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Tisztítószer műkőhöz

Smiling House Cleaning Cast Stone Cleaner

A tisztítószer minden összetételű, legyen az szerves vagy szervetlen szennyeződést megszüntet. Savtartalma miatt
csak saválló műkövekből burkolt felületekre ajánljuk. Nagyon hatékonyan eltávolítja a műkő felületén képződött
rozsdafoltokat, vízkövet, és különböző agresszív szennyeződéseket.

Hígítatlan formában alkalmazzuk. A kezelt műkő felületre ecsettel, vagy szivaccsal hordjuk fel a szert.
Természetesen ha a szórófejes kiszerelést választjuk akkor szórással történik a szer felhordása.

Tisztítás végeztével a műkő felületét bő vízzel mossuk le.

Fontos! Mielőtt az egész műkőre felhordanánk a savas tisztítószert, előtte mindig végezzünk egy próbát egy
kevésbé látható felületen.

A megtisztított felületet érdemes a műkő impregnálóval is lekezelni. Felülete vízlepergetővé válik, ezáltal a
szennyeződések nem tudnak megtapadni.

Kiszerelés: 500 ml-es szórófejes, és 1l-es, 5l-es műanyag flakon
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Műkő tisztító

Perisztaltikus szilikon cső gyártás VIDEÓ

Műkő tisztító megvásárolható:

Szilikon szaküzlet címe és elérhetőségei

Bondex Kft szilikon bolt
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, 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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