
A Diversey piacvezető az okos és fenntartható tisztítási- és higiéniai megoldások 
területén. Az új technológia-alapú szolgáltatások és rendszerek integrálása 
révén megoldásaink magasabb szintre emelik a hatékonyságot, az 
élelmiszerbiztonságot és a fertőzés-megelőzést, hogy javíthassuk a felhasználók 
tapasztalatait.

További információért látogasson a  
www.diversey.com weboldalra. 
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BIZTONSÁGOS MEGOLDÁS A HATÉKONYSÁGRA





A természet erejével
A SURE™ termékkör növényi alapú összetételével 100%-osan lebomló* 
tisztítószereket kínál, melyek kiváló tisztítási eredményeket biztosítanak amellett, 
hogy környezetbarátak és biztonságosak a felhasználók számára. Megújuló 
forrásokból származó környezettudatos összetevőivel és az Ön napi tisztítási 
igényeinek megfelelő hatással a SURE biztos megoldást jelent a konyhai-, 
intézményi- és személyi higiénia területén egyaránt.

Biztonságos és környezetbarát takarítás
A SURE tisztítási megoldásainak teljesítménye az Ön vendégei és alkalmazottai 
egészségéről és kényelméről gondoskodik, és emellett javítja vállalkozása 
megítélését és hírnevét.

A SURE termékek növényi alapú összetevői jellemzően az élelmiszeriparban 
keletkező melléktermékekből, elsősorban cukorrépából, kukoricából, széna- és 
búzakorpából, valamint kókuszból származnak. Nem tartalmaznak mesterséges 
színezőanyagot, illatanyagot, kvaterner összetevőket, klórt, foszfátokat, vagy 
oxidáló anyagokat és úgy lettek összeállítva, hogy a lehető legalacsonyabb 
veszélyességi besorolással rendelkezzenek, és használatuk során ne legyen szükség 
védőkesztyűre vagy védőszemüvegre.**

Megbízható szakértőktől
A Diversey a teljeskörű ipari- és intézmény-higiéniai, valamint fertőtlenítő 
megoldások terén piacvezető. Így tisztában vagyunk az Önt nap-mint-nap érő 
kihívásokkal és arra törekszünk, hogy fenntartható és hatékony professzionális 
megoldásainkkal megkönnyítsük partnereink életét. Több mint 90 éves szakmai 
tapasztalatunk mellett a világ 175 országában vagyunk jelen, így ismerjük 
iparágunkat és megértjük az Ön igényeit.

A SURE természetes összetételű termékei anélkül 
nyújtanak biztonságos és környezetbarát megoldást, 
hogy az a tisztaság minőségének rovására menne.



Egyszerűen és természetesen hatékony
A SURE a Diversey világszintű elköteleződését képviseli, miszerint célunk olyan 
professzionális tisztítási megoldások nyújtása, melyek megfelelnek a hatékonyságra, 
környezetbarát összetételre és az emberek egészségének biztosítására való 
törekvéssel.

A termékkör növényi-alapú, környezetbarát tisztítószerek széles választékát 
tartalmazza, melyek hatékony megoldást nyújtanak. Összetételük megfelel 
a szokásos eco jóváhagyások kritériumainak és ahol ez elérhető, EU Ecolabel 
jóváhagyással is rendelkeznek.***

A kitűnő tisztítási eredményt szigorú tesztek, valamint a Diversey Care piacvezető 
tisztítási megoldásainak fejlesztésének szakértelme és világszintű tapasztalatai 
igazolják. 

A SURE termékek használata egyszerű és biztonságos, alkalmazásukhoz nincs 
szükség speciális betanításra. Használati útmutatók és egyszerű, színkódolt címkék 
segítik a megfelelő termékhasználatot.

Biztos lehet abban, hogy
Környezetbarát és hatékony tisztítószereket használ 

• Javul a vendégek és alkalmazottak elégedettsége
• Jobb lesz vállalkozásának megítélése
• Egyenletes tisztítási teljesítmény

Könnyedén éri el a kívánt eredményeket
• A napi takarítás és személyi higiénia teljes körű kiszolgálása
• Színkódolt termékcímkék
• Minimális betanítás szükséges

Óvja alkalmazottait és a környezetet
• A legalacsonyabb veszélyességi besorolással rendelkeznek
• Tisztításkor nincs szükség védőkesztyű, vagy védőszemüveg használatára**

• Nem tartalmaznak veszélyes összetevőket

* Független OECD 301B vizsgálat alapján
** Kivéve a tömény tisztítószerrel való tűzhely- és sütőtisztítás esetén
*** Néhány termékcsoport nem tartozik az EU Ecolabel jóváhagyás hatályába.





FELHASZNÁLÁS TERMÉKEK

SURE Hand Dishwash
Koncentrált kézi mosogatószer, mely alkalmas fazekak, serpenyők, evőeszközök, 
poharak és minden mosható eszköz kézi mosogatására.

6x1L 2x5L

SURE Interior & Surface Cleaner
Koncentrált általános tisztítószer, mely vízálló felületek, pl. falak, ajtók, 
mennyezet, és berendezési tárgyak tisztítására használható. Élelmiszer-
feldolgozó környezetben is használható.

6x1L 2x5L

SURE Cleaner & Degreaser
Koncentrált tisztító- zsíroldószer, ami erősen szennyezett konyhai felületek, pl. 
berendezési tárgyak, elszívók, pultok, asztalok és tűzhelyek felületének zsíroldó 
tisztítására ajánlott.

6x1L 2x5L

SURE Descaler
Koncentrált savas vízkőoldószer, mely hatékonyan eltávolítja a konyhai 
berendezések, eszközök és mosogatógépek felületeire rakódott vízkövet.

6x1L 2x5L

SURE Glass Cleaner
Használatra kész, szórófejes ablaktisztítószer a csíkmentes tisztaságért.

6x750ml 2x5L

SURE Grill Cleaner
Grilltisztítószer az erősen szennyezett, zsíros felületek tisztítására, pl. sütők, 
grillsütők stb.

6x750ml 2x5L

SURE Cleaner Disinfectant
Koncentrált fertőtlenítő hatású tisztítószer, mely minden élelmiszerrel érintkező 
felület tisztítására alkalmas.

6x1L 2x5L

SURE Cleaner Disinfectant Spray
Használatra kész fertőtlenítő hatású tisztítószer spray minden élelmiszerrel 
érintkező felület fertőtlenítő tisztítására.

6x750ml 2x5L

SURE Washroom Cleaner
Koncentrált fürdőszobai tisztítószer, mely hatékonyan használható minden 
vízálló felületen, mint a toalett, járólapok, csempe és fürdőszobai porcelán 
felületek. 

6x1L 2x5L



FELHASZNÁLÁS TERMÉKEK

SURE Washroom Cleaner & Descaler
Fürdőszobai tisztító- vízkőoldószer

6x1L 2x5L

SURE Toilet Cleaner
Használatra kész toalett tisztítószer, mely hatékonya eltávolítja a 
vízkőlerakódásokat a toalett csészékből és piszoárokból. 

6x750ml 2x5L

SURE Floor Cleaner
Koncentrált padozattisztítószer vízálló kemény padlók tisztítására. Alacsony 
habzásának köszönhetően minden tisztítási módszerrel, kézi és gépi tisztításra 
is alkalmas.

6x1L 2x5L

SURE Antibac Hand Wash
Antibakteriális szappan, mely megfelel a legszigorúbb higiéniai előírásoknak.

6x500ml

SURE Antibac Hand Wash Free
Illat- és színezőanyagmentes antibakteriális szappan

6x500ml

SURE Hand Wash
Folyékony szappan, 100% természetes illatanyaggal

6x500ml

SURE Hand Wash Free
Illat- és színezékmentes folyékony szappan illat- és színezőanyag-mentes 
összetétellel.  

6x500ml

SURE Instant Hand Sanitizer
Fertőtlenítő kéztisztító habszappan, mely alkohol-mentes és nem veszélyes 
besorolású. Kíméletes a kezekhez és használatához nem szükséges víz.

6x475ml

SURE Instant Hand Sanitizer Free
Illat- és színezőanyag-mentes fertőtlenítő kéztisztító habszappan, mely 
alkohol-mentes és nem veszélyes besorolású. Kíméletes a kezekhez és 
használatához nem szükséges víz.

6x475ml

A pontos termékkör országonként változhat.


