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Smiling House Cleaning Pointing Cement Cleaner

Építkezések során a burkolólapok, csempeburkolók közé fuga kerül, mely egybefüggővé teszi, a felületeket lezárja,
rögzíti a burkolólapokat. A fuga színe sokban befolyásolja az összefüggő felület esztétikus, szép látványát.
Használatuk során azonban a fugák színe elszürkül, elkoszosodik. Nehéz vagy kivitelezhetetlen a fugák
hagyományos tisztító szerekkel történő takarítása.

Erre nyújt megoldást a fugatisztító termékünk alkalmazása, mely természetes vagy mesterséges ásványi
anyagokból készült fugák tisztítására, fehérítésére alkalmas. A fugák visszanyerik eredeti színüket. Megtartásukhoz
ajánljuk a fugaimpregnálóval történő kezelését tisztítás után.

Hatására vízzáró réteget jön létre, mely vízlepergetővé teszi a fugák felszínét. Ezáltal a lerakódások nem tapadnak
meg felületükön.

A tisztítószer savmentes ezért gránit, márvány felületek tisztítására is használható.

Kiszerelése: 500 ml-es szórófejes műanyag flakon raktári készleten. Nagyobb kiszerelés rendelhető.
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Fugatisztító, penészeltávolító
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Fugatisztító

Önthető szilikongumi termékek széles választéka raktárról VIDEÓ

Fugatisztító megvásárolható :

Szilikon szaküzletünkben, cím és elérhetőség

Bondex Kft szilikon bolt
kis és nagykereskedelem, értékesítés

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

Tel./Fax: 06 1 221-9212, 06 1 220-9177, 06 1 273-0504
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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