
Füstnyom és korom eltávolító
szilikongumi.com /szilikon-termekek/szilikon-bazisu-tisztito/korom-eltavolito/

Smiling House Cleaning Smoke & Sootb Remover

Használható kerti grillekhez, kályhacsövek falba történő bevezetésénél, kandalló körüli falfelületekhez, ipari
konyhák falainak tisztításához, autópályák, aluljárók és hidak korom eltávolításához.

Vizes bázisú tisztítószer. Az autópályák és utak mentén felállított mellvédek, betonkerítések, kőfalak hang, és
porfogó valamint töltések leomlásának, megakadályozására épülnek.

Igénybevételük nagy. A mindennapos hatalmas forgalom miatt gyorsan elkoszolódnak az autók kipufogó füstje
miatt. A por, korom, füst, a felverődő szennyeződések, hamar rárakódnak a felületekre, és lehangoló látványt
nyújtanak.

A füst és korom eltávolító tisztítószer használatával a felületekről súrolás és kefélés nélkül könnyedén eltávolíthatók
a makacs szennyeződések.

A tisztítószer alkalmazható háztartásokban is. Belső helyiségekben is használható mivel szagtalan.

Kőből készült kerti grillek, kandallók körüli fal tisztításához ideális tisztító anyag.

Kiszererelés: 500 ml-es szórófejes, 1l-es műanyag flakon raktárról azonnal elvihető. Nagyobb kiszerelés rendelhető.
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Korom eltávolító

Színes szilikon lemez gyártás VIDEÓ

Smiling House füstnyom és korom eltávolító megvásárolható:

Szilikon szaküzletben, cím és elérhetőség

Bondex szilikon szaküzlet és bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig,  Sz-V: Zárva
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Telefon /Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 0620 433-0413, 0620 922-6073
E-mail: szilikontechnika@t-online.hu

© 2017 Bondex Kft. Minden jog fenntartva. 
A Bondex Kft. web oldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése
szerző jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában
történő felhasználása kizárólag a BONDEX KFT. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bondex Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő, vagy azokat sértő használat
szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Bondex Kft. minden tudomására jutott
jogsértéssel szemben fellép. 

Kövessen minket közösségi oldalainkon keresztül, figyelje kiemelt híreinket és ossza meg tartalmainkat!
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