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Top 5 produse

pentru curăţare spaţii industriale şi ateliere

 fără acid nitrilotriacetic

 ecologic

 cu separare uşoară

 nu produce spumă

13,0 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

13,8 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mare de spumă

13,2 valoare pHt (conc.)

Citrusblitz

Detergent de bază extrem de alcalin,
extrem de performant, pentru 
maşini din industria producătoare.

· Îndepărtează în mod sigur, fără probleme ş i 

fără  efort, resturile de grăsime şi 

albumină de pe recipiente, instalaţii de 

producţie, pereţi şi pardoseli

· Poate fi folosit la curăţarea manuală dar şi la curăţarea
băii de imersie şi este adecvat şi pentru introducere în
pulverizatoare
· Nu conţine fosfaţi, hidrocarburi fluoroclorurate,
formaldehidă şi solvenţi

10l | VE: 1 | Nr. art. 1030108010

25l | VE: 1 | Nr. art. 1030108025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1030108210

1000l | VE: 1 | Nr. art. 1030108985

Multi 2000

Detergent universal alcalin pentru ateliere, 
maşini şi vehicule utilitare.

· Acţionează în profunzime şi protejează

· Putere ridicată de dizolvare a murdăriei, precum uleiuri, 

grăsimi, rugină şi alte pete persistente 

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea, deoarece este extrem 
de concentrat

· Protejează materialele

· Nu conţine fosfaţi, hidrocarburi fluoroclorurate,
formaldehidă şi solvenţi

· Testat de IWL

10l | VE: 1 | Nr. art. 1021234613

25l | VE: 1 | Nr. art. 1021234025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1021234587

TG 20

Detergent special alcalin, de 
culoare verde pentru utilizare în 
unităţi industriale de orice fel.

· Poate fi utilizat cu preponderenţă în industria 

automobilelor şi aparatelor de zbor, în industria feroviară şi 

a transporturilor, precum şi în rafinării, spitale, unităţi de 

gastronomie şi bucătării industriale, la curăţarea birourilor 

şi clădirilor şi la remedierea daunelor provocate de 

incendii.

· Îndepărtează petele şi murdăria persistentă de orice fel, cum 

ar fi de ex. uleiuri, grăsimi, ceruri, săpun, cerneală, rugină,

nicotină, insecte

· Poate fi folosit la curăţarea manuală dar şi în aparate de 

înaltă presiune şi pulverizatoare, pentru curăţarea băilor de 

imersie şi pentru curăţarea băilor cu ultrasunete

· Rentabil în utilizare, fiind astfel un produs economic 

· Protejează materialele

· Nu conţine fosfaţi

10l | VE: 1 | Nr. art. 1033360413

25l | VE: 1 | Nr. art. 1033360025
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Top 5 produse

pentru curăţare spaţii industriale şi ateliere

 fără acid nitrilotriacetic

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

13,8 valoare pH (conc.)

 volum mic de spumă

 ecologic

 cu separare uşoară

 protejează materialele

 fără acid ntrilotriacetic

11,2 valoare pH (conc.)
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TG 22

Detergent special alcalin cu o putere 
extrem de mare de curăţare pentru 
utilizare în gastronomie, în bucătării 
industriale, pentru curăţarea birourilor şi a 
clădirilor precum şi pentru remedierea 
daunelor provocate de incendii.

· Îndepărtează pete persistente din cele mai diferite, cum ar 

fi cele de uleiuri, grăsimi, nicotină, rugină, ceruri, săpun,

cerneală, insecte, etc.

· Poate fi utilizat cu preponderenţă pentru curăţarea 

plăcilor de gresie, teracotă, căzilor de baie,

mobilierului din mase plastice, oglinzilor,

sticlei, uşilor, coşurilor de fum, suprafeţelor metalice,

corpurilor de iluminat, filtrelor de aer, lămpilor, garniturilor 

din plastic, echipamentelor de bucătărie de orice fel,

frigiderelor, ferestrelor, suprafeţelor vopsite, pereţilor, 

maşinilor, utilajelor etc.

· Poate fi folosit în aparate de înaltă presiune respectiv ca 
detergent pentru băi de imersie

· Este aprobat pentru utilizare în industria de prelucrare a 
alimentelor (certificat de NSF, categoria C1)

· Lichid verde fluorescent

Detergent industrial universal

Detergent performant, extrem de alcalin, 
pentru maşinile din unităţi industriale şi 
ateliere.

· Îndepărtează fără efort şi fără a lăsa urme petele extrem 

de uleioase şi grase şi depunerile sub formă de crustă

· Poate fi folosit la curăţarea manuală dar şi în aparate 

de înaltă presiune şi pulverizatoare, pentru curăţarea 

băilor de imersie şi pentru curăţarea băilor cu 

ultrasunete

· Nu conţine fosfaţi, hidrocarburi fluoroclorurate,
formaldehidă şi solvenţi

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Fără coloranţi şi parfumuri

10l | VE: 1 | Nr. art. 1034221013

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034221025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034221587

Surfactanţii –

un ajutor important la curăţare

Surfactanţii (legături care dizolvă murdăria) sprijină 

dizolvarea particulelor mici de substanţe solide (de 

ex. murdăria) de pe diverse suprafeţe. Particulele de 

murdărie sunt „ţinute în suspensie“ în apă. Astfel, este 

împiedicată o nouă aderare a murdăriei la suprafeţele 

curăţate. Surfactanţii se depun, precum uleiul în apă,

în jurul particulelor de murdărie ş i împiedică

acumularea, depunerea şi aderarea acestora pe alte 

suprafeţe fixe.

În funcţie de scopul utilizării, aplicare, murdărie, etc., 

există diferiţi surfactanţi. De exemplu, surfactanţii 

anionici au proprietăţi predominante privind 

peliculizarea şi înspumarea, şi se regăsesc adesea în

şampoanele abrazive sau în spumele active.

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce priveşte utilizarea                 

· Nu conţine fosfaţi

1l | VE: 10 | Nr. art. 1033373510

10l | VE: 1 | Nr. art. 1033373213

25l | VE: 1 | Nr. art. 1033373025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1033373587

6

Surfactanţii cationici se întind pe suprafeţe conferindu-le 

caracteristici hidrofuge (hidrofobie). Din acest motiv, 

sunt folosiţi în agenţi chimici de uscare sau ca 

dezinfectanţi.

Surfactanţii neionici au, ca şi surfactanţii anionici, 

proprietăţi preponderente de peliculizare şi curăţare. 

Surfactanţii amfoteri sunt toleraţi extrem de bine pe 

piele.

În timp ce surfactanţii anionici nu pot fi amestecaţi cu

surfactanţi cationici, toate celelalte tipuri de surfactanţi pot fi 

combinate. Astfel, rezultă proprietăţi de curăţare îmbunătăţite, 

care nu ar fi fost obţinute folosind componentele individuale 

(efect de sinergie).

Wasser

Öl

Öl

Feststoffe



Curăţarea pardoselilor din hale şi a plăcilor de gresie

www.caramba.eu

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 fără acid nitrilotriacetic

13,8 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 fără acid nitrilotriacetic

13,2 valoare pH (conc.)

Cleanmat Forte

Detergent extrem de alcalin pentru curăţarea
temeinică a pardoselilor din unităţile industriale.

Cleanmat

Detergent alcalin pentru curăţarea temeinică a 
pardoselilor din unităţile industriale.

· Adecvat pentru utilizare pe pardoseli de hală şi suprafeţe 
vergüteten

· Adecvat pentru utilizare pe pardoseli de hală şi suprafeţe 

cu înveliş sau fără (de ex. pardoseli din beton, pardoseli cu înveliş sau fără (de ex.pardoseli din beton, pardoseli 

acoperite cu răşini epoxidice) precum ş i p lăci  de  gresie acoperite cu răşini epoxidice) precum şi  p lăci  de  gresie

· Îndepărtează petele extreme, persistente · Îndepărtează murdăria puternică de orice fel cum ar fi uleiuri,

de orice fel cum ar fi de uleiuri, unsori, resturi de metale, unsori, resturi de metale, materialele plastice, cauciuc şi 

materialele plastice, cauciuc şi ceruri ceruri

· Dizo lvă  murdăr ia  rapid , s igur  ş i  complet · Dizo lvă murdăria  rapid , s igur  ş i  complet

· Poate fi utilizat în orice aparate automate uzuale de curăţare · Poate fi utilizat în orice aparate automate uzuale de curăţare

· Îndepărtează fără efort şi fără a lăsa urme straturile vechi de · Este adecvat preponderent pentru îndepărtarea straturilor de 
ceară şi luciuprotecţie de pe pardoseli de pe pardoseli

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Cu o aromă de prospeţime

· Are efect anti-alunecare · Are efect anti-alunecare

· Nu conţine parfum · Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

10l | VE: 1 | Nr. art. 1034325010

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034325025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034325080

1000l | VE: 1 | Nr. art. 1034325085

10l | VE: 1 | Nr. art. 1021230010

25l | VE: 1 | Nr. art. 1021230025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1021230080

1000l | VE: 1 | Nr. art. 1021230085
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Curăţarea pardoselilor din hale şi a plăcilor de gresie

www.caramba.eu

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 fără acid nitrilotriacetic

8,4 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 fără acid nitrilotriacetic

13,5 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 fără acid nitrilotriacetic

10,8 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

0,2 valoare pH (conc.)
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Cleanmat Fix

Detergent slab alcalin pentru curăţare 
zilnică de întreţinere a pardoselilor din 
unităţile industriale şi birouri.

· Extrem de adecvat pentru utilizare pe pardoseli şi suprafeţe 

prevăzute cu un înveliş sau fără înveliş, precum şi  pe 

suprafeţe vopsite şi nevopsite, marmură, suprafeţe laminate 

şi linoleum

· Dizolvă fără efort murdăria de orice fel, ca de ex. uleiuri, 

grăsimi şi urmele persistente lăsate de paşi

· Poate fi utilizat în orice aparate automate uzuale de curăţare

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Cu efect de strălucire

· Cu o aromă de prospeţime

· Are efect anti-alunecare

10l | VE: 1 | Nr. art. 1044576010

25l | VE: 1 | Nr. art. 1044576080

TG 850

Detergent puternic alcalin pentru pardoseli de 
hale spre a fi utilizat în unităţi industriale de 
orice fel.

· Folosit pentru îndepărtarea rapidă şi temeinică a unor 

depuneri sub formă de cruste, a resturilor pers istente  

de uleiuri  ş i unsori precum şi a  peliculelor  vechi 

depuse în mai multe st ra turi

· Adecvat pentru utilizare pe pardoseli de hală şi suprafeţe 

prevăzute cu un înveliş sau fără înveliş (de ex. pardoseli din 

beton, pardoseli acoperite cu răşini epoxidice) precum şi 

plăci de gresie

·  Testat conform DEKRA 

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Cu o aromă de prospeţime

10l | VE: 1 | Nr. art. 1034321410

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034321025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034321387

TG 800 MB

Detergent slab alcalin pentru curăţarea 
zilnică de întreţinere a pardoselilor din 
sectorul industrial şi al transporturilor.

· Capacitate ridicată de dizolvare a uleiurilor, unsorilor şi 

murdăriei din ateliere precum şi din sectorul industrial şi 

al transporturilor

· Extrem de adecvat pentru utilizare pe pardoseli şi suprafeţe 

prevăzute cu un înveliş sau fără înveliş şi pe plăci de gresie,

pe suprafeţe vopsite şi smălţuite, marmură, suprafeţe 

laminate şi linoleum

· Nu conţine silicaţi

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Cu o aromă de prospeţime, fructată

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034320025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034320887

Findusin® Detergent pentru spălătorii auto

Detergent extrem de acid pentru curăţarea
halelor de spălătorii auto, a străzilor pe care se 
află spălătoriile auto şi a altor zone cu 
umiditate ridicată.

· Dizolvă în mod rapid şi fiabil depunerile de calcar, rugină şi resturile 
de săpun uscate şi bine fixate, precum şi vegetaţia crescută 

· Adecvat pentru utilizare pe pardoseli de hală şi suprafeţe 

prevăzute cu un înveliş sau fără înveliş (de ex. pardoseli din 

beton, pardoseli acoperite cu răşini epoxidice) precum şi 

plăci de gresie

· Cu un miros intens, plăcut de migdale

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea, deoarece este extrem de 
concentrat,

· Protejează materialele, nu este agresiv cu sticla (geamurile, barierele 
luminoase)

· Nu conţine acid fluorhidric  şi  c lorhidric

· T e s t a t  c o n f o r m  ÖNORM B 5106

25l | VE: 1 | Nr. art. 1021378025

10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11
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Curăţarea pardoselilor din hale şi a plăcilor de gresie

 ecologic

 cu separare uşoară

 sărac în spumă

 protejează materialele

 fără acid nitrilotriacetic

13,0 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

 fără acid nitrilotriacetic

13,2 valoare pH (conc.)

C
ur

ăţ
ar

ea
 p

ar
do

se
lil

or
 d

in
 h

al
e 

şi
 a

 p
lă

ci
lo

r 
de

 g
re

si
e

Sympakon

Detergent alcalin, cu conţinut de 
amoniac pentru curăţarea 
pardoselilor de hale din unităţi 
industriale de orice fel.

· Folosit pentru îndepărtarea rapidă şi temeinică a unor 

depuneri sub formă de cruste, a resturilor  persis tente 

de ule iuri  şi unsori precum şi a  peliculelor  vechi 

depuse în mai multe s traturi 

· Cu amoniac pentru putere garantată şi optimă de curăţare

· Adecvat pentru utilizare pe pardoseli de hală şi suprafeţe 

prevăzute cu un înveliş sau fără înveliş (de ex.pardoseli din 

beton, pardoseli acoperite cu răşini epoxidice) precum şi 

plăci de gresie

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Lichid verde fluorescent

10l | VE: 1 | Nr. art. 1034554010

Detergent de bază alcalin

Detergent alcalin intens, extrem de 
concentrat pentru uz industrial, agricol, în 
industria constructoare de maşini şi 
vase, în ateliere şi unităţi de transport.

· Este adecvat spre a fi folosit la curăţare manuală dar şi în 
aparate de înaltă presiune şi în pulverizatoare

· Folosit pentru îndepărtarea rapidă şi temeinică a unor 

depuneri sub formă de cruste, a resturilor  persis tente 

de uleiuri  şi unsori precum şi a pelicule lor  vechi 

depuse în mai multe s traturi

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 

priveşte utilizarea

25l | VE: 1 | Nr. art.1044121025

210l | VE: 1 | Nr. art.1044121887

Surfactanţii –
comunitatea celor patru clase

Surfactanţii, denumiţi şi substanţe care dizolvă murdăria

(detergenţi), sunt legături chimice, care împreună permit 

amestecarea a două substanţe imiscibile în mod normal.

În general, substanţele care dizolvă murdăria se caracterizează 

printr-o structură unitară: au un cap, care iubeşte apropierea 

de apă şi o coadă, care se simte bine într-un mediu uleios/ 

unsuros. Se pot distinge patru clase de surfactanţi pe baza 

structurii unităţii de cap:

Prin adăugarea unui surfactant, uleiul şi apa, de exemplu, se pot 

amesteca bine. Se formează o aşa-numită dispersie

- un amestec din două substanţe care nu se dizolvă una în alta 

sau se dizolvă foarte puţin.

ÖÖll

Prin structura lor, surfactanţii pot pătrunde, cu partea lor care 

îndrăgeşte unsoarea, în picăturile de ulei.

Restul structurii care iubeşte apa se înalţă la suprafaţă. Astfel,

picăturile de ulei sunt răspândite (dispersate) în mod fin

în apă după amestecare şi se depun la suprafaţă 

ca o peliculă de ulei.

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13

Model clase surfactanţi

parte ce iubeşte uleiul     parte ce iubeşte apa

Surfactanţi anionici

Surfactanţi cationici

Surfactanţi amfoteri

Surfactanţi neionici
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Curăţarea pardoselilor din hale şi a plăcilor de gresie

 fără acid nitrilotriacetic

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mare de spumă

 protejează materialele

13,2 valoare pH (conc.)

 ecologic

 cu separare uşoară

 cu volum mic de spumă

0,2 valoare pH (conc.)

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

1,0 valoare pH (conc.)

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

0,2 valoare pH (conc.)

C
ur

ăţ
ar

ea
 p

ar
do

se
lil

or
 d

in
 h

al
e 

şi
 a

 p
lă

ci
lo

r 
de

 g
re

si
e

Detergent puternic

Detergent slab alcalin cu putere intensă de

Detergent special 20/74x

Detergent spray special, acid, pentru o curăţare

Raccoon 111

Detergent puternic acid, cu acţiune intensă,

Rak 2000

Detergent puternic acid pentru curăţarea

curăţare pentru unităţi industriale de orice fel. fără urme în toate sectoarele industriale. pentru îndepărtarea temeinică a petelor
minerale persistente cum ar fi cele de calcar,
praf de frânare, rugină etc.

halelor de spălătorii auto, a străzilor pe care se află 
spălătoriile auto şi a altor zone cu umiditate 
ridicată.

·  Pentru curăţarea metalelor, utilajelor, aparatelor precum şi a 

tuturor suprafeţelor lucioase, ce resping apa, cum ar fi uşi,

plăci de gresie, pardoseli şi instalaţii din unităţi 

industriale, gastronomice şi bucătării

· Pentru curăţarea economică a bazinelor de înot, decorative  şi de 

decantare, a rezervoarelor cu apă potabilă, precum şi a plăcilor de 

teracotă, gresie, din materiale plastice rezistente la acizi, şi din piatră

naturală şi artificială, a porţiunilor din plastic ale camioanelor şi a 

zonelor sanitare

· Adecvat preponderent pentru utilizare la curăţarea 

plăcilor de gresie şi a spălătoriilor auto, precum şi a 

şasiurilor şi a rezervoarelor

· Ideal pentru curăţarea jantelor şi a capacelor de roţi

· Putere de curăţare ridicată

· Pentru curăţarea rapidă şi temeinică a plăcilor de gresie,

teracotă, de piatră, etc.

· Ideal pentru curăţarea zonelor sanitare şi de saună, m a i  
e x a c t

· Nu conţine silicaţi şi fosfaţi

· Cu miros proaspăt de mere

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

1l | VE: 10 | Nr. art. 1044521510

10l | VE: 1 | Nr. art. 1044521010

25l | VE: 1 | Nr. art. 1044521025

· Acţionează fără efort, puternic şi autonom împotriva 
tuturor tipurilor de depuneri de calcar, de pietre, rugină, 
alge, vegetaţie de muşchi, depuneri de ciment, resturi de 
metale de orice fel, praf de frână, etc.
· Nu este adecvat pentru curăţarea suprafeţelor sensibile la 

acizi, în special a sticlei

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Conţine acid fluorhidric 

10l | VE: 1 | Nr. art. 1043475013

25l | VE: 1 | Nr. art. 1043475025

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

· Conţine acid silicic fluorurat precum şi acid clorhidric şi

sulfuric

· Nu este adecvat pentru curăţarea suprafeţelor sensibile la 

acizi, în special a sticlei

25l | VE: 1 | Nr. art. 1021204025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1021204080

spaţii de duşuri şi spălare, toalete, borduri bazine de înot etc.

· Conţine acid clorhidric şi fosforic

· Nu este adecvat pentru curăţarea suprafeţelor sensibile la 

acizi

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

10l | VE: 1 | Nr. art. 1043470013

25l | VE: 1 | Nr. art. 1043470025

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        15



Curăţarea pardoselilor din hale şi a plăcilor de gresie
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 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mare de spumă

0,2 valoare pH (conc.)

 ecologic

 nu provoacă praf

 neutru chimic

 neinflamabil

 ecologic

 nu provoacă praf

 neutru chimic

 neinflamabil
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Detergent de jante şi plăci de faianţă TG 65 Liant de ulei TYP III R TG 66 Liant de ulei TYP III R/F Compus pe bază de ceară

Detergent puternic acid pentru curăţarea jantelor şi a 
plăcilor de faianţă.

· Pentru îndepărtarea fără efort a prafului de frânare persistent,

Granule puternic absorbante pentru colectarea 
uleiurilor minerale, produselor din uleiuri 
minerale şi a nenumărate substanţe chimice.

Granule puternic absorbante pentru colectarea 
uleiurilor minerale, produselor din uleiuri 
minerale şi a nenumărate substanţe chimice.

Putere excelentă de captare murdărie, în 
paralel cu îngrijirea pardoselii.

· Aşchii de lemn îmbibate în ceruri speciale

a murdăriei de pe străzi, a depunerilor de piatră, a depunerilor de 

calcar precum şi a peliculelor de ciment etc.

· Ideal pentru curăţarea jantelor precum şi a halelor de 

spălătorii auto, a plăcilor de gresie, teracotă, a zonelor sanitare 

şi de duşuri, a bordurilor din jurul bazinelor de înot etc.

· Posedă proprietăţi foarte bune de peliculizare şi dizolvare a 
murdăriei

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

· Nu conţine parfum

· Cu aciditate fosforică

25l | VE: 1 | Nr. art. 1410002025
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· Liant universal de ulei şi substanţe chimice, ce poate fi 

folosit în ateliere auto pentru camioane şi vehicule 

utilitare precum şi în reprezentanţe auto,

b e n z i n ă r i i , societăţi de transport şi ateliere de caroserii

· Liant pe bază de hidrat-silicat de calciu

· În cazul unei manipulări corespunzătoare, practic nu 

există restricţii legate de depozitare

· Compoziţie, caracteristici şi granulaţie constante
· C a p a c i t a t e  d e  a b s o r b ţ i e  e x t r a o r d i n a r  d e  
r i d i c a t ă
·  18Kg de produs absorb 16-17 litri de ulei

· Poate fi măturat, colectat şi transportat fără dificultăţi

· Efect anti-alunecare şi anti-derapant

·  Granulaţie mare

50l | VE: 1 | Nr. art. 2036182220

· Liant universal de ulei şi substanţe chimice, ce poate fi 

folosit în ateliere auto pentru camioane şi vehicule 

utilitare precum şi în reprezentanţe auto,  

b e n z i n ă r i i , societăţi de transport şi ateliere de caroserii

· Liant pe bază de alge de  siliciu calcinate

· În cazul unei manipulări corespunzătoare, practic nu 

există restricţii legate de depozitare

· Compoziţie, caracteristici şi granulaţie constante

· Capacitate de absorbţie extraordinar de ridicată

· 18Kg de produs absorb 16-17 litri de ulei

· Poate fi măturat, colectat şi transportat fără dificultăţi

· Efect anti-alunecare şi anti-derapant

· Granulaţie mare

37l | VE: 1 | Nr. art. 2036183120

· Extrem de adecvat pentru pardoseli din piatră, beton şi lemn

(parchet şi scânduri) precum şi linoleum

25Kg | VE: 1 | Nr. art. 2044633125

17



Curăţare la rece / Degresare / Curăţare piese /

Deparafinare / Conservare

www.caramba.eu

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

 pregătit de aplicare

 protejează materialele  pregătit de aplicare

 protejează materialele

Tesyl UWF

Detergent concentrat ecologic, lichid, cu 
miros slab, pentru curăţare la rece, cu 
efect de separare rapidă.

· Dizolvă şi îndepărtează fără efort şi temeinic petele de 

gudron şi bitum precum şi murdăria cauzată de lubrifianţi, 

unsori, rugină, pigmenţi, răşină, gudron şi vopsea şi lacuri 

nesolidificate

· Acţiune intensă de curăţare

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

·  Nu are efect coroziv

· Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, surfactanţi 
şi eteri de glicol

· Conţine numai hidrocarburi alifatice

· Punct de aprindere >70°C

20l | VE: 1 | Nr. art. 1031291320

Detergent pentru curăţare la rece T

Degresant universal, cu miros slab, 
cu nenumărate posibilităţi de 
aplicare.

· Comparativ cu hidrocarburile clorurate, oferă un 

compromis acceptabil între durata de uscare, volatilitate, 

putere de curăţare şi inflamabilitate

· Acţiune intensă de curăţare

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu are efect coroziv

· Nu conţine hidrocarburi halogenate, acetonă, 

surfactanţi şi eteri de glicol

· Conţine numai hidrocarburi alifatice

· Punct de aprindere >40°C

20l | VE: 1 | Nr. art. 10312913201031316220

210l | VE: 1 | Nr. art. 10312913201031316480

Crawumm Rasant Citrus

Detergent pentru curăţare la rece cu o formulă 
specială de uleiuri eterice şi hidrocarburi.

· Dizolvă şi îndepărtează fără efort şi temeinic petele de 

gudron şi bitum precum şi murdăria cauzată de lubrifianţi, 

unsori, rugină, pigmenţi, răşină, gudron şi vopsea şi lacuri 

nesolidificate

· Acţiune intensă de curăţare

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu are efect coroziv

· Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, surfactanţi şi eteri 
de glicol

· Punct de aprindere >58°C

10l | VE: 1 | Nr. art. 1047425010
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 ecologic

 uşor separabil

 nu face  spumă

 protejează materialele

12,8 valoare pH (5%ig)

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

· Dizolvă temeinic şi îndepărtează fără efort petele de gudron şi bitum 
precum şi murdăria cauzată de lubrifianţi, unsori, rugină, pigmenţi, 
răşină, gudron şi vopsea şi lacuri nesolidificate

Valoarea pH este o unitate de măsură pentru caracterul acid,

neutru sau alcalin (bazic) al unei soluţii apoase şi este descrisă 

pe o scară de la 0,0 la 14,0.

·

Acţiune intensă de curăţare

Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

Nu are efect coroziv

În plus, valoarea pH-ului poate fi măsurată numai în soluţii apoase!

La produsele, care au drept bază solvenţi organici (de ex. detergent 

pentru curăţare la rece), măsurarea pH-ului nu este posibilă.

·

·
Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, 

surfactanţi şi eteri de glicol
Soluţiile de spălat acide şi detergenţii acizi, etc. au o valoare a pH-ului 
de la 0,0 la 6,9, o valo are de 0,0 indicând un caracter puternic acid. 

·

·

·

Conţine numai hidrocarburi alifatice

Punct de aprindere >62°C
Cu ajutorul detergenţilor acizi, pot fi îndepărtate murdării minerale, 

cum ar fi resturi de calcar, silicat şi sare, sau chiar de rugină.
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Rapid

Detergent universal pentru curăţare la rece 
pentru uz industrial şi comercial.

· Serveşte atât pentru curăţarea metalelor cât şi pentru 
curăţarea podelelor din beton

· Poate fi aplicat manual, dar şi folosind pistoale de 
pulverizat sau un aparat pentru spălarea pieselor

· Poate fi folosit şi pentru curăţarea autoturismelor şi a 
motoarelor, şi ca detergent pentru circuite

· Detergent ce nu conţine halogen pentru utilizare 
universală cu efecte de separare rapidă

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu are efect coroziv

· Conţine benzină grea, hidrodesulfurizată

· Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă

· Acţiune intensă de curăţare

· Punct de aprindere >61°C

10l | VE: 1 | Nr. art. 1031280110

20l | VE: 1 | Nr. art. 1031280220

60l | VE: 1 | Nr. art. 1031280360

210l | VE: 1 | Nr. art. 1031280480
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Detergent special de piese

Detergent lichid concentrat, ecologic, cu 
miros slab, pentru curăţare la rece, cu 
efect de separare rapidă.

60l | VE: 1 | Nr. art. 1031251060

210l | VE: 1 | Nr. art. 1031251687

ValoareapH –
gândirea stereotipă 
simplificată

.

În schimb, intervalul dintre 7,1 şi14,0 indică caracterul 
alcalin al unei soluţii apoase, al unui detergent etc. Cu 
ajutorul produselor alcaline, se îndepărtează murdăriile cu 
conţinut de ulei şi grăsimi şi depunerile sub formă de 
crustă. Produsele şi soluţiile cu o valoare a pH-ului de 7,0, 
au pH neutru. În  aces t  caz ,  con ţ inu tu l  de  ac id  ş i  
bază  e s t e  ega l . Materialele sensibile ca de ex. piele, 
linoleum, trebuie să fie curăţate – în funcţie de tipul 
murdăriei - cu un detergent slab acid, c u u n pH neutru 
sau slab alcalin.

Tesolin

Detergent praf special pentru aparate 
automate de spălare piese.

· Curăţă fără efort şi rapid piesele de maşini cu un grad 
ridicat de murdărie

· Poate fi introdus şi folosit fără ezitare în toate 

aparatele automate de spălare piese

· Poate fi folosit şi ca detergent de băi de imersie

· Conferă pieselor din metal o protecţie temporară împotriva 
coroziunii

· Poate fi aplicat până la max. 90°C

25Kg | VE: 1 | Nr. art. 1032282025

Agent acid
Agent alcalin

puternic acid
slab acid slab alcalin puternic alcalin

pH neutru
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 fără acid nitrilotriacetic

 ecologic

 cu separare uşoară

 volum mic de spumă

13,8 valoare pH (conc.)
 pregătit de aplicare

 protejează materialele

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

 pregătit de aplicare

 protejează materialele
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Agent deconservant pentru polimeri

Agent deconservant puternic alcalin pentru 
autoturisme şi piese de maşini conservate cu 
ceară polimerică.

· Înainte de aplicare, se va dilua cu apă

· Rentabil ca şi consum, astfel este economic în ceea ce 
priveşte utilizarea

25l | VE: 1 | Nr. art. 1022251025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1022251887

Tegeblitz

Degresant special şi detergent pentru curăţare la rece.

·  Serveşte la îndepărtarea rapidă şi temeinică a agenţilor 
de conservare pentru maşini noi precum şi a resturilor de 
lubrifianţi şi uleiuri
·  Poate fi prelucrat manual dar şi mecanic
·  Poate fi aplicat şi dispersat atât manual cât şi cu ajutorul 
unei pensule, perii sau cârpe
·  Acţiune intensă de curăţare
·  Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi
·  Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, 
surfactanţi şi eteri de glicol
·  Nu are efect coroziv
·  Conţine petrol lampant hidrodesulfurizat
·  Punct de aprindere >65°C

20l | VE: 1 | Nr. art. 1022255120
60l | VE: 1 | Nr. art. 1022255260
210l | VE: 1 | Nr. art. 1022255581

Tegeblitz Super

Degresant special fără arome şi detergent pentru curăţare la 
rece.

·  Fără arome şi miros în timpul aplicării
·  Serveşte la îndepărtarea rapidă şi temeinică a agenţilor de 
conservare pentru maşini noi precum şi a resturilor de 
lubrifianţi şi uleiuri
·  Poate fi prelucrat manual dar şi mecanic
·  Poate fi aplicat şi dispersat atât manual cât şi cu ajutorul 
unei pensule, perii sau cârpe
·  Acţiune intensă de curăţare
·  Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi
·  Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, 
surfactanţi şi eteri de glicol
·  Nu are efect coroziv
·  Conţine hidrocarburi exclusiv alifatice
·  Punct de aprindere >70°C

20l | VE: 1 | Nr. art. 1022254220
60l | VE: 1 | Nr. art. 1022254460
210l | VE: 1 | Nr. art. 1022254580

VA 151

Soluţie extrem de concentrată pentru dizolvarea parafinei solide, cu 
aspect lăptos pentru conservarea autoturismelor, suprafeţelor, maşinilor 
şi sculelor.

·  Protejează în mod fiabil împotriva coroziunii, ploii, prafului precum şi 
altor influenţe meteorologice nefaste
·  Rezistent la apa de mare
·  Extrem de adecvat pentru conservarea suficientă a produselor de 
export ce urmează să fie transportate pe mare
·  Pentru aplicare, se poate folosi un pistol de stropit, un pulverizator, etc.
·  Nu are efect coroziv
·  Nu conţine hidrocarburi fluoroclorurate, acetonă, surfactanţi şi eteri de 
glicol
·  Conţine numai hidrocarburi alifatice
·  Punct de aprindere  >55°C

10l | VE: 1 | Nr. art. 1024561110
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Produse speciale pentru ateliere şi spaţii industriale 

 ecologic

 uşor separabil

 volum mic de spumă

 protejează materialele

10,7 valoare pH (conc.)

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

Sympamat Plus

Detergent intens, slab alcalin, pentru
                         maşini ce conferă efect de strălucire.

· Pentru curăţarea intensă şi de întreţinere a maşinilor şi 

instalaţiilor din industria construcţiilor auto şi navale etc.

· Îndepărtează, f ă r ă  a  a t a c a  s u p r a fe ţ e l e l ă c u i t e ,

depunerile persistente de ulei, acoperite cu răşină etc.

· După curăţare, formează un film temporar                                         

de protecţie împotriva coroziunii

· Detergent lichid emulsie

· Nu are efect coroziv

· Nu conţine fosfaţi, hidrocarburi fluoroclorurate, formaldehidă

şi solvenţi

· Economic în ceea ce 

priveşte utilizarea 

deoarece este extrem de 

concentrat

· Fără coloranţi şi parfumuri

10l | VE: 1 | Nr. art. 1032293113

Tegalin

Agent temporar protector împotriva 
coroziunii cu ingrediente ce formează pe 
suprafeţe o peliculă transparentă, fiabilă
de protecţie împotriva umezelii.

· Agent de protecţie universal, ce formează o peliculă 

protectoare transparentă pentru articole din fier şi 

metal, rulmenţi cu role şi cu bile, maşini decuplate,

ansambluri, piese de schimb etc.

· Extrem de adecvat pentru conservarea metalelor între 

procesele individuale de lucru

· Cu efect intens de respingere a apei

· Nu conţine hidrocarburi halogenate

· Cu miros specific

· Nu are efect coroziv

· Punct de aprindere  >62°C

20l | VE: 1 | Nr. art. 2024793220
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Produse speciale pentru ateliere şi spaţii industriale 

 ecologic

 uşor separabil

 volum mic de spumă

 fără acid nitrilotriacetic

13,5 valoare pH (conc.)

 ecologic

 uşor separabil

 fără acid nitrilotriacetic

9,0 valoare pH (conc.)
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Nitro-Diluant universal

Solvent mixt cu o gamă vastă

Nitro-Diluant de spălat

Solvent mixt cu o gamă vastă

Lichid dedurizant

Dedurizant de apă pentru generatorul de aburi,

TIGEE 444

Concentrat special puternic alcalin
de posibilităţi de aplicare. de posibilităţi de aplicare. aparate de spălat de înaltă presiune, etc. pentru îndepărtarea răşinii de pe fierăstraie şi 

diverse scule pentru prelucrarea lemnului.

· Curăţă aparate de pulverizat vopsea, pensule de vopsea, etc.

· Îndepărtează fără efort şi fără a lăsa urme petele de unsoare şi 
vopsea

· Straturile vechi de vopsea pot fi dizolvate şi îndepărtate

· Nu conţine hidrocarburi clorurate

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu conţine hidrocarburi halogenate

· Cu un miros specific

· Nu are efect coroziv

· Curăţă aparate de pulverizat vopsea, pensule de vopsea, etc.

· Îndepărtează fără efort şi fără a lăsa urme petele de unsoare şi vopsea

· Straturile vechi de vopsea pot fi dizolvate şi îndepărtate

· Nu conţine hidrocarburi clorurate

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu conţine hidrocarburi halogenate

· Cu un miros specific

· Nu are efect coroziv

· Solvent complex rezistent la hidroliză

· Serveşte la evitarea apariţiei depunerilor de piatră la 

utilizarea de apă industrială cu o duritate ridicată

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

· Îndepărtează răşina şi resturile de orice fel de lemn de pe 
lama fierăstraielor etc.

· Capacitate ridicată de dizolvare a murdăriei cauzată de 

uleiuri, unsori, răşină şi alte pete persistente de murdărie

· Se foloseşte de preferat ca detergent de băi de imersie

· Nu conţine fosfaţi, hidrocarburi fluoroclorurate, formaldehidă

şi solvenţi

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem 
de concentrat

1l | VE: 12 | Nr. art. 2039785201

5l | VE: 1 | Nr. art. 2039785205

20l | VE: 1 | Nr. art. 2039785520

60l | VE: 1 | Nr. art. 2039785760     pregătit de aplicare

5l | VE: 1 | Nr. art. 2039786205

60l | VE: 1 | Nr. art. 2039786760     pregătit de aplicare

1l | VE: 10 | Nr. art. 1035258510

10l | VE: 1 | Nr. art. 1035258313

210l | VE: 1 | Nr. art. 1035258487

1000l | VE: 1 | Nr. art. 103528885

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034365025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034365387
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Produse speciale pentru ateliere şi spaţii industriale 

 ecologic

 uşor separabil

 nu formează spumă

 fără silicon

 protejează materialele

8,5 valoare pH (conc.)

 pregătit de aplicare

 protejează materialele

 pregătit de aplicare

 protejează materialele
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Detergent de polietilenă

Detergent certificat de DVGW pentru
îmbinarea prin sudură a ţevilor din 
plastic.

· Serveşte pregătirii de sudură a ţevilor, profilelor, plăcilor 

şi foliilor şi pentru curăţarea intensivă a suprafeţelor 

din plastic precum şi pentru degresarea temeinică a 

suprafeţelor lucioase

· Pentru îmbinări prin sudură de materiale plastice din PP,
PE, PB, PVDF

· Certificat conform DVGW VP 603

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu conţine hidrocarburi halogenate

· Nu are efect coroziv

1l | VE: 6 | Nr. art. 1042550276
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Detergent special 40/91

Detergent concentrat extrem de activ,
cu conţinut de solvent, cu 
proprietăţi puternice de dizolvare 
grăsimi.

· Pentru îndepărtarea urmelor de unsoare de pe vopsea, a 
urmelor de creion şi pâslă de pe suprafeţe de orice fel

· Îndepărtează urmele de frânare şi de pantofi de pe 

pardoselile din plastic, parchetul laminat, podelele din 

beton cu înveliş, etc.

· Cu miros specific

· Nu are efect coroziv

· Adecvat numai pentru suprafeţe rezistente la solvenţi

· Nu conţine hidrocarburi halogenate

· Punct de aprindere >62°C

1l | VE: 10 | Nr. art. 1036567510

10l | VE: 1 | Nr. art. 1036567410

Circuitul păcătos –
Mecanismul de acţiune 
al curăţării

Succesul unei activităţi de curăţare este determinat în 
principal de patru factori.

Chimie | Mecanică | Timp | Temperatură

Adesea, factorii de influenţă sunt reprezentaţi sub forma 

unei diagrame – Circuitul Păcătos.

La pre-curăţarea autoturismelor, performanţa acţiunii de 

curăţare depinde în principal de factorii indicaţi mai sus:

∙ Factorul chimic, dizolvat în apă, sub forma 

concentraţiei de  aplicare a detergentului 

pentru pre-curăţare . Asta înseamnă toate 

ingredientele chimice, ca de ex. surfactanţi şi 

valoarea pH-ului joacă aici un rol decisiv.

∙ Factorul mecanic, sub forma jetului de apă al aparatului 

de înaltă presiune. Presiunea jetului de apă acţionează 

asupra murdăriei şi o desprinde. Cu cât factorul 

mecanic  es te mai puternic, cu atât mai 

cuprinzător sunt dizolvate murdăriile.

∙ Timpul necesar pentru dizolvarea murdăriei resp. pentru 

înmuierea acesteia, care este dat în funcţie de leşia de 

spălat. Cu cât timpul de acţiune este mai lung, cu atât 

mai simplă este dizolvarea murdăriei.

∙ Temperatura leşiei de spălat/ apei. Cu cât temperatura 

este mai mare, cu atât mai uşor este dizolvată 

murdăria de pe suprafeţe.

Toţi cei patru parametri depind unul de celălalt şi pot fi 

modificaţi în ceea ce priveşte mărimea. Suma tuturor 

factorilor de influenţă determină rezultatul procesului de 

curăţare.

TIGEE 40 Plus

Detergent antispumant cu 
acţiune puternică, pe bază de 
alcool.

· Detergent antispumant fără silicon pentru utilizare în 

numeroase domenii ale industriei textile şi agricole, în 

gastronomie, în bucătăriile industriale, în industria de 

prelucrare a metalelor precum şi în sectorul apelor reziduale 

şi apelor de proces

· Împiedică în mod sigur şi rapid formarea deranjantă de spumă

Lichid galben-maroniu

· Pe bază de alcool şi hidrocarburi

· Nu conţine hidrocarburi hidrogenate şi nici

uleiuri siliconice

· Economic în ceea ce 

priveşte utilizarea 

deoarece este extrem de 

concentrat

10l | VE: 1 | Nr. art. 1044556410

25l | VE: 1 | Nr. art. 1044556025
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Produse speciale pentru ateliere şi spaţii industriale 

 ecologic

 uşor separabil

 nu formează spumă

 protejează materialele

6,5 valoare pH (conc.)

 fără acid nitrilotriacetic

 ecologic

 uşor separabil

 nu formează spumă

13,8 valoare pH (conc.)

 ecologic

 uşor separabil

 volum mic de spumă

12,5 valoare pH (conc.)

 ecologic

 uşor separabil

 blând cu pielea

7,5 valoare pH (5%ig)
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TIGEE 40 Spezial

Detergent antispumant cu acţiune puternică

Raster Clean

Detergent concentrat special puternic alcalin

Detergent industrial Pro Clean

Detergent alcalin intens pentru toate

Pro Clean Zento plus

Pastă pentru spălarea mâinilor pentru 
dizolvarea în profunzimea porilor 

pe bază de ulei siliconic. pentru industria tipografică. sectoarele industriale. a murdăriei specifice unui atelier de lucru.

· Detergent antispumant cu conţinut de silicon pentru utilizare 

în nenumărate domenii ale industriei textile şi agricole, în 

gastronomie, în bucătăriile industriale, în industria de 

prelucrare a metalelor precum şi în sectorul apelor reziduale 

şi apelor de proces 

· Împiedică în mod sigur şi rapid formarea deranjantă de spumă

· Pe bază de uleiuri de silicon, din acest motiv este extrem de 
performant

· Emulsie incoloră

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

· Alternativă pentru curăţarea cu solvenţi

(metiletilecetona, acetonă, acetat de butil)

· Îndepărtează până şi resturile persistente de vopsea de pe cilindrii de 
tipar (Sleeves)

· Cu o aromă plăcută de lămâie

· Poate fi aplicat până la max. 80°C

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

· Detergent alcalin intens cu o capacitate ridicată de 

dizolvare a petelor de ulei şi unsori de orice fel precum 

şi de ceară şi rugină

· Poate fi folosit şi în aparate de înaltă presiune şi pulverizatoare 
precum şi în maşini de curăţare a podelelor

· Curăţă fără efort pardoselile, maşinile şi sculele puternic 

murdărite

· Cu un miros proaspăt, plăcut

· Economic în ceea ce priveşte utilizarea deoarece este extrem de 
concentrat

· Îndepărtează, protejând simultan mâinile, uleiuri, unsori, 

bitum, cerneală şi alte pete persistente de murdărie

· Acţiune blândă asupra pielii

· Pe bază de făină de lemn

· Cu o aromă proaspătă de lămâi

· Păstrează stratul natural de protecţie al pielii împotriva 
acizilor

· Nu conţine alcali şi solvenţi

5l | VE: 1 | Nr. art. 1044547205

210l | VE: 1 | Nr. art. 1044547680

25l | VE: 1 | Nr. art. 1044117025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1044117080

1000l | VE: 1 | Nr. art. 1044117085

25l | VE: 1 | Nr. art. 1034550025

210l | VE: 1 | Nr. art. 1034550080

1000l | VE: 1 | Nr. art. 1034550085 10l | VE: 1 | Nr. art. 1011485010
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O societate a Grupului Caramba Chemie:

Caramba Bremen GmbH 

Strada Bergedorfer 6 - 8

28219 Bremen

T +49 421 38997-0

F +49 421 38997-12 

info@caramba.eu

www.caramba.eu


