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Produkty do profesjonalnego prania wodnego

Wysokoskoncentrowane, skuteczne i efektywne
Wysoka skuteczność, niska energochłonność i znikoma szkodliwość dla

Mega Power Powder

środowiska są wyznacznikami dla
współczesnej pralni wodnej.
Dzięki naszej nowej linii produktów
Mega Power Powder i Viva Power
Fluid dajemy możliwość realizacji
tych wyznaczników.

Ponieważ Państwa pranie jest tak różnorodne, tak
różnorodna jest paleta naszych produktów do prania:
proszki do prania wstępnego, do prania delikatnego,
proszki uniwersalne i proszki specjalistyczne.
W zależności od potrzeb Państwa pralni polecamy
stosowanie odpowiednich produktów. Dzięki temu
możemy zapewnić wysoką skuteczność w usuwaniu
zabrudzeń.

Dlatego też świadomie przyjęliśmy
założenie, że produkty opracowane

Viva Power Fluid

przez nas będą koncentratami,
pozbawionymi wszelkich wypełniaczy.
Zalety tego rozwiązania widać
gołym okiem: niskie dozowanie
i oszczędność przy opakowaniach

Linia produktów „Viva Power Fluid“, to produkty
płynne, które dzięki pełnej mieszalności z wodą, są
w 100% aktywne w usuwaniu zabrudzeń. Wszystkie
zastosowane w produktach środki powierzchniowo
czynne zostały wybrane pod kątem wymogów ekologicznych.

i składowaniu.

Certyfikowane świadectwo higieny – DGHM*, VAH*, RKI*
Higiena, świeżość i przyjemny dotyk są wyznacznikami pranej w
produktach Seitza odzieży. Certyfikat DGHM, VAH i RKI dla produktów
SEITZ gwarantuje efekt dezynfekcyjny i neutralizacyjny wobec różnego
rodzaju baterii, grzybów, drożdży i wirusów (zakres działania A i B).
Mimo silnego działania produktów naturalne pH włókien pozostaje bez
zmian, dzięki czemu nie dochodzi do podrażnień i alergii skórnych
wywołanych wysokim pH prania.
Poprzez zastosowanie produktów firmy SEITZ oraz specjalnych programów pralniczych zostają spełnione wszystkie wymogi, dotyczące
nowoczesnego i profesjonalnego prania odzieży.

DGHM* (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie),
VAH* (Verbund für angewandte Hygiene), RKI *(Robert-Koch-Institut)
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Środki piorące
Produkty wzmacniające alkaliczność
Mega Forte

Viva Forte

proszek do prania wstępnego i wzmacniacz alkaliczności,
do temp. 40 – 95 °C
• szybkie ,,otwarcie” włókien bez agresywnych ługów
• wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zabrudzeń pigmentowych
• znakomite wiązanie zabrudzeń
• do białych i kolorowych tkanin z bawełny i włókien mieszanych
płynny środek do prania wstępnego oraz wzmacniacz alkaliczności,
do temp. 40 – 95 °C
• szybkie ,,otwarcie” włókien bez agresywnych ługów
• wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zabrudzeń pigmentowych
• znakomite właściwości wiązania metali ciężkich z wody (Fe, Mn, Cu)
• do białej i kolorowej bielizny z bawełny i tkanin mieszanych

20 kg

25 kg
80 kg

250 kg

Produkty piorące bez komponentów wybielających
Mega Sol

proszek piorący, zapewniający chemiczno-termiczną dezynfekcję
• dezynfekcja w postępowaniu Viva Oxy w temp. 70 °C i VAH w
temp. 60 °C
• wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zabrudzeń pigmentowych

20 kg

250 kg

Viva Sol

płynny środek piorący, zapewniający chemiczno-termiczną
dezynfekcję
• dezynfekcja w postępowaniu Viva Oxy w temp. 70 °C i VAH
w temp. 60 °C
• wysoka skuteczność w usuwaniu różnego rodzaju zabrudzeń

28 kg
85 kg

250 kg

Produkty piorące z komponentami wybielającymi
Mega Pur

Mega Pur
Extra/Star

objaśnienia:

kompletny proszek piorący, zapewniający chemiczno-termiczną
dezynfekcję w temp. 60 °C
• dezynfekcja w postępowaniu VAH przy temp. 60 °C
• dobre działanie wybielające na bazie aktywnego tlenu i przy
pomocy systemu TAED
• szczególnie wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zaplamień
• do białych tkanin bawełnianych i mieszanych
kompletny proszek piorący do temp. 40 – 95 °C
• szczególnie wysoka skuteczność w rozpuszczaniu różnego
rodzaju zaplamień
• znakomite działanie enzymatyczne
• dobre działanie wybielające na bazie aktywnego tlenu
• do białych i kolorowych tkanin bawełnianych i mieszanych

temperatura prania

rodzaj prania

20 kg

250 kg

20 kg

opakowanie
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Środki piorące
Produkty do delikatnych i kolorowych tkanin
Mega Color

Viva Color

proszek do delikatnych kolorowych i pastelowych tkanin,
do temp. 30 – 60 °C
• bez komponentów wybielających oraz wybielaczy optycznych
• pasywna ochroną kolorów tkanin
• wysoka skuteczność w ochronie włókien
• do delikatnych kolorowych i pastelowych tkanin
płynny środek do delikatnych i kolorowych tkanin, do temp. 30 – 60 °C
• bez komponentów wybielających i optycznych wybielaczy
• pasywna ochronę kolorów tkanin
• wysoka skuteczność w ochronie włókien

20 kg

250 kg

20 kg
60 kg

200 kg

Produkty do prania wełny
Viva Care

płynny specjalistyczny środek do prania wełny i jedwabiu
• aktywna i pasywna ochronę kolorów tkanin
• ochrona przed filcowaniem się i kurczeniem tkanin
• produkt przystosowany do prania w systemie aquaclean
• idealny do prania białej i kolorowej garderoby fasonowej

20 kg
60 kg

200 kg

Samodzielne produkty piorące
Viva Uni

płynny uniwersalny środek piorący do wszystkich zakresów temperatur
• bez komponentów alkalicznych
• wysoka zawartość enzymów
• wysoka skuteczność w rozpuszczaniu zabrudzeń tłuszczowych i
pigmentowych
• znakomite właściwości wiązania metali ciężkich z wody (Fe, Mn, Cu).

20 kg
60 kg

200 kg

Postępowanie Geniox
Viva Geniox jest nowoczesnym płynnym wybielaczem tlenowym firmy SEITZ, który jest skuteczny już przy temperaturze
30 °C, a proces dezynfekcji aktywuje przy temperaturze 40 °C.
Ponadto postępowanie w Viva Geniox gwarantuje maksymalną ochronę kolorów i włókien tkaniny. W połączeniu z Viva
Care w praniu w systemie aqua-clean można delikatną odzież np.: wełnę poddać praniu wodnemu. Delikatna odzież jak,
np.: bieliznę mieszkańców domów spokojnej starości można podczas procesu prania delikatnego poddać czyszczeniu w
temperaturze 30 °C oraz dezynfekować w temperaturze 40 °C.
Tylko postępowanie Geniox w połączeniu z Viva odoSorb gwarantuje, że bielizna i delikatne tkaniny z domów spokojnej
starości i opieki społecznej zostaną higienicznie uprane oraz pozbawione nieprzyjemnych zapachów.

4 | Produkty firmy SEITZ GmbH

Wzmacniacze prania wodnego*

*Booster
Viva Plex

Viva Combi

Viva Oleo

Viva Syntho

Viva Zym

płynny wzmacniacz piorący do zabrudzeń pigmentowych
oraz tłuszczowych
• wysoką skuteczność w rozpuszczaniu zabrudzeń pigmentowych
• rozpuszczanie, wiązanie i usuwanie zabrudzeń tłuszczowych i olejów
• optymalną ochronę przed szarzeniem odzieży
• wysoka skuteczność w neutralizacji twardości wody
płynny wzmacniacz piorący zabrudzeń białkowych i pigmentowych
• usuwa tłuszcze, białko i zabrudzenia pigmentowe już w fazie
prania wstępnego
• wysoka zawartość enzymów
• specjalistyczna kombinacja tenzydów
• nie zawiera komponentów alkalicznych
płynny wzmacniacz piorący do zabrudzeń z naturalnych olejów
i tłuszczy
• skuteczna kombinacja środków powierzchniowo czynnych do
usuwania naturalnych olejów i tłuszczy
• szybkie wiązanie zabrudzeń już w fazie prania wstępnego
• wzmocnienie działania poprzez dodatek Viva Zym
• nie zawiera komponentów alkalicznych
płynny wzmacniacz piorący do zabrudzeń z syntetycznych olejów
i tłuszczy
• znakomita skuteczność w usuwaniu przemysłowych tłuszczy
i olejów
• skuteczny środek emulgacyjny
• ochrona przeciw pienieniu się kąpieli piorącej
• nie zawiera rozpuszczalników
płynny koncentrat enzymatyczny
• niezawodnie usuwa zabrudzenia białkowe
• skuteczne usuwanie utwardzonego białka
• optymalne działanie w zakresie temp. 30 - 65 °C
• zawiera komponentów alkalicznych

28 kg
85 kg

250 kg

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg
60 kg
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Produkty wybielające
Mega Chlor

Mega Oxy

Viva Geniox

Viva Chlor

Viva Oxy

wybielacz chlorowy w proszku
• doskonały efekt wybielający przy niskim dozowaniu
• optymalny efekt wybielający przy temp. 40 – 60 °C
• doskonała stabilność

wybielacz tlenowy w proszku
• doskonały efekt wybielający przy temp. 40 – 85 °C
• kompatybilny z innymi produktami piorącymi
• niskie dozowanie
• równomierny efekt wybielający w kąpieli wybielającej

płynny wybielacz i środek dezynfekcyjny
• bardzo skuteczny płynny wybielacz tlenowy, juz od temp. 30 °C
• efekt dezynfekcyjny już przy temp. 40 °C
• perfekcyjna czystość i higiena
• optymalny efekt wybielający i dezynfekcyjny przy szczególnie
delikatnych tkaninach
płynny wybielacz chlorowy
• wybielacz tlenowy na bazie natriumhypochloru.
• optymalne działanie w temp. 40 – 60 °C i pH 10,5

płynny środek wybielający i dezynfekcyjny
• wysokiej skuteczności wybielacz tlenowy na bazie
kwasu octanowego
• dezynfekcja wg. postępowania Viva Oxy przy
temp. 70 °C i VAH w temp. 60 °C

10 kg

20 kg

20 kg

200 kg

25 kg
70 kg

20 kg
60 kg

220 kg

Postępowanie Viva Oxy
Postępowanie Viva Oxy jest specjalistycznym procesem pralniczym i dezynfekcyjnym, w którym niwelowane są różnego
rodzaju mikroorganizmy i bakterie z bielizny. Postępowanie Viva Oxy (temperatura 70 °C i czas dezynfekcji 10 minut oraz
60 °C i czas dezynfekcji 10 minut – zakres działania AB) jest wpisane na listy Instytutu Robert Koch (RKI). Mimo silnego
działania wybielającego i dezynfekcyjnego naturalne pH włókien tkaniny pozostaje bez zmian, dzięki czemu nie powstają
żadne reakcje alergiczne. Prane tkaniny są higienicznie czyste, pachnąco świeże i miłe w dotyk. Dokładne parametry są podane
w wykazie RKI.
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Środki wykończeniowe
Apretura
Viva Finish

Viva Top

płynny środek apreturujący do garderoby fasonowej
• wspaniały efekt gładkości
• ograniczenie zagnieceń tkanin
• stabilizator wartości pH
• do stosowania w ostatnim płukaniu

płynny środek apreturujący do zastosowania w systemie prania
aquaclean
• nadaje odzieży lekko śliski chwyt
• zapewnia optymalną ochronę kolorów
• zapewnia ochronę przed filcowaniem i kurczeniem się tkanin
• pozwala na ograniczenie procesu prasowania
• do stosowania w ostatnim płukaniu

20 kg
60 kg

20 kg
60 kg

Krochmal
Mega Starch

Viva Starch

naturalny krochmal w proszku
• znakomity efekt krochmalenia
• miły połysk bielizny
• do wszystkich systemów maglowniczych
• łatwe dozowanie
• do stosowania w ostatnim płukaniu
płynny syntetyczny krochmal
• bardzo dobry efekt krochmalenia przy niskim dozowaniu
• syntetyczny krochmal na bazie polimerów
• dobra właściwości składowe
• do stosowania w ostatnim płukaniu

25 kg

20 kg
60 kg

200 kg

Produkt zmiękczający
Viva Soft

płynny środek zmiękczający
• miły, miękki i jedwabisty chwyt oraz przyjemny zapach
• lepszy efekt gładkości tkanin przy maglowaniu i prasowaniu
• brak efektu impregnacyjnego
• do stosowania w ostatnim płukaniu

20 kg
60 kg

200 kg

Impregnacja
Viva Protect

emulsja do zabezpieczania odzieży przed wilgocią,
olejami i chemikaliami
• żywica fluorokarbonowa z bazą wiążącą
• film impregnacyjny przy temp. 30 – 40 °C
• bardzo dobre właściwości wykończeniowe
• nie niszczy właściwości ,,oddechowych” tkaniny

20 kg
60 kg

200 kg
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Produkty neutralizujące kąpiel piorącą
Viva Acet

płynny neutralizator kąpieli piorącej na bazie kwasu cytrynowego
• optymalna równomierna neutralizacja kąpieli piorącej
• łatwe stosowanie ręczne
• do stosowania w ostatniej płukaniu

25 kg
75 kg

250 kg

Viva Sour

płynny neutralizator kąpieli piorącej na bazie kwasu mrówkowego
• znakomita neutralizacja, również przy ekstremalnej wartości pH
• niskie dozowanie
• do stosowania w ostatnim płukaniu

25 kg
70 kg

200 kg

Produkty specjalne
Viva Bac

Viva odoSorb

Viva Brillant

płynny środek konserwacyjny
• skutecznie usuwa bakterie, grzyby i drożdże
• zapobiega powstawaniu kolonii bateryjnych
• do stosowania w strefach płukania lub zbiornikach zapasowych

płynny środek usuwający nieprzyjemne zapachy
• usuwa nieprzyjemne zapachy
• mieszalny z innymi środkami piorącymi
• do zastosowania w zależności od programu pralniczego do
kąpieli piorącej / płukania
• do wszystkich rodzajów tkanin
płynny dodatek do podwyższania stopnia bieli pranej bielizny
• optymalna biel przy niskim dozowaniu
• kompatybilny z innymi środkami piorącymi
• do stosowania ze wszystkimi rodzajami białych tkanin

20 kg
60 kg

20 kg
60 kg

200 kg

20 kg
60 kg

Kompletny serwis
Serwis rozumiemy jako kompetentne wsparcie naszych klientów z uwzględnieniem wszystkich ważnych parametrów pralniczych: sposobu dozowania produktów, filtracji, obiegu kąpieli piorącej, odzysku alkalicznej kąpieli piorącej, itp. Szerokie
i dokładne analizy zakładów pralniczych naszych klientów są podstawą do ustalenia indywidualnych procesów pralniczych.
Wszystkie wykonywane przez nas analizy są dokumentowane.

SEITZ GmbH
Gutenbergstrasse 3
65830 Kriftel / Germany
Tel. +49 (0)6192 - 99 48-0
Fax +49 (0)6192 - 99 48-99
www.seitz24.com

Responsible Care

Dzięki temu możemy krok po kroku dokonać optymalizacji procesów pralniczych w celu uzyskania najlepszych
i najkorzystniejszych finansowo efektów prania.

