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מאז

1982 חברת סאסאטק, מבית קיבוץ סאסא, מתמחה בפיתוח ייצור ושיווק 
מוצרי צריכה לניקוי, אחזקה וטיפוח.

אתר הייצור הראשי ממוקם בפארק התעשייה דלתון שבמרום הגליל העליון 
ומשתרע על שטח של 30,000 מ“ר. 

אנו מספקים פתרונות מגוונים לשווקים שונים בארץ ובעולם: 
מוצרים לבית, מוצרים לרכב ולתעשייה, מוצרים למגזר המוסדי.

באמצעות חברת הבת ״סאסא קוסמטיקס״ אנו מייצרים ומשווקים מוצרי טואלטיקה וטיפוח אישי במגוון 
אריזות, ובשנת 2017 הושק קו מילוי האירוסולים המתקדם בישראל לתחום הטיפוח האישי.  

תחילתו של המפעל בראשית שנות ה–80 של המאה הקודמת, כבית מלאכה קטן בקיבוץ, אשר ייצר מספר 
מצומצם של מוצרים לתעשייה. בחלוף השנים, עבר המפעל שינויים והתפתח, עד שהושק בשנת 2000 

במיקומו הנוכחי חלק השקעה במיכון מתקדם הכולל קווי ייצור ומילוי לנוזלים, תרסיסים ומשחות. 
כיום, סאסאטק מעסיקה עשרות עובדים ומפיצה את מוצריה בארץ ובעולם, חלקם מיוצרים כמותגים 

פרטיים וחלקם מותגי הבית. 
הצלחתה של סאסאטק והתפתחותה נובעים בראש ובראשונה מהמשאב האנושי, המקצועי, 

המיומן והמסור.

אבני   היסוד   שלנו

• שירותיות והקשבה מתמדת לצרכי הלקוחות

• פיתוח מוצרים המעניקים את התמורה הטובה ביותר לצרכן

• גמישות תפעולית, מענה להיקפים שונים של פעילות לפי הצורך

• חדשנות – אנו מקפידים להתעדכן בחידושים האחרונים בכל תחום וליישמם במוצרים

• אמצעי ייצור מודרניים – הייצור והמילוי מתבצעים באופן אוטומטי וממוחשב

• מערכת בקרת איכות קפדנית ועמידה בתקנים בינלאומיים

• מעבדת פיתוח מתקדמת ומשוכללת המאוישת עם מיטב המדענים בתחום

• חתך פעילות רחב, החברה משווקת למגוון לקוחות גדול בארץ ובחו”ל על בסיס קבוע

• חוסן כלכלי – המפעל בבעלות קיבוץ סאסא, המקנה איתנות כלכלית 
  ועוסק במגוון רחב של ענפי ייצור וסחר

אבני יסוד אלו מאפשרים לחברה להמשיך להשקיע כל העת ולשאוף למצוינות בכל תחומי פעילותה

אנו ממוקמים בקירבת שמורת טבע ומוקפים כרמים ומטעים, אנו רואים בשמירה על איכות הסביבה 
ערך עליון. לפיכך פיתחנו קו מוצרים אקולוגיים, אשר מרכיביהם ידידותיים לסביבה פריקים ביולוגית.
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אקונומיקה
ללא בישום 

 4 ליטר

בעלת סימון תן תקן 
ישראלי מס׳ 261

 ברקוד: 7290001246931
מק״ט: 1306902608

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 192

אקונומיקה
מבושמת 

 4 ליטר

בעלת סימון תן תקן 
ישראלי מס׳ 261

 ברקוד: 7290001246504
 מק״ט: 1306082600

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 192

אקונומיקה
מבושמת 

סמיכה
 4 ליטר

בעלת סימון תן תקן 
ישראלי מס׳ 261

 ברקוד: 7290013224927
 מק״ט: 1306902617

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 192

ג׳ל 
אקונומיקה

מג׳יק סלקט
 4 ליטר

 ברקוד: 7290016255805
 מק״ט: 1306902649

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 192
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 נוזל אסלות
ע״ב חומצת 

 מלח
1 ליטר

 ברקוד: 7290003976508
 מק״ט: 1306002003

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720

ג'ל אסלות 
ע״ב חומצת 

 לימון
 750 מ״ל 

 ברקוד: 7290001246573
 מק״ט: 1706001501

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720

מסיר אבן 
רב תכליתי

500 מ״ל
 ברקוד: 7290015640657

 מק״ט: 1306071300
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

מסיר אבן
 רב תכליתי

 ברקוד: 7290013535849 1 ליטר
 מק״ט: 1306072004

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780

מרסס קצף 
 מסיר אבנית

750 מ״ל
 ברקוד: 7290011282219

 מק״ט: 1306901519
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 528
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מרסס קצף 
ניקוי כללי 

 +אקונומיקה  
750 מ״ל

 ברקוד: 7290016601046
 מק״ט: 1306901565

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 528

מרסס קצף 
 מסיר עובש 

750 מ״ל
 ברקוד: 7290011282202 

 מק״ט: 1306901518
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 528

מרסס קצף 
 מסיר שומנים 

750 מ״ל
 ברקוד: 7290001245361

 מק״ט: 1306991502
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 528

תרסיס 
מבריק 
 רהיטים

300 מ״ל

 ברקוד: 7290003976416
 מק״ט: 1106908303

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,604

 תרסיס
מנקה 

שטיחים 
 וריפודים

600 מ״ל

 ברקוד: 7290001246818
 מק״ט: 1106908605

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1584
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תרסיס 
מבריק 

 נירוסטה
500 מ״ל

 ברקוד: 7290016601886
 מק״ט: 1106908504

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,436

תרסיס קצף 
 לניקוי כללי 

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001246610

 מק״ט: 1104608503
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

מבריק 
 חלונות 

750 מ״ל
 ברקוד: 7290015251563

 מק״ט: 1306901554
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

מבריק 
 חלונות  

 1 ליטר
 ברקוד: 7290013946089

 מק״ט: 1306902020
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 576
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די תיקן 
 פורטה

תרסיס קוטל 
זוחלים 

 + אקדח מרסס
 630 מ״ל

ברקוד: 7290001245880 
 מק״ט: 1108908617

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,584

די תיקן 
פורטה

תרסיס קוטל 
 זוחלים
 630 מ״ל

ברקוד: 7290001245866 
 מק״ט: 1108908603

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,584

די תיקן 
 פורטה

תרסיס קוטל 
זוחלים 

 300 מ״ל

ברקוד: 7290015640817 
 מק״ט: 1108901100

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,860

די תוש
 תרסיס קוטל מעופפים 

630 מ״ל
 ברקוד: 7290001245873

 מק״ט: 1108908602
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,584



ניקיון וטיפוח הבית

13

 סופר קוטל
תרסיס 

קוטל זוחלים 
ומעופפים 

 500 מ״ל

ברקוד: 7290015640589 
 מק״ט: 1108901301

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

 סופר קוטל
תרסיס 

קוטל זוחלים 
ומעופפים 

 300 מ״ל

ברקוד: 7290016255416 
 מק״ט: 1108901101

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,860

די-תיקן 
קוטל זוחלים 

 מיקרו-קפסולרי
750 מ״ל

ברקוד: 7290013946058 
 מק״ט: 1306901543

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 528

אנטי-תוש 
תחליב דוחה 

יתושים רולאון
70 מ״ל

ברקוד: 7290001245514 
 מק״ט: 1309800001

 גורם אירוז: 24
מספר יח׳ במשטח: 5,040

אנטי-תוש 
תחליב דוחה 

יתושים רולאון
30 מ״ל

ברקוד: 7290015640787 
 מק״ט: 1309990102

 גורם אירוז: 24
מספר יח׳ במשטח: 5,040
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נוזל כלים 
 24% לימון

750 מ״ל
 ברקוד: 7290013535979

 מק״ט: 1306011557
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
24% לוונדר 

750 מ״ל
 ברקוד: 7290013535986

 מק״ט: 1306011558
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 24% יסמין

 ברקוד: 7507290013535993 מ״ל
 מק״ט: 1306011559

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 24% סנסטיב

 ברקוד: 7507290014555181 מ״ל
 מק״ט: 1306011601

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780
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נוזל כלים 
 18% לימון

750 מ״ל + משאבה
 ברקוד: 7290015640404

 מק״ט: 1306011618
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 18% תפוח

750 מ״ל + משאבה
 ברקוד: 7290013946805

 מק״ט: 1306011600
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 18% לימון

 ברקוד: 1.67290016601503 ליטר
 מק״ט: 1306012229

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
 18% קלאסי

ברקוד: 7290016601510 1.6 ליטר
 מק״ט: 1306012230

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
18% תפוח

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946829

 מק״ט: 1306012618
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192
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נוזל כלים 
 18% לימון

1.5 ליטר
 ברקוד: 7290013946850

 מק״ט: 1306012210
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
 18% תפוח

1.5 ליטר
ברקוד: 7290013224873 

 מק״ט: 1306012203
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
 18% לוונדר

1.5 ליטר
ברקוד: 7290015640824 

 מק״ט: 1306012213
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
 18% פרחים

1.5 ליטר
 ברקוד: 7290014555884

 מק״ט: 1306012211
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

נוזל כלים 
18% לימון

750 מ״ל
 ברקוד: 7290011282523

 מק״ט: 1306011536
 גורם אירוז: 18

מספר יח׳ במשטח: 864
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נוזל כלים 
18% תפוח

750 מ״ל
 ברקוד: 7290011282509

 מק״ט: 1306011535
 גורם אירוז: 18

מספר יח׳ במשטח: 864

נוזל כלים 
18% פרחים

750 מ״ל
 ברקוד: 7290011282516

 מק״ט: 1306011537
 גורם אירוז: 18

מספר יח׳ במשטח: 864

נוזל כלים 
 12% תפוח

750 מ״ל
 ברקוד: 7290015251655

 מק״ט: 1306011509
 גורם אירוז: 18

מספר יח׳ במשטח: 864

נוזל כלים 
12% לימון

 מארז שלישיה
750 מ״ל

 ברקוד: 7290015640381
 מק״ט: 1306011508

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 288

נוזל כלים 
12% תפוח

 מארז שלישיה
750 מ״ל

 ברקוד: 7290010613533
 מק״ט: 1306011507

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 288
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משחת כלים 
מג׳יק

משחת כלים 

מבושמת 20% 

חומר פעיל

דלי: 3.5 ק״ג
מק"ט: 7290001246344

ברקוד: 1707032501 
גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 150

נוזל 
״חיטוירק״ 

תכשיר לחיטוי 
 פירות וירקות

1  ליטר

 ברקוד: 7290015640510
 מק״ט: 1306902036

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720

ג׳ל מרוכז 
 למדיחי כלים

 1  ליטר
 ברקוד: 7290013535221

 מק״ט: 1306012008
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל הברקה 
 למדיחי כלים

 ברקוד: 5007290001245422 מ״ל
 מק״ט: 1306011300

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

מלח למדיח 
 כלים ביתי

2 ק״ג
 ברקוד: 7290001245378

 מק״ט: 1906012400
 גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 480
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ג'ל כביסה 
 מרוכז ירוק 

3 ליטר
 ברקוד: 7290016255850

 מק״ט: 1303042111
 גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 180

ג'ל כביסה 
 מרוכז כחול 

3 ליטר
 ברקוד: 7290014555464

 מק״ט: 1303042105
גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 180

ג'ל כביסה 
 מרוכז כחול 

500 מ״ל
 ברקוד: 7290016255133

 מק״ט: 1306011308
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

ג'ל כביסה 
מרוכז ירוק 

 מג׳יק סלקט 
3 ליטר

 ברקוד: 7290013224705
 מק״ט: 1303042102

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 198

ג'ל כביסה 
מרוכז כחול 
 מג׳יק סלקט

3 ליטר

 ברקוד: 7290014555464
 מק״ט: 1303042105

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 198
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מרכך כביסה 
 מרוכז ורוד

500 מ״ל
 ברקוד: 7290015640688

 מק״ט: 1306041306
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

מרכך כביסה 
 מרוכז ורוד

1 ליטר
 ברקוד: 7290013224019

 מק״ט: 1306042033
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

מרכך כביסה 
 מרוכז כחול

1 ליטר
 ברקוד: 7290013224026

 מק״ט: 1306042032
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

מרכך כביסה 
 מרוכז לבן

 ברקוד: 17290013535948 ליטר
 מק״ט: 1306042034

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720
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מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

 ורוד
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255959
 מק״ט: 1306042050

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

כחול
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255973
 מק״ט: 1306042052

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

 לבן
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255966
 מק״ט: 1306042051

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

צהוב
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255980
מק״ט: 1306042053

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

בניחוח גברי
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255997
מק״ט: 1306042054

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768
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מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

 ורוד
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255959
 מק״ט: 1306042050

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

כחול
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255973
 מק״ט: 1306042052

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

 לבן
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255966
 מק״ט: 1306042051

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

צהוב
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255980
מק״ט: 1306042053

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
״מג׳יק סלקט״ 

בניחוח גברי
1 ליטר

 ברקוד: 7290016255997
מק״ט: 1306042054

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768

מרכך כביסה 
 ורוד
 ברקוד: 47290012881794 ליטר

 מק״ט: 1306042718
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 132

מרכך כביסה 
 לבן

4 ליטר
 ברקוד: 7290012881800

 מק״ט: 1306042717
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 132

מרכך כביסה 
 כחול
4 ליטר

 ברקוד: 7290012881787
 מק״ט: 1306042716

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 132
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מבשם 
כביסה בריח 

מרכך כחול
750 מ״ל

 ברקוד: 7290013946188
 מק״ט: 1306041514

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720

מבשם כביסה 
בריח מרכך 

 לבן
750 מ״ל

 ברקוד: 7290010613199 
 מק״ט: 1306041505

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720

מבשם 
כביסה בריח 

 לוונדר
750 מ״ל

 ברקוד: 7290011282820
 מק״ט: 1306041503

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 720
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מבשם אוויר 
ובדים 

נטול גז בריח
 פרחים לבנים

350 מ״ל

 ברקוד: 7290016255188
 מק״ט: 1306021119 

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440

מבשם אוויר 
ובדים 

נטול גז 
 בריח ים

350 מ״ל

 ברקוד: 7290016255218
 מק״ט: 1306021122

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440

מבשם אוויר 
ובדים 

נטול גז 
 בריח לוונדר

350 מ״ל

 ברקוד: 7290016255201
 מק״ט: 1306021121

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440

מבשם אוויר 
ובדים 

נטול גז 
 בריח פריחה

350 מ״ל

 ברקוד: 7290016255195
 מק״ט: 1306021120

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440
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ום
ש

בי מטהר אוויר 
 אורנים

300 מ״ל
 ברקוד: 7290012881589

 מק״ט: 1106028382
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

מטהר אוויר 
 לוונדר

300 מ״ל
 ברקוד: 7290012881824

 מק״ט: 1106028338
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

מטהר אוויר 
 לימון
300 מ״ל

 ברקוד: 7290012881817
 מק״ט: 1106028340

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,016

מטהר אוויר 
 פרחים

300 מ״ל
 ברקוד: 7290013946171

 מק״ט: 1106028392
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016
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נוזל רצפות 
בריח מרכך 
כביסה כחול

2 ליטר

ברקוד: 7290016601862
 מק״ט: 1306052514

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 384

נוזל רצפות 
בריח מרכך 
כביסה ורוד

2 ליטר

 ברקוד: 7290016601855
 מק״ט: 1306052513

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 384

נוזל רצפות 
בריח מרכך 
כביסה צהוב

2 ליטר

 ברקוד: 7290016601848
 מק״ט: 1306052512

 גורם אירוז: 6
מספר יח׳ במשטח: 384

נוזל מבושם 
לשטיפת 

 פרקט 
2 ליטר

 ברקוד: 7290011282790
 מק״ט: 1306052407

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

נוזל רצפות 
 דוחה חרקים

2 ליטר

 ברקוד: 7290011282868
 מק״ט: 1306052410

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

ברשיון המשרד לאיכות 
הסביבה

נוזל מרוכז 
לניקוי כללי/

 רצפות
1 ליטר

 ברקוד: 7290015640671
 מק״ט: 1303072000

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 768
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נוזל רצפות 
 יסמין 

 4 ליטר

 ברקוד: 7290013224620
 מק״ט: 1306052602

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

נוזל רצפות 
 סחלבים 

 4 ליטר

 ברקוד: 7290001246498
 מק״ט: 1306052601

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

נוזל רצפות 
 אורנים 

 4 ליטר

 ברקוד: 7290010613090
 מק״ט: 1306052619

 גורם אירוז: 4 
מספר יח׳ במשטח: 192

נוזל רצפות 
 מאסק 

 4 ליטר

 ברקוד: 7290014555013
 מק״ט: 1306052673

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

נוזל רצפות 
 רוח ים 

 4 ליטר

 ברקוד: 7290015640527
 מק״ט: 1306052635

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

שמפו ווקס 
 לרצפות

4 ליטר
 ברקוד: 7290001246856

 מק״ט: 1306052608
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192





מטפה קצף 
 לכיבוי אש 

500 גר׳

בעל תקן ישראלי 

מס׳ 1012

 ברקוד: 7290014555174
 מק״ט: 1103908601

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 540

לצפייה בסרטון

למידע נוסף

על המטף
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נוזל כלים 
 אקולוגי

 תפוח
750 מ״ל

 ברקוד: 7290013224910
 מק״ט: 1301011503

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 אקולוגי

 תפוז
750 מ״ל

 ברקוד: 7290013224897
 מק״ט: 1301011501

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל כלים 
 אקולוגי
 לוונדר

750 מ״ל

 ברקוד: 7290013224903
 מק״ט: 1301011502

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 780

נוזל לניקוי 
 כללי אקולוגי

750 מ״ל
 ברקוד: 7290012151675

 מק״ט: 1301071300
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 528

מבריק חלונות 
 אקולוגי

1 ליטר
 ברקוד: 7290012151682

 מק״ט: 1301991301
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 576
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מסיר שומנים 
 אקולוגי

750 מ״ל
 ברקוד: 7290012151712

 מק״ט: 1301991301
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 528

ג׳ל אסלות 
אקולוגי

750 מ״ל
ברקוד: 7290012151651

 מק״ט: 1301001500
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

נוזל כביסה  
 מרוכז אקולוגי

2 ליטר
 ברקוד: 7290013224668

 מק״ט: 1301042402
 גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 288

מרכך כביסה  
 אקולוגי ירוק

2 ליטר
 ברקוד: 7290013224934

 מק״ט: 1301042403
 גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 288

מרכך כביסה 
 אקולוגי לבן

2 ליטר
 ברקוד: 7290012151699

 מק״ט: 1301042401
 גורם אירוז: 6

מספר יח׳ במשטח: 288

ים
גי

לו
קו

א
וי 

ק
 ני

רי
וצ

מ



4444

נוזל רצפות 
אקולוגי 

 לוונדר
2 ליטר

 ברקוד: 7290013224941
 מק״ט: 1301524000

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

נוזל רצפות 
אקולוגי 

 פרחים
2 ליטר

 ברקוד: 7290012151705
 מק״ט: 1301524001

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

מבשם 
נטול גז 
אקולוגי 

 פריחה לבנה
400 מ״ל

 ברקוד: 7290013946003
 מק״ט: 1301021101

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440
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נוזל רצפות 
אקולוגי 

 לוונדר
2 ליטר

 ברקוד: 7290013224941
 מק״ט: 1301524000

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

נוזל רצפות 
אקולוגי 

 פרחים
2 ליטר

 ברקוד: 7290012151705
 מק״ט: 1301524001

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 352

מבשם 
נטול גז 
אקולוגי 

 פריחה לבנה
400 מ״ל

 ברקוד: 7290013946003
 מק״ט: 1301021101

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,440

אישור בדיקת מעבדה "פריקות ביולוגית בהתאם למדריך להצהרות 
סביבתיות מהימנות" מטעם המשרד להגנת הסביבה , פברואר 2014

סרוק לקבלת מדריך הצהרות 
סביבתי של המשרד 

להגנת הסביבה
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שלישיית 
אל סבון נוזלי 

״רילקס״
500 מ״ל

 ברקוד: 7290015251198
 מק״ט: 1309031313

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 448

שלישיית 
אל סבון נוזלי 

 ״אנרג׳י״
 500 מ״ל

 ברקוד: 7290015251174
 מק״ט: 1309031314

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 448

שלישיית 
אל סבון נוזלי 

 ״פרש״
500 מ״ל

 ברקוד: 7290015251181
 מק״ט: 1309031315

 גורם אירוז: 8
מספר יח׳ במשטח: 448

שלישיית 
אל סבון נוזלי 

 ״פלורל״
500 מ״ל

 ברקוד: 7290015251204
 מק״ט: 1309031316

גורם אירוז: 8 
מספר יח׳ במשטח: 448
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אל סבון נוזלי 
750 מ״ל + משאבה

 ברקוד: 7290015640756
 מק״ט: 1309031500

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 675

אל סבון 
ארומטי סגול

 ברקוד: 17290001072134 ליטר + משאבה
 מק״ט: 1309032000

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 600

אל סבון 
ארומטי ירוק

 ברקוד: 17290001072127 ליטר + משאבה
 מק״ט: 1309032001

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 600

אל סבון 
ארומטי כחול

 ברקוד: 17290001072110 ליטר + משאבה
 מק״ט: 1309032002

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 600
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אל סבון 
ארומטי ורוד

1 ליטר + משאבה
 ברקוד: 7290001072141

 מק״ט: 1309032003
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 600

תחליב רחצה 
 ״הרבל״

1 ליטר + משאבה
 ברקוד: 7290015251280

 מק״ט: 1309112000
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 576

תחליב רחצה 
 ״דבש״

1 ליטר + משאבה
 ברקוד: 7290015251259

 מק״ט: 1309112001
גורם אירוז: 12 

מספר יח׳ במשטח: 576

תחליב רחצה 
 ״פירות יער״

1 ליטר + משאבה
 ברקוד: 7290015251273

 מק״ט: 1309112002
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 576

תחליב רחצה 
 ״אקזוטיק״
1 ליטר + משאבה

 ברקוד: 7290015251341
 מק״ט: 1309112004

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 576
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תחליב רחצה 
 ״אקזוטיק״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555723

 מק״ט: 1309901504
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
 ״דבש״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555730

 מק״ט: 1309901505
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
 ״הרבל״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555747

 מק״ט: 1309901506
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
 ״בלוסום״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555754

 מק״ט: 1309901507
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960
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ג׳ל רחצה 
לגבר 

״בלייז״
700 מ״ל

 ברקוד: 7290014555778
 מק״ט: 1309901509

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

ג׳ל רחצה 
 לגבר ״וייב״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555785

 מק״ט: 1309901510
 גורם אירוז 12

מספר יח׳ במשטח: 960

ג׳ל רחצה 
 לגבר ״ספורט״

700 מ״ל
 ברקוד: 7290016255300

 מק״ט: 1309901511
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960
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שמפו 
 לשיער רגיל

 700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555686

 מק״ט: 1309901500
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

שמפו לשיער 
 יבש/צבוע

 700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555693

 מק״ט: 1309901501
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

 שמפו + מרכך
700 מ״ל

 ברקוד: 7290014555709
 מק״ט: 1309901502

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

מרכך לכל 
 סוגי השיער

700 מ״ל
 ברקוד: 7290014555716

 מק״ט: 1309901503
 גורם אירוז 12

מספר יח׳ במשטח: 960
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*שתי פעולות במוצר אחד
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דאודורנט 
רולאון לאשה 

 40 מ״ל
 ברקוד: 7290015640763

 מק״ט: 1309990100
גורם אירוז: 24

דאודורנט 
רולאון לגבר

 40 מ״ל
 ברקוד: 7290015640770

 מק״ט: 1309990101
גורם אירוז: 24

דאודורנט 
ספריי לנשים

״בלוסום״
 200 מ״ל

דאודורנט 
ספריי לנשים

״פרש״
 200 מ״ל



טיפוח אישי
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דאודורנט 
ספריי לגבר 

בלייז
 150 מ״ל

 ברקוד: 7290016601930
 מק״ט: 1109110100

גורם אירוז: 12

דאודורנט 
ספריי לגבר 

וייב
 150 מ״ל

 ברקוד: 7290016601947
 מק״ט: 1109110101

גורם אירוז: 12

דאודורנט 
ספריי לגבר 

ספורט
 150 מ״ל

 ברקוד: 7290016601954
 מק״ט: 1109110102

גורם אירוז: 12

דאודורנט 
ספריי לגבר

אנרג'י
 150 מ״ל

 ברקוד: 7290016601961
 מק״ט: 1109110103

גורם אירוז: 12
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קצף גילוח 
COOL MAN

200 מ״ל
 ברקוד: 7290016601923

 מק״ט: 1109100300
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,920

לאחר גילוח
 200 מ״ל

 ברקוד: 
 מק״ט: 

 גורם אירוז: 
מספר יח׳ במשטח: 

קרם ידיים 
 קלאסיק

 100 מ״ל
 ברקוד: 7290015640749

 מק״ט: 1709030103
 גורם אירוז: 24

מספר יח׳ במשטח: 3,000

קרם ידיים 
 סנשואל

 150 מ״ל

 ברקוד: 7290015640541
 מק״ט: 1709030101

 גורם אירוז: 48
מספר יח׳ במשטח: 

קרם גוף 
 סנשואל

 400 מ״ל + משאבה

 ברקוד: 7290015640534
 מק״ט: 1709111227

 גורם אירוז: 24
מספר יח׳ במשטח: 3,024



טיפוח אישי
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תחליב רחצה 
 ביוטי קאלצ׳ר

הרבל
 500 מ״ל

ברקוד: 7290015899192
מק״ט: 1309111301

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

שמפו לכל 
סוגי השיער 

 ביוטי קאלצ׳ר
 500 מ״ל

 ברקוד: 7290015899178
 מק״ט: 1309131303

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

מרכך לכל 
סוגי השיער  
 ביוטי קאלצ׳ר

 500 מ״ל

 ברקוד: 7290015899185
 מק״ט: 1309131302

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960



טיפוח אישי
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תחליב רחצה 
ביוטי קאלצ׳ר 

 ״מאסק״
 700 מ״ל

 ברקוד: 7290017062044
 מק״ט: 1309901512

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
ביוטי קאלצ׳ר

״אשכולית 
 אדומה״

 700 מ״ל

ברקוד: 7290017062051
מק״ט: 1309901513

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
ביוטי קאלצ׳ר 

 ״וניל״
 700 מ״ל

 ברקוד: 7290017062068
 מק״ט: 1309901514

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
ביוטי קאלצ׳ר
 ״חלב ודבש״

 700 מ״ל

 ברקוד: 7290017062075
 מק״ט: 1309901515

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960

תחליב רחצה 
ביוטי קאלצ׳ר

 ״קוקוס״
 700 מ״ל

 ברקוד: 7290017062082
 מק״ט: 1309901516

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 960
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הגנה מהשמש
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ג׳ל אלוורה
להרגעה ורענון העור

200 מ״ל
 ברקוד: 7290017062037

 מק״ט: 1709110303
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

Aloe Vera Gel
ג'ל אלוורה
להרגעה ורענון העור

מין
יט

ל וו
מכיל קמומי

200 מ"ל

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
30 מ״ל

 ברקוד: 7290016255539
 מק״ט: 1709110100

 גורם אירוז: 36
מספר יח׳ במשטח: 1,728

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
100 מ״ל

 ברקוד: 7290016255546 
 מק״ט: 1709110101

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,160

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
200 מ״ל

 ברקוד: 7290016255553
 מק״ט: 1709110300

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920

תחליב הגנה 
מהשמש

SPF 15
200 מ״ל

 ברקוד: 7290016255560
 מק״ט: 1709110301

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920



טיפוח אישי
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ג׳ל אלוורה
להרגעה ורענון העור

200 מ״ל
 ברקוד: 7290017062037

 מק״ט: 1709110303
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 960

Aloe Vera Gel
ג'ל אלוורה
להרגעה ורענון העור

מין
יט

ל וו
מכיל קמומי

200 מ"ל

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
30 מ״ל

 ברקוד: 7290016255539
 מק״ט: 1709110100

 גורם אירוז: 36
מספר יח׳ במשטח: 1,728

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
100 מ״ל

 ברקוד: 7290016255546 
 מק״ט: 1709110101

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,160

תחליב הגנה 
מהשמש  

SPF 50
200 מ״ל

 ברקוד: 7290016255553
 מק״ט: 1709110300

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920

תחליב הגנה 
מהשמש

SPF 15
200 מ״ל

 ברקוד: 7290016255560
 מק״ט: 1709110301

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920

תחליב הגנה 
מהשמש
SPF 30

40 מ״ל
 ברקוד: 7290017062020

מק״ט: 1109110108

ספריי הגנה 
מהשמש
SPF 30

200 מ״ל

 ברקוד: 7290017062013
 מק״ט: 1109110300

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920

תחליב הגנה 
מהשמש
SPF 30

300 מ״ל

 ברקוד: 7290016601916
 מק״ט: 1109111100

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,920
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שמפו + סבון 
גוף

4 ליטר
 ברקוד: 7290014555648

 מק״ט: 1309902600
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

מרכך לכל 
סוגי השיער

4 ליטר
 ברקוד: 7290014555662

 מק״ט: 1309902602
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

שמפו לכל 
סוגי השיער

4 ליטר
 ברקוד: 7290014555655

 מק״ט: 1309902601
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192



מוצרים לשוק המוסדי
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מתקן לסבון 
קצף

*ניתן למילוי חוזר

מתקן
400 מ״ל

 מק״ט: 1809039900
גורם אירוז: 1

מיכל מילוי חוזר
4 ליטר

 מק״ט: 1306032602
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

מתקן לשקית 
מילוי 

סבון / 
מתקן ג׳ל אלכוהול

מק״ט: 1809039903

שקית מילוי
למתקן 

800 מ״לסבון נוזלי
 מק״ט: 1809039907

שקית מילוי
למתקן 

ג׳ל אלכוהול
800 מ״ל

מק״ט: 1809039903
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 Pro care
200

סבון נוזלי מעודן
ברישיון משרד הבריאות

4 ליטר
 ברקוד: 7290001246375

 מק״ט: 1306012604
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

 Pro care
400

סבון נוזלי קטיפתי
ברישיון משרד הבריאות

4 ליטר
 ברקוד: 7290001246399

 מק״ט: 1306032601
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

Pro 402
ג׳ל אלכוהול

ברישיון משרד הבריאות
4 ליטר

 ברקוד: 7290012881541
 מק״ט: 1309032600

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

שקית מילוי 
למתקן תואם 

800 מ״ל
 ברקוד: 7290015251167

 מק״ט: 1309031701
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432



מוצרים לשוק המוסדי
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מתקן מטהר 
אוויר אוטומטי

מתקן+ צג דיגיטלי
ברקוד: 729001322418

מק״ט: 1802909935

תרסיס מטהר 
אוויר מנתי

״לבנדר״

270 מ״ל
ברקוד: 7290015251976

מק״ט: 1103028924
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

תרסיס מטהר 
אוויר מנתי

״ונילה״

270 מ״ל
ברקוד: 7290015251990

מק״ט: 1103028940
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

תרסיס מטהר 
אוויר מנתי

״סילבר״

270 מ״ל
ברקוד: 7290015640008

מק״ט: 1103028957
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

תרסיס מטהר 
אוויר מנתי

״בלק אייס״

270 מ״ל
ברקוד: 7290015640039

מק״ט: 1103028960
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016

תרסיס מטהר 
אוויר מנתי
״קוקו וניל״

270 מ״ל
ברקוד: 7290015251938

מק״ט: 1106028900
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,016
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Pro Matic
נוזל כלים למדיח 

21.6 ק”גכלים תעשייתי
מק"ט: 1307014201

ברקוד: 7290012881435
גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro Bright
נוזל הברקה למדיח 

10 ק"גכלים תעשייתי
מק"ט: 1307014002

ברקוד: 7290015251617
גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 32

 Pro Bright 
HD

נוזל הברקה למדיח- 
מותאם לתנאים קשים

10 ק"ג
מק"ט: 1307014005

ברקוד: 7290015251624
גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 105
נוזל לניקוי כלים 

12% חומר פעיל

 4 ליטר 
 ברקוד: 7290001246412

 מק״ט: 1306012601
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

חבית 200 ליטר
 ברקוד: 7290015251631

 מק״ט: 1306016000
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4



73

מוצרים לשוק המוסדי

ם 
לי

 כ
קוי

ני

Pro 106
נוזל לניקוי כלים 

18% חומר פעיל

 4 ליטר 
 ברקוד: 7290001246481

 מק״ט: 1306012602
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

חבית 200 ליטר
 ברקוד: 7290015251648

 מק״ט: 1306016001
גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

Pro 110
נוזל לניקוי כלים 

36% חומר פעיל
 4 ליטר 

 ברקוד: 7290011282448
 מק״ט: 1307012600

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

MIX 7
תכשיר מרוכז 

לניקוי כללי

36% חומר פעיל

מיועד למתקני מינון

 10 ליטר 
 ברקוד: 7290015251662

 מק״ט: 1307014003
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 500
משחת כלים מבושמת 

20% חומר פעיל
דלי: 18 ליטר

מק"ט: 1706014200
ברקוד: 7290010613076

גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32

משחת כלים 
מג׳יק

משחת כלים מבושמת 

20% חומר פעיל

דלי: 3.5 ק״ג
מק"ט: 7290001246344

ברקוד: 1707032501 
גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 150



ניקוי כללי



ניקוי כללי
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Pro 108
 4 ליטר מסיר שומנים מקצועי

 ברקוד: 7290001246450
 מק״ט: 1306992604

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

Pro 109
 4 ליטר מסיר שומנים מקצועי

 ברקוד: 7290012151897
 מק״ט: 1306302600

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

SA 1000
מסיר שומנים 

תעשייתי - מקציף
 18 ליטר 

 ברקוד: 7290012151088
 מק״ט: 1302994201

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32

 200 ליטר 
 ברקוד: 7290012151798

 מק״ט: 1302996000
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4
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Pro 111
נוזל להסרת שומנים 

שרופים בהתזה
750 גר׳- כולל מתז 

מקצועי
 ברקוד: 7290013946225

 מק״ט: 1302991500
 גורם אירוז: 11

מספר יח׳ במשטח: 528

11 ק״ג
 ברקוד: 7290015251839

 מק״ט: 1302904005
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 800
נוזל רב עוצמה

18 ק״גלניקוי כללי
 ברקוד: 7290012151798

 מק״ט: 1307014203
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 802
נוזל רב עוצמה

19 ק״גלניקוי כללי- בהקצפה
 ברקוד: 7290013535313

 מק״ט: 1307014206
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 114 HD
 מסיר שומנים
לתעלות ניקוז

15 ק״ג
 ברקוד: 7290013224774

 מק״ט: 1302904006
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 48
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Pro 112
נוזל להסרת שומנים 

שרופים בהשרייה
15 ק״ג

 ברקוד: 7290015251846
 מק״ט: 1307994005

 גורם אירוז: 2
מספר יח׳ במשטח: 48

Pro 103
נוזל לניקוי והברקת 

4 ליטרחלונות ומשטחים
 ברקוד: 7290001246443

 מק״ט: 1306902602
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

MIX 3
תכשיר מרוכז לניקוי 

והברקת חלונות 
ומשטחים

מיועד למתקני מינון

10 ליטר
 ברקוד: 7290015251693

 מק״ט: 1307904009
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 102
נוזל מרוכז לניקוי 

4 ליטררב תכליתי
 ברקוד: 7290001246436

 מק״ט: 1306072604
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

Pro 104
נוזל מרוכז לניקוי רב 
תכליתי, מסיר שמנים 

וכתמים- רב עוצמה

4 ליטר
 ברקוד: 7290001246863

 מק״ט: 1307992600
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192
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MIX 1
תכשיר מרוכז רב 

עוצמה לניקוי כללי

מיועד למתקני מינון

10 ליטר
 ברקוד: 7290015251709

 מק״ט: 1307074005
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

מטליות 
נשלפות
לניקוי וחיטוי 

דלי: 400 יחידות
 ברקוד: 7290011282974

 מק״ט: 1903909910
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 180

מטליות 
נשלפות

לניקוי כללי

400 יחידות
 ברקוד: 7290016601558

 מק״ט: 1903909924
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 180

מילוי חוזר: 400 יחידות
 ברקוד: 7290016601558

 מק״ט: 1903909924
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 216

Pro 107
4 ליטרמסיר אבן רב שימושי

 ברקוד: 7290001246467
 מק״ט: 1306902606

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192
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Pro 122
נוזל מרוכז להברקת 

סכו”ם ומשטחי 
נירוסטה

12 ק״ג
 ברקוד: 7290015251716

 מק״ט: 1302904004
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 121
נוזל מרוכז להסרת 

14 ק״גאבנית
 ברקוד: 7290015251723

 מק״ט: 1302904003
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72
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Pro 122
נוזל מרוכז להברקת 

סכו”ם ומשטחי 
נירוסטה

12 ק״ג
 ברקוד: 7290015251716

 מק״ט: 1302904004
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 121
נוזל מרוכז להסרת 

14 ק״גאבנית
 ברקוד: 7290015251723

 מק״ט: 1302904003
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72
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MIX 2
תכשיר מרוכז 

לשטיפת רצפות

מיועד למתקני מינון

10 ק״ג
 ברקוד: 7290015251730

 מק״ט: 1307054003
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 101
נוזל רב עוצמה לניקוי 

רצפות במכונות 
שטיפה )אינו מקציף(

10 ק״ג
 ברקוד: 7290001246405

 מק״ט: 1307054004
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 100
נוזל מבושם לניקוי 

רצפות
4 ליטר

 ברקוד: 7290013535610
 מק״ט: 1306052665

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

Pro 100-S
נוזל מבושם לשטיפת 

רצפות- מאסק
4 ליטר

 ברקוד: 72900013535610
 מק״ט: 1306052665

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

Pro 99
נוזל רצפות סופר 

מבושם
4 ליטר

 ברקוד: 7290011282844
 מק״ט: 1302052600

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192



חיטוי



חיטוי
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Pro 130
אבקת כלור

10 ק״ג
 ברקוד: 7290012881916

 מק״ט: 1507904001
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 40

Pro 131
נוזל לניקוי וחיטוי 

במטבח המוסדי

12 ק״געל בסיס כלור פעיל
 ברקוד: 7290015251747

 מק״ט: 1302904009
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 1200
כלור מרוכז לחיטוי 

21.6 ק״גכללי
 ברקוד: 7290013224828

 מק״ט: 1307074201
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 80IF
תכשיר מרוכז לחיטוי 

21 ק״גוניקוי בהקצפה
 ברקוד: 7290013224811

 מק״ט: 1307904201
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32
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Pro 130
אבקת כלור

10 ק״ג
 ברקוד: 7290012881916

 מק״ט: 1507904001
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 40

Pro 131
נוזל לניקוי וחיטוי 

במטבח המוסדי

12 ק״געל בסיס כלור פעיל
 ברקוד: 7290015251747

 מק״ט: 1302904009
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

Pro 1200
כלור מרוכז לחיטוי 

21.6 ק״גכללי
 ברקוד: 7290013224828

 מק״ט: 1307074201
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 80IF
תכשיר מרוכז לחיטוי 

21 ק״גוניקוי בהקצפה
 ברקוד: 7290013224811

 מק״ט: 1307904201
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

Pro 903
אלכוהול לחיטוי 

משטחים
4 ליטר

 ברקוד: 7290013535108
 מק״ט: 1302904013

 גורם אירוז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192

MIX 6
תכשיר מרוכז ומבושם 

10 ק״גלחיטוי וניטרול ריחות
 ברקוד: 7290014555075

 מק״ט: 1302904001
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72

 MIX 5
נוזל לחיטוי פירות 

10 ק״גוירקות בהשרייה
 ברקוד: 7290001246740

 מק״ט: 1307904000
 גורם אירוז: 2

מספר יח׳ במשטח: 72
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SL 601
נוזל מרוכז לכביסה 

18 ק״ג  )מיכל(מקצועית
 ברקוד: 7290015251778

 מק״ט: 1306044202
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

120 ק״ג  )חבית(
 ברקוד: 7290015251785

 מק״ט: 1306046002
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

SL 602
תוסף אלקאלי מסיר 

כתמים קשים

21 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015251815

מק״ט: 1306044204
גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

130 ק״ג  )חבית(
 ברקוד: 7290015251792

 מק״ט: 1306046004
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

1,000 ק״ג  )קוביה(
 ברקוד: 7290015251808

 מק״ט: 1306046601
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1
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SL 603
תוסף מרוכז על בסיס 

כלור פעיל
21 ק״ג  )מיכל(

 ברקוד: 7290015640084
מק״ט: 1306044208

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32

140 ק״ג  )חבית(
 ברקוד: 7290015640091

 מק״ט: 1306046005
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

1,000 ק״ג  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640107

 מק״ט: 1306046607
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1

SL 604
תוסף מרוכז להלבנת 

כתמים ולחיטוי על 
בסיס מי חמצן

20 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640114

מק״ט: 1306044207
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

1,000 ק״ג  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640121

 מק״ט: 1306046602
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1

SL 605
תוסף מרוכז לחיטוי 

הלבנת כתמים- רחב 
טווח

18 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640138

מק״ט: 1306044209
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32
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SL 606
תוסף כביסה להסרת 

כתמי שומן

18 ליטר  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640145

מק״ט: 1306044203
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

120 ליטר  )חבית(
 ברקוד: 7290015640152

 מק״ט: 1306046003
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

1,000 ליטר  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640169

 מק״ט: 1306046603
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1

SL 607
תוסף סודיום 

ביסולפיט

21 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640176

מק״ט: 1306044210
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

1,000 ליטר  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640183

 מק״ט: 1306046604
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1

SL 608
תוסף אנזימטי 

לכביסה
18 ליטר  )מיכל(

 ברקוד: 7290015640190
מק״ט: 1306044206

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32
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SL 611
מרכך כביסה - כחול

18 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640206

מק״ט: 1306044200
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

120 ק״ג  )חבית(
 ברקוד: 7290015640213

 מק״ט: 1306046000
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

1,000 ליטר  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640220

 מק״ט: 1306046605
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1

SL 612
מרכך כביסה - ורוד

18 ק״ג  )מיכל(
 ברקוד: 7290015640237

מק״ט: 1306044201
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

120 ק״ג  )חבית(
 ברקוד: 7290015640244

 מק״ט: 1306046001
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 4

1,000 ליטר  )קוביה(
 ברקוד: 7290015640251

 מק״ט: 1306046606
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 1
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SL 613
מרכך כביסה סופר 
18 ק״ג  )מיכל(מרוכז, היפו אלרגני

 ברקוד: 7290015640268
מק״ט: 1306044205

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32

SL 631
תכשיר מקצועי 
750 מ״ללהסרת כתמים

 ברקוד: 7290015640305
מק״ט: 1306041518

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 528

SL 621
אבקת כביסה קלה

10 ק״ג  )שק(
 ברקוד: 7290015640336

מק״ט: 1506044602
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

SL 622
אבקת כביסה קלה 

HD 10 ק״ג  )שק(ומרוכזת
 ברקוד: 7290015640275

מק״ט: 1506044000
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32
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SL 623
אבקת כביסה 

10 ק״ג  )שק(אנזימטית
 ברקוד: 7290015640343

מק״ט: 1506044604
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

SL 624
אבקת כביסה להלבנה 

10 ק״ג  )שק(על בסיס כלור פעיל
 ברקוד: 7290015640282

מק״ט: 1506044061
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

SL 633
מבשם כביסה 

4 ליטרלמכבסות תעשייתיות
 ברקוד: 7290015640329

מק״ט: 1506042715
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192
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תרסיס שימון 
ואחזקה 

״איזי לוב״
Easy Lube

400 מ״ל
 ברקוד: 7290016601824

 מק״ט: 1102608457
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848



מוצרים תחום הרכב והתעשיה
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תרסיס צבע 
400 מ״לשחור

 ברקוד: 7290015640602
 מק״ט: 1103601200

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

תרסיס צבע 
400 מ״ללבן

 ברקוד: 7290015640619
 מק״ט: 1103601202

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

תרסיס צבע 
400 מ״ללבן מט

 ברקוד: 7290016601879
 מק״ט: 1103601206

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

תרסיס צבע 
400 מ״לאדום

 ברקוד: 7290015640626
 מק״ט: 1103601203

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088



מוצרים תחום הרכב והתעשיה
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תרסיס צבע 
400 מ״לכחול

 ברקוד: 7290015899895
 מק״ט: 1103601204

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

תרסיס צבע 
400 מ״לצהוב

 ברקוד: 7290015899901
 מק״ט: 1103601205

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088

תרסיס צבע 
400 מ״לירוק

 ברקוד: 7290015640596
 מק״ט: 1103601200

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 2,088
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תרסיס שימון 
רב תכליתי

Super Lube

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245118

 מק״ט: 1102608531
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס אחזקה 
 ושימון

רב תכליתי
מתאים למפרט צהל מספר : 

ת – 093-06

ST-44
Super Lube

400 מ״ל
 ברקוד: 7290011282547

 מק״ט: 1103908402
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
מערכת 

הזרקת דלק/ 
קרבורטורים

Fuel Injection  
& Carburetor 
Cleaner

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245255

 מק״ט: 1104608500
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
מנועים

 Engine
Degreaser

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245767

 מק״ט: 1104908520
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
בלמים

Brake Cleaner
500 מ״ל

 ברקוד: 7290001246030
 מק״ט: 1104608502

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,848



מוצרים תחום הרכב והתעשיה
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תרסיס שימון 
רב תכליתי

Super Lube

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245118

 מק״ט: 1102608531
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס אחזקה 
 ושימון

רב תכליתי
מתאים למפרט צהל מספר : 

ת – 093-06

ST-44
Super Lube

400 מ״ל
 ברקוד: 7290011282547

 מק״ט: 1103908402
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
מערכת 

הזרקת דלק/ 
קרבורטורים

Fuel Injection  
& Carburetor 
Cleaner

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245255

 מק״ט: 1104608500
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
מנועים

 Engine
Degreaser

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001245767

 מק״ט: 1104908520
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
בלמים

Brake Cleaner
500 מ״ל

 ברקוד: 7290001246030
 מק״ט: 1104608502

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס סיליקון 
להפרדה 

 והחלקה

Silicon Spray

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001246597

 מק״ט: 1102608530
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לשימון 
שרשראות

Chain Lube

500 מ״ל
 ברקוד: 7290010613496

 מק״ט: 1102908500
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס גריז

Grease Spray
500 מ״ל

 ברקוד: 7290012151521
 מק״ט: 1104601300

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס עזר 
להתנעת 

 מנועי דיזל

Starting Fluid

500 מ״ל
 ברקוד: 7290010613304

 מק״ט: 1102608535
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס למניעת 
הדבקות גיצים 

CO2 בריתוך 
)ללא סיליקון(

MIG Shield 142

500 מ״ל
 ברקוד: 7290001246641

 מק״ט: 1102601301
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848
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תרסיס לגילוי 
סדקים- אדום

Ardrox 907PB

500 מ״ל
 ברקוד: 7290015899956

 מק״ט: 1103608401
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לגילוי 
סדקים- לבן

Ardrox 9D1B

500 מ״ל
 ברקוד: 7290015899949

 מק״ט: 1103608400
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

תרסיס לניקוי 
מגעים

 Electric
 contacts

cleaner

200 מ״ל
 ברקוד: 7290013535054

 מק״ט: 1102608101
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,604

נייר ידיים 
5 ק״גתעשייתי

 ברקוד: 7290011282424
 מק״ט: 1904909910

גורם אירוז: 1
 מספר יח׳ במשטח: 72

תרסיס הברקה 
 והגנה

לצמיגים

Tire Shine

500 מ״ל
 ברקוד: 7290010613243

 מק״ט: 1104908524
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848
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תרסיס 
לתיקון תקרים 

)פנצ׳רים(

Tire Repair

400 מ״ל
 ברקוד: 7290016601893

 מק״ט: 1104901200
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2,088

ערכה לחידוש 
פנסים

 ברקוד: 7290017062198
 מק״ט: 1804999901

כבגורם אירוז: 10
לר
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אנטי רסט ירוק
מוכן לשימוש

נוזל מונע חלודה לרדיאטורים

Anti Rust
Radiator Fluid

5 ליטר
 ברקוד: 7290012881015

 מק״ט: 1304402916
גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144

אנטי רסט אדום
מוכן לשימוש

נוזל מונע חלודה לרדיאטורים

Anti Rust
Radiator Fluid

5 ליטר
 ברקוד: 7290012881022

 מק״ט: 1304402917
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144

אנטי פריז נוזל 
קירור אדום

מוכן לשימוש

 Anti Freeze
-5ºC

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946409

 מק״ט: 1304402608
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144

אנטי פריז נוזל 
קירור ירוק

מוכן לשימוש

 Anti Freeze
-5ºC

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946423

 מק״ט: 130440209
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144

נוזל קירור 
אדום מרוכז

מוכן לשימוש

  Anti Freeze
Fluid

   -18ºC / +107ºC

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946409

 מק״ט: 1304402608
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144
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נוזל קירור 
ירוק מרוכז

מוכן לשימוש

  Anti Freeze
Fluid

   -18ºC / +107ºC

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946423

 מק״ט: 1304402609
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 144

תרכיז אנטי 
פריז אדום

 Anti Freeze
 Concentrated

Red

1.5 ליטר
 ברקוד: 7290012881091

 מק״ט: 1304402211
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

תרכיז אנטי 
פריז כחול

 Anti Freeze
 Concentrated

Blue

1.5 ליטר
 ברקוד: 7290012881084

 מק״ט: 1304402210
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 432

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

נוזל קירור

GW-11

1.5 ליטר
 ברקוד: 4035134101534

 מק״ט: 1304902201
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 576

VW (G12+)-TL774-D/F :איכות ותקנים
MB-325.3,  WSS-M 97B44-D

נוזל קירור

GW-12
1.5 ליטר

 ברקוד: 4035134101558
 מק״ט: 1304902202

 גורם אירוז: 12
מספר יח׳ במשטח: 576

 ASTM-3306, :איכות ותקנים
D4985
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נוזל קירור ירוק 
)קובייה(

ST-48 

48% ריכוז

1,000 ליטר
 מק״ט: 1304906614

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

נוזל קירור 
אדום

)קובייה(

ST-48 
48% ריכוז

1,000 ליטר 
 מק״ט: 1304906633

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

נוזל קירור כחול
)קובייה(

ST-48 

48% ריכוז

1,000 ליטר 
 מק״ט: 1304906634

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

נוזל קירור ירוק
)קובייה(

ST-33 

33% ריכוז

1,000 ליטר 
 מק״ט: 1304906619

ASTM-D3306 :איכות ותקנים

נוזל קירור ורוד
)קובייה(

ST-33 

33% ריכוז

1,000 ליטר 
 מק״ט: 1304906618

ASTM-D3306 :איכות ותקנים
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מוצרים לשוק הרכב והתעשיה
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מסיר שומנים 
תעשייתי 

מקציף

SA-1000

 ברקוד: 7290012151088

18 ליטר
 מק״ט: 1302994201

מספר יח׳ במשטח: 32

200 ליטר
מק״ט: 1302996000

מספר יח׳ במשטח: 4

1000 ליטר
מק״ט: 1307056600

מספר יח׳ במשטח: 1

מסיר שומנים 
תעשייתי- 
הקצפה נמוכה

SA-800

 ברקוד: 7290012151071

18 ליטר
 מק״ט: 1307014202

מספר יח׳ במשטח: 32

200 ליטר
ברקוד: 

מק״ט: 1306056001
מספר יח׳ במשטח: 4

1000 ליטר
ברקוד: 

מק״ט: 1307056600
מספר יח׳ במשטח: 1

מסיר אבנית 
תעשייתי

רב עוצמה

R-2500
5 ק״ג

 ברקוד: 7290003976171
מק״ט: 1302602601

 מספר יח׳ במארז: 4
מספר יח׳ במשטח: 192
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תרסיס סקאי 
״פרוטי״

 Skay Spray
"Fruity"

400 מ״ל
 ברקוד: 7290001246702

 מק״ט: 1104708802
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2.436

תרסיס סקאי 
״אפרסק״

 Skay Spray
"Peach"

400 מ״ל
 ברקוד: 7290011282103

 מק״ט: 1104708807
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2.436

תרסיס סקאי 
״פלטינום״

 Skay Spray
"Platinum"

400 מ״ל
 ברקוד: 7290012881862

 מק״ט: 1104708810
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2.436

תרסיס סקאי 
״וניל״

Skay Spray
"Vanilla" 

400 מ״ל
 ברקוד: 7290001246245

 מק״ט: 1104708805
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 2.436

תרסיס קצף 
לניקוי ריפודים

 Carpet &
 Fabric Foam

Spray Cleaner

500  מ״ל
 ברקוד: 7290010613229

 מק״ט: 1104908521
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848 
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אמולסיה 
סיליקונית 

טוטאל שיין
)סקאי על בסיס מים(

 Total Shine
 Silicon

Emulsion

500 מ״ל
 ברקוד: 7290013535887

 מק״ט: 1304901504
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 900

קרם הגנה 
סיליקוני

ברשיון משרד 
הבריאות

500 מ״ל
 ברקוד: 7290010613571

 מק״ט: 1709031300
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,008

ג׳ל ניקוי 
לתעשייה 
ומוסכים 

ביג אורנג׳
כולל משאבה

BIG ORANGE

4 ליטר
 ברקוד: 7290013224712

 מק״ט: 1702032604
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

משחת מוסכים 
על בסיס 

ממסים

 Industrial Hand
cleaning paste

1 ק״ג
 ברקוד: 7290001246559

 מק״ט: 1704902003
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 480

15 ק״ג
 ברקוד: 7290001246627

 מק״ט: 1704904203
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 48

שמפו+ווקס 
לרכב

 Car shampoo &
Wax

1 ליטר
 ברקוד: 7290011282158

 מק״ט: 1304902005
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 624
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אמולסיה 
סיליקונית על 

בסיס מים

 Silicon
 Emulsion

Water Based

18 ליטר
 ברקוד: 7290012881350

מק״ט: 1304904211
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

שמפו מקצועי 
לשטיפת רכבים

 Proffesional
Car Shampoo

18 ליטר
 ברקוד: 7290012881343

מק״ט: 1304904212
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32

נוזל למתיזי 
שמשות

 Windshield
Cleaner Fluid

2 ליטר
 ברקוד: 7290010613137

 מק״ט: 1304902412
 מספר יח׳ במארז: 10

מספר יח׳ במשטח: 400

4 ליטר
 ברקוד: 7290012881992

מק״ט: 1304902623
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

מים מזוקקים

Distilled water

4 ליטר
 ברקוד: 7290014555082

 מק״ט: 1304902635
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

18 ליטר
 ברקוד: 7290016255829

מק״ט: 1302904015
 גורם אירוז: 1

מספר יח׳ במשטח: 32
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תוסף דלק 
״פטריוט״    

)בנזין וסולר(

 Fuel Additive 
"Patriot"

500 מ״ל
 ברקוד: 7290013535870

 מק״ט: 1304901105
גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

תוסף דלק
״ריינול״

)בנזין(

 Additive 
Gasoline 

"Rheinol"

500 מ״ל
 ברקוד: 4035134103002

 מק״ט: 13040901307
 גורם אירוז: 24

מספר יח׳ במשטח: 720
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תוסף דלק 
״פטריוט״    

)בנזין וסולר(

 Fuel Additive 
"Patriot"

500 מ״ל
 ברקוד: 7290013535870

 מק״ט: 1304901105
גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 720

תוסף דלק
״ריינול״

)בנזין(

 Additive 
Gasoline 

"Rheinol"

500 מ״ל
 ברקוד: 4035134103002

 מק״ט: 13040901307
 גורם אירוז: 24

מספר יח׳ במשטח: 720

ק
דל
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שמן מנוע

SAE 10W-40

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946911

 מק״ט: 1304902630
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 200

API-SL-CF :איכות ותקנים

שמן מנוע

SAE 15W-40

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946508

 מק״ט: 1304902628
גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 200

API-CD-SE :איכות ותקנים

נוזל בלמים 
מסוג 3

 Type 3 Brake
Fluid Dot 3

300 מ״ל
 ברקוד: 7290013224460

 מק״ט: 1304901104
 גורם אירוז: 24

מספר יח׳ במשטח: 2,016

נוזל בלמים 
מסוג 4

 Type 4 Brake
Fluid Dot 4

300 מ״ל
 ברקוד: 7290013224477

 מק״ט: 1304901103
גורם אירוז: 24

מספר יח׳ במשטח: 2,016
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שמן 2 פעימות

 Twoke 2T
SAE 30

1 ליטר
 ברקוד: 4035134104993

 מק״ט: 1304902033
 גורם אירוז: 12

מספר יח׳ במשטח: 1,848

API TC / ISO-L- :איכות ותקנים
EGC / JASO FC

שמן מנוע

 SAE 5W-30
SMF

5 ליטר
 ברקוד: 4085134504540

 מק״ט: 1304902920
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

SAE 5W-30 API- :איכות ותקנים
SL/CF

שמן מנוע

SAE 10W-30

5 ליטר
 ברקוד: 4035134505240

 מק״ט: 1304902905
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

 SAE 10W-30 :איכות ותקנים
API-SL/CF

שמנים ותוספים
ייעודתכולהסוגמק”ט 

13049022SAE 80W90שמן גיר18 ליטר

1304904227TO-4 SWDשמן הידראולי לקאטרפילר18 ליטר

1304604203S.T.O.U. 15W-40שמן רב שימושי לטרקטורים18 ליטר

18 ליטרSZ 46 הידראולי1304604201

18 ליטרSZ 68 הידראולי1304604202

1,000 ליטרSZ 46 הידראולי1304606600

1,000 ליטרSZ 68 הידראולי1304606601
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שמן מנוע

SAE 15W-40

5 ליטר
 ברקוד: 4035134505226

 מק״ט: 1304902900
גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

18 ליטר
מק״ט: 1304904225

  KOMPAROL  שמן
15W40

גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 32

208 ליטר
מק״ט: 1304906004

 SAE 15W-30 :איכות ותקנים
 API-SL/CF E7 ,B4 ,A3

שמן מנוע

 10W-40- LSAP5 ליטר
 ברקוד: 4035134500894

 מק״ט: 1304902909
גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

ACEA E6- / E7- /  E9-08 / 
API CI-4

שמן מנוע

5W30- SLX

5 ליטר
 ברקוד: 4035134104849

 מק״ט: 1304902927
גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

ACEA C4-10  
Specification: ACEA C4-10  
,Renault RN0720 mit DPF  
,(Ausnahme 2.2 dCi)
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שמן מנוע

5W-30 SL-CF
5 ליטר

 ברקוד: 4035134500764
 מק״ט: 1304902908

 גורם אירוז: 3
מספר יח׳ במשטח: 180

שמן מנוע

 SAE 5W-30
LLX

5 ליטר
 ברקוד: 4035134505202

 מק״ט: 1304902910
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

Specification: ACEA 
C3-12, Porsche C-30 · 
MB- approval 229.51 · VW 
504 00 / 507 00 and BMW 
Longlife-04

שמן מנוע

10W-40 SL-CF

4 ליטר
 ברקוד: 4035134504663

 מק״ט: 1304902618
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 192

איכות ותקנים:

ACEA A3- / B4-08 / API 
SL / CF 

Specification:  ACEA 
A3- / B4-08,  API SL / CF,      
VW 505 00

Approvals: Approval MB 
229.1

5 ליטר
 ברקוד: 4035134505264

 מק״ט: 1304902901
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 200
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שמן מנוע

 5W-40
Dynamic

5 ליטר
 ברקוד: 4035134504960

 מק״ט: 1304902932
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

API SL / CF / ACEA C3 / 
A3-/ B4-04

Specification/
Recommendations:       
API SL / CF / ACEA C3/ 
A3-/ B4-04, MB 229.3 , 
BMW LL-04, VW 502 
00/505 00/505 01

שמן מנוע

 HDC SAE
5W-40

5 ליטר
 ברקוד: 4035134505288

 מק״ט: 1304902902
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

ACEA A3-/B4-12 / API SN 
/ CF

Qualification: Renault 
RU 0700/0710' Fiat 
g.55535-M2, PSA B71 
2296, BMW Longlife - 98.               
Opel GM-LL-B-025,  
Porsche A40

Approvals: VW 502 00 / 
505 00, MB-page 229.3
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שמן מנוע

 SAE 5W-40
DXM

5 ליטר
 ברקוד: 4035134503116

 מק״ט: 1304902919
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

ACEA C3-12 / A3-/ B4-04 / 
API SN / CF

Specifications: ACEA 
C3-07 ACEA A3-/B4-04 
VW 502 00/505 00/505 
01(PD), API SM / CF MB-
Approval 229.51 (covers 
MB 229.31), Porsche A 
40 BMW LL-04, Renault 
RN0700 & RN0710, Ford 
WSS-M2C917A

Approvals:  VW 502 
00/505 00/505 01(PD), 
BUW Long life-04, MB-
Approval 229.51 (covers 
MB 229.31)

שמן מנוע
 Primus

Guardian
10W-40

5 ליטר
 ברקוד: 4035134100193

 מק״ט: 1304902926
 גורם אירוז: 3

מספר יח׳ במשטח: 180

איכות ותקנים:

API SN/CF- ACEA A3/B3

    FORMULATED TO 
PROLONG ENGINE LIFE

   Advanced Protection 
against harsh conditions

Guardian
Primus

   

שמן גיר רגיל

80W-90 SWD

4 ליטר
 ברקוד: 7290013946867

 מק״ט: 1304902633
 מספר יח׳ במארז: 4

מספר יח׳ במשטח: 240

שמן גיר

TO-4 SWD

18 ליטר
 ברקוד: 7290013224262

 מק״ט: 1304904227
 מספר יח׳ במארז: 1

מספר יח׳ במשטח: 45
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שמן גיר 
אוטומטי

ATF DX6

4 ליטר
 ברקוד: 4035134505400

 מק״ט: 1304902638
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 500

איכות ותקנים:

Allison C-4 / Allison TES-389 / Ford FNR5 / JASO 1-A /MAN 339 Type V-1 / V-2

Specifications: Allison C-4, Allison TES-295, Ford Mercon® -V, GM Type A Suffix A, GM 
Dexron®-IID, GM Dexron®-IIE, GM Dexron®-IIIG, GM Dexron®-VI (does not meet 
viscosity profile), JASO 1-A, MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type V-2, MAN 339 Type 
Z-1, MAN 339 Type Z-2, MB-approval 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 
236.11, Sperry Vickers, Sundstrand, Voith H55.6335.xx, Voith H55.6336.xx, Volvo 97340, 
Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C,

European/North America Specifications: Audi G 052 025-A2, Audi G-052-162-A1,BMW 
LA2634, BMW LT 71141, BMW 5 Series, ETL-8072B, BMW 7045E, Chrysler ATF 
+3/+4, Daimler NAG 1, Volvo 4-6 Speed, VW TL52162

Asian Specifications: Honda Z-1, Asian AW-1, JWS 3309, JATCO 3100 PL085, JWS 
3324, Mazda ATF-III, ATF-MV, Nissan Matic D/J/S, N402, NWS-9638, Subaru, SP-II, SP-
III, Toyota T-II, T-IV, Toyota WS

שמן גיר 
אוטומטי

ATF DX3

4 ליטר
 ברקוד: 7290016601008

 מק״ט: 1304902647
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 200

שמן גיר רגיל

80W-90 SWD

18 ליטר
 ברקוד: 7290013946867

 מק״ט: 1304902633
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 200
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שמנים לתעשייה

שמן מנועתכולהמק”ט
18MASP  W15-40 ליטר1304904226

208MASP  W15-40 ליטר1304906015

שמן מסלוליםתכולהמק”ט
ADHESOL SW-2068 ליטר1304904410

ADHESOL SW-20868 ליטר1304906013

שמן ממסרותתכולהמק”ט
IMPULSOR CLP 20150 ליטר1304904411

IMPULSOR CLP 20220 ליטר1304904412

IMPULSOR CLP 20320 ליטר1304904413

 

אמולסיה לעיבוד שבביתכולהמק”ט
1000MA-40 ליטר1704900141
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גריז ליטיום    
 Lithium Grease

EP 2  SWD15 ק״ג
מק״ט: 1704604200

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 55

HT גריז ליטיום
Lithium Grease 
EP 2 HT SWD

15 ק״ג
מק״ט: 1704604201

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 55

גריז גרפית
Graphite 
Grease
K2G SWD

15 ק״ג
מק״ט: 1704604202

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 55

גריז אדום     

         SWD15 ק״ג
מק״ט: 1704604203

 גורם אירוז: 1
מספר יח׳ במשטח: 55

ריז
ג



124

בשנת 2012 נחתם הסכם שיתוף פעולה בין חברת סאסאטק לחברת דשנים מוצרים כימיים. 

הסכם זה נועד לענות על צרכי השוק המתפתח של תמיסת אוריאה לתחבורה בריכוז של 32%.

תמיסת MAX CLEAR היא תמיסת אוריאה ייעודית לתחבורה בעלת תו -תקן ישראלי 5852.

התמיסה מיוצרת במפעל דשנים כימיים ומשווקת בלעדית על ידי סאסאטק במגוון אריזות ובתצורות.

TECHNICAL DATA SHEET
MAX CLEAR 

 NHCO)(22  הנוסחה הכימית :

בדיקות זיהוי :

%31.8-33.2אוריאה
)(חנקן אמידי  2NHN %14.6-15.5

3NH%2.0אלקליניות כ-

%3.0ביורט

אי ניקיונות
mg/kg20חומר לא מסיס

mg/kg5אלהיד

)(פוספט  4POmg/kg5.0

Al(mg/kg5.0(אלומיניום 

Ca(mg/kg5.0סידן (

Fe(mg/kg5.0ברזל (

Cu(mg/kg2.0נחושת (

Zn(mg/kg2.0אבץ (

Cr(mg/kg2.0כרום (

Ni(mg/kg2.0ניקל (

Mg(mg/kg5.0מגנזיום (

Na(mg/kg5.0נתרן (

K(mg/kg5.0אשלגן (

תכונות פיסיקליות:

20°C(kg/liter1.087-1.092צפיפות ( 
20°C( 1.3814-1.3843אינדקס שבירה ( 
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תמיסת אוריאה 
לתחבורה

איכות ותקנים: 
DIN70070

5 ליטר
ברקוד: 7290012881497

מק״ט: 1304904003
 גורם אירוז: 4

מספר יח׳ במשטח: 1,848

1,000 ליטר
ברקוד: 7290012881480

מק״ט: 1304906610

מיכלי תידלוק 
אוריאה לציי 

רכב ותחבורה

איכות ותקנים: 
DIN70070

נפחים:

5,000 ליטר

2,800 ליטר

2,500 ליטר
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מקסול קאט 
שמן אמולסיה 

לתעשיית 
המתכת

Maxol Cut

18 ליטר
מק״ט: 1302604211

מספר יח׳ במשטח: 32

200 ליטר
מק״ט: 1302604211

1,000 ליטר
מק״ט: 1302606600

שמן שימור 
מקסול גארד 1

1,000 ליטר
מק״ט: 1302606602

שמן שימור 
מקסול גארד 2

1,000 ליטר
מק״ט: 1302606603
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חברת HANGSTERFER´S מייצרות נוזלי קירור ושאר חומרי סיכה הנמצאים בשימוש בכלל תעשיות 
המתכת. 

החברה נוסדה בשנת 1937 ועד היום בבעלות ובניהול משפחתי כבר דור שלישי. חזון המייסד 
המקורי עדיין ניכר: "לפתח את חומרי הסיכה והתרכובות לתעשיית המתכת היעילים בעולם". 

חזון החברה לא מתפשר ומסיבה זו מוצרי HANGSTERFER´S יעמדו בציפיותיך ואף יעלו עליהן ללא 
פשרות בנוגע לבריאות, בטיחות ואיכות הסביבה.  

החברה עומדת בתקנים בין לאומיים ובעלת אישור תעופתי.

חברת HANGSTERFER´S החליטה לשים דגש מיוחד על השוק הישראלי שמאופיין בתעשיית מתכת 
מתוחכמת ומגוונת ובשנת 2011 חתמה על הסכם שמקנה לחברת סאסא-טק זכויות ייצוג 

בלעדיות בישראל.



מוצרים תחום הרכב והתעשיה

129

שמן אמולסיה מינרליתכולהמק”ט
S -500 CF  19 ליטר1704900107

S -500 CF  209 ליטר1704900108

S -500 19 ליטר1704900143

209S -500 ליטר1704900142

209S -388 ליטר1302906021

שמן מסלוליםתכולהמק”ט
19WAY OIL 2 ליטר1704900118

209WAY OIL 2 ליטר1704900119

 

שמן חיתוך ישירתכולהמק”ט
209CC-22 ליטר1704900120
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אנו שמחים להציג את את מגנום , מותג המצברים מבית סאסאטק.
כל המצברים מאופיינים במפרט מתקדם SSS )מצבר אטום ללא טיפול( ומיוצרים 

בטכנולוגיית סילבר קלציום.
המצברים עונים לדרישות התקינה האירופית והתקינה היפנית ומיוצרים במפעלים מובילים  

 המוסמכים  ע״י תאגידי הרכב המובילים בעולם כגון: טויוטה, רנו,
יונדאי ורבים ונוספים.

 
 אנו מפעילים מערך שירות ייחודי לקו המצברים הכולל רכבי שירות והפצה

ונציגים מתמחים.
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 מק"ט
סאסאטק

מתאים לרכבים   תאור פריטברקוד
 אמפר/

שעה
זרם התנעה 

)EN(
זרם התנעה 

)IEC(
קטביםגובהרוחבאורך

12046024717290015899642Battery Magnum 42Ah Jr  ימין דק+קנט42330198196125225 סופר מיני יפניות/קוראניות

12046024727290015899659Battery Magnum 42Ah Yr ימין דק42330198196125225 סופר מיני יפניות/קוראניות

12046024737290015899666Battery Magnum 45Ah R )ימין דק45330198237127224 יפניות )קורולה, סיוויק,סוזוקי

12046024747290015899673Battery Magnum 45Ah L שמאל דק45330198237127224 הונדה סיוויק

12046024757290015899680Battery Magnum 50Ah R ימין שקוע50400240207175190 אירופאי עד 1300 סמ"ק

12046024767290015899697Battery Magnum 55Ah R ימין שקוע55430258242175190 אירופאי

12046024777290015899703Battery Magnum 60Ah R ימין שקוע60470282242175190 אירופאי

12046024787290015899710Battery Magnum 60Ah L שמאל שקוע60470282242175190 אמריקאי ישן

12046024797290015899727Battery Magnum 60Ah R )6, 3 ימין גבוה60450270230172225 יפניות )מזדה

12046024807290015899734Battery Magnum 60Ah L שמאל גבוה60450270230172225 סובארו ישן

12046024817290015899741Battery Magnum 68Ah R ימין שקוע נמוך68550330278175175 פוקוס,מונדאו

12046024827290015899758Battery Magnum 70Ah R ימין גבוה70600360260173225 טנדרים איסוזו, קרייזלר

12046024837290015899765Battery Magnum 70Ah L שמאל גבוה70600360260173225 טנדרים איסוזו,קרייזלר

12046024847290015899772Battery Magnum 75Ah R ימין שקוע75600360278175190 טנדרונים, פולקסוואגן

12046024857290015899789Battery Magnum 75Ah L שמאל שקוע75600360278175190 אמריקאי

12046024867290015899796Battery Magnum 100Ah R ימין גבוה100760456306176225 טנדרים וג'יפים 4/4 יפנים

12046024877290015899802Battery Magnum 100Ah L שמאל גבוה100760456306176225 טנדרים וג'יפים 4/4 יפנים

12046024887290015899819Battery Magnum 100Ah R ימין שקוע100820492353175190 מרצדס, ב.מ.וו

12046024947290015899871Battery Magnum 105 Ah קוטב אמצע105840504330172238טרקטורים, משאיות קלות

12046024897290015899826Battery Magnum 120Ah אוניברסלי120800480513188223 טרקטורים, משאיות קלות

12046024907290015899833Battery Magnum 140Ah אוניברסלי140820492513188223 משאיות

12046024917290015899840Battery Magnum 165Ah אוניברסלי165970582513223223 משאיות

12046024927290015899857Battery Magnum 180Ah אוניברסלי1801000600513223223 משאיות

12046024937290015899864Battery Magnum 225Ah אוניברסלי2251150690517275242 אוטובוסים /משאיות
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 מק"ט
סאסאטק

מתאים לרכבים   תאור פריטברקוד
 אמפר/

שעה
זרם התנעה 

)EN(
זרם התנעה 

)IEC(
קטביםגובהרוחבאורך

12046024717290015899642Battery Magnum 42Ah Jr  ימין דק+קנט42330198196125225 סופר מיני יפניות/קוראניות

12046024727290015899659Battery Magnum 42Ah Yr ימין דק42330198196125225 סופר מיני יפניות/קוראניות

12046024737290015899666Battery Magnum 45Ah R )ימין דק45330198237127224 יפניות )קורולה, סיוויק,סוזוקי

12046024747290015899673Battery Magnum 45Ah L שמאל דק45330198237127224 הונדה סיוויק

12046024757290015899680Battery Magnum 50Ah R ימין שקוע50400240207175190 אירופאי עד 1300 סמ"ק

12046024767290015899697Battery Magnum 55Ah R ימין שקוע55430258242175190 אירופאי

12046024777290015899703Battery Magnum 60Ah R ימין שקוע60470282242175190 אירופאי

12046024787290015899710Battery Magnum 60Ah L שמאל שקוע60470282242175190 אמריקאי ישן

12046024797290015899727Battery Magnum 60Ah R )6, 3 ימין גבוה60450270230172225 יפניות )מזדה

12046024807290015899734Battery Magnum 60Ah L שמאל גבוה60450270230172225 סובארו ישן

12046024817290015899741Battery Magnum 68Ah R ימין שקוע נמוך68550330278175175 פוקוס,מונדאו

12046024827290015899758Battery Magnum 70Ah R ימין גבוה70600360260173225 טנדרים איסוזו, קרייזלר

12046024837290015899765Battery Magnum 70Ah L שמאל גבוה70600360260173225 טנדרים איסוזו,קרייזלר

12046024847290015899772Battery Magnum 75Ah R ימין שקוע75600360278175190 טנדרונים, פולקסוואגן

12046024857290015899789Battery Magnum 75Ah L שמאל שקוע75600360278175190 אמריקאי

12046024867290015899796Battery Magnum 100Ah R ימין גבוה100760456306176225 טנדרים וג'יפים 4/4 יפנים

12046024877290015899802Battery Magnum 100Ah L שמאל גבוה100760456306176225 טנדרים וג'יפים 4/4 יפנים

12046024887290015899819Battery Magnum 100Ah R ימין שקוע100820492353175190 מרצדס, ב.מ.וו

12046024947290015899871Battery Magnum 105 Ah קוטב אמצע105840504330172238טרקטורים, משאיות קלות

12046024897290015899826Battery Magnum 120Ah אוניברסלי120800480513188223 טרקטורים, משאיות קלות

12046024907290015899833Battery Magnum 140Ah אוניברסלי140820492513188223 משאיות

12046024917290015899840Battery Magnum 165Ah אוניברסלי165970582513223223 משאיות

12046024927290015899857Battery Magnum 180Ah אוניברסלי1801000600513223223 משאיות

12046024937290015899864Battery Magnum 225Ah אוניברסלי2251150690517275242 אוטובוסים /משאיות
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חובה להתייחס לסימני האזהרה המצויים על גבי האריזה 
ולנקוט באמצעי הזהירות המתבקשים לשימוש ואחסנה.

להלן הסמלים ותאור הסכנה עפ"י תקן ישראלי מס' 2302 
לסימון חומרים מסוכנים.

 (E)נפיץ (T)רעיל  (T+)רעיל ביותר

 (Xn)חומרים מזיקים  (Xi)חומרים מגרים

 (C)חומר מאכל  (N)מזיק לסביבה

דליק מאד O)  (F)( מחמצן  (+F) דליק ביותר

סמלי אזהרה נפוצים



135

הוראות בטיחות כלליות

הנחיות לעזרה ראשונה במקרה של פגיעה

אין לערבב בין הנוזלים:   * 
אין לערבב בין נוזל חומצי )מסירי אבנית וחומצות( לאלקלי. )מסירי שומנים(  

אין לערבב בין כלור לנוזל חומצי.  

יש להקפיד על אחסנת חומרי הניקוי  בנפרד ממזון:   * 
באריזות מקוריות בלבד.  

במקום מוצל וקריר הרחק מאש.  

יש להקפיד על קריאת ההוראות שעל גבי המיכל לפני השימוש.  *
לזהות בוודאות את הנוזל, לא להשתמש בנוזל לא מזוהה.  

רצוי לבדוק את עמידות המשטח המטופל בפינה נסתרת לפני תחילת   * 
העבודה עם החומר.  

יש להתאים את החומר לעוצמת וסוג הליכלוך.  *
* יש להקפיד על ציוד מגן:

כפפות, נעליים שאינן חדירות למים, משקפי מגן בעת הצורך.  
אין להשתמש בנוזל אלקלי חזק או כלור ע”ג משטחים צבועים ואלומיניום.  *

יש להקפיד על עבודה במקום מאוורר היטב.  *
נוזל אלקלי חזק יש להתיז ע”ג האובייקט כשהוא בטמפרטורת החדר.  *

במקרה של גירוי בעור יש לשטוף במים זורמים במשך  15 דקות   * 
ולפנות לטיפול רפואי בעת הצורך.  

במקרה של בליעה יש לשתות כמות גדולה של מים / חלב,  )אין לגרום להקאה(   * 
ולפנות מייד לטיפול רפואי  

במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב במים ולפנות לטיפול רפואי לפי הצורך.  *
במקרה של פינוי רפואי יש להציג לרופא את גליון הבטיחות   * 

רצוי להגיע עם המיכל המקורי כולל מדבקה.   
במקרה של שאיפת אדים, יש לפנות את הנפגע למקום מאוורר היטב   * 

ולטיפול רפואי במידת הצורך.   
בכל מקרה של פגיעה ניתן לסרוק את הקוד המופיע בתמונת המוצר, לקבלת גליון בטיחות.  *
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