
Safety for children

UPGREEN 
YOUR  

CLEAN

 פתרונות
ניקוי ירוקים

 תעשייתי | מסחרי
ומקצועי | ימי | ביתי 



מוצרי הניקיון הירוקים 

 המוצרים האקולוגיים שלנו המיוצרים מחומרים הבאים מתעשיית המזון והקוסמטיקה בלבד, הם פרי של שנים רבות של מחקר ופיתוח שהוביל לנוסחה פורצת דרך. 

המודל התפעולי שלנו נובע מחזון של “עולם נקי מכימיקלים”, לכן אנו מייצרים חומרי ניקוי אפקטיביים, 100% ירוקים ומתכלים העומדים בתקנים הבינלאומיים 

המחמירים ביותר. מוצרי GLG הם בטוחים לייצור, בטוחים לשימוש ובטוחים לפינוי ללא חשש לבני אדם, לחיות ולכדור הארץ.

מוצרי הניקיון הירוקים של חברת Green Line Global (GLG) יצרני ומפיצי מותג חומרי הניקיון active green הם המוצרים בעלי מירב האישורים 

הבינלאומים הקיימים היום בעולם. מוצרי החברה עומדים בכל הבדיקות והתקנים המובילים בעולם בתחום החומרים הירוקים כגון :

 ISO 9001 - ISO 14001 - “Eurofins Laboratoried GreenTag International, HACCP, Vegan Friendly, Kosher, Biodegradability Antibacterials.

מוצרי החברה מיוצרים ונמכרים בישראל משנת 2012. החברה משווקת מגוון המוצרים לשוק התעשייתי, המסחרי  הימי והפרטי וכן משווקת בעולם למדינות 

כגון אוסטרליה, גרמניה, דרום אפריקה, פנמה, קוסטה ריקה והודו וממשיכה לפתח שווקים בינלאומיים חדשים ושיתופי פעולה בתחום. לחברת GLG מעל 500 

לקוחות מכל קצוות המשק. אנו מציעים פתרונות ירוקים מתקדמים למוסדות ממשלתיים, חברות מסחריות, תעשיית המזון, בתי חולים, מעבדות מחקר ועוד.
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למען תעשייה ירוקה, יעילות מרבית לצד סטנדרטים אקולוגיים. 

תעשייה חכמה ומתקדמת ללא רעלים וכימיקלים מסוכנים - לסביבה וחברה בריאים יותר.

תעשייה
pro

תעשייתי



נוזל מרוכז הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
מסיר משקעי אבנית הנוצרים ממוצרי חלב, נירוסטה, פלסטיק, 	 

וזכוכית. 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון,  מיכלי אחסון חלב 	 

בתפזורת, ציוד לניקוי צנרת, צינורות, מכונות חליבה, כלים 
עבודה וציוד מחלבה אחר.

3303 | מסיר אבן חלב
נוזל ניקוי רב תכליתי  הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 

משקעי סבון וחומרים אורגניים. פורצלן, אריחי קרמיקה,זכוכית, 
פלדות אל חלד. מתאים למשטחי מגע במזון. מיכלים, מערכות 

ריסוס, צינורות, מערכות אחסון, מחליפי חום ומערכות מיזוג, מכונות 
כביסה, כיורים, ברזים, מזרקות שתייה, מדיחי כלים, שירותים, ניקוז, 

מקלחות, חדרי אדים, סאונות, קומקומים, מכונות קפה, כלי תה, 
מגהצי אדים, דודי מים, מעקות, ברזי מקלחת, ברזים, אביזרים, 

מסכי מקלחת, אמבטיות, אסלות פורצלן, מקלחות ומשתנות.

3312 | מסיר אבנית תעשייתי

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L5 L 1000 L500 L25 L 5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

תעשייתיתעשייתי

נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 

משקעי סבון וחומרים אורגניים.

3317 | מסיר אבנית ממחליפי חום
תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול. בעלת יכולת חיטוי. 	 
מסירה הצטברות אורגנית כבדה, גריז וזוהמה משטחים של 	 

חומרים  קשים. למתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, 
קרמיקה, אבן ועוד. 

מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון. בתי מלאכה חקלאיים, 	 
מיכון, רכבים, כלים וציוד חקלאי מגוון.  

6002 | מסיר שומנים לציוד חקלאי
תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול. בעלת יכולת חיטוי.	 
מסירה הצטברות אורגנית כבדה, גריז וזוהמה.   למתכת, 	 

פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד. 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.  ציוד מכני, מנועים, 	 

כלים, ספסלים, קירות, רצפות, מסננים, מקדחים, משחזות, 
מערגלות, תבניות, שרשראות, מסועים, רשתות, רובוטים, מנופים.

מסיר שומנים
6003 | לתעשיית המזון והמשקאות

תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול,  מסירה חלודה וכתמי תה 	 
ממתכת טהורה, מכינה את השטח להגנה  קבועה.   משטחי 

מתכת כמו: פלב”ם, נחושת, פלדה ועוד. מתאים לשימוש 
במשטחי מגע מזון.

3712 | מסיר חלודה תעשייתי
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תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול. 	 
מסיר גריזים, מוצרי נפט, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים 	 

אורגניים. למתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, 
קרמיקה, אבן ועוד.

מתאים לחדרי מכונה כולל על, משאיות, אוטובוסים, מטוסים 	 
ומבנים.

מתאים למכסים, גרילים, תנורים, מיקרוגל, סורגי מבער, ארונות, 	 
ספסלים, רצפות וקירות ועוד.

6814 | מסיר שומנים לחלקי אלומיניום
נוזל ניקוי והסרת כתמים מבדים הניתן לדילול. בעל יכולת חיטוי.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק  ומסיר שומן 	 

וכתמי יין, קפה, תה, שאריות אוכל, שתיה, כתמי דשא וחיות מחמד.
לבדים עמידים במים, ריפודים, בגדים, שטיחים, מחצלות וריפוד 	 

לרכב, כריות ועוד.

6327 | נוזל לניקוי והסרת כתמים מבדים
תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול בעלת הקצפה נמוכה 	 

להסרת גריזים, מוצרי נפט, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים 
אורגניים.

מתאים לשימוש על מתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, בטון, 	 
זכוכית, ריצוף, קרמיקה ואבן.

חדרי מכונה כולל משטחי עבודה וחדרי ייצור.	 

6010 | נוזל מרוכז לשטיפת רצפת חדרי מכונה

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול. בעלת יכולת חיטוי. 	 
מסירה גריזים, מוצרי נפט, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים 	 

אורגניים.
מתאים לשימוש על מתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, 	 

קרמיקה, אבן ועוד.
ציוד מכני, מנועים, כלים, ספסלים, קירות, רצפות, מסננים, 	 

מקדחים, משחזות, מערגלות, תבניות, שרשראות, מסועים, 
רשתות, רובוטים, מנופים.

6011 | מסיר שומנים מרוכז
נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול.	 
מסיר שאריות לכלוך אורגני, זבל, חומרי הדברה, קוטלי עשבים 	 

ושעווה. 
מתאים לשימוש על משטחי מגע במזון, אריזות מזון, ייצור מזון. 	 

6045 | נוזל לניקוי פירות וירקות
תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול. 	 
מסירה גריזים, מוצרי נפט, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים 	 

אורגניים.
מתאים ללניקוי למתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, 	 

קרמיקה, אבן ועוד.
חדרי מכונה כולל על ספינות, משאיות, אוטובוסים, מטוסים 	 

ומבנים ימיים.

6209 | מסיר פיח

תעשייתיתעשייתי

5 L 1000 L500 L25 L750 ML
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תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול, מסירה הצטברות 	 
אורגנית גבוהה, גריז וזוהמה.

מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
מכונות, כלי עבודה, חלקי ציוד, מתקני תרופות, מעבדות, בתי 	 

חולים, מטבחים, חדרי אמבטיה, משטחי עבודה.
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד. 	 

7076 | נוזל ניקוי רב תכליתי - מרוכז

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L 5 L 1000 L500 L25 L

תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול.	 
מסירה הצטברות אורגנית גבוהה, גריז וזוהמה.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
 מכונות, כלי עבודה, חלקי ציוד, מתקני תרופות, מעבדות, 	 

בתי חולים, מטבחים, חדרי אמבטיה, משטחי עבודה.
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 

7077 | נוזל ניקוי רב תכליתי - חזק
תמיסה מוכנה לשימוש. 	 
מסירה הצטברות אורגנית גבוהה, גריז וזוהמה.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
לניקוי מכונות, כלי עבודה, חלקי ציוד, מתקני תרופות, מעבדות, 	 

בתי חולים, מטבחים, חדרי אמבטיה, משטחי עבודה.
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 

7078 | נוזל לניקוי משטחים רב שימושי
נוזל ניקוי והברקת משטחים להסרת לכלוך וטביעות אצבעות 	 

ממשטחים וזכוכיות.
לזכוכית, מראות, משטחים קשים אחרים כמו עור סינטטי, 	 

חרסינה ופלדת אל חלד.
חלונות, מראות, ספסלים, כלי זכוכית, מעקות.	 

7451 | נוזל לניקוי והברקה זכוכית ומשטחים
תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש. 	 
מסירה צבעים על בסיס עופרת ומים מכל סוגי המשטחים. 	 

למתכת, פלסטיק, לבנים, עץ ועוד.
רצפות, ציוד, ספסלים, קירות, חלונות ועוד.	 

8510 | מסיר צבע
תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול. בעלת יכולת חיטוי.	 
מסירה גריזים, מוצרי נפט, שמנים, זפת, פיח, סולר ומזהמים 	 

אורגניים.
למתכת, פלסטיק, ציפויי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
חדרי מכונה וסדנאות, מכונות, רכבים, כלי עבודה, ציוד וחלקים.	 

8111 | מנקה מנועים וחדרי מכונה

תעשייתי תעשייתי

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML
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חזק. ירוק.
בטוח. עובד. 

ללא רעלים - ללא מזהמים
המדע של הטבע 

מגינים על העתיד של כולנו

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L

תמיסה מרוכזת הסופגת ומסירה שמן, חלודה ומוצקים מומסים 	 
ומורחפים.

פלדת אל-חלד ומתכות אחרות.	 
לכל סוגי הדוודים.	 

8913 | מנקה מיכלים ודוודים
תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש. בטוח לשימוש במשטחי מגע 	 

עם מזון.
מסירה סרטים דביקים, דבק, מדבקות, מדבקות בר קוד, 	 

שאריות סרטי הדבקה, סופרגלו, בלו-טק, מסטיק. 
מתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד. 	 

8613 | מסיר מדבקות ממסועים
תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש. בטוח לשימוש במשטחי מגע 	 

עם מזון.
מסירה סרטים דביקים, דבק, מדבקות, מדבקות בר קוד, 	 

שאריות סרטי הדבקה, סופרגלו, בלו-טק, מסטיק.
למתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד. 	 
רצפות בטון, ציוד, ספסלים, קירות, חלונות ועוד.	 

8612 | מסיר מדבקות

תעשייתי
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עידן המסחר הירוק
מגוון המוצרים הרחב שלנו משרת ענפים מסחריים רבים כגון מטבחים, מעבדות, בתי חולים ועוד. 

הנוסחה הייחודית שלנו מספקת תוצאות מעולות, תקנים ירוקים תוך התחשבות מלאה בסביבה. 

זה ירוק וזה עובד!

מסחרי ומקצועי



750 ML 5 L1 L 1000 L500 L25 L

250 ML 5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

מסחרי ומקצועי מסחרי ומקצועי

תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול, בעלת יכולת חיטוי.	 
מסירה משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות 	 

חמצון, משקעי סבון וחומר אורגני.
מתאים למתכות טהורות, פלב”ם, פלסטיק, קרמיקה, פורצלן 	 

ואריחים.
ניקוי קומקומים, מכונות קפה, קנקני תה, מגהצי אדים, דודי 	 

מים, מעקות, ראשי מקלחת, ברזים ואביזרים, מסכי מקלחת, 
אמבטיות, אסלות פורצלן ומשתנות.

3362 | מסיר אבנית - מרוכז
מסיר אבנית הניתן לדילול למכונות קפה, בעל יכולת חיטוי.	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 

משקעי סבון וחומר אורגני.
מתאים לפלדות אל חלד, פלסטיק וזכוכית.	 
מכונות קפה מסחריות, ציוד נלווה ומקציפי חלב.	 

3318 | נוזל לניקוי מכונות קפה
נוזל ניקוי רב תכליתי הניתן לדילול, בעל יכולת דילול.	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 

משקעי סבון וחומרים אורגנים. 
לפורצלן, אריחי קרמיקה, זכוכית, פלדות אל חלד.	 
כיורים, ברזים, מזרקות שתייה, ביוב, חדרי אדים וסאונות, ראשי 	 

מקלחת, ברזים ואביזרים, מקלחונים, אמבטיות, אסלות.

נוזל ניקוי רב תכליתי
3316 | לחדרי אמבטיה ושירותים - חזק במיוחד

מסיר אבנית למקלחונים ומשטחי זכוכית מוכן לשימוש, בעל 	 
יכולת חיטוי. 

מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 
משקעי סבון וחומר אורגני.

לפורצלן, אריחי קרמיקה, זכוכית, פלדות על חלד.	 
כיורים, מזרקות שתייה, ביוב, חדרי אדים וסאונות, ראשי מקלחת, 	 

ברזים ואביזרים, מקלחונים, אמבטיות ואסלות חרסינה. 

מסיר אבנית
3315 | ממקלחונים ומשטחי זכוכית

מרכך כביסה בריח עדין מרוכז המתאים לכל סוגי הבדים 	 
והריפודים למינהם. )צמר, כותנה, פוליאסטר( 

טבעי וסנטטי.	 

2101 | מרכך כביסה
תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול, מסירה חלודה וכתמי תה 	 

ממתכת טהורה, מכינה את השטח להגנה קבועה.
למשטחי מתכת כמו: פלב”ם, נחושת, פלדה ועוד.	 
מתאים לשימוש במשטחי מגע מזון.	 
ניקוי קומקומים, מכונות קפה, קנקני תה, מגהצי אדים, דודי 	 

מים, מעקות, ראשי מקלחת, ברזים ואביזרים, מסכי מקלחת, 
אמבטיות, אסלות פורצלן ומשתנות.

3713 | מסיר חלודה
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5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

נוזל ניקוי והסרת כתמים הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
 לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק  ומסיר שומן 	 

וכתמי יין, קפה, שאריות אוכל, שתיה, כתמי דשא וחיות מחמד. 
בדים עמידים במים, ריפודים, בגדים, שטיחים, מחצלות לרכב, 	 

כריות ועוד.
ריהוט פנים וחוץ, שטיחים, מרבדים ובדים סינטטיים.	 

6323 | נוזל לניקוי והסרת כתמים מספות
נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
מנקה שאריות לכלוך אורגני, זבל, חומרי הדברה, קוטלי עשבים 	 

ושעווה.
מתאים לשימוש על משטחי מגע במזון.	 
אריזת מזון, ייצור מזון ומטבחים תעשיתיים.	 

6043 | נוזל ניקוי לשטיפת פירות וירקות
תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש, הניתנת לדילול, בעלת יכולת חיטוי. 	 
מסירה הצטברות אורגנית גבוהה, שמן, שומן וזוהמה.	 
למתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון. 	 

מסיר שומנים
6023 | רב תכליתי חזק במיוחד

תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול, בעלת יכולת חיטוי.	 
מסירה הצטברות אורגנית גבוהה, שמן, שומן וזוהמה.	 
לפלדות אל חלד, פלדות, נחושת, פלסטיק.	 
סירים, מחבתות, תבניות אפיה, מערכות הנע מכניות, כלים, 	 

מסננים, גרילים, מטחנות, מערגלות, גלילים, תבניות, שרשראות, 
כבלי מתכת, רובוטים, מכשירי הרמה ועוד.

מסיר שומנים
6022 | לתעשיית המזון והמשקאות

תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול.	 
מסירה גריזים, שומנים, מזהמים וכתמים עקשנים.	 
קרמיקה, אריחי אבן עם גלזורה, בטון, ציפוי אפוקסי, משטחי 	 

מתכת, עץ, ויניל, זכוכית ועוד.
רצפות פנים וחוץ.	 

6020 | נוזל ריצפה - מרוכז
נוזל ניקוי והסרת כתמים מבדים הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק  ומסיר שומן 	 

וכתמי יין, קפה, שאריות אוכל, שתיה, כתמי דשא וחיות מחמד. 
לבדים עמידים במים, ריפודים, בגדים, שטיחים, מחצלות לרכב, 	 

כריות ועוד.
ריפודים, סדינים, מגבות, ביגוד, שטיחים, מחצלות לרכב, כריות, 	 

נעלי ספורט, נעלי כדורגל, ציוד ספורט ועוד.

6324 | נוזל לניקוי והסרת כתמים מבדים

מסחרי ומקצועי מסחרי ומקצועי
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5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML 750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

נוזל לניקוי משטחים – רב תכליתי מוכן לשימוש, לניקוי שאריות 	 
לכלוך אורגני, שומנים וזיהומים למיניהם.

מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
פלסטיק, ויניל, קנבס, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 

7789 | נוזל לניקוי משטחי פלסטיק וברזנט
נוזל לניקוי משטחים – רב תכליתי מוכן לשימוש, לניקוי שאריות 	 

לכלוך אורגני, שומנים וזיהומים למיניהם.
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
לפלסטיק, ויניל, קנבס, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מכונות, כלים, ציוד מכאני, מעבדות, בתי חולים, מטבחים, 	 

שירותים ומשטחי עבודה כלליים.

7788 | נוזל רב תכליתי לניקוי משטחים
נוזל לשטיפת כלים המנקה שאריות שומנים ושמנים, חלקי מזון 	 

ושאריות אורגניות.
מתאים לשימוש למשטחי מגע עם מזון.	 
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
צלחות, סכו”ם, כוסות, ספלים, כלים, קרשי חיתוך, קערות 	 

נירוסטה, חלקי ציוד למיקסר ובלנדר, מגשי אפייה, מדפי מקרר 
ומגירות, מערוך ועוד.

7138 | נוזל כלים
נוזל כביסה הניתן לדילול.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק, מסיר 	 

שאריות אוכל שומני, שמנים תעשייתיים, בוץ וחימר, כתמי דשא, 
כתמי דם, וכתמי תכשירי איפור.

בדים עמידים במים, עור, זמש, ויניל.	 
בגדים )כולל בגדי תינוקות( וכל סוגי הבדים העמידים במים.	 

6813 | נוזל כביסה מרוכז
תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש.	 
מסירה סרטים דביקים, דבק, מדבקות, מדבקות בר קוד, 	 

שאריות סרטי הדבקה, סופרגלו, בלו-טק, מסטיק.
למתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
לרצפות בטון, ציוד, ספסלים, קירות, חלונות, מתכת, פלסטיק, 	 

ויניל, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד. 
מסועים, מכונות ליישום מדבקות, תחנות עבודה, רצפות, 	 

רהיטים, מדרכים, מדפים ועוד.

8622 | מסיר וממיס מדבקות
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יתרונות
ירוקים

לעסקים
סביבתיים !

מסחרי ומקצועי מסחרי ומקצועי



מגוון מוצרים ימיים
מבחר ייחודי וכולל של מוצרים לתחום הימי. שומרים על כלי השייט שלנו נקיים תוך שמירה על מקורות המים שלנו 

ועל הסביבה שלנו ירוקה.

קולקציה ליאכטות וספינות -  ניקיון ללא פשרות - 100% בטוח לסביבה ימית -  המומחיות שלנו היא גם התחביב שלנו.

ימי



5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML 5 L 1000 L500 L25 L1 L 5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L

ימי ימי

נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול ובעל יכולת חיטוי.	 
מחדש את צבעו הטבעי של העץ.	 
מתאים לשימוש באופן שוטף או כטיפול לפני צביעה.	 
לסיפון עץ, מרוכב או פלסטיק.	 
כל סוגי כלי השיט.	 

3353 | תרכיז לחידוש דק ימי
תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול, מסירה חלודה מסגסוגות ברזל, 	 

מכינה את השטח להגנה קבועה.
מתאים למשטחי ברזל, פלדה ותרכובות ברזל.	 
כל סוגי כלי השיט.	 

3771 | מסיר חלודה לכלי שיט
נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול המסיר אבנית, מרבצי סידן, 	 

חלודה, מלח והצטברות פיח.
מנועים ימיים.	 
כל סוגי כלי השיט.	 

3354 | תרכיז לניקוי מנועים ממלחים
נוזל ניקוי מרוכז הניתן לדילול ובעל יכולת חיטוי.	 
להסרת משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות 	 

חמצון ואצות.
 למשטחים שונים על כלי שיט כגון פלדה, מתכות, עץ,	 

פייברגלס מצופה, פלסטיק ומשטחים צבועים.
כל סוגי כלי השיט.	 

3352 | תרכיז לחידוש גופי כלי שיט
נוזל מוכן לשימוש להסרת אצות, עובש וכתמי בוץ.	 
 למשטחים שונים על כלי שטי כגון פלדת אל-חלד, מתכות, 	 

עץ, פייברגלס מצופה, פלסטיק ומשטחים צבועים.
לכל סוגי כלי השיט.	 

3342 | נוזל להסרת ירוקת מכלי שיט
נוזל מרוכז הניתן לדילול להסרת אצות, עובש וכתמי בוץ.	 
 משטחים שונים על כלי שטי כגון פלדת אל-חלד, מתכות, 	 

עץ, פייברגלס מצופה, פלסטיק ומשטחים צבועים.
כל סוגי כלי השיט.	 

3341 | תרכיז להסרת ירוקת מכלי שיט
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5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

1 L 5 L 1000 L500 L25 L500 ML

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L500 ML

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

ימי ימי

נוזל לניקוי והברקת משטחים וזכוכיות בכלי שיט	 

נוזל לניקוי והברקת
7452 | משטחים וזכוכיות בכלי שיט

 תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול בעלת יכולת חיטוי.	 
המסירה הצטברות אורגנית גבוהה, לשמן, שומן וזוהמה.

מתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
קרשי חיתוך, מכסים, גריל, תנורים, סורגי מבער, ארונות, 	 

ספסלים, רצפות וקירות.

 נוזל ניקוי להסרת כתמים ממוצרים, הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק ומסיר שומן 

וכתמי יין, קפה, תה, אוכל ושתייה.
מתאים לניקוי פנים וחוץ, מפרשים, ביגוד, נעליים ועוד.	 

נוזל לניקוי
נוזל לניקוי והסרת כתמים ממוצרי עורמשטחי עבודה בספינות דיג  | 6061 | 6330

תמיסה מרוכזת מוכנה לשימוש, הניתנת לדילול, בעלת יכולת חיטוי	 
המסירה הצטברות אורגנית גבוהה, שמן, שומן וזוהמה.	 
למתכת, פלסטיק, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
ציוד מכני, מנועים, כלי עבודה, ספסלים, קירות, רצפות, מסננים, 	 

מקדחים, משחזות, מערגלות, תבניות, שרשראות, מסועים, 
רשתות, רובוטים, מנופים ועוד.

6060 | מסיר שומנים מרוכז
תמיסה מרוכזת הניתנת לדילול, מסירה חלודה ומחזירה את 	 

המשטח למצבו המקורי.
מתאים לפלדת אל-חלד ומתכות.	 
מעקי בטיחות, אביזרי מתכת ושרשראות.	 

נוזל לניקוי
3772 | פלדת אל-חלד ממשטחים ימיים

תמיסה מרוכזת מאוד הניתנת לדילול, מסירה הצטברות 	 
אורגנית גבוהה, ירוקת גריז וזוהמה ימית כללית.

מתאים לניקוי כלים ימיים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 

7770 | נוזל מרוכז לשטיפת כלי שיט
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המומחיות שלנו היא גם התחביב שלנו

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

ימי

נוזל לניקוי משטחים – רב תכליתי מוכן לשימוש, לניקוי שאריות 	 
לכלוך אורגני, שומנים וזיהומים למיניהם.

לפיברגלס ג’ל קואט, פלב”מ, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, 	 
קרמיקה, אבן ועוד.

פינות מגורים ביתיות, מטבחים וחדרי אמבטיה לרצפות, קירות 	 
ומשטחי שולחן.

7771 | נוזל ניקוי רב תכליתי למשטחי כלי שיט

ניקיון ללא 
פשרות  

100% בטוח 
לסביבה! 
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ביתי
הבית הירוק שלי

מוצרי אקטיב גרין מציעים אלטרנטיבה ברת קיימא, אפקטיבית ובטוחה למוצרים קונבנציונליים. 

המוצרים שלנו ידידותיים לסביבה, מתכלים במהירות, אינם מכילים רעלים, בטוחים ב 100%, אינם מסוכנים לילדים 

ושומרים על הסביבה הקרובה שלנו ועל עתידינו.



5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

מרכך כביסה מרוכז המתאים לכל סוגי הבדים והריפודים 	 
למינהם. )צמר, כותנה, בדים סינטטים, בדים אורגנים(

בטיחותי לילדים.	 

2102 | מרכך כביסה
נוזל ניקוי רב תכליתי הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי. 	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 	 

משקעי סבון וחומרים אורגניים.
לפורצלן, אריחי קרמיקה, זכוכית, פלדות אל חלד.                    	 
לניקוי: כיורים, מזרקות שתייה, ביוב, חדרי אדים וסאונות, ראשי 	 

מקלחת, ברזים ואביזרים, מקלחונים, אמבטיות, אסלות.

3302 | מסיר אבנית
נוזל ניקוי רב תכליתי הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
מסיר משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות 	 

חמצון, משקעי סבון וחומרים אורגניים.

נוזל ניקוי רב תכליתי
3313 | לחדרי אמבטיה ושירותים - חזק במיוחד

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

250 ML 5 L 1000 L500 L25 L500 ML

מסיר אבנית למכונות קפה ניתן לדילול, מסיר משקעי אבנית, 	 
מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, משקעי סבון וחומר 

אורגני.
פלדות אל חלד, פלסטיק וזכוכית.	 
מכונות קפה ביתיות, ציוד נלווה ומקציפי חלב.	 

3314 | מסיר אבנית למכונות קפה
נוזל ניקוי לשטיפת פירות וירקות הניתן לדילול.	 
 מנקה שאריות לכלוך אורגני, זבל, חומרי הדברה, 	 

קוטלי עשבים ושעווה.
מתאים לשימוש על משטחי מגע במזון.	 
לפירות וירקות.	 

6044 | נוזל לניקוי פירות וירקות
מסיר אבנית למקלחונים ומשטחי זכוכית מוכן לשימוש, מסיר 	 

משקעי אבנית, מרבצי מינרלים, כתמי מים, שאריות חמצון, 
משקעי סבון וחומר אורגני.

פורצלן, אריחי קרמיקה, זכוכית, פלדות על חלד.	 
כיורים, ברזים, מזרקות שתייה, ביוב, חדרי אדים וסאונות, ראשי 	 

מקלחת, ברזים ואביזרים, מקלחונים, אמבטיות, אסלות חרסינה. 

מסיר אבנית
3351 | ממקלחונים ומשטחי זכוכית

ביתיביתי

35 UPGREEN YOUR CLEAN 34UPGREEN YOUR CLEAN



5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

מסיר שומנים חזק למטבח הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי. 	 
מסיר שומנים, שומנים שרופים וכתמי התזה עיקשים.

לפלדות אלחלד, פלדה, נחושת, פלסטיק.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
מכסים, גרילים, תנורים, מיקרוגל, סורגי מבער, ארונות, ספסלים, 	 

רצפות וקירות.

6051 | מסיר שומנים חזק למטבח
 תמיסה מרוכזת, הניתנת לדילול, בעלת יכולת חיטוי.	 
מסיר שומנים, שומנים שרופים וכתמי התזה עיקשים.	 
לפלדות אלחלד, פלדה, נחושת, פלסטיק.	 
לניקוי מכסים, גרילים, תנורים, מיקרוגל, סורגי מבער, ארונות, 	 

ספסלים, רצפות וקירות.

6052 | מנקה גריל ותנורים
 נוזל לניקוי והסרת כתמים מספות ובדים הניתן לדילול, 	 

בעל יכולת חיטוי.
לא גורם לדהיית צבע, מנקה ניקוי עמוק מסיבי הבדים ומסיר 	 

שומן וכתמי יין, קפה, אוכל, שתייה, כתמי דשא וחיות מחמד.
לבדים עמידים במים, עור, זמש וסקאי.	 
ריפוד, מצעים, מגבות, ביגוד, שטיחים, שטיחוני רכב, כריות ועוד.	 

6325 | נוזל לניקוי והסרת כתמים מבגדים

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

5 L 1000 L500 L25 L500 ML

 נוזל ניקוי להסרת כתמים מבדים סינטטים הניתן לדילול,	 
בעל יכולת חיטוי.

לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק ומסיר שומן 	 
וכתמי יין, קפה, אוכל, שתייה, כתמי דשא וחיות מחמד.

לבדים סינטטים )סקאי, פוליאסטר ועוד(.	 
ריפודים, סדינים, מגבות, ביגוד, שטיחים, מחצלות לרכב, כריות, 	 

נעלי ספורט, נעלי כדורגל, ציוד ספורט ועוד.

נוזל לניקוי
6328 | והסרת כתמים מבדים סינטטיים

נוזל ניקוי להסרת כתמים ממוצרי עור הניתן לדילול, בעל יכולת חיטוי.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק ומסיר שומן 	 

וכתמי יין, קפה, אוכל, שתייה, כתמי דשא וחיות מחמד.
לבדים עמידים במים, עור וזמש.	 
לריהוט פנים וחוץ, ביגוד, נעליים ועוד.	 

6329 | נוזל לניקוי והסרת כתמים ממוצרי עור
 נוזל לניקוי והסרת כתמים מספות ובדים הניתן לדילול,	 

בעל יכולת חיטוי.
לא גורם לדהיית צבע, מנקה ניקוי עמוק מסיבי הבדים ומסיר 	 

שומן וכתמי יין, קפה, אוכל, שתייה, כתמי דשא וחיות מחמד. 
לבדים עמידים במים, עור, זמש וסקאי.	 
ריהוט פנים וחוץ, שטיחים ועוד. 	 

6326 | נוזל לניקוי והסרת כתמים מספות

ביתי ביתי
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500 ML 5 L 1000 L500 L25 L

750 ML 5 L 1000 L500 L25 L750 ML 5 L 1000 L500 L25 L

נוזל לניקוי רצפות הניתן לדילול.	 
רמת הקצפה נמוכה.	 
מסיר שאריות שומן, הצטברות לכלוך וכתמי התזה.	 
לאריחי קרמיקה, גרניט פטרצלן, אבן, בטון, ציפוי אפוקסי, סיפוני 	 

מתכת ועץ, ויניל, זכוכית ועוד.
לרצפות פנים וחוץ.	 

6713 | תרכיז לניקוי רצפה
נוזל כביסה הניתן לדילול.	 
לא גורם לדהיית צבע, מנקה סיבי בדים ניקוי עמוק, מסיר 	 

שאריות אוכל שומני, שמנים תעשייתיים, בוץ וחימר, כתמי דשא, 
כתמי דם, וכתמי תכשירי איפור.

לבדים עמידים במים, עור, זמש, יניל וסקאי.	 
בגדים )כולל בגדי תינוקות( וכל סוגי הבדים העמידים במים.	 

6815 | נוזל כביסה
נוזל ניקוי רב תכליתי הניתן לדילול, להסרת כתמי שומן, 	 
גריז, לכלוך שרוף, וכתמי התזה  קלים.	 
למתכת, אלומיניום, פלסטיק, ויניל, ציפוי אפוקסי, עץ, זכוכית, 	 

קרמיקה, אבן ועוד.
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
מכסים, גרילים, תנורים, מיקרוגל, סורגי מבער, ארונות, ספסלים, 	 

רצפות וקירות ועוד.

6818 | תרכיז ניקוי רב תכליתי

5 L 1000 L500 L25 L750 ML

5 L 1000 L500 L25 L750 ML5 L 1000 L500 L25 L500 ML

ביתי ביתי

נוזל לשטיפת כלים המנקה שאריות שומנים ושמנים, חלקי מזון 	 
ושאריות אורגניות.

למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
לצלחות, סכו”ם, כוסות, כלים, קרשי חיתוך, קערות נירוסטה, 	 

חלקי ציוד למיקסר ובלנדר, מגשי אפייה, מדפי מקרר ומגירות, 
ועוד.

7139 | נוזל כלים
נוזל ניקוי והברקת משטחים מוכן לשימוש.	 
להסרת לכלוך וטביעות אצבעות ממשטחים וזכוכיות.	 
לזכוכית, מראות, משטחים קשים אחרים כמו עור סינטטי, 	 

חרסינה ופלדת אל חלד.
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
לחלונות, מראות, ספסלים, כלי זכוכית, מעקות.	 

7450 | נוזל לניקוי והברקת משטחים
נוזל לניקוי משטחים – רב תכליתי מוכן לשימוש, לניקוי שאריות 	 

לכלוך אורגני, שומנים וזיהומים למיניהם.
למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מתאים לשימוש על משטחי מגע עם מזון.	 
לפינות מגורים ביתיות, מטבחים וחדרי אמבטיה לרצפות, קירות 	 

ומשטחי שולחן.

7721 | נוזל לניקוי משטחים - רב תכליתי
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אפשרות
לחיים ירוקים 

ללא רעלים - ללא מזהמים
המדע של הטבע 

מגינים על העתיד של כולנו
5 L 1000 L500 L25 L750 ML

אנחנו מאמינים

מה שנלקח מהטבע חוזר לטבע.
אנחנו מקדמים שינוי סביבתי ושינוי מהותי בקהילה. 

לפרויקטים  מהכנסותיה  חלק  תורמת   GLG חברת 

הנוסחה  לנוער.  ירוקות  ולתוכניות  קיימא  ברי 

הייחודית והמוצרים הירוקים שלנו משרתים ישירות 

הנזק  את  להפחית  ועוזרים  העולמית  הסביבה  את 

שהאדם משאיר אחריו לדורות הבאים.

ההצלחה המוכחת שלנו בשנים האחרונות עם ניסיון

המגוונת  המוצרים  מניפת  לקוחות,  אלפי  מעל  של 

והתקנים הבינלאומיים שלנו  ושלל האישורים  שלנו 

הופכים את  לאלטרנטיבה ירוקה ובטוחה 

לשוק התעשייתי, המסחרי , הימי והביתי.

ביתי

נוזל לניקוי ריהוט גן מוכן לשימוש להסרת שאריות לכלוך אורגני, 	 
אבק, ושומנים למיניהם.

מתאים למתכת, פלסטיק, ויניל, עץ, זכוכית, קרמיקה, אבן ועוד.	 
מסגרות של רהיטי חוץ, שולחנות גינה, מכסה גריל ועוד.	 

7722 | נוזל לניקוי ריהוט גן
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 פתרונות
ניקוי ירוקים
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