

1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC320015099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC321010099
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420
Vysoce účinný prostředek k pročišťování plastových a keramických odpadů od 
umyvadel, sprch, pisoárů a WC. Odstraňuje rez, vodní i močový kámen. Pro-
středek obsahuje vysoce koncentrovanou kyselinu sírovou, pracujte s ním proto 
s maximální opatrností a vždy používejte ochranné prostředky jako chemicky 
odolné gumové rukavice, brýle (štít) a PVC zástěru nebo oblek! Prostředek se 
používá neředěný, nalévá se přímo z lahve POMALU do čištěného odpadu. Při 
ředění kyseliny se zbytkem vody v odpadu dochází k uvolnění velkého množství 
tepla a může dojít k varu, vývinu páry i k vystřikování kyseliny. Proto je důležitá 
pomalost aplikace, a proto je také láhev vybavena omezovačem průtoku, který 
při aplikaci nikdy nesnímejte! Po nalití prostředku v doporučeném množství do 
odpadu jej nechejte působit 15–30 minut a po uvolnění odpadu opakovaně pro-
pláchněte velkým množstvím vody. V případě zcela ucpaného odpadu, napřed 
odsajte vodu, mechanicky uvolněte časti odpadu a potom po malých dávkách 
postupně dávkujte Cleamen 420.

1 l 79,00 KčVC420010099 2,98 € 1

běžná dávka podle druhu odpadu

dávka v ml

umyvadlový  
sifon

úklidová 
výlevka WC odpad

doba (min.)

150 250 500

15 25 30

cLEAMEn

odpady sanitární

410
Spolehlivý prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou 
obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, baterie, vnější části toaletních mís  
a podobně. Snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. Nanášejte jej 
pomocí zpěňovače na plochy, nechejte chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou 
setřete. Pokud potřebujete odstranit větší vrstvy vodního kamene, použijte jemný 
kartáček. Nakonec všechny plochy důkladně omyjte proudem vody. Nenechávej-
te prostředek na povrchu zaschnout, raději proces opakujte. 

dávkování podle úrovně znečištění

1 litr

mokré čištění
běžné střední silné

pH roztoku

250 500 koncentrát

2,3 2,3 2

1 l 55,00 KčVC410010096 2,08 € 1

5 l 189,00 KčVC410050097 7,13 € 2

cLEAMEn, EcO

koupelny EcO

1

1

2

Pozor, prostředek může poškozovat (měnit barvy) různé citlivé materiály jako například Granit a některé typy nerezů a jiných 
kovů, vyvarujte se proto jejich potřísnění, nebo na skrytém místě ověřte, zda se nemění! zamezte potřísnění pokožky! Chraňte si 
oči! V případě zasažení okamžitě omývejte pokožku velkým množstvím vody! V případě potřísnění oděvu jej okamžitě svlékněte  
a pokožku omyjte vodou a mýdlem! 

dávka

pH koncentrátu: 2

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC410010096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC410050097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC420010099
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442
Nejvýkonější mycí a čistící prostředek na podlahy a povrchy, které jsou odolné 
kyselinám. Má víceúčelové použití, je určen na postavební, generální i denní 
úklid. Prostředek je nepěnivý a je určen pro ruční i strojní stírání, je silně koncen-
trovaný. Dokonale odstraňuje rez, vodní kámen a minerální usazeniny. Oživuje  
a čistí cementové spáry, ale ve vyšší koncentraci je vyžírá. Poradí si s protisklu-
zovou dlažbou a vyšlapanými cestičkami v broušených a slinutých dlažbách. 
 
POSTAVEBNÍ ÚKLID 
Spočívá v odstraňování vápenných nánosů, cementových zbytků, hlinky po
malování, cementových závojů na dlažbách, hořečnatých a minerálních usazenin. 
Při postavebním úklidu povrch nejdříve navlhčete, potom naneste naředěný 
roztok a všechny plochy umyjte. Nakonec vše důkladně opláchněte čistou vodou. 
Lesklou dlažbu je vhodné po omytí zneutralizovat lehkým postřikem z tlakového 
rozprašovače prostředkem Cleamen 110 a vyleštit mikrovláknovým mopem. 
 
PERIODICKÝ ÚKLID 
Provádějte vždy jedenkrát měsíčně, abyste předcházeli usazování velkých 
nánosů vodního kamene. Prostředek na umytých plochách vždy nechávejte delší 
dobu působit, ale nezapomínejte na důkladné omytí čistou vodou.  

DENNÍ ÚKLID 
Denní používání prostředku Cleamen 442 ve slabé koncentraci vám zaručí, že při 
periodickém úklidu nebudete nuceni odstraňovat velké nánosy vodního kamene  
a minerálních usazenin. Pravidelnou péčí oživíte barvy a lesk dlažeb, obkladů  
a všech povrchů.

1 l 75,00 KčVC442010098 2,83 € 1

5 l 275,00 KčVC442050098 10,38 € 2

dávkování v ml podle úrovně  
znečištění pro postavební úklid

dávkování podle úrovně znečištění  
v ml pro periodický a denní úklid

10 litrů

10 litrů

běžné

běžné

střední

střední

silné

silné

pH roztoku

pH roztoku

50

20

100

40

200

60

2,2

2,6

1,9

2,3

1,7

2,1

cLEAMEn

na podlahy kyselé

uMýVáRENSKá OBlAST

2
1

dávkování

dávkování

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC442010098
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC442050098
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450
Prostředek je určený k odstranění vápenných usazenin a vodního kamene ze 
všech pevných, nesavých kyselině odolných ploch, zejména keramických dlažeb 
a obkladů. 
 
POUŽITÍ 
Na malé plochy nanášejte na znečištěná místa slabou vrstvu houbičkou.  
U čištění podlahových ploch nanášejte prostředek přímo z kanystru a roztáhněte 
mopem nebo kotoučovým strojem. Nechejte reagovat podle intenzity znečištění 
5–20 minut. Pracujte po částech, nanášejte přibližně na 2–5m² a rozetřete. 
Mechanickým působením ručně pomocí padu nebo strojem urychlíte proces 
rozpouštění vodního kamene. Nezdržujte se dlouho na čištěném místě a pokud 
je to možné, místnost větrejte. Nakonec vše opakovaně opláchněte velkým 
množstvím vody. Používejte důsledně ochranné prostředky jako rukavice, brýle 
nebo štít a ochranný oděv. Před začátkem práce zajistěte dostatečné větrání 
čištěných prostor. Nevdechujte výpary! Svislé plochy je také možno čistit pomocí 
rozprašovače se zpěňovačem. Odvápňovač zřeďte v poměru 1 : 1 s vodou a na 
stěny nastříkejte hustou pěnou. Nechejte chvíli působit, rozetřete mopem nebo 
houbou a opláchněte velkým množstvím vody. Slabší vápencové vrstvy je možno 
odstranit setřením mopem s 1–2% roztokem odvápňovače. Nepřekračujte dobu 
působení 20 minut, v případě silné vrstvy je nutno proces několikrát opakovat.  
Plochy znečištěné mastnotami a vodním kamenem je třeba před odstraňováním 
vodního kamene zbavit mastnot vhodným alkalickým čističem, například pro-
středkem Cleamen 641.

5 l 250,00 KčVC450050099 9,43 € 1

150

0,9

100

1,7

míra znečištění

gel nanesený padem, houbou

1 litr zpěňovací rozprašovač

10 litrů vědro

běžné střední silné

pH roztoku

pH roztoku

pH roztoku

koncentrát

0,5

250 500

0,7 0,5

200

1,5

cLEAMEn

odvápňovač ploch

1

dávkování

pH koncentrátu: 0,5

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC450050099
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Prostředek určený k odvápňování nerezových zařízení jako jsou myčky nádobí, 
pračky, varné konvice, varné nádoby a napařovače, nerezové plochy v kuchyních, 
sprchách a bazénech. Odvápňovač beze zbytku likviduje problémové usazeniny  
a zanechává tyto plochy čisté. Díky obsahu antikorozních látek nenarušuje kovové 
povrchy. Na odvápňování myček, praček a podobně, nařeďte do přístroje prostře-
dek podle návodu k použití daného přístroje s vodou. Běžné množství jsou 2 litry 
na průměrně velkou myčku nádobí. Nechejte projít mycím procesem s důkladným 
oplachem. Malé předměty ponořte do roztoku v poměru 200–300 ml do 1 litru 
vody, nechejte působit asi 10 minut a mechanicky, pomocí kartáče nebo padu, 
odstraňte vzniklé nánosy a skvrny. Předměty pak dobře několikrát opláchněte 
čistou vodou a osušte. Na velké plochy aplikujte odvápňovač pomocí zpěňovače, 
zředěný v poměru 200–300 ml do 1 litru vody, přímo na povrch a nechejte působit 
asi 30 minut. Uvolněné nečistoty odstraňte mopem nebo pomocí červeného padu 
a nakonec vše dobře opláchněte vodou a osušte. 
 
Pravidelným používáním odvápňovače budete předcházet usazování příliš velkých 
vrstev vodního kamene a následně jejich obtížnému čištění.

6 kg 300,00 KčVC451050099 11,32 € 1

míra znečištění

ml/1 litr

běžné střední silné

pH roztoku

50 150 300

2,3 2,3 2

cLEAMEn

odvápňovač nerezových ploch  
a technologií

uMýVáRENSKá OBlAST

1

dávkování

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC451050099


ochranné pracovní prostředky
profi úklid

76
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510
Koncentrovaný tekutý prostředek určený k dezinfekci ploch a předmětů v potra-
vinářství, stravovacích provozech, ve zdravotnictví, ve veřejných prostorách,  
a v dalších činnostech epidemiologicky závažných (například dezinfekce provozo-
ven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a rekondiční 
služby, solária a podobně). Použité složky nenarušují materiál dezinfikovaných 
ploch a nástrojů.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku. 
 

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) 
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry 
Biocidní typ: 2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl) 
 
POUŽITÍ 
Přípravek nařeďte podle požadované účinnosti (viz tabulka) a nanášejte na  
dezinfikované plochy pomocí rozprašovače tak, aby povrch zůstal rovnoměrně 
vlhký. Na větší podlahové plochy nanášejte dezinfekci pomocí mopu a vědra. Po-
vrch nestírejte do sucha! Dezinfekci nechte působit na ploše požadovanou dobu 
(viz tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch 
dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces 
dezinfekce by se předčasně ukončil. Před aplikací dezinfekce musí být povrch 
suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jinak nebude dezinfekce dokonale účinná. 
Tato dezinfekce nezastupuje mycí roztok! Pro dávkování použijte pumpičku  
s dávkou 2 ml, nebo odměrku s dávkou 10–25 ml. 

1 l 210,00 KčVC510010099 7,92 € 1

5 l 950,00 KčVC510050099 35,85 € 2

účinná koncentrace a nezbytná doba působení

na bakterie G+

2,5–10 ml

30 minut

25–100 ml 25–100 ml 25–100 ml 25–100 ml

2,5–10 ml

30 minut

2,5–10 ml

30 minut

2,5–10 ml

30 minut

na vegetativní 
buňky na sporyna bakterie G-

1 litr

10 litr

ředěnír

cLEAMEn

dezi pp (pevné plochy)

2

1

baktericidní účinek 
spektra: A

fungicidní účinek 
spektra: V

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy (EC: 270-325-2): 9,8 g,

propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0 g.

pH koncentrátu: 9–14

Registrováno pro ČR: MZDR 21919/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/1/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC510010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC510050099
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DEziNFEKCE

520

1 l 120,00 KčVC520010099 4,53 € 1

5 l 540,00 KčVC520050099 20,38 € 2

cLEAMEn

dezi ppM (pevné plochy s mycím účinkem)

2

1

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,5 g

peroxid vodíku (EC: 231-765-0): 3,0 g 
chlorhexidin diglukonát (EC: 242-354-0): 0,5 g

10 l

Tekutý koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek, který je určený pro 
vlhký úklid. Používá se hlavně pro dezinfekci ploch a předmětů při činnostech 
epidemiologicky závažných, například ve zdravotnictví, v průmyslových pro-
vozech, ve veřejných prostorech, ve veterinárních zařízeních a v zemědělství. 
Uplatňuje se také při dezinfekci zdravotnických přístrojů, zařízení a souvisejících 
prostorů, při úklidu a dezinfekci provozoven holičství, kadeřnictví, kosmetiky  
a pedikúry, masérských salonů, rekondičních služeb a solárií. Velmi vhodný je  
k úklidu a dezinfekci v oblasti wellness, například různé typy saun, infrakabiny, 
šatny, fitness a aerobní sály apod. Současně zabezpečuje i dokonalé umytí 
povrchu. 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC 
Fungicidní: většina mikroskopických hub 
Biocidní typ: 2,3 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství) 
 
POUŽITÍ 
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek (viz tabulka) me-
chanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40–50 cm. Na větší plochy aplikovat 
prostředek pomocí vědra a mopu. Prostředek lze použít i pro ponornou dez-
infekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických sa-
lónech, masérských salónech a pod. V tom případě naředit prostředek v poměru  
1 : 50 s vodou (20 ml do 1 litru) a pomůcky nechat v pracovním roztoku  
30 minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou. Dezinfekci nechte 
působit na ošetřované ploše požadovanou dobu (viz tabulka). Případné zaschnutí 
není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se 
nesmí plochy umývat ani stírat - proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

účinná koncentrace a nezbytná doba působení

ředěnír

účinek na bakterie 
a plísně 

spektra: A, V

účinek na mykro-
bakterie 

spektra: M, T

30 minut 30 minut

150 ml

15 ml1 l

200 ml

20 ml

pH koncentrátu: 6–8

Registrováno pro ČR: MZDR 44006/2009/SOZ – 33.5 – 18.09.09

Registrováno pro SR: bio/873/D/05/2/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC520010099
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540
Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek se širokým spektrem účinku. Je 
vhodný pro dezinfekci menších ploch v potravinářství a zdravotnictví, jako jsou 
operační stoly, nástroje, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje, vakuovačky, 
baličky a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim. Prostředek má vynikající 
dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Prostředek se 
používá NEŘEDĚNÝ. Neobsahuje chlór a odstraňuje více než 99,99 % vitálních 
forem mikroorganismů. Prostředek není parfemovaný.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku. 
 

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní:       na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC 
Fungicidní:          většina mikroskopických hub 
Biocidní typ:        2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl) 
 

pOUžItí 
Na ošetřované plochy doporučujeme prostředek aplikovat mechanickým rozpra-
šovačem ze vzdálenosti 40–50 cm. Nanesený prostředek neotírat. Prostředek 
lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, 
kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech a pod. Dezinfikované 
nástroje a pomůcky nechat v pracovním roztoku 15 minut. Před použitím oplách-
nout vodou.

1 l 169,00 KčVC540010098 6,38 € 1

cLEAMEn

dezi Ap (alkoholový na předměty)

DEziNFEKCE

1

nezbytná doba působení

běžná  
spotřeba  
na 1m2

pracovní  
roztok  

k přímému  
použití

účinek na bakterie 
a plísně 

spektra: A, V

účinek na mykrobakterie 
spektra: M, T

15 minut 15 minut

10 ml 10 ml

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
ethanol (CAS: 64-17-5): 20 g

propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40 g

pH koncentrátu: 6–8

Registrováno pro ČR: 24543/2004 – SOZ – 33.7.1 – 2.9.04

Registrováno pro SR: bio/873/D/05/3/CCHLP
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570
Vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek, který je určený 
pro dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách 
epidemiologicky závažných, například kosmetika, solária, fitness studia, sau-
ny, bazény a podobně. Používá se také v oblasti průmyslu k účinné dezinfekci 
ploch, předmětů a technologických zařízení při běžné údržbě. Prostředek vyniká 
širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním, viru-
cidním), nízkou koncentrací (0,3–0,6%) a krátkou dobou působení  (1 minuta). 
Současně zabezpečuje i dokonalé umytí povrchu. Neobsahuje chlór a odstraňuje 
více než 99,99 % vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný 
materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů.
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

 

SpEktrUM ÚČInkU 
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC 
Fungicidní: většina mikroskopických hub 
Virucidni: HIV, adenoviry, papovaviry, rotaviry, hepatitida B a C (HBV, HCV)
Biocidní typ: 2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl) 
 

pOUžItí 
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek (viz tabulka) me-
chanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40–50 cm. Na větší plochy aplikovat 
prostředek pomocí vědra a mopu. Prostředek lze použít i pro ponornou dez-
infekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických sa-
lónech, masérských salónech a pod. V tom případě naředit prostředek v poměru  
1 : 100 s vodou (10 ml do 1 litru) a pomůcky nechat v pracovním roztoku 60 
minut. Na závěr ošetřovaný povrch opláchnout vodou. Dezinfekci nechte působit 
na ošetřované ploše požadovanou dobu (viz tabulka). Případné zaschnutí není na 
závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí 
plochy umývat ani stírat - proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

1 l 329,00 KčVC570010099 12,42 € 1

cLEAMEn

dezi S (solária, sauny)

DEziNFEKCE

bezoplachová 
dezinfekce

1

účinná koncentrace a nezbytná doba působení
ředěnír

baktericidní a fungicidní 
účinek 

spektra: A, M, T, V

 virucidní účinek 
HiV, HBV, HCV 
spektrum: B

1 minuta

1 litr 3 ml 6 ml

60 minut

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g

didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 8,0 g

pH koncentrátu: 6–8
Registrováno pro ČR: 24543/2004 – SOZ – 33.7.1 – 2.9.04
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PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

610
Vysoce alkalický koncentrovaný čistící pěnový prostředek bez dezinfekce, který 
se vyznačuje velmi dobrou čistící schopností. Obsahuje louhy, tenzidy, zpěňovací 
a komplexotvorné látky. Je bez zápachu, dá se úplně oplachovat a nezanechává 
žádné usazeniny. Je vhodný jak pro ruční mytí, tak i pro napěňovací zařízení  
a pro automatické čistící systémy. Prostředek je možné použít v průmyslových 
potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstra-
ňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím. Velmi dobře se 
osvědčil při generálním i pravidelném úklidu bazénů a jejich okolí. Spolehlivě 
odstraňuje nečistoty i z velmi zašpiněných podlah.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých 
hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

990,00 KčVC610240099 37,36 € 1

200 kg 9 500,00 KčVC610925099 358,49 € 

pěnivý alkalický čistič

Prostředek obsahuje:  
>30% voda, 5-15% hydroxid draselný, hydroxid sodný, < 5% neionogenní tenzidy, křemičitany, fosfonáty

Pivovary, nápojový  
a konzervárenský průmysl: plnící zařízení, 
pracovní plochy, dopravní pásy, podlahy

Masný průmysl: 
pracovní plochy, technologická zařízení, 

podlahy

Rybí průmysl:  pracovní prostory, filetovací 
stoly, chladící zařízení, podlahy

Mlékárenský průmysl: plnící zařízení, vnější 
stěny tanků, podlahy

Wellness: bazény (generální úklid), okolí 
bazénů (generální a pravidelný úklid), zne-

čištěné podlahy

Všeobecně: silně znečištěné a mastné 
podlahy v různých oblastech

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3,5–5% 15–30 min. 40–70°C

40–70°C

40–70°C

40–70°C

20–50°C

20–50°C

15–30 min.

15–30 min.

15–30 min.

3,5–5%

3,5–5%

3,5–5%

3,5–10%

50–100%  
(generální úklid) 

3–5%  
(pravidelný úklid)

podle 
potřeby

podle 
potřeby

pH koncentrátu: 14

1

cLEAMEn

24 kg
VRATNÝ OBAL

VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC610240099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC610925099
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Prostředek obsahuje:
>30% voda, 15-30% hydroxid sodný, 5-15% hydroxid draselný, <5% neionogenní tenzid, NTA,  

butylglykol

613
Tekutý silně alkalický pěnivý čistící prostředek, který je určený především  
k účinnému odstraňování kouřových pryskyřic v různých oblastech průmyslu. 
Navíc velmi dobře odstraňuje tuky, olejové zbytky, bílkoviny, krev, připečené  
a velmi odolné nečistoty, dehet a podobně. Vytváří stabilní pěnu, takže se hodí  
i k čištění svislých stěn. Aplikovaný prostředek je potřeba nechat působit přede-
psanou dobu. Prostředek se používá nejčastěji v čistících systémech udírenských 
provozů a k průmyslovému čištění grilů, kouřovodů a teplovzdušných kotlů. 
Vyznačuje se velmi dobrou čistící schopností a používá se proto také k mytí 
velmi znečištěných a mastných podlah. Prostředek se aplikuje nejčastěji pomocí 
mobilního nebo automatického tlakového napěňovacího zařízení při tlaku  
4–6 barů nebo se používá v automatických čistících systémech udírenských 
zařízení. Může se však používat i způsobem běžným pro ruční čištění. 
 
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky 
a umělých hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných 
kovů.

888,00 KčVC613240099 33,51 € 1

pěnivý alkalický čistič na udírny

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení 
(ručně): pracovní prostory, stoly, obklady 

stěn, podlahy

Všeobecné čištění se zpěňovacím zaříze-
ním: pracovní prostory, stoly, obklady stěn, 

podlahy

Čištění připečených a velmi odolných 
nečistot

Masný, mlékárenský, mrazírenský a rybí 
průmysl: udírny, udírenské vozíky, grily, 

transportní pásy, kouřovody, kotle

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 10–15 min. 40–70°C

20–50°C

20–30°C

20–40°C

10–15 min.

10–30 min.

podle 
potřeby

3–5%

0,5–3%

5–20%

pH koncentrátu: 14

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

24 kg
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC613240099
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620
Tekutý silně alkalický nepěnivý čistící prostředek, který je určený především 
pro okruhové CIP čištění v různých oblastech průmyslu. Kombinace účinných 
látek zabezpečuje velmi dobrou průnikovou a čistící schopnost. Prostředek proto 
rozpouští i velmi odolné a připečené nečistoty bílkovin, tuků a rostlinných zbytků.
Vyznačuje se vysokým stupněm alkality a silnou odmašťovací schopností. Pou-
žívá se především k účinnému čištění takových zařízení, kde je surovina tepelně 
ošetřovaná, například odparky, sušárny, pastéry, odstředivky, tavičky sýrů,  
UHT-zařízení atd. Je vhodný i pro okruhové COP čištění. Může se použít i pro 
ruční odstranění tuků a bílkovin  z povrchů podlah a technologických zařízení.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky  
a umělých hmot odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy  
a emaily. Nepoužívat na povrchy z hliníku. 

648,00 KčVC620240099 24,45 € 1

nepěnivý alkalický cIp čistič

Prostředek obsahuje:
> 30 % voda, hydroxid sodný, 5-15% hydroxid draselný, < 5% fosfonáty

Násadové nádrže, varné pánve, chladiče 
mladiny, varné kotle

Odstředivky, pastéry, výměníky tepla, 
odparky, chladiče, blanšéry

Sýrařské a šunkové formy z nerezové oceli, 
bedničky z umělé hmoty odolné alkáliím

CiP–zařízení, potrubní systémy, tanky, 
nádrže, tunelové myčky

Ruční odstranění organických zbytků  
z různých povrchů

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 15–40 min. 50–80°C

50–80°C

60–70°C

30–70°C

20–30°C

20–50 min.

30–60 min.

30–60 min.

1–3%

2,5–4%

0,5–3%

0,5–1% podle 
potřeby

pH koncentrátu: 14

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

24 kg
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC620240099
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622
Tekutý nepěnivý alkalický prostředek, který je určený především pro strojní mytí 
silně znečištěných podlah, například i od syntetických olejů. Může se používat 
také na ruční dočišťování různých ploch a na pravidelnou údržbu povrchů. Pro-
středek má široké použití a lze jej aplikovat v různých oblastech průmyslu  
i služeb. 

Prostředek je určený na všechny druhy voděodolných povrchů jako například 
PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové  
a lité podlahy – se stěrkou i s nátěrem. Není vhodný na mramorové povrchy, 
lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené 
vosky a na povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

5 kg 375,00 KčVC622050099 14,15 € 1

900,00 KčVC622200099 33,96 € 2

nepěnivý alkalický čistič podlah

Ruční dočišťování ploch

Strojní čištění silně znečištěných podlah 
(jednorázové odstranění)

Pravidelná údržba povrchů (ruční aplikace)

Strojní čištění běžně zašpiněných  
podlah (pravidelná údržba)

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,7–1% 20–40°C

20–40°C

20–30°C

20–30°Cpodle 
potřeby

podle 
potřeby

podle 
zařízení

podle 
zařízení

1–3%

0,5–2%

0,5–2%

pH koncentrátu: 13,5

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

2

Prostředek obsahuje:
>30% voda, 5-15% propan-2-ol, butylglykol, fosfáty, křemičitany, <5% amfoterní tenzid, neionogenní 

tenzid, hydroxid draselný, monopropylenglykol, EDTA

cLEAMEn

1

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

20 kg
VRATNÝ OBAL

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC622050099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC622200099
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630
Tekutý pěnivý alkalický čistící prostředek s mimořádně vysokým obsahem 
aktivního chloru. Prostředek výborně emulguje tuky, odstraňuje zbytky bílkovin, 
současně vysoce účinně ničí bakterie, kvasinky a plísně. Díky viskózní konzisten-
ci velmi dobře drží na svislých plochách a prodlužuje tak kontaktní čas. Výborně 
se uplatňuje při čištění WC, sanitačních zařízení a má i široké použití  
v celé oblasti potravinářského průmyslu. Může se aplikovat jak ručně, tak po-
mocí různých zpěňovacích zařízení. Prostředek je možné použít v průmyslových 
potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách, při odstraňování 
organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím nebo i v běžné praxi při 
čištění sanitačních zařízení. Dobře také odstraňuje tmavé skvrny ve spárách 
dlaždic, například ve wellness zařízeních. 

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých 
hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné 
plyny (chlor). 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

864,00 KčVC630240099 32,60 € 1

200 kg 7 500,00 KčVC630925099 283,02 € 

pěnivý alkalický chlorový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní)  a G- (gramnegativní) – 2% / 10 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 2% / 10 min. 
Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

jiné průmyslové oblasti: podlahy, WC, 
sanitační zařízení

Wellness: dlažba v okolí bazénů, WC,  
sanitační zařízení

Potravinářský průmysl,  
malé výrobní  

provozovny: podlahy, WC, sanitační zařízení

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 40–70°C

20–50°C

20–50°Cpodle 
potřeby

15–20 min.

15–20 min.5–10%

5–20%

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 10,5 g

pH koncentrátu: 14

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

24 kg
VRATNÝ OBAL

VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 22385/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/2/CCHLP
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iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC630925099


www.cormen.cz

profi úklid

85

631
Tekutý vysoce pěnivý alkalický chlorový prostředek, který tvoří hustou stabilní 
pěnu. Prostředek výborně emulguje tuky a odstraňuje zbytky bílkovin. Současně 
účinně ničí oxidativním způsobem bakterie, kvasinky a plísně. Má široké použití  
v celé oblasti potravinářského průmyslu při čištění a dezinfekci vnějších povrchů  
z nerezové oceli, například technologických zařízení. Používá se i pro denní 
komplexní čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých typů 
napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na 
povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít v průmyslových po-
travinářských provozech,  v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování 
organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých 
hmot odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů. 
 
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

21 kg 945,00 KčVC631210099 35,66 € 1

200 kg 9 680,00 KčVC631920099 365,28 € 

vysoce pěnivý alkalický chlorový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní)– 0,5%/15 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 3% / 15 min. 
Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

pH koncentrátu: 14

Potravinářský průmysl,  
malé výrobní provozovny: povrchy technolo-

gických zařízení, podlahy, stěny

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 40–70°C

20–50°C

20–30°C15–30 min.

15–20 min.

15–20 min.3–5%

0,5–3%
Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení 

(ručně): pracovní prostory, stoly, obklady 
stěn, podlahy

Všeobecné čištění se zpěňovacím zaříze-
ním: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, 

podlahy

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,1 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

VRATNÝ OBAL

VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 28963/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/3/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC631210099
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633
Tekutý pěnivý vysoce alkalický chlorový prostředek, který tvoří velmi hustou  
a stabilní pěnu. Prostředek se vyznačuje výbornou čistící schopností, především při 
rychlém odstraňování zbytků tuků a bílkovin ve výrobních prostorech. Velmi dobře od-
straňuje i odolné nečistoty z různých provozních ploch a podlah. Současně ničí účinně 
oxidativním způsobem bakterie, kvasinky a plísně. Má široké použití v celé oblasti 
průmyslu. Největší uplatnění má v potravinářském průmyslu, například při čištění  
a dezinfekci vnějších povrchů technologických zařízení z nerezové oceli nebo při 
denním komplexním čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro aplikaci pomocí různých 
typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických napěňovacích systémů. Na 
povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmy-
slových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při 
účinném odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot 
odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace o přípravku.

24 kg 1 080,00 KčVC633240099 40,75 € 1

pěnivý vysoce alkalický chlorový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní)-3-5% /10–30 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry-3–10% /30 min. 
Biocidní typ: 2, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, potravinářský průmysl)

Potravinářský průmysl,  
malé výrobní provozovny: povrchy technolo-

gických zařízení, podlahy, stěny

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 40–70°C

20–50°C

20–30°C

20–50°C

15–30 min.

podle potřeby 
min. 15 min.

15–30 min.

15–30 min.3–5%

0,5–3%

5–10%

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení 
(ručně): pracovní prostory, stoly, obklady 

stěn, podlahy

Čištění technologického zařízení a podlah  
s velmi odolnými nečistotami

Všeobecné čištění se zpěňovacím zaříze-
ním: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, 

podlahy

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,4 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

pH koncentrátu: 14

cLEAMEn

VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 28994/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/4/CCHLP
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pH koncentrátu: 14

640
Tekutý nepěnivý alkalický čistící prostředek, který obsahuje chlor. Je určený pro denní 
použití v různých oblastech průmyslu, především k okruhovému čištění způsobem 
CIP nebo COP. Velmi dobře odstraňuje zbytky bílkovin a živočišných tuků a aktivně 
zabraňuje tvorbě mléčného kamene. Obsahuje inhibitory koroze hliníku. Uvolněný 
aktivní chlor velmi účinně působí oxidativním způsobem proti širokému spektru bak-
terií, kvasinek a plísní. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských 
provozech, v malých výrobních provozovnách, v zemědělství nebo při odstraňování 
organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění podlah ve výrob-
ních prostorech. 
 
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých 
hmot odolných alkáliím. Může se používat i na povrchy z hliníku.

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor). 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.
 

22 kg 870,00 KčVC640220099 32,83 € 1

1 100 kg 37 400,00 KčVC640999999 1 411,32 € 

nepěnivý alkalický chlorový čistič s antikorozní přísadou

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) – 1% /10–15 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Potravinářský průmysl: okruhové čištění 
CiP a COP zařízení, potrubní systémy, tanky, 

nádrže, tunelové myčky, sýrařské formy, 
hliníkové násypky baliček

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 60–80°C

40–70°C

50–70°C

20–40°C

20–30°C

15–20 min.

podle zařízení

podle potřeby

15–20 min.

20–40 min.1–3%

0,5–1,5%

0,5–1,5%

0,5–1%

zemědělství: okruhové čištění dojících 
zařízení

Ruční odstranění organických zbytků 
z různých povrchů

Strojní čištění podlah

Masný průmysl: čištění udírenských holí, 
hliníkové formy na šunku

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního 
chlóru (EC: 231-668-3): 1,5 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

VRATNÝ OBAL

VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 23151/2013/SOZ 

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/5/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC640220099
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Tekutý nepěnivý vysoko koncentrovaný alkalický čistící prostředek se zvýšeným 
obsahem chloru. Je určený pro denní použití v různých oblastech potravinářského 
průmyslu a zemědělství, především k okruhovému čištění CIP nebo COP způsobem. 
Účinným způsobem emulguje zbytky tuků a bílkovin a velmi dobře rozpouští organické 
části mléčného, pivního a vodního kamene. Výborně také odstraňuje zbytky olejů, 
ovocných plodů, chmelových pryskyřic a dalších látek organického původu. Přítomný 
aktivní chlór zajišťuje vynikající a účinné působení proti bakteriím, kvasinkám a plísním. 
Prostředek se používá jak k okruhovému čištění technologických zařízení, tak  
k povrchovému čištění různých ploch odolných alkáliím. Vhodný je i k strojnímu čištění 
podlah. Používá se i při čištění linky nečistot  v bazénech (pozor: před čištěním snížit 
hladinu v bazénu pod úroveň linky). 

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot 
odolných alkáliím. Omezeně je použitelný na barevné kovy a emaily. Nepoužívat na 
povrchy z hliníku, barevných kovů a ze železa. 
 
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor).
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.

840,00 KčVC641240099 31,70 € 1

641 nepěnivý alkalický čistič  
s vysokým obsahem chloru

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na G+ (grampozitivní) a bakterie G- (gramnegativní) – 1% /10 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 1% / 10 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Potravinářský průmysl: okruhové čištění 
CiP a COP zařízení, potrubní systémy, tanky, 

nádrže, tunelové myčky, syrařské formy

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

1–2% 60–80°C

50–70°C

20–40°C

30–35°C

20–30°C

podle  
zařízení

podle zařízení

podle potřeby

15–20 min.

15–20 min.1–1,5%

1–1,5%

50%

1%

zemědělství: okruhové čištění dojících 
zařízení

Ruční odstranění organických zbytků 
z různých povrchů

Wellness: odstranění linky nečistot  
v bazénech

Strojní čištění podlah, čištění okolí bazénů

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky  (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 2,25 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

pH koncentrátu: 14

24 kg
VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 23152/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/6/CCHLP
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nepěnivý alkalický čistič  
s vysokým obsahem chloru 642

Tekutý nepěnivý alkalický čistící prostředek se zvýšeným obsahem aktivního chlóru. 
Prostředek výborně emulguje tuky, odstraňuje zbytky bílkovin a současně účinně 
dezinfikuje. Zabezpečuje spolehlivé působení proti bakteriím, kvasinkám a plísním, 
především v provozech se zvýšeným rizikem mikrobiálního znečištění. Je určený pro 
denní použití v různých oblastech potravinářského průmyslu a zemědělství, například  
k okruhovému čištění technologického zařízení způsobem CIP nebo COP. V oblasti pr-
vovýroby mléka zabezpečuje spolehlivé čištění a dezinfekci dojících zařízení. Prostředek 
je možné použít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých 
výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, 
například při strojním čištění podlah ve výrobních prostorech. Může se použít i jako 
náplň hygienických smyček při vstupu do výrobních prostorů. Osvědčil se  
i v oblasti wellness, například při strojním čištění okolí bazénů nebo při odstraňování 
linky nečistot ze stěn bazénů.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot 
odolných alkáliím. Nepoužívat na povrchy z hliníku a barevných kovů. 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor).
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.

24 kg 792,00 KčVC642240099 29,89 € 1

nepěnivý alkalický chlorový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 0,5-2% /10 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 0,5% / 10 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Potravinářský průmysl: okruhové čištění 
CiP a COP zařízení, potrubní systémy, tanky, 

nádrže, tunelové myčky, sýrařské formy

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 60–80°C

50–70°C

20–25°C

20–40°C

30–35°C

20–30°C

podle zařízení 
min. 20 min.

podle zařízení

podle potřeby 
min. 20 min.

podle potřeby

20 min.

20 min.0,5–2%

0,5–2%

0,5–2%

50%

0,5–2%

zemědělství: okruhové čištění dojících 
zařízení

Náplň hygienických smyček při vstupu do 
výrobních prostorů

Ruční odstranění organických zbytků 
z různých povrchů

Wellness: odstranění linky nečistot  
v bazénech

Strojní čištění podlah, čištění okolí bazénů

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky  (g / 100 g směsi): Chlornan sodný, obsah aktivního 
chlóru (EC: 231-668-3): 4,5 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

pH koncentrátu: 14

VRATNÝ OBAL

Registrováno pro ČR: MZDR 23153/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/7/CCHLP
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Tekutý nepěnivý alkalický dezinfekční prostředek na bázi anorganických vazeb chlóru, 
který se vyznačuje také dobrým čistícím účinkem. Díky vysokému obsahu aktivního 
chlóru je dezinfekce různého výrobního zařízení, součástek a výrobních prostorů rychlá  
a účinná. Prostředek zabezpečuje spolehlivé působení proti bakteriím, kvasinkám  
a plísním. Velmi dobře působí i proti řasám. Většinou se používá v umývacích, ponor-
ných a postřikových procesech. Velmi vhodný je i pro automatická zařízení při umývání 
lahví, např. k odstranění zárodků v zásobárnách teplé vody. Prostředek je určený pro 
použití v různých oblastech, např. v potravinářském průmyslu, zemědělství a pod. Může 
se použít pro automatické dávkování i pro běžné čištění a dezinfekci. Tvoří i náplň dezin-
fekčních brodů při vstupu do potravinářských a zemědělských podniků.

Prostředek je vhodný pro nerezovou ocel, barevné kovy, emaily, beton, dlaždice a umělé 
hmoty. Na hliníkové povrchy jen omezeně. 

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny 
(chlor).
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku.

690,00 KčVC644230099 26,04 € 1

644 nepěnivý alkalický chlorový  
dezinfekční a čistící prostředek

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na G+ (grampozitivní) a bakterie G- (gramnegativní) – 3-5% /15 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 0,5-3 % / 15 min. 
Sporicidní: na bakteriální spory – 25% / 15 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Všeobecná plošná dezinfekce

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 15–30°C

15–25°C

15–25°C

15–30°C

30–50°C

za horka

podle  
potřeby 

min. 10 min.

15–30 min.

podle zařízení

podle zařízení

15–30 min.

10–25 min.3–5%

3–5%

5–50%

30–50 ml/m3

5–10%

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy, 
stěny, podlahy, stáje, WC, sanitární zařízení

Myčky lahví (vodní sekce)

Náplň dezinfekčních brodů

Dezinfekce proti plísním a potlačení růstu 
řas (algistatický účinek)

Ponorná dezinfekce: různé součástky 
technologického zařízení, malé díly

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Chlornan sodný, obsah aktivního chlóru (EC: 231-668-3): 10,5 g

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

23 kg
VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 12–13

Registrováno pro ČR: MZDR 23154/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/8/CCHLP
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645
Tekutý nepěnivý slabě alkalický dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amoni-
ových sloučenin (KAS). Zabezpečuje spolehlivé působení proti bakteriím, kvasinkám 
a plísním. Široké dezinfekční spektrum zůstává plně účinné i v tvrdé vodě a rovněž  
v přítomnosti organických nečistot. Je ředitelný s vodou v každém poměru. Prostře-
dek je vhodný pro okruhové systémy, pro plošnou, ponornou i postřikovou dezinfekci. 
Působí velmi dobře i při nízkých teplotách, takže se může uplatnit i v chladících okru-
hových systémech. Prostředek je určený pro použití v různých oblastech, například 
pro účinnou dezinfekci v potravinářském průmyslu, zemědělství a podobně. Před 
použitím se doporučuje povrch důkladně umýt vhodným čistícím prostředkem.

Prostředek je použitelný na všechny vodou umývatelné povrchy. Nesmí se míchat 
společně s tenzidy, například s mýdly.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.

nepěnivá slabě alkalická dezinfekce KAS

SPEKTRUM ÚČINKU
Baktericidní: na G+ (grampozitivní) a bakterie G- (gramnegativní) – 0,02% /15 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 0,02% / 60 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky  (g / 100 g směsi):
Didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 10,0 g

Všeobecná plošná dezinfekce: stěny, 
podlahy, pracovní plochy

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–1% 15–25°C

15–25°C

15–25°C

20–30°C

5–15°C

podle potřeby 
min. 60 min.

podle potřeby 
min. 60 min.

nepřetržitá

15–60 min.

15–60 min.0,5–1%

0,5–1,5%

0,2–0,5%

0,02–0,05%

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy, 
stěny, podlahy, stáje, WC, sanitární zařízení

Chladící okruhové systémy

Okruhová dezinfekce: technologická  
zařízení, potrubní systémy

Ponorná dezinfekce: různé součástky 
technologického zařízení, malé díly

PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

1

CLEAMEN

20 l 1 180,00 KčVC645200099 44,53 € 1 VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 8,0–8,5

Registrováno pro ČR: MZDR 23155/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/9/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC645200099
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650
Tekutý neutrální čistící prostředek, který je určený především pro odstranění organic-
kých nečistot z citlivých povrchů technologického zařízení, kde by použití alkalických 
nebo kyselých prostředků bylo problematické. Působí velmi šetrně, má výborné 
emulgační vlastnosti a nenarušuje lak ani glazuru. Může se použít i jako náplň pro 
pravidelné strojní čištění podlah. Prostředek se vyznačuje vynikající biologickou odbou-
ratelností, takže se může používat k čištění také v prostorech s biologickou čistírnou 
odpadních vod.  Používá se hlavně pro všeobecné čištění všech prostorů a technolo-
gického zařízení při průmyslové výrobě, zejména se dobře uplatňuje při ručním čištění 
baliček a vakuovaček. Prostředek je vhodný k použití i v malých výrobnách. Může se 
použít také v oblasti zemědělství při všeobecném úklidu prostorů a technologického 
zařízení. Na povrchy se aplikuje především ručně, ale je možné použít i strojovou 
aplikaci, například na podlahy.

Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný k použití pro všechny 
dostupné povrchy.

20 kg 900,00 KčVC650200099 33,96 € 1

neutrální čistič

Prostředek obsahuje:
> 30 % voda, 5-15% neionogenní tenzid, propan-2-ol, < 5% karboxyláty, triethanolamin, butylglykol

Všeobecné čištění: stěny, podlahy,  
dveře, okna, pracovní plochy, umývadla

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 20–40°C

30–40°C

20–40°C

20–40°Cpodle  
znečištění

podle  
znečištění

podle  
znečištění

podle  
znečištění

1–3%

1–2%

1–2%

Čištění povrchů technologického zařízení 
(např. baličky, vakuovačky), součástky 

zařízení, pracovní stroje

Čištění v zemědělství: dveře, okna, podlahy, 
pracovní plochy, zařízení kanceláří, drobné 

součástky

Strojní čištění podlah  
(pravidelný úklid a údržba)

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 7–8

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC650200099
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neutrální čistič 651
Tekutý průmyslový odmašťující prostředek. Používá se k odmašťování povrchů  
v různých oblastech průmyslu. Je vhodný k použití na všechny běžné materiály, včetně 
barevných kovů. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Individuální dávkování podle stupně znečištění, způsobu aplikace a použitého technolo-
gického zařízení. Pro odmašťování kovových povrchů se prostředek používá většinou  
v koncentraci 2–5%.

pěnivý slabě alkalický průmyslový odmašťovač

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

cLEAMEn

Prostředek obsahuje:
> 30 % voda, 5–15% anionaktivní tenzidy, fosfáty, < 5% amfoterní tenzidy

20 kg 840,00 KčVC651200099 31,70 € 1
1

VRATNÝ OBAL

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC651200099
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710
Tekutý vysoce pěnivý kyselý čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Vyznačuje 
se tvorbou velmi husté a stabilní pěny, takže zajišťuje výborný kontakt a čistící efekt  
i na svislých stěnách. Dobře odstraňuje anorganické usazeniny a vyznačuje se výbor-
nou smáčivostí. Rovněž dobře emulguje tuky a odstraňuje i zbytky bílkovin. Má široké 
použití v celé oblasti průmyslu. Největší uplatnění má  v potravinářském průmyslu, 
například při odstraňování anorganických usazenin z vnějších povrchů technologických 
zařízení nebo při pravidelném komplexním čištění výrobních prostorů. Je vhodný pro 
aplikaci pomocí různých typů napěnovacích zařízení nebo pomocí automatických 
napěňovacích systémů. Na povrchy se může nanášet i ručně. Prostředek je možné po-
užít jak ve velkých průmyslových potravinářských provozech, tak i v malých výrobních 
provozovnách nebo při účinném odstraňování anorganických nečistot z různých ploch 
odolných kyselinám. 
 
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot 
odolných kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

24 kg 1 560,00 KčVC710240099 58,87 € 1

vysoce pěnivý kyselý čistič

Potravinářský průmysl,  
malé výrobní provozovny: povrchy technolo-

gických zařízení, podlahy, stěny

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

3–5% 40–70°C

20–50°C

20–30°C

20–50°C

15–30 min.

podle potřeby 
min. 15 min.

15–30 min.

15–30 min.3–5%

0,5–3%

5–10%

Všeobecné čištění bez zpěňovacího zařízení 
(ručně): pracovní prostory, stoly, obklady 
stěn, podlahy, násypky balících automatů

Čištění technologického zařízení, podlah  
a stěn výrazně znečištěných anorganickými 

usazeninami

Všeobecné čištění se zpěňovacím zaříze-
ním: pracovní nerezové stoly, obklady stěn, 

podlahy

Prostředek obsahuje: > 30% voda, kyselina fosforečná, < 5% neionogenní tenzidy, butylglykol

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC710240099
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vysoce pěnivý kyselý čistič 720
Nepěnivý kyselý čistící prostředek na bázi kyseliny fosforečné. Používá se především 
k okruhovému kyselému čištění v potravinářských provozech. Odstraňuje z povrchů 
zařízení hlavně anorganické látky, ale rozpouští i organické složky. Používá se také 
ke kyselému čištění technologického zařízení tam, kde je litá pryskyřicová podlaha, 
kterou by mohly kyselé prostředky na bázi kyseliny dusičné nevratně poškodit. 
Díky svým vlastnostem je vhodný také k jednofázovému čištění výrobních zařízení 
pro výrobu všech typů sýrů. Jednofázový způsob čištění lze s výhodou využít i pro 
zařízení příjmu mléka. Výborně odstraňuje krev, takže se uplatňuje například na 
jatkách při porážce zvířat. Prostředek je možné použít jak ve velkých průmyslových 
potravinářských provozech, tak i v malých výrobních provozovnách nebo při účinném 
odstraňování anorganických nečistot z různých ploch odolných kyselinám.

Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot 
odolných kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.

1 416,00 KčVC720240099 53,43 € 1

nepěnivý kyselý čistič

CiP–zařízení, potrubní systémy, tanky, 
nádrže, tunelové myčky, svozné cisterny na 
mléko, pastéry, uHT-zařízení,zmáselňovače, 

odstředivky, dojírny

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 50–80°C

50–80°C

60–70°C

30–50°C

20–30°C

podle potřeby

podle potřeby

15–20 min.

15–20 min.

20–60 min.1–3%

1–3%

1–2%

0,5–1%

zařízení pro výrobu sýrů: výrobníky, vany, 
lisovací zařízení, sýrařské formy, perfory

jednofázové čištění technologického  
zařízení pro příjem mléka

Ruční odstranění anorganických zbytků  
z různých povrchů

jatka: odstranění krve

Prostředek obsahuje: > 30 % voda, kyselina fosforečná, < 5% neionogenni tenzidy

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

Aplikační technika Cleamen 
str. 110

24 kg
VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC720240099
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721
Nepěnivý silně kyselý čistící prostředek na bázi anorganických kyselin, který účinně 
působí na vodní, mléčný a pivní kámen. Výborně odstraňuje anorganické usazeniny 
a oxidativním způsobem rozkládá organické sloučeniny. Pasivuje nerezovou ocel a je 
také vhodný jako neutralizační prostředek po alkalickém čištění. Prostředek má široké 
uplatnění, například v potravinářském průmyslu při čištění CIP-okruhů, odparek, od-
středivek, UHT-zařízení, potrubních systémů, zásobních tanků, KEG sudů v pivovarech, 
zařízení na výrobu sýrů, spirálových výměníků v cukrovarech a dalších. Při čištění 
UHT-zařízení by se mělo zamezit přesáhnutí teploty 80º C, neboť vyšší teploty snižují 
životnost těsnění.

Při dodržení doporučujících postupů je prostředek vhodný pro nerezovou ocel, emaily  
a umělé hmoty odolné kyselinám. Nepoužívat na povrchy z hliníku, popřípadě nepře-
sáhnout kontaktní dobu 20 sekund.

960,00 KčVC721240099 36,23 € 1

nepěnivý kyselý np-cIp čistič

Prostředek obsahuje:
>30% kyselina dusičná, 15-30% kyselina fosforečná, 5-15% voda

CiP–zařízení, odstředivky, pastéry, výmění-
ky tepla, odparky, chladiče

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

0,5–2% 60–80°C

60–80°C

10–25°C

70–80°C

30–25°C

40–60°C

1–3 min.

podle potřeby 
min. 30 min.

podle druhu  
a stupně  

znečištění
podle potřeby

3–5 min.

15–30 min.

10–20 min.0,5–1,5%

0,5–1%

1,5–2%

2–10%

Potrubní systémy, tanky, nádrže, cisterny

lisovací zařízení na sýry, malé díly  
po alkalickém čištění

Odstranění pivního kamene

Spirálové výměníky v cukrovarech

Sudy / KEG

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

cLEAMEn

24 kg 
VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC721240099
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nepěnivý kyselý NP-CIP čistič 740
Nepěnivý kyselý prostředek na bázi 17% kyseliny peroxooctové. Vyznačuje se velkým 
rozsahem antimikrobiálního působení (bližší údaje na etiketě). Působí vysoce účinně  
i při nízké teplotě. Je proto velmi vhodný pro okruhovou dezinfekci v CIP-zařízeních  
a v potrubních systémech. Dá se velmi rychle a beze zbytků odstranit. Rozkládá se na 
snadno biologicky rozložitelné produkty, takže nezatěžuje životní prostředí. Prostředek 
je určený především pro okruhovou, nástřikovou i ponornou dezinfekci technologického
zařízení za studena v různých oblastech průmyslu i v zemědělství. 

Prostředek je vhodný na povrchy z nerezové oceli, pocínovaného železa, hliníku, kera-
miky, umělých hmot (mimo měkčeného PVC), emailu a gumy. 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu  
a připojené informace o přípravku.

21 kg 1 617,00 KčVC740210099 61,02 € 1

nepěnivý kyselý silně koncentrovaný peroxidový čistič

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):  
Kyselina peroxooctová (EC: 201-186-8): 16,7 g  

Peroxid vodíku: (EC: 231-765-0): 23,3 g

SPEKTRUM ÚČINKU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 0,01-0,05% /15 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky – 0,05-3% / 15 min. 
Fungicidní: na spóry – při 20º C: 0,5% / 30 min. 
     – při 45º C: 0,05% / 15 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Okruhová dezinfekce za studena: CIP-zaří-
zení, skladovací tanky, kvasné tanky, tlako-
vé tanky, filtry, chladice, potrubní systémy

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

15–30°C

15–25°C

15–25°C

15–30°C

30–50°C

za horka

podle zařízení  
15–30 min.

podle potřeby 
15–30 min.

podle zařízení

podle zařízení

15–30 min.0,05–0,5%

0,05–0,1%

0,05–0,5% 15 min.

0,1–0,5%

0,1–0,5%

0,005–0,01%

Ponorná dezinfekce: různé součástky tech-
nologického zařízení, malé díly, strukové

násadce v dojírnách

Čištění a dezinfekce KEG-sudu a ALU-sudu  
(parní sekce)

Plničky lahví: potrubní systémy, plnící  
zařízení, odpadní kanály

Myčky láhví-vodní sekce

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy, 
stěny, podlahy, stáje

PRŮMYSLOVÉ ČIŠTĚNÍ

1

CLEAMEN

VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 2–3

Registrováno pro ČR: MZDR 29002/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/10/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC740210099


ochranné pracovní prostředky
profi úklid

98

745
Tekutý nepěnivý, slabě kyselý dezinfekční prostředek na bázi peroxidu vodíku. Je beze 
zbytku odbouratelný a působí velmi dobře proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Má 
široké možnosti použití při čištění a dezinfekci výrobních zařízení, potrubních systémů, 
tanků, nádrží, zařízení sýráren, pracovních stolů, plniček mléka, veškerého zařízení  
v masokombinátech, drůbežárnách, pivovarech, mrazírnách a podobně. Může být použit 
i v oblasti dezinfekce bazénů, saun, jídelen, kuchyní a podobně. Prostředek má také 
bělící účinek. Je vhodný jak pro postřikovou dezinfekci, tak i pro plošnou a ponornou 
dezinfekci. Používá se i pro ošetření zařízení ze dřeva, dřevěných pracovních desek nebo 
dřevěných obkladů. Aplikuje se většinou ručním způsobem. Prostředek je možné použít 
v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách,  
v zemědělství nebo i v běžné praxi. Využívá se také ke generálnímu a pravidelnému 
úklidu v okolí bazénů nebo na dezinfekci saun. 
 
Prostředek je použitelný na všechny běžné materiály. Nesmí být však použitý v uzavře-
ných systémech!
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku.

1 150,00 KčVC745220099 43,40 € 1

nepěnivý slabě kyselý peroxidový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 1-3% /60-120 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 5-20% / 60-120 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky  (g / 100 g směsi):
Peroxid vodíku: (EC: 231-765-0): 35,0 g

Postřiková dezinfekce: pracovní plochy  
a desky, stěny, podlahy, stáje

oblast použití koncentrace doba  
působení

doporučená 
teplota

15–25°C

15–25°C

15–25°C

15–25°C

15–25°C

60–120 min.

60–120 min.

podle potřeby 
60–120 min.

podle potřeby 
60–120 min.

60–120 min.1–5%

5–20%

1–5%

1–5%

5–20%

Ponorná dezinfekce: ruzné součástky  
technologického zařízení, malé díly

Wellness: ošetření spár dlaždicových  
povrchů, odstranění tmavých skvrn

Wellness: okolí bazénů, ošetření saun

Plošná dezinfekce: podlahy,
stěny, pracovní plochy

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

1

22 kg
VRATNÝ OBAL

pH koncentrátu: 2–3

Registrováno pro ČR: MZDR 29009/2013/SOZ

Registrováno pro SR: bio/1201/D/13/11/CCHLP

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC745220099
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nepěnivý slabě kyselý peroxidový čistič

SpEktrUM ÚČInkU
Baktericidní: na bakterie G- (gramnegativní) a G+ (grampozitivní) – 1-3% /60-120 min.  
Fungicidní: na vegetativní buňky a na spóry – 5-20% / 60-120 min. 
Biocidní typ: 2, 3, 4 (průmysl všeobecně, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)

záKlADNÍ ROzDĚlENÍ
PROSTŘEDKŮ ŘADY 600 A 700

PRŮMYSlOVÉ ČišTĚNÍ

podle ph:  alkalické   (cLEAMEn 610–649) 
   neutrální   (cLEAMEn 650–669) 
   jiné   (cLEAMEn 670–679)   
   kyselé   (cLEAMEn 710–749)  
   
podle pěnivosti: pěnivé  (cLEAMEn 610, 613, 630, 631, 633, 650, 710) 
   nepěnivé  (cLEAMEn 620, 622, 640, 641, 642, 644, 645, 720, 721, 740, 745) 
    

podle účinné látky: s dezinfekcí (cLEAMEn 630, 631, 633, 640, 641, 642, 644, 645, 740, 745) 

   

   bez dezinfekce (cLEAMEn 610, 613, 620, 622, 650, 710, 720) 
 
prostředky, které v sobě současně obsahují jak mycí složky tak i dezinfekční složky se označují jako kombinované. 
 
průmyslové prostředky řady 600 a 700 lze jednoduše identifikovat podle číslování. V řadě 600 najdete alkalické a neu-
trální prostředky, v řadě 700 jsou prostředky kyselé. Druhá číslice označuje pěnivost, kdy lichá čísla označují pěnivé a sudá 
nepěnivé prostředky. poslední číslice rozlišuje konkrétní druhy daných čističů. pěnivé prostředky jsou určené k aplikaci 
pomocí tlakových rozprašovačů. nepěnivé prostředky jsou určené pro podlahové mycí automaty a také jako náplně do 
okruhových mycích systémů (cIp).
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EKOlOGiCKÉ PRODuKTY
Ekologie začíná čím dál víc pronikat do našich životů a díky tomu jsme svědky zvýšeného zájmu o 
ekologické výrobky a technologie. Důvodů pro tento vývoj je celá řada. Mezi nejzásadnější patří stále 
zhoršující se stav ovzduší a atmosféry obecně, alarmující znečištění světového oceánu a světového 
vodního systému a hlavně neustále se zvyšující, totálně devastující vliv lidské činnosti na přírodu. Proto 
bylo přijato mnoho různorodých legislativních opatření, které mají pomoci eliminovat tento negativní 
světový trend. Každý den se setkáváme s nespočtem reálných produktů v ekologickém provedení. I zde 
se musíme občas zamyslet nad tím, jsou-li tyto výrobky opravdu ekologické a nebo se jedná o pouhou 
marketingovou strategii výrobce. V současnosti je pro hodnocení ekologické úrovně všech oblastí lidské 
činnosti používána metodika uhlíkové stopy. Tato metodika je universální s možností použití od vyhodno-
cení ekologické úrovně provozu tepelné elektrárny, přes výrobu aut až po vaření rajské omáčky. Skládá 
se v podstatě ze dvou částí které nám dovolují posoudit ekologickou náročnost produktu jak ze stránky 
materiálové, tak energetické. Proto ani výrobek, který je na první pohled vyroben z obnovitelných surovin, 
nemusí splňovat ekologická kritéria z důvodu vysoké energetické náročnosti. V oblasti pracích a mycích 
prostředků jistě všichni známe zákon o drastické redukci obsahu fosforečnanů v pracích prostředcích 
a úplný zákaz používání ethoxylovaných nonylfenolů. Proto si Vám společnost CORMEN s.r.o. dovoluje 
představit svoje ekologicky šetrné výrobky.   
 
Naše ekologická řada obsahuje čistící prostředky na koupelny, na nádobí, ekologický WC čistič a další 
produkty.
 
První ekologický výrobek je Krystal na nádobí ECO, který je vyroben ze surovin přírodního  
původu – kukuřice a kokosu. Podle výsledků talířového testu je produkt hodnocen velmi dobře v mycí 
účinnosti. Pečlivým výběrem přírodních surovin bylo též dosaženo vysoké dermatologické snášenlivosti  
k pokožce rukou. Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intensivní vůní džusu citrusových plodů.

Ekologický prostředek Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem, který kombinuje vysokou účinnost 
odstraňování zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene, z čištěných povrchů s maximál-
ní korozní tolerancí, vůči všem kovovým doplňkům vybavení koupelen.

Ekologický WC čistič je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení. Svým složením je 
předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá voda a zvýšený výskyt vodního kame-
ne. Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela zamezíme tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž 
příčinou je právě vodní kámen. Pro parfemaci je opět použita vysoce stabilní ovocná vůně. 

Cleamen 146 čistič a leštič na lesklé povrchy, opět využívá našich poznatků z kombinace aktivních látek  
a ochranných polymerů. V každodenní praxi zabraňují pronikání špíny do nitra čištěných povrchů  
a podstatným způsobem usnadňují každé další mytí.

Posledním produktem naší eko řady je Cleamen 410, k jehož vývoji byly použity všechny poznatky  
z vývoje Krystalu na koupelny a vzhledem k účelu použití tohoto produktu doplněny o některé pomocné 
látky, zesilující jeho vlastnosti. Jelikož se jedná o koncentrát je možno ho použít i ve formě pracovních 
roztoků.
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PODlAHY

146
Prostředek určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku při dosažení  
maximálního lesku beze šmouh. Je určen na povrchy náchylné k poškození a zmatova-
tění jako jsou leštěné mramory, žuly a přírodní i umělé kameny a vysoce lesklé dlažby. 
Je vhodný také na plasty, laminátové povrchy, leštěný nerez i jiné kovy. Jeho ideální 
použití je na pravidelné mytí podlah ošetřených metalickými vosky a impregnacemi. 
Prostředek je určen pro ruční mytí mopem, nebo hadrem z mikrovlákna, pro dosažení 
plného efektu lesku při údržbě obkladů, parapetů, stolních desek, barových pultů  
a podobně.  
 
Čistič a leštič na lesklé povrchy využívá našich poznatků z kombinace aktivních látek 
a ochranných polymerů. Tento typ polymerů je výsledkem posledního vývoje těchto 
látek. Jejich vlastnosti zcela ojedinělým způsobem kombinují vysokou mechanickou 
odolnost proti otěru, zvýšenou chemickou rezistenci proti některým látkám a samo-
zřejmě výjímečnou biologickou odbouratelnost. V každodenní praxi zabraňují pronikání 
špíny do nitra čištěných povrchů a podstatným způsobem usnadňují každé další mytí.

1 l 65,00 KčVC146010098 2,45 € 1

čistič a leštič EcO

dávkování podle úrovně znečištění

běžné střední silné

ml/1 litr do rozprašovače

pH roztoku

dávkování

5 10 20

7,3 7,4 7,6

dávkování podle úrovně znečištění

běžné střední silné

ml/10 litr do vědra

pH roztoku

5 10 20

7 7,1 7,2

 1

dávkování

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC146010098
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KOuPElNY

410

Na koupelny ECO
Krystal na koupelny je špičkovým výrobkem kombinujícím vysokou účinnost odstraňo-
vání zbytků mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene z čištěných povrchů 
s maximální korozní tolerancí vůči všem kovovým doplňkům vybavení koupelen. Díky 
svému unikátnímu složení zanechává po použití vysoký lesk a ochrannou polymerní 
vrstvu. Pomocí této polymerní technologie chráníme povrchy před tvorbou krysta-
lizačních center vodního kamene a zabraňujeme penetraci špíny do nitra čištěných 
povrchů. 
 

nÁVOD k pOUžItí
Přípravek nastříkejte na obklady, umyvadla, vodovodní baterie a podobně. Nechejte 
několik minut působit a opláchněte vodou.

1 l 55,00 KčVC410010096 2,08 € 1

5 l

750 ml

189,00 Kč

47,00 Kč

VC410050097

VBEKO007599

7,13 € 

1,77 € 

2

1

koupelny s leskem EcO

 1

 2

 1

Spolehlivý prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch jako jsou 
obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, baterie, vnější části toaletních mís  
a podobně. Snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. Nanášejte jej 
pomocí zpěňovače na plochy, nechejte chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou 
setřete. Pokud potřebujete odstranit větší vrstvy vodního kamene, použijte jemný 
kartáček. Nakonec všechny plochy důkladně omyjte proudem vody. Nenechávej-
te prostředek na povrchu zaschnout, raději proces opakujte. 

dávkování podle úrovně znečištění

1 litr

mokré čištění
běžné střední silné

pH roztoku

250 500 koncentrát

2,3 2,3 2

Mycí potřeby  
str. 114

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC410010096
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC410050097
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBEKO007599
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koupelny s leskem EcO

NáDOBÍ A WC ČiSTiČ

Na nádobí ECO
Krystal na nádobí Eco je vyroben ze surovin přírodního původu – z kukuřice a kokosu. 
Podle výsledků talířového testu je produkt hodnocen velmi dobře v mycí účinnosti. 
Pečlivým výběrem přírodních surovin bylo též dosaženo vysoké dermatologické sná-
šenlivosti k pokožce rukou. Celkový přírodní charakter výrobku je podtržen intenzivní 
vůní džusu citrusových plodů.

WC cleaner ECO
KRYSTAL WC cleaner je vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení. 
Svým složením je předurčen k čištění keramických povrchů zvláště tam, kde je tvrdá 
voda a zvýšený výskyt vodního kamene. Pravidelnou aplikací tohoto produktu zcela za-
mezíte tvorbě nepříjemných barevných skvrn, jejichž základem je právě vodní kámen. 
Pro parfemaci je použita vysoce stabilní ovocná vůně.

750 ml 29,90 KčVBNEC007599 1,13 € 1

750 ml 33,00 KčVBCEz007599 1,25 € 1

 1

 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBNEC007599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VBCEZ007599
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Košík na vodítko

Nosič vědra 2x5 l na vodítku

Vědro 6 l

Nosič vědra 6 l na vodítku

Podpěra mopu

Držák tyče mopu

220,00 Kč

300,00 Kč

80,00 Kč

230,00 Kč

360,00 Kč

60,00 Kč

zuVPC000195

zuVPC000197

zuVPC000198

zuVPC000199

zuVPC000194

zuVPC000193

8,30 € 

11,32 € 

3,02 € 

8,68 € 

13,58 € 

2,26 € 

Košík maxi 320,00 KčzuVPC000192 12,08 € 

Úklidový vozík Cleamen 2x17 l 2 600,00 KčzuVuC000199 98,11 € 

Vědro 5 l 80,00 KčzuVPC000196 3,02 € 

doplněk k zavěšení na vodítko vozíku

červená vanička pro přepravu
mokrého mopu, dá se snadno sejmout

k upevnění na vodítko, používá se
společně s podpěrou mopu

lze prodávat samostatně,  
cena za 1 ks 
různé barvy

doplněk k zavěšení na rám vozíku

úklidový vozík obsahuje rám, vodítko,  
2× vědro 17 l, ždímač s rukojetí  

a sponkou, modrá vanička na mopy

doplněk k zavěšení na vodítko vozíku doplněk k zavěšení na vodítko vozíku

 1

 1

 8

 8

 2

 2

 9

 9

 3

 3

 4

 4

 5

 5

 6

 6

 7

 7

ÚKliDOVá TECHNiKA

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVUC000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000195
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000192
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000196
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000194
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000193
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Vložka ždímače

Okenní stěrka EC22

Tyč ALU na mopy

Držák rozmýváku 35 cm

Okenní stěrka EC34

Tyč teleskopická

Držák rozmýváku 45 cm

Držák jazykového mopu magnetický, 40 cm

Držák kapsového mopu magnetický, 40 cm

Držák jazykového mopu

40,00 Kč

28,00 Kč

100,00 Kč

85,00 Kč

46,00 Kč

150,00 Kč

95,00 Kč

380,00 Kč

380,00 Kč

540,00 Kč

ZUVPC000191

ZUTOS000199

ZUTMH000198

ZUTOD000199

ZUTOS000198

ZUTMH000199

ZUTOD000192  

ZUTMD000198

ZUTMD000199

ZUTMD000197

1,51 € 

1,06 € 

3,77 € 

3,21 € 

1,74 € 

5,66  € 

3,59  € 

14,34 € 

14,34 € 

20,38 € 

používá se pro běžný úklid, mop se 
máchá ve vozíku

pracovní záběr 34 cm

délka 140 cm délka 100–160 cm

používá se pro úklid v nemocnicích pomo-
cí předvlhčených mopů

slouží k dokonalejšímu ždímání pracovní záběr 22 cm

 1

 1

 8

 10

 10
 8

 2

 2

 3

 3

 4

 5

 5

 6

 6

 7

 9

 9
 7

 4

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

magnet
magnet

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUVPC000191
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOS000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOS000198
ZUTMD000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMD000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMD000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMH000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMH000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOD000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUT0D000192
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 4

CN mop kapsový žinylka 40 cm

CN mop kapsový mikrovlákno 40 cm

CN mop jazykový bavlna 40 cm

Mop SPRINT stretch 40 cm

CN mop jazykový mikrovlákno 40 cm

89,00 Kč

95,00 Kč

100,00 Kč

79,00 Kč

95,00 Kč

ZUTMK000199

ZUTMK000198

ZUTMJ000197

ZUTMK000196

ZUTMJ000198

3,36 € 

3,59 € 

3,77 € 

2,98 € 

3,59 € 

CN mop kapsový bavlna 40 cm 100,00 KčZUTMK000197 3,77 € 

CN mop jazykový žinylka 40 cm 89,00 KčZUTMJ000199 3,36 € 

 1

 1

 7

 2

 2

 3

 3

 4

 5

 5

 6

 6

 7

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMK000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMK000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMK000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMJ000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMJ000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMK000196
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTMJ000197
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 1

 2

 3

 5

Návlek rozmýváku 35 cm

Návlek rozmýváku 35 cm s padem

Pad ruční bílý

Návlek rozmýváku 45 cm

Pad ruční červený

Pad ruční černý

Návlek rozmýváku 45 cm s padem

Pad ruční zelený

Pad ruční modrý

Držák padu na tyč

Držák padu ruční

72,00 Kč

85,00 Kč

35,00 Kč

85,00 Kč

35,00 Kč

35,00 Kč

105,00 Kč

35,00 Kč

35,00 Kč

90,00 Kč

112,00 Kč

ZUTOR000199

ZUTOR000198

ZUTPR000199

ZUTOR000192

ZUTPR000198

ZUTPR000195

ZUTOR000191

ZUTPR000196

ZUTPR000197

ZUTPD000199

ZUTPD000198

2,72 € 

3,21 € 

1,32 € 

3,21 € 

1,32 € 

1,32 € 

3,96 € 

1,32 € 

1,32 € 

3,40 € 

4,23 € 

 1

 8

 10

 2

 9

 11

 3

 4

 5

 6

 7

ÚKLIDOVÁ TECHNIKA

 4
 9

 6

 7

 8

 10

 11

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOR000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOR000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOR000192
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTOR000191
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPD000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPD000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPR000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPR000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPR000196
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPR000195
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTPR000197
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balení obsahuje 12 ks

balení obsahuje 12 ks 
dávka 2 ml

balení obsahuje 12 ks 
dávka 10–25 ml

balení obsahuje 12 ks
 1  2  3

 5

Cleamen pěnič, 12 ks

Cleamen rozprašovač, 12 ks

Výpustný kohout 20 l kanystr

Cleamen dávkovací pumpa 2 ml, 12 ks

Cleamen dávkovací pumpa na 5, 10 a 20 l kanystr

Cleamen dávkovací uzávěr, 12 ks

Výpustný kohout 5 l kanystr

120,00 Kč

128,00 Kč

150,00 Kč

159,00 Kč

54,00 Kč

126,00 Kč

102,00 Kč

VC927000199

VC909001298

zC937000599

VC919001299

zC903000199

VC906001299

zC902000199

4,53 € 

4,83 € 

5,66 € 

6,00 € 

2,04 € 

4,75 € 

3,85 € 

 1

 2

 7

 6

 3

 4

 5

 7

APliKAČNÍ TECHNiKA

dávka 30 ml

 4  6

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC927000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC909001298
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC906001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZC902000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZC937000599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZC903000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC919001299
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balení obsahuje 12 ks lahví, 
popisovač, 24 ks popisovacích 

a 24 ks krycích etiket 

 1  2

 3  4

 5

Cleamen tlakový postřikovač generální

Cleamen tlakový postřikovač sanitární

Aplikační láhve 500 ml

Cleamen tlakový ruční rozprašovač 1,25 l

Cleamen tlakový ruční zpěňovač 1,25 l

Cleamen ředící láhve 1 l

379,00 Kč

499,00 Kč

299,00 Kč

1 299,00 Kč

1 299,00 Kč

189,00 Kč

VC925000199

VC926000199

VC920001299

VC921000199

VC922000199

VC910001299

14,30 €

18,83 € 

11,28 € 

49,02 € 

49,02 € 

7,13 € 

 1

 2

 5

 3

 4

 6

 6

APliKAČNÍ TECHNiKA

láhev není určena na manipulaci  
a skladování koncentrovaných chemických nebezpečných  

látek, balení obsahuje 12 ks lahví, popisovač, 
12 ks rozprašovačů, 24 ks popisovacích a 24 ks krycích etiket 

rozprašovač na chemické 
přípravky se zpěňovací hlavicí 

pro nanášení pěny

rozprašovač na chemické 
přípravky s plochým paprskem

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC921000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC922000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC925000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC926000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC910001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC920001299
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apple and cinnamon ocean pink orchid

Pisoárové kostky BECKEN STEiNE 1 kg

Akolade WC blok 50 g 

Akolade osvěžovač vzduchu 350 ml

Akolade osvěžovač vzduchu 350 ml

Akolade osvěžovač vzduchu 350 ml

Akolade vanička 150 g, levandule

Akolade vanička 150 g, pine

Akolade vanička 150 g, ocean spray

Akolade vanička 150 g, citrus twist

27,00 Kč

169,00 Kč

27,00 Kč

12,80 Kč

24,20 Kč

24,20 Kč

24,20 Kč

27,00 Kč

24,20 Kč

zBOSO003099

zBOSP003099

zC929010099

zBCBl000599

zBOSE003099

zBOVC001599

zBOVO001599

zBOVl001599

zBOVP001599

1,02 € 

6,38 € 

1,02 € 

0,48 € 

1,02 € 

0,91 € 

0,91 € 

0,91 € 

0,91 € 
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DOPlňKOVý SORTiMENT

 2  3  4

 8  9 6  7

levandule
 1

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBCBL000599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOSE003099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOSO003099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOSP003099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZC929010099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOVC001599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOVL001599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOVO001599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBOVP001599
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Pisoárové sítko gumové, bílé

Pisoárové sítko gumové, modré

Pisoárové sítko gumové, zelené

Pisoárové sítko s modrou tabletou

Pisoárové sítko voňavé, zelené

Pisoárové sítko pevné

Pisoárové sítko voňavé, modré

Pisoárové sítko s růžovou tabletou

Pisoárové sítko voňavé, fialové

Pisoárové sítko voňavé, žluté

30,00 Kč

30,00 Kč

30,00 Kč

35,00 Kč

39,00 Kč

14,00 Kč

39,00 Kč

35,00 Kč

39,00 Kč

39,00 Kč

zuPSG000199

zuPSG000198

zuPSG000197

zuPST000199

zuPSV000198

zuPSP000199

zuPSV000199

zuPST000198

zuPSV000197

zuPSV000196

1,13 € 

1,13 € 

1,13 € 

1,32 € 

1,47 € 

0,53 € 

1,47 € 

1,32 € 

1,47 € 

1,47 € 
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 11 WC Košíček závěsný 6,00 KčzBCKO000199  0,23 € 

11

 7  8  9  10

TOAlETY

pisoárové sítko z pružného PVC, parfémované,  
zabraňuje usazování vodního a močového kamene

pisoárové sítko z bílého PVC,  s vlastní deodorační tabletou, 
do pisoáru se vkládá tabletou nahoru

pisoárové sítko z bílého PVC, slouží jako pevná vložka na 
kterou lze položit tablety do pisoáru Cleamen 320 nebo 321

dávkovací košíček určený k zavěšení do toaletní mísy, 
při koupi dvou kusů Krystal WC gel – košíček zdarma

pisoárová sítka z pružného PVC, parfémovaná, vhodná do všech typů pisoárů, zabraňují usazování vodního a močového kamene

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSG000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSG000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSG000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSP000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPST000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPST000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSV000199
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSV000198
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSV000197
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUPSV000196
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZBCKO000199
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Houbička 6x9 cm s padem, 10 ks

Houba 6x15 cm, zelený pad, 5 ks

Houba 6x15 cm, modrý pad, 5 ks

Drátěnka kovová 50 g, 10 ks

25,00 Kč

25,00 Kč

25,00 Kč

80,00 Kč

zuTHP001099

zuTHP000599

zuTHP000598

zuTDK001099

0,94 € 

0,94 € 

0,94 € 

3,02 € 

 1

 1

 2

 3

 4

MYCÍ POTŘEBY

 2

 3

 4

Universální tvarovaná houbička je nezbytným spotřebním vybaveném pro běžný denní úklid, vyba-
vení kuchyněk a domácností. Padová žínka slouží pro abrazivní čištění měla by se používat pouze 
na tvrdé předměty jako nádobí, dlažbu a kovy. Není vhodná na plastové vybavení.

Úklidová tvarovaná houbička modrá je ideální pro profesionální denní úklid, a do gastro provozů. 
Padová žínka je měkčí a výhodnější pro úklid. Není vhodná na vybavení z měkkých plastů. 

Kovová zinková drátěnka je určena do gastro provozů na čištění černého nádobí a kuchyňského 
vybavení, její velikost a balení odpovídá profesionálnímu použití. 

Úklidová tvarovaná houbička je ideální pro profesionální denní úklid, a do gastro provozů. Padová 
žínka slouží pro abrazivní čištění a měla by se používat pouze na tvrdé předměty jako nádobí, 
keramiku a kovy. Není vhodná na plastové vybavení.

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTHP001099
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTHP000599
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTHP000598
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=ZUTDK001099
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APLIKAČNÍ TECHNIKA

Stavoznak pomáhá s naředěním prostředku 
dle tabulek uvedených na etiketách výrobků CLEAMEN.

Aplikační ředící láhev 1 litr

• na etiketu napište potřebné údaje
• nalepte etiketu na láhev
• překryjte krycí etiketou

VC910001299

Zpěňovací sítko omezuje dusivý zápach chemikálií. Po použití sítka 
je vhodné jej opláchnout vodou,  aby nedošlo k jeho zalepení.

Rozprašovač se zpěňovačem

Tryska má tři polohy.
• tryskání proudu tekutiny, obr. 1
• tryskání pěny, obr. 2
• uzamčeno VC918001299

Používá se u žíravých nebezpečných chemických látek, které se 
dávkují přímo z láhve do odpadů. Omezovací vložka má za úkol 
zpomalit rychlost dávkování, aby při aplikaci nemohlo dojít k bouř-
livé chemické reakci.

Bezpečnostní uzávěr s omezovačem 
průtoku

VC908001299

3

1

2

Dávkovací pumpička se našroubuje místo přepravního víčka na 1 l 
láhev CLEAMEN.

Dávkovací pumpička 2 ml

• otočte tlačítko proti směru hodinových ručiček
• dávkujte prostředek do vědra nebo do láhve k ředění
• zamkněte pumpičku otočením po směru hodinových ručiček

VC919001299

Dávkovací uzávěr se našroubuje místo přepravního víčka a řádně 
dotáhne, aby neutíkal vzduch.

Dávkovací uzávěr 10–25 ml

• sejměte víčko
• zmáčkněte láhev
• chemikálii vylijte do vědra
• nasaďte víčko VC906001299

Omezovač průtoku zabraňuje nechtěnému předávkování čisticího 
prostředku.

Uzávěr Orion Push-pull

• nvytáhnout a zatlačit

VC903001299

4

5

6

2

4

3

1

5

6

iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC910001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC918001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC908001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC906001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC903001299
iframe:http://cormen.bocekmedia.net/detail?sku=VC919001299
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