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IMPREGNATY, ŚRODKI MYJĄCE, KLEJE I SILIKONY DO SZKŁA

IMPREGNAT ŁAZIENKOWY HG

Zastosowanie
Doskonały do pielęgnacji oraz ochrony  
przed kamiennym nalotem, brudem 
i plamami - szkła, armatury łazienkowej, 
aluminium, płytek ceramicznych.
Działa skutecznie przez wiele miesięcy.

Nr katalogowy
Pojemność 250 ml 006.000.053

ŚRODEK CZYSZCZĄCY STAL NIERDZEWNĄ HG

Zastosowanie
Środek idealnie nadaje się do czyszczenia 
kuchenek, lodówek, okapów oraz innych 
powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, 
chromowanych i aluminiowych. 
Skutecznie usuwa tłuszcz, zabrudzenia 
oraz ślady palców, bez pozostawiania smug, 
dodatkowo zapewnia niewidoczną warstwę 
ochronną, która ułatwia usuwanie nowych 
zabrudzeń.

Nr katalogowy
Pojemność 300 ml 006.000.054

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO LUSTER I SZKŁA HG 

Zastosowanie
Płyn w sprayu przeznaczony jest do wszystkich 
rodzajów szklanych powierzchni i luster. 
Z łatwością usuwa typowe zabrudzenia 
oraz tłuszcze nadając trwały połysk.

Nr katalogowy
Pojemność 500 ml 006.000.051

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ŁAZIENKI HG

Zastosowanie
Szybko usuwa kamienny nalot z umywalek, 
wanien, kabin prysznicowych oraz muszli 
toaletowych. Ponadto zawarte w piance 
składniki nadają czyszczonym powierzchniom 
połysk.

Nr katalogowy
Pojemność 500 ml     006.000.052

ŚRODEK DO USUWANIA OSADU KAMIENNEGO HG 

Zastosowanie
Środek do usuwania kamienia , rdzy, żółtych 
zacieków z armatury łazienkowej, kabin 
prysznicowych oraz z powierzchni chromowanych, 
ze stali nierdzewnej, ceramiki. szkła, kryształu.

Nr katalogowy
Pojemność 500 ml    006.000.050
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IMPREGNATY, ŚRODKI MYJĄCE, KLEJE I SILIKONY DO SZKŁA

ŚRODEK MYJĄCY STAL NIERDZEWNĄ  NS 400
Specjalistyczny preparat myjący i zabezpieczający 
do stali nierdzewnej.
Wydajność 1 litr/100 m²

Zastosowanie
Preparat skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu 
i innych substancji powstałych na skutek dotykania 
powierzchni ze stali nierdzewnej. 
Stosowany do  balustrad, elementów obudów 
AGD tj. lodówki, okapy, obudowy wind,
 inne elementy ze stali nierdzewnej.

Nr katalogowy
Pojemność 1000 ml          006.000.034

              

ŚRODEK ODŚWIEŻAJĄCY NS 400 ANTY ODOR

Zastosowanie
Nowoczesny preparat do usuwania brzydkich 
zapachów z pomieszczeń. Dzięki NANO SILVER M, 
dodatkowo dezynfekuje. Środek całkowicie 
naturalny, w skład wchodzą czarny pieprz, 
kamfora, ekstrakt z pestek grapefruita.

Nr katalogowy
Pojemność 1000 ml          006.000.035

ŚRODEK MYJĄCY DO SZKŁA NS400 GC2 
Specjalistyczny preparat myjący do każdego
rodzaju powierzchni szklanych i ceramicznych 
z dodatkiem alkoholu. 
Wydajność 1 litr/10-15 m²

Zastosowanie
Preparat usuwa zabrudzenia z nikotyny, tłuszczu, 
oleju, drobin woskowych. Najlepiej sprawdza się 
jako preparat do mycia końcowego, powierzchni 
szklanych, szyb budynków, kabin prysznicowych, 
luster oraz szyb samochodowych.

Nr katalogowy
Pojemność 1000 ml    006.000.032

SILIKON SANITARNY DEN BRAVEN
Klej silikonowy biały lub bezbarwny. 

Zastosowanie
Do mocowań i klejenia luster oraz mozaiki.
Doskonała przyczepność do większości podłoży
jak szkło , drewno, glazury, betonu itp.

Nr katalogowy
Pojemność 300 ml bezbarwny          006.000.021
Pojemność 300 ml biały  006.000.025

ŚRODEK DO USUWANIA PLEŚNI HG
Środek do usuwania pleśni w łazience, toalecie 
oraz na balkonie i tarasie. Usuwa wykwity ze spoin 
pomiędzy płytkami. 

Zastosowanie
Polecany do usuwania plam pleśni oraz glonów 
z kamiennych i terakotowych dekoracji i doniczek 
w ogrodzie.

Nr katalogowy
Pojemność 500 ml         006.000.055

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU HG

Zastosowanie
Preparat do usuwania sililonu, który skutecznie 
usuwa stare fugi silikonowe z wanien, brodzików,
           płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Nr katalogowy
Pojemność 100 ml           006.000.056

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WANIEN 
Z HYDROMASAŻEM HG

Zastosowanie
Środek do usuwania osadu  z tłuszczu, mydła 
i elementów naskórka. Usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia i hamuje rozwój bakterii.

Nr katalogowy
Pojemność 1000 ml           006.000.057

SILIKON SZKLARSKI LAKMA
Specjalistyczny silikon uszczelniacz szklarski. 
Znajduje zastosowanie w uszczelnieniu połączeń 
szkło - szkło w witrynach szklanych, gablotach, 
itp. Uszczelnienia chłodni i elementów 
chłodniczych. 

Nr katalogowy
Pojemność 300 ml bezbarwny   006.000.023
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IMPREGNATY, ŚRODKI MYJĄCE, KLEJE I SILIKONY DO SZKŁA

KLEJ SILIKONOWY DO LUSTER LAKMA
Klej silikonowy bezbarwny do mocowań i klejenia 
luster oraz mozaiki. Doskonała przyczepność 
do większości podłoży jak szkło, drewno, glazury, 
betonu itp. 100%  bezrozpuszczalnikowy, bezbarwny 
klej - uszczelniacz o neutralnym systemie utwardzania. 

Zastosowanie
Klejenie mozaik lustrzanych (klejenie lustro-lustro), 
bezpośrednie mocowanie luster dekoracyjnych 
na różnych podłożach: glazurze, szkle, tynkach, 
betonie, w ramach metalowych, drewnianych 
lub z tworzyw sztucznych, uszczelnianie obrzeży luster.

Nr katalogowy
Pojemność 300 ml bezbarwny  006.000.020

SILIKON UNIWERSALNY CS8 CERESIT
Wypełniania szczeliny pomiędzy materiałami 
budowlanymi i elementami wykończeniowymi. 
Przyczepny do szkła, płytek ceramicznych, 
drewna, emalii, porcelany i powierzchni 
malowanych. Stosowany przy uszczelnianiu okien, 
szyb wystawowych, drzwi, wanien, brodzików, 
kabin prysznicowych, sedesów. 

Nr katalogowy 
Pojemność 280 ml bezbarwny      006.000.024
Pojemność 280 ml biały               006.000.024-1

SILIKON UNIWERSALNY LAKMA
Uszczelniacz silikonowy o octanowym systemie 
utwardzania. Standardowe szklenie okien, 
inspektów ogrodniczych, ścian działowych, 
uszczelnianie elektrycznych kanałów kablowych, 
framug okien i drzwi. Trwałe i elastyczne 
połączenia typowych materiałów budowlanych 
z elementami wykończeniowymi.

Nr katalogowy
Pojemność 300 ml biały            006.000.026
Pojemność 300 ml bezbarwny   006.000.027

SILIKON UNIWERSALNY TUBA
Uszczelniacz silikonowy o doskonałej przyczepności 
do podłoży porowatych i nieporowatych, 
m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła 
i metali.

 

Nr katalogowy
Pojemność 60 ml biały           006.000.028
Pojemność 60 ml bezbarwny  006.000.029

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
         
Do czyszczenia okuć ze stali nierdzewnej nie stosować: agresywnych środków myjących i preparatów, które w składzie mają chlor lub wybielacze. 
Powodują one uszkodzenie powłoki tlenków chromu, dzięki którym stal nierdzewna jest odporna na korozję. Nie wolno także stosować wszelkiego typu 
szorstkich materiałów ściernych jak: wełna stalowa, papier ścierny itp. Mogą spowodować zarysowania powierzchni.


