Katalog produktów

SPECJALISTYCZNE PŁYNY DO PODŁÓG

PŁYN DO PANELI

PŁYN DO DREWNA

750 ml

750 ml

CZYŚCI I PIELĘGNUJE

płyn skutecznie usuwa nawet
najtrudniejsze zabrudzenia z paneli
laminowanych oraz drewnianych

CZYŚCI I PIELĘGNUJE

przywraca drewnu naturalny blask

przywraca panelom naturalny blask

płyn skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze
zabrudzenia z parkietów oraz paneli
drewnianych

zawiera naturalny wosk i olejek awokado,
dzięki czemu pielęgnuje i chroni panele
przed wilgocią, tworząc warstwę
hydrofobową

zawiera naturalny wosk i olejek awokado,
dzięki czemu pielęgnuje i chroni drewno
przed wilgocią, tworząc warstwę
hydrofobową

wysoka wydajność –
wystarczy 1 nakrętka

wysoka wydajność –
wystarczy 1 nakrętka

Ilość sztuk w kartonie

12

Ilość sztuk w kartonie

12

3

SPECJALISTYCZNE PŁYNY DO PODŁÓG

PŁYN DO PŁYTEK
KAMIENIA I PVC

ZMYWACZ DO PODŁÓG

CZYŚCI TRUDNE ZABRUDZENIA

USUWA POWŁOKI
NABŁYSZCZAJĄCE I BRUD

750 ml

500 ml

płyn skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze
zabrudzenia z glazury, gresu, terakoty, kamienia
naturalnego oraz PVC

preparat skutecznie usuwa trudne do zmycia,
zanieczyszczone i nawarstwione powłoki
nabłyszczające

skutecznie działa na chropowatych
i gładkich powierzchniach

przeznaczony do podłóg drewnianych
lakierowanych, paneli laminowanych,
kamienia, glazury i terakoty, linoleum
oraz PVC

powoduje oddzielanie i opadanie cząsteczek
brudu podczas zamoczenia mopa lub ścierki
przyśpiesza wysychanie mytej powierzchni

bezpieczny dla wskazanych powierzchni

wysoka wydajność –
wystarczy 1 nakrętka

przywraca naturalny wygląd powierzchni

Ilość sztuk w kartonie

4

12

nie pozostawia smug i zacieków

Ilość sztuk w kartonie

12

EMULSJE NABŁYSZCZAJĄCE DO PODŁÓG

EMULSJA DO PANELI

EMULSJA DO DREWNA

500 ml

500 ml

NABŁYSZCZA I CHRONI

NABŁYSZCZA I CHRONI

emulsja tworzy długotrwałą warstwę
wodoodporną i nadaje wysoki połysk
bez konieczności polerowania

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania –
ma właściwości antypoślizgowe

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania –
ma właściwości antypoślizgowe

emulsja tworzy długotrwałą warstwę
wodoodporną i nadaje wysoki połysk
bez konieczności polerowania

nie pozostawia smug i zacieków
maskuje drobne zarysowania i zabezpiecza
przed powstawaniem nowych
mikrouszkodzeń
wydłuża żywotność powierzchni paneli

Wydajność: 500 ml
wystarcza na 30 m2

Ilość sztuk w kartonie

nie pozostawia smug i zacieków

maskuje drobne zarysowania i zabezpiecza
przed powstawaniem nowych mikrouszkodzeń
wydłuża żywotność powierzchni drewnianych

Wydajność: 500 ml
wystarcza na 30 m2

12

Ilość sztuk w kartonie

12

5

EMULSJE NABŁYSZCZAJĄCE DO PODŁÓG

EMULSJA DO PVC

NABŁYSZCZA I CHRONI

EMULSJA DO PŁYTEK
I KAMIENIA
NABŁYSZCZA I CHRONI

500 ml

500 ml

emulsja tworzy długotrwałą warstwę
wodoodporną i nadaje wysoki połysk
bez konieczności polerowania

nie pozostawia smug i zacieków

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania –
ma właściwości antypoślizgowe

emulsja tworzy długotrwałą warstwę
wodoodporną i nadaje wysoki połysk
bez konieczności polerowania

nie pozostawia smug i zacieków
maskuje drobne zarysowania i zabezpiecza
przed powstawaniem nowych
mikrouszkodzeń
wydłuża żywotność powierzchni
z PVC i linoleum

Wydajność: 500 ml
wystarcza na 30 m2

Ilość sztuk w kartonie

6

maskuje drobne zarysowania i zabezpiecza
przed powstawaniem nowych mikrouszkodzeń

zwiększa bezpieczeństwo użytkowania –
ma właściwości antypoślizgowe
wydłuża żywotność powierzchni kamienia,
gresu i terakoty

Wydajność: 500 ml
wystarcza na 30 m2

12

Ilość sztuk w kartonie

12

DANE LOGISTYCZNE
EAN

Pojemność

Ilość sztuk
w kartonie

Ilość kartonów
na warstwie

Ilość warstw

Ilość kartonów
na palecie

Ilość sztuk
na palecie

Płyn do płytek, kamienia i PVC

5902145004644

750 ml

12

12

5

60

720

Płyn do drewna

5902145004620

750 ml

12

12

5

60

720

Płyn do paneli

5902145004637

750 ml

12

12

5

60

720

Emulsja nabłyszczająca do drewna

5902145004675

500 ml

12

16

5

80

960

Emulsja nabłyszczająca do paneli

5902145004668

500 ml

12

16

5

80

960

Emulsja nabłyszczająca do PVC

5902145004682

500 ml

12

16

5

80

960

Emulsja nabłyszczająca do płytek i kamienia 5902145004699

500 ml

12

16

5

80

960

5902145004651

500 ml

12

16

5

80

960

Zmywacz do podłóg

7

1982
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