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CATALOG Cleaning Products

DID YOU
know...

few facts about germs

Did you know that...
research at Arizona State University has shown that an average
computer set (mouse, keyboard and screen) can hold up to 400
times more bacteria than a toilet seat. The equipment is mainly
found in the mouth and nose when we sneeze and cough, and in
the skin. Most bacteria are found in open space offices.
Therefore, it is important to keep the workplace clean. This can
be done with foams, cloths, compressed air, cleaning sticks and
other dedicated accessories that effectively remove dirt and are
safe for electronic equipment.
Czy wiesz, że ..
badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Arizona
wykazały, że na przeciętnym zestawie komputerowym (mysz,
klawiatura i ekran) może przebywać nawet 400 razy więcej bakterii
niż na desce toaletowej. Na sprzęt trafiają się przede wszystkim
z ust i nosa, gdy kichamy i kaszlemy, oraz ze skóry. Najwięcej
bakterii znajduje się w biurach typu „open space”.
Dlatego ważne jest, aby dbać o czystość miejsca pracy. Można
to robić za pomocą pianek, ściereczek, sprężonego powietrza,
patyczków czyszczących i innych dedykowanych akcesoriów, które
skutecznie usuwają zanieczyszczenia i są bezpieczne dla sprzętu
elektronicznego.

400
more

on keyboard

bacteria

than on toilet seat

CATALOG Cleaning Products

glass
CLEANING
FOAM
Anti-static
cleaninig foam
for all glass surfaces
OF Electronics, audio-visual
and office equipment

removes fingerprints
EN ANTISTATIC GLASS CLEANINIG FOAM
Cleans Tablets, smartphones, computer screens and other
glass surfaces of electronic devices,audio-visual and
office equipment. Removes grease, dust and fingerprints.
Foam doesn’t leave streaks and has anti-static properties.
Usage: Shake the can and spray on the surface from 1520cm distance, wait for few seconds and wipe the screen
off. Repeat if necessary.
PL ANTYSTATYCZNA PIANKA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI SZKLANYCH
Czyści ekrany tabletów, smartfonów, monitory i inne
szklane powierzanie urządzeń elektronicznych, biurowych
oraz audio-wizualnych. Usuwa brud, kurz i ślady placów.
Nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne,
bakteriobójcze. Sposób użycia: Wstrząśnij puszką i rozpylaj
z odległości 15-20 cm, odczekaj kilka sekund i wytrzyj ekran
do sucha. Powtórz czynność w razie potrzeby.

anti
bacterial

tablet

400ml

smartphone

made in

POLAND

notebook

LCD TV

PFS 5110

& fungicides
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PLASTIC
SURFACES
CLEANING
fOAM

EN ANTI-STATIC CLEANINIG FOAM FOR ALL PLASTIC
SURFACES OF AUDIO-VISUAL AND OFFICE EQUIPMENT
Shake well, spray on the surface from 15-20 cm distance,
wait for a few seconds and wipe off. Repeat if necessary.
PL ANTYSTATYCZNA PIANKA DO CZYSZCZENIA
POWIERZCHNI PLASTIKOWYCH W URZĄDZENIACH
BIUROWYCH oraz AUDIO-WIZUALNYCH
Przed użyciem wstrząsnąć, rozpylić na czyszczoną
powierzchnię z odległości 15-20 cm, odczekać kilka sekund
i wytrzeć do sucha. Przy dużych zabrudzeniach czynność
powtórzyć.

Anti-static
cleaninig foam For all PLASTIC
surfaces OF audio-visual and
office equipment

anti
bacterial

printer

400ml

keyboard

made in

POLAND

notebook

lcd tv

PFS 5120

& fungicides
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air
duster
spray

20% greater efficiency
EN COMPRESSED AIR
Blows away dust and other dirt from difficult to reach
places. Recommended for cleaning: cash registers,
computer hardware, office equipment, photocopiers,
printers, photographic equipment, precision instruments
and telecommunication appliances and air-conditioning.

COMPRESSED AIR
for cleaning and maintenance
of mobile devices, consumer
electronics and office equipment

PL Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń
elektronicznych
Wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno
dostępnych miejsc. Zalecany do czyszczenia: kas fiskalnych,
komputerów, sprzętu biurowego, kopiarek, drukarek,
sprzętu fotograficznego, urządzeń mechaniki precyzyjnej,
urządzeń telekomunikacyjnych oraz klimatyzatorów.

printer

400ml

keyboard

made in

POLAND

notebook

lcd tv

PFS 5130

High Pressure
up to 6 Atmospheres

CATALOG Cleaning Products

gas
duster
spray
COMPRESSED gas
for cleaning and
maintenance of mobile
devices, consumer
electronics and office
equipment

20% greater efficiency
EN Compressed air with trigger
- for cleaning electronic devices
Compressed air PLATINET removes dust from hard to reach
places where wet cleaning can not be used. Recommended
for cleaning: cash registers, computers (cleaning the
keyboard, the inside of the computer case), office equipment,
photocopiers, printers, photographic equipment, precision
mechanics and telecommunications equipment.
PL Sprężone powietrze z pistoletem
do czyszczenia urządzeń elektronicznych
Sprężone powietrze PLATINET usuwa kurz z trudnodostępnych
miejsc, w przypadku których nie można zastosować
czyszczeznia na mokro. Zalecane do czyszczenia: kas fiskalnych,
komputerów (czyszczenie klawiatury, wnętrza obudowy
komputerowej), sprzętu biurowego, kserokopiarek, drukarek,
sprzętu fotograficznego, urządzeń mechaniki precyzyjnej
i urządzeń telekomunikacyjnych.

keyboard

notebook

lcd tv

400ml&600ml

PFS5130G

printer

PFS5160G

High Pressure
up to 6 Atmospheres

made in

POLAND
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SCREENS
CLEANING
FOAM
Anti-static
Foam for cleaning
all types of screens

removes fingerprints
EN ANTI-STATIC FOAM FOR CLEANING LCD/TFT SCREENS
Shake well, spray on a soft tissue or dust-free cloth and wipe
off the screen. Repeat if necessary.
PL ANTYSTATYCZNA PIANKA
DO CZYSZCZENIA MONITORÓW LCD/TFT
Przed użyciem wstrząsnąć, niewielką ilość pianki nanieść na
chusteczkę lub ściereczkę bezpyłową i wytrzeć monitor. Przy
dużych zabrudzeniach czynność powtórzyć.

anti
bacterial

tablet

400ml

smartphone

made in

POLAND

notebook

LCD TV

PFS 5144

& fungicides
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air
duster
spray

20% greater efficiency
EN COMPRESSED AIR
Blows away dust and other dirt from difficult to reach
places. Recommended for cleaning: cash registers,
computer hardware, office equipment, photocopiers,
printers, photographic equipment, precision instruments
and telecommunication appliances and air-conditioning.

COMPRESSED AIR for cleaning and
maintenance of mobile devices,
consumer electronics and office
equipment

PL Sprężone powietrze do czyszczenia urządzeń
elektronicznych
Wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno
dostępnych miejsc. Zalecany do czyszczenia: kas fiskalnych,
komputerów, sprzętu biurowego, kopiarek, drukarek,
sprzętu fotograficznego, urządzeń mechaniki precyzyjnej,
urządzeń telekomunikacyjnych oraz klimatyzatorów.

printer

600ml

keyboard

made in

POLAND

notebook

lcd tv

PFS 5160

High Pressure
up to 6 Atmospheres
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take
care...

of your screens
microfibre cloths
screen cleaners
CLEAN
SCREENS

How and with what to clean the screens?
Use to clean your screens:
Microfibre cloths, dedicated screen cleaners
Do not use to clean the screens:
Dishwashing liquids, paper towels, toilet paper, moistened wipes,
hygiene wipes
Jak i czym czyścić ekrany?
Do czyszczenia ekranów używaj:
Ścierki z mikrofibry, dedykowane płyny do czyszczenia ekranów
Do czyszczenia ekranów nie używaj:
płyny do mycia naczyń, ręczniki papierowe, papier toaletowy,
chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne

YES
NO
dishwashing liquids
paper towels
toilet paper
moistened wipes
hygiene wipes
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whiteboards
cleaning
spray

Extremely efficient Leave surfaces
clean, streaks and stains free
Easy to apply, Non-toxic

EN SPRAY FOR CARE AND CLEANING WHITEBOARD.
For use in the office, schools, conference rooms and public
institutions. Carefully remove all traces of whiteboard’s
markers, does not leave streaks. Instructions for use: from a
distance of approx. 10 cm spray lint-free tissue and wipe the
whiteboard. If necessary, repeat this process to obtain a clean
surface.
PL SPRAY DO PIELĘGNACJI I  CZYSZCZENIA
TABLIC TYPU WHITEBOARD.
Do stosowania w biurze, szkołach, salach konferencyjnych oraz
w instytucjach publicznych. Dokładnie usuwa wszelkie
ślady markerów przeznaczonych do tablic whiteboard, nie
pozostawia smug i zacieków. Instrukcja użycia: Z odległości
ok. 10 cm spryskaj bezpyłową chusteczkę i wytrzyj tablicę.
W razie konieczności powtórz czynność do uzyskania czystej
powierzani.

PFS 5425

SUITABLE FOR

whiteboard

250ml

made in

POLAND
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12 cleaning
electronic
devices
sticks

liquid included
EN Sticks for cleaning electronic devices with liquid
Plastic sticks for cleaning electronic devices allow to clean hard to
reach places of electronic devices. The delicate foam allow you to
clean sensitive equipment susceptible to scratches. The cleaning
liquid included in the kit will allow you to effectively remove dust and
dirt. Removes grease, dust and fingerprints. Does not leave streaks,
has anti-static properties. Does not contain alcohol. Sticks included:
12 pieces Cleaning fluid antistatic, does not contain alcohol: 2 pcs. x
2 ml cleaning fluid Material: plastic + foam
PL Patyczki do czyszczenia urządzeń
elektronicznych z płynem
Plastikowe patyczki do czyszczenia urządzeń elektronicznych
pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc urządzeń
elektronicznych. Delikatna pianka sprawia, że mogą być
wykorzystywane również do czyszczenia delikatnego sprzętu
podatnego na zarysowania. Dołączony w zestawie środek czyszczący,
pozwoli skutecznie usunąć kurz i zabrudzenia. Patyczki w zestawie:
12 sztuk Płyn czyszczący antystatyczny, nie zawiera alkoholu: 2 szt.
x 2 ml płyn czyszczący Materiał: plastik + pianka

PFS5430

notebook

12pcs

PC

made in

POLAND
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LCD
cleaning
liquid

EN CLEANING LIQUID FOR LCD AND TOUCH SCREENS
- LIQUID 250 ML
Kit for cleaning plasmas, LCD, OLED, touch screens and
other electronics. Removes grease, dust and fingerprints.
Liquid doesn’t leave streaks and has anti-static properties.
Alcohol free. Usage: Turn off the screen, apply liquid and
wipe with a microfiber cloth. Read label before use.

tablet

250ml

smartphone

made in

POLAND

notebook

LCD TV

PFS 5525

SPECIAL CLEANING LIQUID FOR TFT
SCREENS, LAPTOPS, SCANNERS, PDA
AND LCD, FILTERS AND ALL KINDS OF
GLASS SURFACES.

PL PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANOW DOTYKOWYCH I LCD
– PŁYN 250 ML
Zestaw do czyszczenia ekranów plazmowych, LCD, OLED,
dotykowych oraz innej elektroniki. Usuwa tłuszcz, kurz
i ślady palców. Nie pozostawia smug, posiada właściwości
antystatyczne. Nie zawiera alkoholu. Sposób użycia: Wygaś
ekran, nanieś płyn i wycieraj ściereczką z mikrofibry. Przed
użyciem przeczytaj etykietę.
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made in
poland

it is important
BEST Quality
PLACE OF
PRODUCTION
necessary
certificates

Made in Poland
Our cleaning products are manufactured in Poland with the
highest standards and necessary certificates, so you can rest
assured of the safety of your equipment.
WYPRODUKOWANO W POLSCE
Nasze środki czyszczące produkowane są w Polsce z zachowaniem
najwyższych standardów i niezbędnych certyfikatów, dlatego
możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich urządzeń.

SAFETY FIRST
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wet cleaning tissues to take care
of OLED, LCD/TFT, Mobile Devices
touch screens, laptops and
palmtops monitors, Tissues have
anti-static effect

tablet

100pcs

smartphone

made in

POLAND

notebook

LCD TV

0%

alcohol
free

removes fingerprints
EN LCD/TFT SCREEN CLEANING TISSUES
Wet cleaning tissues Platinet are intended to take care of
LCD and TFT monitors, laptops and palmtops. Tissues have
anti-static. Directions for use: Pull tissue from central roll
through a lid. Wet screen polish with other soft dry tissue.
PL CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW
Dotykowych, MATRYC OLED, LCD/TFT
Wilgotne chusteczki czyszczące Platinet przeznaczone są
do pielęgnacji monitorów LCD i TFT, laptopów, palmtopów.
Działają antystatycznie. Sposób użycia: Przeciągnąć przez
wieczko środkową chusteczkę rolki. Pozostawiając wilgotny
ekran polerować inną suchą, miękką chusteczką.

PFS 5830

WET LCD/TFT
SCREEN
CLEAning
TISSUEs

CATALOG Cleaning Products

universal
CLEAning
TISSUEs

Glass & Plastic, wet cleaning
tissues to take care of LCD
and TFT monitors, laptops and
palmtops. Keyboards, calculators,
telephones, remote controls, etc.

0%

alcohol
free

removes fingerprints
EN UNIVERSAL, WET WIPES FOR CLEANING GLASS
AND PLASTIC ELECTRONIC COMPONENTS
Platinet’s cleaning wet wipes are intended to take care of
OLED and LCD displays, TFT touch screens, laptops, keyboards and other glass and plastic elements of electronic
devices. How to use: Pull tissue from central roll through
a lid. Leaving wet surface, polish with another soft & dry
tissues. Anti-static effect.
PL UNIWERSALNE, MOKRE CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA
SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH ELEMENTÓW URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH
Wilgotne chusteczki czyszczące Platinet przeznaczone są
do pielęgnacji monitorów OLED, LCD, ekranów dotykowych
TFT, laptopów, palmtopów, klawiatur oraz innych elementów
szklanych i plastikowych urządzeń elektronicznych. Sposób
użycia: Przeciągnąć przez wieczko środkową chusteczkę
rolki. Pozostawiając wilgotny ekran polerować inną suchą,
miękką chusteczką. Działają antystatycznie.

PFS 5855

tablet

100pcs

smartphone

notebook

LCD TV

made in

POLAND
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wet cleaning tissues intended to
take care of OLED, LCD/TFT, Mobile
Devices touch screens, laptops and
palmtops monitors, Tissues have
anti-static effect

tablet

100pcs

smartphone

notebook

LCD TV

made in

POLAND

0%

alcohol
free

EN LCD/TFT SCREEN CLEANING TISSUES
Wet cleaning tissues Platinet are intended to take care of
LCD and TFT monitors, laptops and palmtops. Tissues have
anti-static. Directions for use: Pull tissue from central roll
through a lid. Wet screen polish with other soft dry tissue.
PL CHUSTECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANÓW
Dotykowych, MATRYC OLED, LCD/TFT
Wilgotne chusteczki czyszczące Platinet przeznaczone są
do pielęgnacji monitorów LCD i TFT, laptopów, palmtopów.
Działają antystatycznie. Sposób użycia: Przeciągnąć przez
wieczko środkową chusteczkę rolki. Pozostawiając wilgotny
ekran polerować inną suchą, miękką chusteczką.

PFS 5875

WET LCD/
TFT SCREEN
CLEAning
TISSUEs

removes fingerprints
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DID YOU
know...

about compressed air
keyboard
clean with
compressed air

Did you know that ...
Using compressed air is the best way to clean hard-to-reach
keyboard spaces where food crumbs and other unwanted
contamination often fall into. It’s also a great way to clean the
internal components (fan, motherboard) of laptops and PCs from
the dust that is deposited there.
Czy wiesz, że ..
Korzystanie ze sprężonego powietrza, to najlepszy sposób
na czyszczenie trudnodostępnych przestrzeni klawiatury,
w które często wpadają okruszki jedzenia i inne niechciane
zanieczyszczenia. Jest to również doskonały sposób na czyszczenie
wewnętrznych elementów (wentylator, płyta główna) laptopów i
komputerów PC z odkładającego się tam kurzu.

computer
FAN
computer
motherboard
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LABEL
REMOVER
SPRAY

removes markers inKS
EN LABEL REMOVER SPRAY
Ideal for use on a variety of non-absorbing surfaces, including:
office machines, computers faxes, copiers, printers shelves, display
cases, gaming machines, flippers device components, rollers, etc.
Label remover can also be used to remove inkss and discoloration
after using markers. Usage: Apply the preparation to the label, wait
about two minutes and then remove the label. In order to get rid of
the residue of dissolved adhesive, apply the preparation again and
immediately wipe the surface clean.

perfect for
non-absorBENT
surfaces

400ml

glue

made in

POLAND

dirt

ink

PFSLR

sticker

PL SPRAY DO USUWANIA NAKLEJEK
Idealny do stosowania na różnych nieabsorbujących powierzchniach,
w tym: maszyny biurowe, komputery, faksy, kopiarki, drukarki,
półki, gabloty, maszyny do gier, flippery, elementy urządzeń, rolki,
wałki itp. Preparat może być również stosowany do usuwania
tuszy i przebarwień po stosowaniu markerów. Sposób użycia:
Nanieść preparat na etykietę, odczekać około dwóch minut po czym
usunąć etykietę. W celu pozbycia się resztek rozpuszczonego kleju
należy nanieść preparat ponownie i niezwłocznie wytrzeć daną
powierzchnię do czysta
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APPLICATOR
RUST REMOVAL
P40

UNIVERSAL MULTIFUNCTIONAL
EN
APPLICATOR
RUST
REMOVAL
UNIVERSAL
MULTIFUNCTIONAL
Extremely flammable aerosol. Pressurized container:
Heating may cause an explosion. Irritating to skin. Suspected
of damaging fertility or the unborn child. May cause damage
to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful
to aquatic life with long lasting effects. Read special
precautions before use.

engine

400ml

dirt

made in

POLAND

mechanical

workshop

PFSP40

PL APLIKATOR ODRDZEWIACZ PREPARAT
UNIWERSALNY WIELOFUNCYJNY
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem:
Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko
w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów
poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami
ostrożności.
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LCD
cleaning
liquid

0%

alcohol
free

SPECIAL CLEANING liquid FOR LCD
SCREENS, LAPTOPS, SCANNERS, PDAs &
TFTs, FILTERS AND ALL KINDS OF GLASS
SURFACES

removes fingerprints
EN CLEANING KIT FOR LCD AND TOUCH SCREENS
- LIQUID 125 ML + MICROFIBER 15x18CM
Kit for cleaning plasmas, LCD, OLED, touch screens and
other electronics. Removes grease, dust and fingerprints.
Liquid doesn’t leave streaks and has anti-static properties.
Alcohol free. Usage: Turn off the screen, apply liquid and
wipe with a microfiber cloth. Read label before use.
PL ZESTAW CZYSZCZĄCY DO EKRANOW DOTYKOWYCH
I LCD – PŁYN 125 ML + MIKROFIBRA 15x18CM
Zestaw do czyszczenia ekranów plazmowych, LCD, OLED,
dotykowych oraz innej elektroniki. Usuwa tłuszcz, kurz
i ślady palców. Nie pozostawia smug, posiada właściwości
antystatyczne. Nie zawiera alkoholu. Sposób użycia: Wygaś
ekran, nanieś płyn i wycieraj ściereczką z mikrofibry. Przed
użyciem przeczytaj etykietę.

PFS-PCK05

tablet

125ml

smartphone

+ Microfiber 15x18cm

notebook

made in

POLAND

LCD TV
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DID YOU
know...

about compressed air
dust
Microfiber
cloths
remove

Did you know that ...
Microfiber cloths have the ability to collect more dirt and dust
when cleaning the surface, because the level of density of their
fibres is much higher compared to other cloths. They perfectly
remove dust, dirt and fingerprints without leaving streaks.
Czy wiesz, że ..
Ścierki z mikrofibry mają zdolność gromadzenia większej ilości
brudu i kurzu podczas czyszczenia powierzchni, ponieważ poziom
zagęszczenia ich włókien jest znacznie wyższy w porównaniu do
innych szmatek. Idealnie usuwa kurz, zabrudzenia i ślady palców
nie pozostawiając smug.

dirt

fingerprints

platinet
cleaning products
take care of your home & office

Platinet cleaners are distinguished by the highest attention to the condition of your
electronic devices. They take care of and remove dust and dirt. They leave no streaks,
are environmentally friendly and safe for your health. We produce them in Poland with
the greatest care and attention to every detail. All our products meet the standards and
certificates necessary in the European Union.

Środki czyszczącei Platinet wyróżniają się najwyższą dbałością o stan Twoich urządzeń
elektronicznych. Pielęgnują i usuwają kurz oraz zabrudzenia. Nie zostawiają smug, są
przyjazne środowisku i bezpieczne dla Twojego zdrowia. Produkujemy je w Polsce z
największą starannością i dbałością o każdy detal. Wszystkie nasze produkty spełniają
normy i certyfikaty niezbędne na terenie Unii Europejskiej.

Producer:
PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu www.platinet.eu

