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Vileda Professional kínálat iskoláknak, üzemanyagtöltő állomásoknak



Nincs megfelelő fertőtlenítés takarítás nélkül

A Vileda Professional mikroszálas mopok/törlőkendők használata + fertőtlenítő vegyszerek = kétszeres védelem

Kiváló minőségű 

Mikroszálas termékek
Fertőtlenítőszerek

Higiéniai szempontból 

tiszta felületek



Higiéniai szempontból mely takarítási módszer a megfelelő az Önök számára?

A takarítási módszerek fő típusainak megértése fontos, hiszen nem minden módszer megfelelő minden létesítmény és helyzet esetén:

Módszer Folyamat Higiéniai szint

Vödrös / Vödrös-préses 

megoldás

• Tisztítószer feloldása vödörben

• Törlőkendő/mop belemártása az oldatba, majd kicsavarása

• Felületek tisztítása a törlőkendővel/moppal, majd a törlőkendő/mop 

visszahelyezése a vödörbe

• A törlőkendő/mop többszöri használata különböző területeken

• Alacsony: A keresztszennyeződés legmagasabb kockázata

• Ugyanazon törlőkendő/mop használata több területen, ezáltal a szennyeződések 

átvitele az egyes területek között

• A használatot követően a törlőkendőből/mopból eltávolított szennyeződés a vödörbe 

kerül, ezáltal szennyezve a tisztítószeroldatot

Permetezés • Az oldat permetezése közvetlenül a törlőkendőre/mopra vagy a felületre

• A felület tisztára törlése

• A következő terület permetezése és tisztára törlése

• A törlőkendő/mop általában többszöri használata különböző területeken (de 

helyiségenként tiszta törlőkendő/mop használható)

• Közepes: a keresztszennyeződés közepes szintű kockázata

• A szórófejes palacknak köszönhetően nem kerül szennyeződés a következő 

területen is használt tisztítószeroldatba

• A szórófejes palack/tartály a kiürítéskor és újratöltéskor szennyeződhet

• Ugyanazon törlőkendő/mop gyakori használata több területen, ezáltal a 

szennyeződések átvitele az egyes területek között

Előkészítéses megoldás, 

mosható

• Több tiszta törlőkendő/mop dobozba helyezése és tisztítószeroldat vagy csak 

hideg víz beletöltése

• Külön törlőkendő/mop használata az egyes területek takarításához, majd a 

törlőkendő/mop mosodába helyezése

• A következő terület takarításához tiszta törlőkendő/mop használata

• Magas: a keresztszennyeződés nagyon alacsony szintű kockázata

• Minden területhez tiszta törlőkendő/mop használata

• Oldatot tartalmazó vödör használata nélkül

• A tisztítószermaradvány kevesebb vagy egyáltalán nincs; biofilm kialakulásának 

alacsonyabb szintű kockázata

Egyszer használatos 

megoldás

• A mopok vagy törlőkendők benedvesítése a tisztítószeroldattal vagy csak hideg 

vízzel – egyenként vagy egyszerre több mop/törlőkendő

• Külön törlőkendő/mop használata az egyes területek takarításához, majd a 

törlőkendő/mop eldobása

• A következő terület takarításához tiszta törlőkendő/mop használata

• Legmagasabb: a keresztszennyeződés rendkívül alacsony kockázata

• Minden területhez tiszta törlőkendő/mop használata

• Oldatot tartalmazó vödör használata nélkül

• A tisztítószermaradvány kevesebb vagy egyáltalán nincs; biofilm kialakulásának 

alacsonyabb szintű kockázata

• Nincs mosodai folyamat, kevesebb kockázat a keresztszennyeződés tekintetében

A Vileda Professional valamennyi szakértője tanácsokkal tudja Önt ellátni azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazott folyamat 

megváltoztatása hogyan javíthatja a higiéniát az Ön létesítményében



Felhasználási terület

Általános felhasználás Kényes felületek

Konyha
WC



PVAmicro



A szennyeződés rendkívül  

könnyen kiöblíthető (a kendő 

tiszta marad)

A PVAmicro kendő 

csíkmentes tisztítást biztosít, 

miközben magas a 

nedvszívó képessége

Kötött mikroszálas kendő, 

tökéletes tisztítást biztosít

Egyedi PVA bevonat 

szabadalmaztatás alatt

A PVPmicro tulajdonságai



Fény interferenciás mikroszkóp 

(terület: 120 x 90 m)

Tiszta és szennyezett mikroszálas kendő karcoló képességének a 

vizsgálata, krómozott felület felületi topográfiai elemzésével

Kezeletlen krómozott sárgaréz lemez–

a színeltérést a felület 

egyenetlensége okozza

Homokkal szennyezett mikroszálas kendővel törölt

felület=> karcolások láthatóak a törlés irányában

Törlés iránya
Homok szennyeződéstől mentes Mikroszálas

kendővel törölt felület => nincs karcolás

Törlés előtt

Törlés után

FHP teszt – a mikroszálas kendők 

karcolási jellemzői
FHP kutatás – eredmény



Következtetés

A teszt azt bizonyította, hogy a mikroszálas kendő nem 

karcolja meg a kemény felületeket, pl. a krómozott felületet 

sem. 

Azonban ha a mikroszálas kendő részecskékkel 

szennyezett pl. homokkal, jelentősen megnő a törölt felület 

karcolódásának a kockázata.

A könnyen kiöblíthető kendő, amely a kézi öblítés során 

kiengedi magából az összes részecskét, nagy mértékben 

hozzájárul az épület, az épület berendezési tárgyai 

értékének megőrzéséhez, azáltal hogy a törlés során a 

felület nem karcolódik. 

FHP teszt – a mikroszálas kendők



1. Nedves kendőt fedjünk be homokkal, majd facsarjuk a kendőt hogy a 

homok a kendőbe kerüljön

2. Öblítsük a kendőt vödörben háromszor

3. Ellenőrizzük a homok maradványokat a kendőben

x3

PVAmicro teszt: kézi öblíthetőség

  

Ez a módszer 

bemutatókon is 

használható

Könnyű öblíthetőség



A teszt eredményének az összefoglalása

• Nagyon jó tisztítási teljesítmény

• Csíkmentes tisztítás

• Könnyű kiöblíteni, megelőzi hogy a törlés során 

megkarcoljuk a felületet

• Magas a nedvszívó képessége

PVAmicro – Műszaki teszt

Független intézet, a Facility 

Management FIGR bizonyította 

a PVAmicro kendő kiváló 

tulajdonságait



PVAmicro – TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

143585 PVAmicro kék 35 x 38 cm

143586 PVAmicro piros 35 x 38 cm

143587 PVAmicro sárga 35 x 38 cm

143588 PVAmicro zöld 35 x 38 cm



MicroTuff easy



Termék tulajdonságok
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MT Easy - 170 g/m2

Tömeg g/m2 170

Méret cm 30 x 30

Kendő széle Ultraszónikusan vágott, hullámos

Kendő/ adagolódoboz 50

Kendő/ karton(TSU) 200 (4 adagolódoboz/ karton)

Színkódolás Teljes egészében színezett

Ultraszónikusan vágott szél

- Hullámos dizájn

100%-os mikroszálas tisztítási teljesítmény

Mikroszálas



Termék tulajdonságok
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• Praktikus adagolódoboz a kendőket tisztán, rendezetten 
tartja

• A kendőket az adagoló széles nyílásán keresztül egyenként 
lehet kivenni

• Az adagoló nyílásán keresztül könnyen meg lehet állapítani, 
hogy mennyi kendő van a dobozban, az utánrendelés 
mikor válik szükségessé

• A kendőt 1-2 hét használatra tervezték- ha nem akarjuk 
mosógépben mosni a kendőt ez az egyik leggazdaságosabb 
megoldás

• A kézi kiöblíthetőség hatékonysága javult



Adagoló doboz (BCU egység)

Piktogrammok
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MicroTuff Easy – TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Kendő mérete

162710MicroTuff Easy kék (doboz 50 kendővel) 30 x 30 cm

162712MicroTuff Easy piros (doboz 50 kendővel) 30 x 30 cm

162714MicroTuff Easy sárga (doboz 50 kendővel) 30 x 30 cm

162716MicroTuff Easy zöld (doboz 50 kendővel) 30 x 30 cm



Breazy



Tulajdonságok és

előnyök
Egyedi hullámos szerkezet

Az egyedi hullámos felület Freudenberg szabadalom. Az így kialakított zsebek 40%-kal 

több darabos szennyeződést gyűjtenek össze, mint a hagyományos törlőkendők.

• Kiváló mikroszálas tisztítási teljesítmény

• Nagyobb felület

• Érezhetően javított szennyeződés eltávolítás

• Nagyobb mennyiségű szennyeződést tud magában 

tartani

• Növelt nedvszívóképesség



Tulajdonságok és előnyök
A hullámos szerkezet előnyei

A hullámszerkezet zsebeket képez a hullám 

tetején, amelyek vödörként működnek, csapdába 

ejtik a vizet és növelik az abszorpciót.

A Breazy a súlyának hatszorosát szívja fel vízben 

- kiválóbb, mint a legtöbb mikroszálas törlőkendő

A Novolon® zsebek elegendő kapacitást 

biztosítanak az összes szennyeződés 

eltávolításához, ahol a szokásos 2D-s kendő 

maradványokat hagy maga után.

BREAZY – minden szennyeződést eltávolít

Hagyományos kendő– szennyeződést hagyhat



Breazy– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

161610New Breazy kék 35 x 36 cm

161611New Breazy piros 35 x 36 cm

161612New Breazy sárga 35 x 36 cm

161613New Breazy zöld 35 x 36 cm



PurActive



PurActive jellemzők 

/előnyök & specialitások

• Gyorsan és alaposan tisztít, miközben gyengéden bánik

minden felülettel

• Nem tartalmaz ásványi csiszolóanyagot

• Makacs szennyeződést eltávolítja a kényes felületről 

• Innovatív tervezésű tisztítófelület 

• Ergonomikus forma 

• Színkódolt  

• Szabadalmaztatott

• NEM KARCOL*

• HATÉKONY TISZTÍTÁS

• TARTÓS

• HIGIÉNIKUS

• FELHASZNÁLÓBARÁT

PurACtive

*a legtöbb felületet



Hogyan működik a PurActive?

• A PurActive speciális bevonata könnyedén 

felemeli a makacs szennyeződéseket, 

miközben minden kemény felülettel 

gyengéd. 

• Háromszor olyan hatékonyan tisztít, mint a 

hagyományos karcmentes súrolók, és 

gyengédebb a felületekkel, mint egy 

hagyományos koptató hatású súroló.

• Ahelyett, hogy a hagyományos súrolóhoz 

hasonlóan lekoptatná a szennyeződést, a 

speciális hullámalakú felületi szerkezete 

leemeli a szennyeződést a felületről, 

anélkül, hogy megkarcolná, ezzel pedig időt 

takaríthat meg a gyorsabb és erőteljesebb 

tisztításnak köszönhetően.

PurACtive



Nem karcolja a 
• Krómot

• Alumíniumot 

• Bronzot

• Acélt (a polírozottat sem)

• Összes nem szerves (nem műanyag) üveget (az ablaküvegtől a 

kristályüvegig)

• Kerámia üveglapot

• Pirexüveget

• Az összes lángálló üveget

• Zománcmázat

• Kínai porcelánt

• Poliészter gyantát

• Epoxy gyantát

• Jó minőségű akrilát műanyagot

HASZNÁLAT ELŐTT PRÓBA NEM LÁTHATÓ HELYEN JAVASOLT!

PurACtive



PurActive– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

123114PURActive kék 7 x 15 cm

123112PURActive piros 7 x 15 cm

123111PURActive zöld 7 x 15 cm

123113PURActive sárga 7 x 15 cm



Miraclean



Tulajdonságok
• Kiemelkedő zsíreltávolító hatás

• Hatékonyan távolítja el a citrom, tea, kávé foltokat

• Kitűnően távolítja el az újlenyomatot, egyéb szennyeződéseket 

ablak, tükör, üveg felületekről  

• Kitűnően távolítja el a szennyeződéseket az alumínium ablak ajtó

keretekről

• Kiváló cipőnyom eltávolítására

• Tisztítószert nem igényel, csak vizet

• Nem tartós, némely esetben karcolhat

Miraclean



Miraclean– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

102750Miraclean 10 x 6 cm

113034Miraclean 12 x 7,5 cm



Kefék



Superior kézi kefe Superior edény kefe

Rövid nyelű általános célú kefe Az edények mosogatás előtti gyors tisztításához

Kefék

• Tartós polipropilén test kiváló minőségű kopásálló PBT sörtékkel, rozsdamentesacél-

kapcsok,134°C-ig autoklávozható

• Zárt akasztóval az egyszerű szárításhoz és tároláshoz



Kefék– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés

145873Superior kézi kefe

145871Superior edény kefe 6x1



Eco partvisok



•Beltéri használatra. Eltávolítja a laza, kis 

méretű részecskéket a sima padlókról

•Hasítatlan szálai felszedik a hajszálakat és 

egyéb vékony szálakat

•Hasított szálai összegyűjtik a port és az 

apró szennyeződéseket

Eco contract lágy partvis



•Kültéri használatra, durva padlókhoz

•Szőnyegek seprésére és nagyobb szennyeződések 

eltávolítására a padlóról

Eco contract kemény partvis



Contract nyeles szemétlapát

•Pontszerű sepréshez

•Könnyű használat

•Ergonomikus és kényelmes



Eco partvis and szemétlapát– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

131924Eco partvis lágy 30 cm

133785Eco partvis kemény 30 cm

100275Partvis nyél 140 cm

146348Contract nyeles szemétlapát



UltraSpin Mini



UltraSpin Mini

38

Egyszerű Könnyű 

használni

Hatékony
Magas nedvszívó 

képességű mop

Úttörő kompakt vödörös-préseléses felmosó rendszer

A kompakt vödörös-préseléses felmosó rendszer kombinálja az úttörő forgópréselést 100%-ban 

mikroszálas delta moppal, aminek köszönhetően javul a takarítási teljesítmény, mert rövidebb idő 

alatt, kisebb költséggel lehet takarítani. 



UltraSpin Mini
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Megakadályozza 

a víz 

kifröccsenését

Tartós lábpedál

Könnyű a sarkok takarítása

Nagy nedvszívó 

képesség

Könnyű a 

mopot

belehelyezni

Mosógépben mosható

100% mikroszál

Teleszkópos nyél*

* Külön érhető el(nem része a kitnek)

Kompakt, 

könnyű 

szállítani

Ergonomikus vödörfül



Egyszerű
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Új helyeken könnyű a bevezetése

• Nincs szükség betanításra

• A vödör és a forgóprés egy egység

• A mop rásegítés nélkül, könnyen illeszkedik a préstölcsérbe

• Mártsa a mopot a vízbe, helyezze a présbe, nyomja meg a pedált, vegye ki , kezdje a takarítást

• Kisebb területekre



Künnyű használni

41

Tehermentesíti a felhasználó hátát, csuklóját

• Nagyon ergonomikus préselési folyamat

• Nem kell lehajolni

• Nem kell a mopot lefelé nyomni

• Nem kell préskart használni



Starter Kit
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Starter Kit* 

Minden kit tartalmaz: 

• 1 x vödör & forgóprés(kék)

• 1 x mopváz(kék)

• 1 x mikroszálas mopfej (természetes fehér)

*A nyelet nem tartalmazza

UltraSpeed Mini nyél ajánlott TSU 129618 

152910



Mopfej

Mopfej

• 100% Mikroszál

• Mosógépben mosható (a körülményektől függően kb. 10-szer)

• TSU = 152901

• 10 db/karton

152901



UltraSpin Mini– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

152910 
UltraSpin Mini Starter Kit kék

tartalma: vödör, facsaró, mop, moptartó

152901 UltraSpin Mini mop

129618 UltraSpeed / UltraSpin Mini teleszkópos nyél 84 cm



UltraSpeed Pro



Egyvödrös rendszer 25 lit. 

vödör + facsaró + alváz
Kétvödrös rendszer tolókarral

Opcionálisan a prés használható a 

rendszer közepén vagy a végén is

Egyvödrös rendszer 15 lit.

vödör + facsaró

350m230m2 100m2

UltraSpeed Pro



Beépített moptartó rögzítés
Biztonságosan, egy helyen rögzíti a moptartót

és a nyelet 

Szabadalmaztatott prés
Leggyorsabb, leghatékonyabb prés a 

piacon

Tartós könnyen használható prés
Nincsenek fogaskerekek, komplikált 

mechanizmusok

Rögzítő fülek
Lehetővé teszi a prés könnyű rögzítését, 

eltávolítását

Beépített nyéltartó

Könnyű a lépcsőn mozgatni.

UltraSpeed Pro

http://clasonfoto.se/IFPro42/cgi-bin/ImageFolio42/imageFolio.cgi?img=24&search=NEW&cat=&bool=


Innovatív második vödör
Könnyen váltható egyvödrösről kétvödrös rendszerre. 

Használható kendő, vegyszer tárolására

Kompakt
Használat után könnyű tárolni, 

méretek 38cm x 56cm

38cm 56cm 

Nyomókar
Csak a zárókupakot kell eltávolítani és 

behelyezni a nyomókart. A rendszer 

mindkét oldalán elhelyezhető

Hely a kiegészítő eszközöknek
Második mop vagy szárazoló mop szállítható 

a rendszer hátulján vagy 6 lit. Vödör 

helyezhető el a tolókaron

UltraSpeed Pro

http://clasonfoto.se/IFPro42/cgi-bin/ImageFolio42/imageFolio.cgi?direct=Vileda/Vileda140708&img=24


UltraSpeed Pro– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

149090UltraSpeed Pro Starter Kit (MSP) 15l.

147182US Pro egyvödrös Starter Kit (ML) 25l.

116720Aluminium nyél Contract                                        145 cm

147207US Pro kétvödrös Ready to Go Kit Push (ML) 25lx10l

146963UltraSpeed Pro moptartó 40 cm

143210UltraSpeed Pro MicroLite mop (CC) 40 cm



Latex kesztyűk



Latex kesztyűk
Contract

Belépő szintű természetes latex kesztyű általános takarítási 

feladatokhoz. Csak minimális kockázat esetén használható.

• Kényelmes természetes latex kesztyű

• Tiszta pamutbolyhos bélés a kényelmes használatért

• CE I. kategória – Csak minimális kockázat esetén használható

Multipurpose

Természetes latex kesztyű univerzális takarítási feladatokhoz. Négy 

színben elérhető.

• Mikroorganizmusok és vírusok elleni védelemre is lehet használni*

• Rendkívül tartós természetes latex kesztyű – kiváló költséghatékonyság 

és nagy fokú anatómiai kényelem használat közben

• Jó vegyi ellenállás a mosó- és tisztítószerekkel szemben

• Tiszta pamutbolyhos bélés a kényelmes használatért

• Színkódolt a higiéniai követelmények maximális biztosításáért

• CE Cat. III
* A konkrét felhasználhatósággal kapcsolatban keress kollégánkat



Gloves– TSU cikkszámok

TSU Megnevezés Méret

100538Contract                                                               S

100539Contract                                                               M

100540Contract                                                               L

101969Contract                                                               XL

100152Multipurpose piros                                                  S

100153Multipurpose piros                                                  M

100154Multipurpose piros                                                  L

101970Multipurpose piros                                                  XL

100155Multipurpose kék                                                      S

100156Multipurpose kék                                                      M

100157Multipurpose kék                                                      L

101971Multipurpose kék                                                      XL

100158Multipurpose zöld                                                      S

100159Multipurpose zöld                                                      M

100160Multipurpose zöld                                                      L

100546Multipurpose zöld                                                      XL

100161Multipurpose sárga                                        S

100162Multipurpose sárga                                        M

100163Multipurpose sárga                                        L

101972Multipurpose sárga                                        XL

Az egyes cikkszámok 

elérhetőségével 

kapcsolatban kérjük 

egyeztessen kollégánkkal


