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Szilikonos klinker olaj

Smiling House Klinker Oil

Klinkertégla ápolószere, a tégla felületét újjá varázsolja!

Gyártásuk során a hagyományos dísztéglákat  jóval nagyobb hőfokon égetik mint a sima falazó téglákat, mégis
megmarad a nagy nedvszívó képessége. A váltakozó időjárásnak kitett felületeken idővel megjelenik a só
kicsapódás, moha, penész. Később a tégla málása, töredezése is elkezdődik.

Ezen problémák megelőzésére illetve megakadályozására ajánljuk a dísztégla ápolószerét a Klinker Oil-t. A szer két
részből tevődik össze. Tartalmaz szilikont, és egy speciális oldószert. A két komponens hatása révén a kezelt felület
vízlepergetővé válik, megakadályozva a tégla szerkezetének további nedvesedését, vizesedését. Hatására
elkerülhető a fagykárosodás, elkoszosodás. Újkori szépségét sokáig megtartja a szilikonos ápolószer
használatával.

Kiszerelése: 500ml-es, 1l-es illetve nagyobb műanyag flakonos kiszerelésben is megrendelhető.
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Tégla ápoló klinker olaj

Szilikon lap préselés VIDEÓ

Klinker olaj megvásárolható: 

Bondex Kft szilikon üzlet cím, elérhetőség :

Bondex szilikon szaküzlet
nagy és kiskereskedelme, 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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