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NECESAR MATERIALE DE CURATENIE

1. MATERIALE SI CONSUMABILE PENTRU INTRETINERE LAVOARE SI GRUPURI
SANITARE
Tab. 1
Nr.
crt.

Denumire produs

UM

1.

Sită pișoar 16-7 cu pastilă

buc

99

2.

Odorizant WC

buc

299

3.

Hârtie igienica

buc

4258

buc

25

buc

5

4.
5.

Hârtie pentru aparat șters
mâini
Prosoape

Total
cant.

Caracteristici
Cu aromă de mentă.
Se fixează în vasul WC.
Cu acțiune dezinfectantă,
antibacteriană. Colorează apa la
folosire.
Albă, în 3 straturi.
Rolă, albă.
Din frotir, bumbac 100%, 100x70
cm, diverse culori.

6.

Șervețele Z hârtie
lata 25 cm

buc

40

Pachet, albă, 3 straturi.

7.

Detergent WC gel

litri

75

Recipient de 750 ml; cu gâtul
recipientului întors; cu rol
antibacterian,antimicrobian;
parfumat.

8.

Dezinfectant -odorizant
gel pentru fixat în vas
WC

buc

100

Cu rol
antibacterian,antimicrobian;
parfumat.

9.

Dezinfectant vas WC

buc

215

Lichid tip detartrant; îmbuteliat
în recipiente de 5 l, parfumat.

10.

Detartrant

litri

115

Cu acțiune anticalcar,
degresantă; în recipiente de
1 l.

11.

Odorizant grupuri sanitare;
pulverizator cu rezerva

buc

35

Se fixează pe perete. Cu parfum
floral/ fresh

12.

Rezerva pentru odorizant

buc

35

Cu parfum floral/ fresh.

13.

Burete sârmă

buc

40

Sârma inox.

14.

Burete mare vase

buc

100

1

Cu o parte abrazivă.

15.

Detergent specific
grupuri sanitare cu
acțiune dezinfectantă,
antimicrobiană

litri

550

Recipient de 5 l. detergent
profesional dezinfectant
concentrat, parfumat, destinat
curățării. Sa îndepărteze
microorganismele și sa curețe
fără efort.

16.

Săpun lichid

litri

551

Parfumat, cu glicerină; recipient de
5 l.

17.

Săpun lichid

buc

20

Recipient cu pompiţă, cu capacitate
de 300 ml; antibacterian; elimină
aproape în totalitate bacteriile.

18.

Alcool sanitar

litri

56

Dezinfectant care te ajută să obţii o
igienă perfectă. Poate dezinfecta si
poate elimina bacteriile şi microbii
de pe suprafaţa pielii sau chiar a
altor obiecte.

- biodegradabil;
- dizolvă rapid și complet murdăria persistenta, depunerile de săpun,
calcar etc.;
- nu degajă miros pătrunzător nici în timpul utilizării, nici după utilizare;
- lasă un miros plăcut de lungă durată;
- îndepărtează și omoară microbii;
- grad de spumare redus;
- conferă strălucire fără nici o urmă de pete;
- efect antialunecare;
- protejează suprafeţele curățate;
- produsele din hârtie să nu lase scame, să fie din hârtie rezistenta la
rupere;
2. MATERIALE PENTRU EXECUTAT CURATENIE
Tab. 2
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

19.

Saci menaj 35 l

buc

1500

Să fie rezistenți, să nu se rupă la
transport.

20.

Saci menaj 60 l

buc

4450

Să fie rezistenți, să nu se rupă la
transport.

21.

Saci menaj 120 l

buc

1800

Să fie rezistenți, să nu se rupă la
transport.

22.

Perii de praf pereți

buc

5

Cu coadă telescopică.

23.

Perii WC cu suport

buc

17

Din PVC.

24.

Maturi sorg cu coada

buc

12

Coadă din lemn.

25.

Set curățenie

buc

7

Conține găleată (dreptunghiulară,
cu
separator stoarcere mop, rezistentă
la număr mare de utilizări), mop din
bumbac, de 250 g și coadă.

26.

Mop

buc

159

Rezervă din bumbac pentru
produsul de la poziția 25, din
bumbac, de 250g

27.

Set curățenie

buc

3

Cu stoarcere prin centrifugare.

2

Conține găleată (cu separator
stoarcere mop, rezistenta la număr
mare de utilizări), mop din bumbac
și coadă.
28.

Mop rotund

buc

10

Rezerva din bumbac pentru
produsul de la poziția 27.

29.

Matura plastic cu coada

buc

28

Din PVC.

30.

Făraș

buc

28

Cu coadă, rezistent.

31.

Mănuși menaj

buc

50

Rezistente la un număr mare de
utilizări.

litri

175

Recipient 5 l; parfumat.

32.

Detergent universal

- distrug microbii;
- îndepărtează cu uşurinţă piatra, rugina, murdăria;
- curăță eficient;
- dă strălucire obiectelor;
- lasă un miros plăcut, de lungă durată;
- sacii menajeri să fie rezistenţi;
- materialele confecţionate din PVC să nu se rupă la folosirea normală a
acestora;
3. MATERIALE PENTRU INTRETINERE MOCHETA
Tab. 3
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

33.

buc

5

Cu coadă.

Perii plastic

- curăță țesătura fără să o degradeze;
- nu produce reziduuri care sa rămână pe țesătură;
4. MATERIALE PENTRU INTRETINEREA GEAMURILOR
Tab. 4
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

34. Soluție spălat
geamuri

litri

103

Să curețe pete, să confere
strălucire, ecologică

-

îndepărtează fără efort murdăria;
dizolvă cu ușurință grăsimile;
lasă un parfum plăcut;
conferă strălucire fără să lase urme sau pete;

5. MATERIALE PENTRU INDEPARTAREA PRAFULUI ŞI ÎMPROSPĂTAREA
AERULUI
Tab. 5
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

35.

litri

20

Să fie îmbuteliat în recipiente de 1 l;
cu aromă florală/lavandă/fresh, cu
acțiune 24 ore.

buc

3

Să funcționeze cu baterii.

Odorizant lichid

36. Pulverizator automat cu

3

rezerva
37. Rezervă pulverizator automat buc

40

Compatibile cu pulverizatorul de la
poz.35; arome florale/lavanda/fresh

38. Baterii mari pentru
pulverizator

60

Rotunde; R 20/1,5 V

39. Soluție antistatică pentru buc
mobilier

135

Tip spray

40.

Tifon

metri

159

Din bumbac 100%

41.

Lavete

buc

146

Din bumbac 100%

42.

Lavete

buc

110

Din microfibră 100%

buc

- îndepărtează praful;
- curăță și înlătură petele;
- nu creează descuamări ale suprafețelor;
- lasă un miros plăcut și persistent;
- efect antistatic;
- produsele pentru împrospătarea aerului din încăperi să nu fie toxice,
să aibă un miros plăcut, să nu provoace stări alergice;
6. MATERIALE PENTRU SPALAT PERDELE, JALUZELE, COVOARE, MOCHETE SI
PROSOAPE
Tab. 6
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

43. Soluție specifică
covoare

litri

50

Detergent lichid cu spumare
abundenta destinat curatarii
mecanizate a covoarelor, mochetelor
tapiteriilor textile.Parfum : Fresh,
ecologic

44.

Kg

5

Detergent granulat concentrat cu
continut ridicat de substante active, cu
proprietati de curatare si inalbire
deosebite. Contine inalbitor pe baza de
oxigen activ cat si inalbitor optic, rufele
albe vor arata mereu ca noi. Contine
anticalcar. Miros placut, ecologic

Detergent praf

- curăță și înlătură petele;
- mențin țesăturile în stare bună;
- acțiune antibacteriană;
- lasă un miros plăcut și persistent;
Pentru covoare şi mochete:
- curăță complet prin pătrunderea în țesătură fără să o degradeze;
- nu produc reziduuri care sa rămână pe țesătură;
- nu conţin materiale înălbitoare;
- efect de uscare rapidă;
- grad de spumare redusă;
- preîntâmpina apariția mirosurilor neplăcute;
- să poată fi folosite pe covoare din fibre naturale și sintetice;
- menţin ţesăturile în stare bună;
- revigorează și redă culoarea inițială;
4

- odorizantele să degaje miros plăcut și persistent, să nu afecteze
mediul și să nu provoace alergii;
7. MATERIALE DE INTRETINERE PARDOSEALA DIN PARCHET
Tab. 7
Nr. Denumire produs
crt.

UM

Total
cant.

Caracteristici

45.

litri

175

Soluţie lemn extra care.Produs pentru
curăţarea si lustruirea pardoselilor.

46. Dezinfectant parfumat litri
pardoseli

175

Aspectul: lichid
Detergent profesional dezinfectant şi
concentrat pentru spălarea
suprafeţelor tari.
Curăţă, dezinfectează şi lasă în urmă
un parfum placut. pH neutru.

-

Soluție lichidă șters
parchet

dizolvă rapid și complet murdăria persistentă;
curăță și oferă luciu;
uscare rapidă;
nu lasă urme;
spumare redusă;
protejează suprafeţele curăţate;
efect antialunecare.

5

