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TOP MOSÓGÉL 
Univerzális, Color 

3000 ml
Javasolt minden típusú mosógéphez és kézi mosáshoz. Alacsony 

hőmérsékleten is eltávolítja a foltokat és a makacs szennyeződéseket. 
Felhasználási javaslat: gépi mosásnál 4-5 kg ruhához vízkeménységtől és 

szennyezettségtől függően 80-240 ml, kézi mosásnál 80 ml 10 liter vízhez.
Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív 

anyag, <5% amfoter felületaktív anyag, Illatanyag, 
Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.

ZUM MOSÓGÉL 
White, Color, Univerzális 
1500 ml
Javasolt minden típusú mosógéphez és kézi 
mosáshoz. Alacsony hőmérsékleten is eltávolítja a 
foltokat és a makacs szennyeződéseket. 
Felhasználási javaslat: gépi mosásnál 4-5 kg ruhához 
vízkeménységtől és szennyezettségtől függően 
80-240 ml, kézi mosásnál 80 ml 10 liter vízhez.
Összetétel: 5-15% anionos felületaktív anyag, <5% 
nemionos felületaktív anyag, <5% amfoter 
felületaktív anyag, illatanyag, 
Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.

ZUM HYPER OXY KLÓRMENTES KÍMÉLŐ FEHÉRÍTŐ, FOLTTISZTÍTÓ 
1000 ml, 2000 ml
Klórmentes fehérítő és folteltávolító szer, mely eltűnteti a legmakacsabb 
foltokat és kíméli a ruhát. Az aktív oxigén formula segítségével ideális 
fehér és színes ruhákhoz is. 
Felhasználási javaslat: öntsön 100 ml-t az adagoló pohárba, majd tegye a 
mosógép dobjába, vagy öntse a mosógép adagolójába. Előtisztítás 
erősen szennyezett textília esetén: tegyen egy kevés szert közvetlenül a 
foltra, majd kb.10 perc után mossa ki. 
Ne hagyja, hogy a fehérítő megszáradjon a szöveten.
Összetétel: 5-15% oxigénalapú fehérítőszer, <5% anionos felületaktív 
anyag, <5% amfoter felületaktív anyag, <5% foszfonát, illatanyag.

HYPER WHITE KLÓROS FEHÉRÍTŐ VIRÁG ILLATTAL 
1000 ml 

Klórtartalmú fehérítőszer, ruhák fehérítésére és fehér ruhák folteltávolítására. 
Felhasználási javaslat: öntsön 1 dl szert a mosógép fehérítőszer adagolójába és 

kapcsolja be a gépet. Ha a mosógépen nincs fehérítőszer-adagoló, akkor válasszon 
előmosó programot, indítsa el a programot és öntsön 1 dl szert az előmosás 

adagolórekeszén keresztül a beáramló vízbe.
Összetétel: Összetétel: <5% klóralapú fehérítőszer, <1% nemionos felületaktív anyag, 

<1% nátrium hidroxid, illatanyag.
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HYPER SPOT FOLTTISZTÍTÓ 
szórófejes 
500 ml
Olyan makacs foltok előkezelésére való, amelyek eltávolításához a mosószer 
egyedül nem elegendő. Eltávolítja a smink, olaj, vér, kávé, zöldség és a gyümölcs 
okozta foltokat.
Felhasználási javaslat: Mosás előtt fújja be a ruha erősen szennyezett foltjait és 
hagyja megszáradni. A megszáradt ruhát dörzsölje át kefével vagy kézzel. 
Szükség esetén ismételje meg a műveletet. Kérjük,feltétlenül tartsa be a 
gyártóknak a textiliára vonatkozó kezelési utasításait és ellenőrizze a ruhák 
színtartósságát. Ne alkalmazza selyemhez vagy műselyemhez. 
Összetétel: anionos felületaktív anyag <5%, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiasolinone.

ZUM TEXTILÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM 
Sensitive touch, Sunny day, 

White desire, Purple heat, Blue dream 
1500 ml

Textíliák mosás utáni öblítésére. Az öblített ruha 
lágy tapintású, kellemes illatú és antisztatizált lesz. 

Felhasználási javaslat: 50 ml 4-5 kg ruhához normál 
mosás esetén, 75 ml 4-5 kg ruhához lágyabb 

textília eléréséhez. 
Tárolás hűvös, fagymentes helyen.

Összetétel: 5-15% kationos felületaktív anyag, 
illatanyag.

.

TOP TEXTILÖBLÍTŐ KONCENTRÁTUM 
Pink =ower, Blue cascade, Yellow sun
1000 ml
Textíliák mosás utáni öblítésére. Az öblített ruha 
lágy tapintású, kellemes illatú és antisztatizált lesz. 
Felhasználási javaslat: 90 ml 4-5 kg ruhához 
normál mosás esetén, 60 ml 10 l vízhez kézi mosás 
esetén. Tárolás hűvös, fagymentes helyen. 
Összetétel: <5% kationos felületaktív anyag, 
illatanyag.
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TOP MOSOGATÓSZER 
Balzsamos, Ecetes, Higiénés, Citromos  

500 ml, 1000 ml, 5000 ml
Hatékonyan eltávolítja a zsíros szennyeződéseket a 

háztartási-konyhai edényekről. Nagyhatású kézi 
folyékony mosogatószer, cseppmentesen szárad. 

Felhasználási javaslat: 5 liter vízhez 1-2 kávéskanál (5-10 
ml) mosogatószer.

Összetétel: 5-15 % anionos felületaktív anyag, 
natriumklorid, illatanyag (D-Limonene), Methylisothya-

zolinone, Methylchloroisothiazolinone. 
/Ecetes esetén <5% ecetsav./

ZUM MOSOGATÓSZER 
Balsam aloe vera, Balsam chamomille, Orange, Lemon, 
Lime grapefruit
500 ml, 1000 ml
Hatékonyan eltávolítja a zsíros szennyeződéseket a 
háztartási-konyhai edényekről. Nagyhatású kézi folyékony 
mosogatószer, cseppmentesen szárad. 
Felhasználási javaslat: 5 liter kézmeleg vízhez 1-2 kávés-
kanál (5-10 ml) mosogatószer.
Összetétel: 5-15% anionos felületaktív anyag, <5% nem-
ionos felületaktív anyag, illatanyag, Methylisothyazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone

ZUM FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ 
MOSOGATÓSZER 

1000 ml, 5000 ml
Professzionális felhasználású, fertőtlenítő hatású mosogatószer.Kiváló mosogató 

hatása mellett fertőtleníti is a háztartási konyhai edényeket.
Antimikrobiális spektrum: bakericid, fungicid.

Felhasználási javaslat: 5 liter 40-45°C-os vízbe 0,5 dl mosogatószer.
Minimálisan 5 perc hatóidő Ngyelembevételével történő mosogatás után 

bő vízzel öblítsünk. Ragyogó, tiszta edényzetet kapunk.
Összetétel: 15-30% anionos felületaktív anyag, 5-15% kationos felületaktív anyag, 

<5% amfoter felületaktív anyag, Methylisothyazolinone, Benzisothiazolinone. 
Hatóanyag: benzalkonium-klorid.

HYPER SHINE EDÉNYÖBLÍTŐ 
1000 ml
Megóvja edényeit és evőeszközeit a vízfoltoktól, valamint meggyorsítja a 
száradási folyamatot, így csillogó tisztaságot és üde fényt biztosít. 
Felhasználási javaslat: Töltsön elegendő mennyiségű edényöblítőszert a 
mosogatógép megfelelő tartályába.
Összetétel: 5-15% nemionos felületaktív anyag, 
5-15% izopropil alkohol, <5% citromsav, illatanyag /D –Limonene/.
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ZUM SURI FOLYÉKONY SÚROLÓ
Tengerfriss , Citrom 
600 ml
A Surival gyorsan, hatékonyan és karcmentesen tisztítható 
a leégett edény, grillrács, mosogató és szaniter felület.
Felhasználási javaslat: Nedves szivacsra, vagy ruhára kb. 1 kávéskanál 
Suri-t öntsön, majd a tisztítandó felületet törölje, súrolja át. Utána bő 
vízzel öblítse le.
Összetétel: 5-15 % anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felület-
aktív anyag, mészkőliszt, Methylisothyazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, illatanyag.

ZUM HIDEG ZSÍROLDÓ 
750 ml, 5000 ml
Tűzhelyek, grillek, konyhai berendezések és lúgálló felületek 
olajos, zsíros jellegű szennyeződéseinek eltávolítására alkalmas. 
Felhasználási javaslat: szórja egyenletesen a tisztítandó 
felületre, majd néhány perc várakozási idő után alaposan 
dörzsölje át a felületet és végül bő vízzel öblítse le. 
Szellőztetés, védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott. 
Összetétel: 5-15% kálium-hidroxid, 5-15% nemionos 
felületaktív anyag, 5-15% butilglikol, <5% EDTA.

HYPER GLASS ABLAKTISZTÍTÓ 
1000 ml

Mindenféle üvegfelület nagyhatású tisztítószere.
Felhasználási javaslat: Juttassuk a szert a tisztítandó üvegfelületre, 

majd puha, tiszta textíliával töröljük szárazra, foltmentesre. 
Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, <5% oldószer, illatanyag, 

Methylisothyazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

mas. 

ZUM KONYHAI TISZTÍTÓSZER 
habosító szórófejjel 

500 ml
Magas minőségű tisztító hatásának köszönhetően hatékony a vízlerakódások és a 

kellemetlen szagokkal szemben. 
Felhasználási javaslat: permetezze a tisztítószert a felületre, majd néhány perc után 

nedves szivaccsal törölje át vagy bő vízzel mossa le a felületet. Konyhai eszközök, 
felületek, mosogatók tisztítására, vízkőtelenítésére.

Összetétel: <5% nemionos felületaktív anyag, <5% ecetsav, 
illatanyag, Methylisothyazolinone, Methylchloroisothiazolinone.
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ZUM ABLAKTISZTÍTÓ 
(szórófejes, utántöltő) 500 ml, 5000 ml

Mindenféle üvegfelület (ablak, tükör) nagyhatású tisztítószere. 
Felhasználási javaslat: Permetezzük a szert a felületre, majd puha, 

tiszta textiliával töröljük szárazra, foltmentesre.
Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, 5-15% oldószer, 

Methylchloroisothiasolinone,
 Methylisothiasolinone, illatanyag.

KATA ABLAKTISZTÍTÓ 
(szórófejes, utántöltő) 500 ml, 5000 ml
Mindenféle üvegfelület (ablak, tükör) nagyhatású tisztítószere. 
Felhasználási javaslat: Permetezzük a szert a felületre, majd puha, tiszta 
textiliával töröljük szárazra, foltmentesre.
Összetétel: <5% anionos felületaktív anyag, <5% oldószer, 
Methylisothyazolinone, Methylchloroisothiazolinone, illatanyag.

ZUM UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 
Gyöngyvirág, Tavaszi virág, Keleti virág, 

Blue fresh, Citrom, Citrus & Rose 
750 ml, 5000 ml

Hatékonyan eltávolítja a szennyeződéseket a padlóról és 
minden mosható felületről. 

Használata után kellemes illat marad a helységben.
Felhasználási javaslat: 5 liter vízhez 60 ml tisztítószer.

Összetétel:<5% anionos felületaktív anyag, <5% 
nemionos felületaktív anyag, illatanyag, Citronellol, 

Linalool, Methylchloroisothiasolinone, 
Methylisothiasolinone.

, y g

ZUM FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓ 
habosító szórófejjel 

500 ml
Vízkő, szappanlerakódás, víznyomok ellenszere.

Felhasználási javaslat: Permetezze a tisztítószert a felületre. Hagyja hatni egy 
percig. Törölje le egy nedves ronggyal. Nincs szükség súrolásra. Ne használja 

márványon vagy természetes köveken. 
Használat előtt próbálja ki egy rejtett helyen. 

Összetétel: <5% nemionos felületaktív anyag, <5% ecetsav, <5% foszforsav, 
illatanyag (D-Limonene, Linalool).

ZUM ECETES ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ 
500 ml, 1000 ml
Konyhában és a fürdőszobában, padlótól a mennyezetig. Tisztít, 
szagtalanít, és eltávolítja a vízkövet.  
Felhasználási javaslat: Öntsön a szerből a tisztítandó felületre, nedves szivaccsal 
törölje át, majd tiszta vízzel öblítse le. Foszfátmentes, környezetbarát!
Összetétel: nemionos felületaktív anyagok <5%, ecetsav <5%, illatanyag, Benzyl Benzoate.

ÚJ ILLAT: CITRUS & ROSE
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DYMOSEPT FERTŐTLENÍTŐ TISZTÍTÓ 
Virág, Fenyő, Citrom, Natur 
750 ml, 1500 ml, 5000 ml
Hatásos, klórtartalmú fertőtlenítőszer, a kórokozó 
baktériumok és kellemetlen szagok ellen. 
Mosható felületek tisztítására és fertőtlenítésére. 
Antimikrobiális spektrum: baktericid.
Felhasználási javaslat: Juttassa kis mennyiségben 
a szert a tisztítandó felületre, egyenletesen 
oszlassa el úgy, hogy kezeletlen részek ne 
maradjanak. 30 perc behatási idő után nedves 
ruhával törölje le, vagy hagyja rászáradni.  Tilos 
más szerekkel együtt használni. Veszélyes gázok 
(klór) szabadulhatnak fel.
Összetétel: 1,6% nátrium-hipoklorit (biocid 
hatóanyag), <5% anionos felületaktív anyag, 
<5% nátrium-hidroxid, illatanyag.

DYMOSEPT PUMPÁS TISZTÍTÓSZER
Fenyő
500 ml
Folyékony fertőtlenítő hatású tisztítószer mosható felületek tisztítására és 
fertőtlenítésére. Lakossági és professzionális felhasználásra. Antimikrobiális 
spektrum: baktericid.
Felhasználási javaslat: juttassa kis mennyiségben a szert a tisztítandó felületre, 
egyenletesen oszlassa el úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. 30 perc 
behatási idő után nedves ruhával törölje le, vagy hagyja rászáradni. 
Figyelmeztetés: A termék festett felületeken elszíneződést okozhat. Használat 
előtt próbálja ki egy rejtett felületen. Tilos más szerekkel együtt használni. 
Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Összetétel: 1,6% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), 
<5% anionos felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid, illatanyag.

DYMOSEPT PLUS 
FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZER

Fenyő
750 ml

Folyékony fertőtlenítő hatású tisztítószer mosható felületek tisztítására és 
fertőtlenítésére. Lakossági és professzionális felhasználásra. Antimikrobiális 

spektrum: baktericid, fungicid.
Felhasználási javaslat: Készítsen 2%-os vizes oldatot (100 ml Dymosept 5l 

vízbe), és juttassa a szert a tisztítandó felületre úgy, hogy kezeletlen részek 
ne maradjanak, majd 20 perc behatási idő után mossa le a felületet 

csapvízzel, vagy hagyja az oldatot rászáradni.  Tilos más szerekkel együtt 
használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. 

Figyelmeztetés: A termék festett felületeken elszíneződést okozhat. 
Használat előtt próbálja ki egy rejtett felületen.

Összetétel: 4% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), 
<5% anionos felületaktív anyag, <5% nemionos felületaktív anyag, 

<5% nátrium-hidroxid, illatanyag.
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ZUM LEFOLYÓTISZTÍTÓ
1000 ml, 5000 ml
Hatékonyan oldja a konyhai, fürdőszobai lefolyócsövekben, szifonokban lerakódott 
szerves szennyeződést, szappant. Megszünteti a lefolyóba keletkező dugulást, és 
szabad vízátfolyást biztosít. 
Felhasználási javaslat: Dugulás esetén öntsön fél liter Zum lefolyótisztító gélt a 
lefolyóba, majd 1 óra várakozás után bő folyóvízzel (lehetőleg forróval) öblítse át a 
rendszert. Védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott.
Összetétel: <5% natrium-hidroxid, <5% anionos felületaktív anyag.

HYPER WC TISZTÍTÓ 
Fenyő, Lemon, Óceán 

750 ml
Hatékonyan távolítja el a vízkövet és rozsdafoltokat, 

megszünteti a lerakódott szennyeződéseket, friss illatot hagy 
maga után. Rendszeres használata megelőzi a vízkő és a rozsda 

újraképződését. 
Felhasználási javaslat: Fecskendezze a szert közvetlenül a 
WC pereme alá, ill.a kezelendő felületre. 15 percig hagyja 

hatni a szert, majd mossa le bő vízzel. 
Összetétel: <5% foszforsav, <5% nemionos felületaktív anyag, 

illatanyag.

ZUM VÍZKŐOLDÓ 
500 ml, 1000 ml, 5000 ml
Csaptelepek, rozsdamentes acélból készült eszközök, üveg felületek, csempe, fajan-
szok vízkőmentesítésére, tisztítására. 
Felhasználási javaslat: A készítményt a vízkővel szennyezett felületre hordjuk fel. 
A habzás megszünése után bő vízzel mossuk le a felületet.
Összetétel: <5% foszforsav, <5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag, D-Limonene.

ZUM VÍZKŐOLDÓ HÁZTARTÁSI GÉPEKHEZ 
1000 ml 

Kávé- és teafőző, automata mosógép, szobai szökőkút, 
vízpárologtató és egyéb háztartási eszközök, csempe, 

műanyag felületek tisztítószere. Biztonságosan és hatékonyan oldja a vízkövet. 
Felhasználási javaslat: A szert öntse a tisztítandó eszközbe, hagyja állni – 

automata mosógépnél kb. 100 ml –t öntsön bele, szívasson rá vizet, és kímélő 
programon működtesse a gépet. Ruhát ne tegyen bele! 

Az eszközöket a kezelés után többször öblítse át vízzel.
Összetétel: 5-15% citromsav, <5% nemionos felületaktív anyag.
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ZUM PENÉSZ STOP 
750 ml

Penészgombás felületek megtisztítására, csempék, burkolóanyagok 
penészmentesítésére, gombafertőzéses fugatömítések tisztítására, fehér 

falfelületek, sarkok gombátlanítására. 
Antimikrobiális spektrum: fungicid.

Felhasználási javaslat: A készítményt hígítás nélkül kell a penészes falfelületre 
permetezni olyan módon, hogy a szer ne csurogjon meg (kb.: 1dl/m2), 5 percig 

a felületen hagyni, majd bő vízzel leöblíteni. Szükség esetén ismételjük meg a 
folyamatot. Színtelenítő hatása miatt ne alkalmazzuk színes, mintás 

falfelületeken, használat előtt kevésbé látható helyen végezzünk próbát. 
Védőkesztyű és szemüveg használata ajánlott.

Összetétel: 3% nátrium-hipoklorit (biocid hatóanyag), <5% anionos 
felületaktív anyag, <5% nátrium-hidroxid.

ZUM BÚTORÁPOLÓ 
300 ml,
Tisztítja és ápolja a bútorfelületet, magas viasztartalma révén védi a bútort, 
hosszantartó fényt biztosít, antisztatizál.
Felhasználási javaslat: A felrázott =akon tartalmát kb. 20 cm távolságrol permetezze a 
bútor felületére, majd puha, tiszta ruhával törölje fényesre a bútorfelületet.
Összetétel: <5% nemionos felüleraktív anyag, <5% méhviasz emulzió, illatanyag, 
Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone.

HÜTI HŰTŐSZEKRÉNY SZAGTALANÍTÓ KAZETTA
Esztétikus hűtőszekrény szagtalanító, amely magába szívja a hűtőszekrényben 
összegyűlt ételszagokat, illatokat. Szagtalanító hatása 2-3 hónapig is tarthat.
Felhasználási javaslat: Vegyük ki a kazettát a dobozból és helyezzük el a 
hűtőben!
Hatóanyag: aktív szén. 

ODY LÉGFRISSÍTŐ 
Lavender Dream, Blue Flower, Lilly of the 

Valley, Citrus & Rose, Lemon Fresh 300 ml
Hajtógáz nélküli, környezetbarát termék. 

Felhasználási javaslat: lakóhelyiség, konyha, wc 
légterének frissítésére, illatosítására. Egy-két 

pumpálás elegendő a kívánt hatás eléréséhez. 
Összetétel: nemionos felületaktív anyag <5%, 

Sodium Benzoate, illatanyag, D-Limonene, 
Citral, Geraniol, Hexylcinnamaldehyde, 

Citronelol.
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WELL FOLYÉKONY SZAPPAN 
Glicerin, Aloe vera, Gránátalma, Higiénés, 

Narancsos-csoki, Balzsam
500 ml, 1000 ml, 5000 ml

Kiváló tisztító hatású folyékony kéztisztító termék. 
Bőrbarát pH, minden bőrtípusra ajánlott. 

Összetétel: Sodium Laureth Sulfate, Sodium 
chloride, Cocamide DEA, Cocamydopropil Betain, 

Sodiumstyrene/Acrylatescopolymer, Glycerine, 
Citricacid, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, 

Methylisothiasolinone.

WELL TUSFÜRDŐ 
Blue fresh
1000 ml
Összetételének köszönhetően lágyan tisztítja és ápolja a bőrt, bőrbarát pH-val 
rendelkezik. Az illatanyag nem tartalmaz allergiát okozó anyagokat. 
Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, 
Cocamydopropil Betain, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, 
Methylisothiasolinone, Citric Acid.

WELL HAJSAMPON 
Hét gyógynövény
1000 ml
Minden hajtípusra ajánlott. Összetételének köszönhetően kíméletesen 
tisztítja a hajat, ápolja a fejbőrt.
Felhasználási javaslat: Nedvesítse be a hajat, megfelelő mennyiségű 
samponnal alaposan dörzsölje be, majd bő vízzel alaposan öblítse le a habot. 
Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide DEA, 
Cocamydopropil Betain, Parfum, Methylchloroisothiasolinone, 
Methylisothiasolinone, Citric Acid.

WELL HABFÜRDŐ 
Gránátalma, Blue fresh

 1000 ml
Kellemes, lágy tapintást biztosít a bőrnek. Összetételéből adódóan a 

habfürdő megelőzi a bőr kiszáradását, sűrű habja pedig megőrzi a 
fürdővíz melegét. Bőrbarát pH. 

Összetétel: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium chloride, Cocamide 
DEA, Cocamydopropil Betain, Glycol Distearate, Parfum, 

Methylchloroisothiasolinone, Methylisothiasolinone, 
Citric Acid, CI 19140, CI 18050.

Meth


