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Środek do prania wstępnego
ENZYM 1500® conc.
Wysokoskoncentrowany, enzymatyczny środek piorący do bielizny z plamami białkowymi i mocno zabrudzonej krwią
Liquisan B®
Płynny, alkaliczny wspomagacz prania do stosowania w kombinacji z Liquisan A
MK 66®
Specjalne alkalia na bazie krzemianu do poprawy jakości prania
Ten-Enzym® CR
Enzymatyczny, nie zawierający fosforanów środek piorący do wyrobów białych i kolorowych
Trisanox A®
Enzymatyczny środek do prania wstępnego w kombinacji z Trisanox®-system modułowy

Środek piorący
ALIPLEX®
Środek piorący nadający się jako roztwór do uniwersalnego zastosowania zarejestrowany w RKI A/B
Liquisan A®
Nie zawierający fosforanów i krzemianów koncentrat płynnego środka piorącego do ekonomicznych procesów
Liquisan A® aufhellerfrei
Płynny skoncentrowany środek piorący bez fosforanów i krzemianów w ekonomicznych procesach bez wybielania
OLISSO® power
Płynny alkaliczny środek piorący bardzo wydajny
OLISSO® power, PF
Płynny alkaliczny środek piorący bez fosforanów
Tena PF®
Nie zawierający fosforanów środek piorący do bielizny szpitalnej
Tena ST®
Roztwór podstawowy zwartego środka piorącego do bielizny o wysokich wymogach jakościowych
Tenalan® W
Środek piorący o wysokiej zawartości mydła do oszczędnych procesów
UNIPLEX®
Roztwór środka piorącego z niewielką zawartością fosforanów do oszczędnych procesów
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Środek piorący kompleksowy
BURNETT®
Ekonomiczny, nie zawierajacy fosforanów środek piorący do wszystkich odpornych na bielenie tkanin i typów prań
Clean-Super®
Wysokowydajny, kompletny środek piorący
Monosan®
Środek piorący z dezynfekcją ze znakomitym działaniem w 60 °C, zarejestrowany w RKI A/B
Monosan® PF
Środek piorąco-dezynfekujący dla tkanin membranowych w 60 °C, zarejestrowany w RKI A/B
SENSOX®
Środek piorący bez fosforanów do dezynfekcji w 40 °C
Zeiss-Germatex
Kompleksowy środek piorący o działaniu dezynfekującym w 60 °C, zarejestrowany w RKI A/B
Zeiss-Lavamat
Kompleksowy środek piorący zawierający fosforany do tkanin o średnim i lekkim zabrudzeniu, z wyjątkiem wełny i jedwabiu

Środek do prania właściwego
HAAS-Perplex®
Koncentrat do wybielania, do prania właściwego i uzyskania najwyższej jakości bieli
Trisanox B®
Koncentrat do prania właściwego do najwyższych standardów

Odzież robocza
BURPAL® universal
Specjalny środek bez wybielaczy do prania ubrań roboczych i kolorowej bielizny stołowej
CV-Perfekt®
Specjalny środek bez wybielaczy do prania tkanin membranowych
Penta-Basis®
Bazowy środek piorący w systemie Penta - zarejestrowany w RKI A/B
Purlovan
Specjalny środek piorący w płynie do odzieży dla czystych pomieszczeń (Clean room)
Ten-FW®
Wysokoalkaliczny, specjalny środek piorący do silnych zabrudzeń
Waschkomplex® PB
Specjalny środek piorący do odzieży roboczej kolorowej i wejściowych mat pyłochłonnych
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Tkaniny delikatne
BURNETT® color
Środek piorący, nie zawierający fosforanów do kolorów z podwójną ochroną barwy
BURTI® flüssig
Płynny środek piorący, bez fosforanów z bioaktywnym enzymem do prania wszystkich kolorowych i delikatnych wyrobów
BURTI® odoro
Enzymatyczny środek piorący bez fosforanów, absorbujący zapach, przeznaczony do prania wszystkich kolorowych
i delikatnych tkanin
BURTI® perfekt
Enzymatyczny, bez fosforanów środek piorący do prania ze szczególną ochroną włókna i koloru
BURTI® spezial
Enzymatyczny środek do prania kolorów i delikatnych wyrobów dla wszystkich twardości wody bez wybielaczy
HAAS-Vix® S
Środek piorący w paście do wełny i delikatnych wyrobów jak również poduszek z pierza
HELLOPAN®
Środek piorący do tkanin kolorowych i delikatnych z bioaktywnym enzymem do gruntownego usuwania plam białkowych.
IMPROTEX® perfekt
Środek piorący do firan, bez fosforu o skoncentrowanej bieli i świeżym zapachu
Polytenol®
Środek piorący o wysokiej bieli do zasłon z włókna syntetycznego
Sensobright®
Płynny środek piorący z wybielaczem do białych tkanin i czyszczenia na mokro
Sensolan®
Płynny środek piorący bez wybielacza do tkanin delikatnych i czyszczenia na mokro
Ten-Soft®
Środek piorący do wełny i tkanin delikatnych o świeżym zapachu

Usuwanie tłuszczu,pranie wstępne
CV-Continue® 40
Środek zwilżający i do prania wstępnego
CV-Konzentrat®
Płynny wspomagacz do procesów w wysokiej temperaturze
Penta-Sol®
Wspomagacz miejscowy i rozpuszczalnik tłuszczu z absorberem zapachu w niskiej temperaturze
Penta-Sol® ultra
Wspomagacz miejscowy do silnych tłustych zabrudzeń od 55 °C
Ten-Combi® hp
Specjalny środek rozpuszczający tłuszcz do wszystkich rodzajów silnych zabrudzeń tłuszczowych
Ten-Combi® PB
Wspomagacz do usuwania zabrudzeń miejscowych odtłuszczajacy w zakresie temperatur od 70 °C
Ten-Combi ultra
Środek zwilżający i emulgator do prania odzieży roboczej i mat od 60 °C
VITESSA® Additiv
Neutralny wspomagacz prania przy usuwaniu silnych zabrudzeń z oleju i tłuszczu
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Usuwanie białka i apretury
Appex® A
Enzym amylazy do usuwania apretury
BURZYM®
Enzym w płynie przy niskim zakresie temperatur i alkali szczególnie do bielizny szpitalnej i z domów pomocy społecznej
Enzonom®
Płynny enzym proteazy do białej odzieży roboczej

Wspomagacz wybielania
BURAKTIV®
Alkaliczny wspomagacz wybielania na bazie aktywnego tlenu o szerokim zakresie zastosowania
TELESIL® conc.
Wybielacz tlenowy do optymalnych procesów bielenia już w niskich temperaturach
Ten-Oxyd®
Płynny wybielacz tlenowy - ekologiczny
Trisanox®-Aktiv
Aktywator bieli w płynie z całkowitą ekstrakcją już od 60 °C
Trisanox®-Oxyd
Silnie aktywny wybielacz tlenowy do dezynfekcji, w kombinacji z Trisanox®-Aktiv

Dezynfekcja
Mikrostat®
Środek bakteriobójczy w procesie płukania i odciskania wody (przy prasie)
OXYPLEX®
Środek do dezynfekcji bielizny o działaniu wybielajacym do dezynfekcji term.-chemicznej
OXYPLEX® plus
Skoncentrowany środek do dezynfekcji bielizny o działaniu wybielającym, do dezynfekcji term.chemicznej
Penta-Aktiv®
Skoncentrowany środek do dezynfekcji bielizny i wybielania
Penta-Aktiv® med CE-geprüft
Skoncentrowany środek do dezynfekcji i bielenia bielizny, do chemo-termicznej dezynfekcji tekstylnych wyrobów medycznych
Sterisan®
Środek do dezynfekcji i wybielania delikatnych tkanin w 40 °C
Tenasan® PF
Wybielacz w proszku bez fosforanów na bazie aktywnego chloru
TRIXON®
Roztwór srodka pioracego sproszkowanego do termiczno-chemicznej dezynfekcji na bazie aktywnego chloru
TRIXON® liquid
Płynny środek wybielający na bazie aktywnego chloru;o wysokiej stabilności , szczególnie do zastosowania w pralniach
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Krochmalenie
BURNUS® Weizenstärke flüssig
Płynny krochmal pszeniczny
BURNUS® Wäschestärke
Natywny krochmal pszenny, w proszku o wysokim stopniu bieli i optymalnym wykańczaniu bielizny
Dekotex®
Rozpuszczalny na zimno środek do płukania, wysoko wydajny
Directa Reisstärke
Rozpuszczalny na zimno, proszkowy krochmal ryżowy
HAAS-Stärke®
Krochmal pszeniczny, rozpuszczalny na zimno
Reisstärke flüssig
Płynny krochmal ryżowy, składowanie stabilne
Solvitex® Stärke
Zmodyfikowany krochmal na zimno do kolorowej bielizny płaskiej z dużym udziałem włókna poliestrowego

Impregnacja
Hydro-Stop®
Środek hydrofobowy i impregnacyjny na bazie żywicy fluorowęglowej

Zmiękczanie i neutralizacja
BUROSA® medex
Bakteriobójczy środek do neutralizacji zapachu, odkwaszenia i ustawienia wartości pH w ostatnim płukaniu
Citrosan®
Środek do odkwaszania na bazie kwasu cytrynowego o zredukowanym potencjale niebezpieczeństwa
Neutra-Cid® futur
Neutralizator polepszający stopień bieli
Penta-Soft®
Hydrofilowy środek do zmiękczania do włókien mieszanych, antyelektrostatyczny
Tenapré® 2-fach
Podwójnie skoncentrowany środek do zmiękczania o swieżym zapachu
Tenapré® Exquisit
Środek do zmiękczania i neutralizacji
Tenapré® Plus
Środek antypieniący i zmiękczający
Tenapré® Sept
Środek do zmiękczania o działanu mikrostatycznym
Tenapré® T
Skoncentrowany środek zmiękczający, zapewniający bieliźnie odpowiedni chwyt
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Czyszczenie na mokro
LAVAPLEX® APPRETUR
Środek impregnujący, chroniący włókno podczas mechanicznego działania w procesie czyszczenia na mokro
LAVAPLEX® BASIS
Płynny środek piorący do czyszczenia na mokro. W kombinacji z Lavaplex® Desinfect znajduje się na liście VAH
LAVAPLEX® DESINFEKT
Środek do wybielania i dezynfekcji w 40°C. W kombinacji z Lavaplex® Basis znajduje się na liście VAH
LAVAPLEX® FINISH
Środek zmiękczający o przyjemnym, świeżym zapachu, wspomagajacy wykańczanie bielizny
LAVAPLEX® FLAMMPROTECT
Środek do impregnacji odzieży ognioodpornej
LAVAPLEX® HYDROPROTECT
Środek do impregnacji, dla garderoby odpornej na działanie wody (zaplamienia usuwalne w wodzie)
LAVAPLEX® LANA
Delikatny środek piorący, chroniący włókno, do wełny i jedwabiu
LAVAPLEX® SARTOR
Natłustka do natłuszczania skór po czyszczeniu

Dodatki zapachowe
Nanowell®-Bergfrisch
Koncentrat zapachowy z dotykiem górskiej świeżości uwalnia zapach podczas użytkowania wyrobu
Nanowell®-Maiglöckchen
Koncentrat zapachowy z dotykiem wiosennej świeżości uwalnia zapach podczas użytkowania wyrobu
Nanowell®-Sommerwind
Koncentrat zapachowy z dotykiem letniej świeżości uwalnia zapach podczas użytkowania wyrobu
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Produkty specjalne
BURMATIC® 1
Środek w płynie bez fosforanów do mycia wózków i kontenerów
BURMATIC® N
Środek bez fosforanów do zmywania wózków i kontenerów
BURNOVA®
Płynny wybielacz optyczny, poprawia jakość bieli
Desiclean® N
Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia podłóg
Desinfekt® N
Gotowy do użycia środek do dezynfekcji w spryskiwaczu
Flüssig-Seife
Mydło w płynie, poprawia jakość maglowania
HAAS-Nadelseife®
Czyste mydło (płatki) z wysoką zawartością kwasów tłuszczowych
Kalkbindezusatz®
Dodatek do prania do neutralizacji ekstremalnej twardości
OPTEEL®
Płynny czynnik kompleksujący do wiązania jonów twardości i metali ciężkich w procesie prania
Tensolve®
Kationowo czynny antystatyk likwidujący ładunki elektryczne z wyrobu
Tensorb®
Płynny, silnie działający enzym celulozowy redukujący powstawanie zmechaceń

Chemiczne czyszczenie
BURNUS® Entfärber spezial
Środek redukujący wybielanie do detaszowania i ogólnego zastosowania w poręcznym opakowaniu (odbarwianie)
BURNUS® Rostentferner
Odplamiacz do rdzy na bazie kwasu fluorowodorowego
CARDYL® gelb
Specjalny środek do usuwania plam z apretur i białkowych, nadaje się do CKW, KWL i wody
CARDYL® grün
Specjalny środek do usuwania plam z części roślin i garbników nadaje się do CKW, KWL i wody
CARDYL® rot
Specjalny środek do usuwania plam z wosku, oleju i żywic, nadaje się do CKW, KWL i wody
Entfärber
Środek redukujący wybielanie do detaszowania i ogólnego zastosowania w poręcznym opakowaniu (odbarwianie)
OROLASE® liquid
Płynny, silnie działający koncentrat proteazy
ROFAN®
Specjalny środek do usuwania plam pigmentowych z atramentu, długopisu przed czyszczenie chemicznym w CKW
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Niemcy:
BurnusHychem GmbH
Karl-Winnacker-Straße 22
D-36396 Steinau a. d. Straße
Tel. +49 6663 976 100
Fax +49 6663 976 101
Email: contact@burnushychem.com

Szwajcaria:
Burnus AG
Bielstraße 32
CH-4500 Solothurn
Tel. +41 32 626 3510
Email: contact@burnus.ch

Austria:
Burnus Austria GmbH
Babenbergerstrasse 9/9
A-1010 Wien
Tel. +43 1 585 34 57-0
Email: contact@burnus.at

Systemy piorące dla profesjonalistów.
Innowacyjne. Skuteczne. Trwałe.
www.burnushychem.com

Włochy:
Burnus S.r.l. – Unico Socio
Via Cascinetto 17/B
I-26100 Cremona (CR)
Tel. +39 0372 450 251
Email: contact@burnus.it

Rosja:
OOO ”Burnus RUS“
Kantemirovskaya Street 58
RU-115477 Moscow
Tel. +7 495 231 3008
Email: contact@burnus.ru

Polska:
Burnus Polska Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 36 lok. 48
PL – 00-116 Warszawa
Tel. +48 22 620 0338
Email: contact@burnus.pl

Zjednoczone Emiraty Arabskie:
Burnus General Trading Co. LLC
P. O. Box: 231374
U.A.E. – Dubai
Tel. +971 426 888 45
Email: burnus@eim.ae

