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Falfirka elleni impregnálószer

Smiling House Wall Antigrafiti Concentrate

Épületeinket, fal kerítéseinket, homlokzatokat, aluljáróinkat, műemlékeinket megvédi a graffitiktől, falfirkáktól. Az
impregnáló használata előtt a tisztításhoz érdemes alkalmazni a falfirka tisztítószert.  Az impregnáló  alkalmas
minden olyan felületre ami ásványi eredetű építőanyagból készült és jó a nedvszívó képessége.

A termék kettős rendszerű: egy vízlepergető bázist, és egy lemosható keményviasz réteget képez. A felület kezelése
után a falfirka könnyen eltávolíthatóvá válik. A szer nem engedi a felület mélyebb szerkezeteibe hatolni a festéket.

Nagynyomású mosóval könnyen eltávolítható a szennyeződés. A vízhatlan felület megakadályozza a koszos
mosóvíz bejutását a fal pólusaiba.

A koncentrátum 1:2, 1:4 arányban hígítható vízzel.

Kiszerelése: 1l-es, 5l-es műanyag flakon, rendelhető.
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Falfirka elleni impregnálószer

Hőálló szilikon lapok gyártása VIDEÓ

Falfirka elleni falvédő impregnálószerek szaküzlete

Szilikon bolt címe, elérhetőségek

Bondex Kft. szilikon szaküzlet
kis és nagykereskedelme, értékesítés

Cím: 1078 Budapest, Murányi utca 48.
Nyitvatartás magán és ipari vásárlóknak:
Hétfőtől-Péntekig 7:30 órától – 16 óráig  Sz-V:  zárva

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 061 273-0504
Mobil: 06 20 433-0413, 06 20 922-6073
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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