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Sírkő tisztító

Smiling House Cleaning Tombstone Cleaner

Emlékművek, kripták, síremlékek, szobrok, állandó időjárás változások hatására elvesztik eredeti szépségüket,
esztétikus látványukat. Idővel megfakulnak, elszürkülnek, nedvesedés miatt megjelenik a síremléken a moha, alga.
A lehulló növények levelei idővel megszínezik foltokban a felületet. A por, madárpiszok beívódik a kő pórusaiba.

A sírkőtisztítóval hatékonyan eltávolíthatjuk a rárakódott,  poros és szerves szennyeződéseket. Alkalmazható
természetes (mészkő, gránit, márvány), valamint mesterséges (beton, műkő) ásványi vagy kevert alapanyagokból
készült sírkövekre. Nincs maró hatása ezáltal kíméletes a kényes márványfelületekkel szemben is.

Minden tisztítás előtt a szer kipróbálása ajánlott egy kevésbé látható helyen.

Kiszerelés: 500 ml-es szórófejes, 1l-es, 5l-es műanyag flakon raktári készletről. Nagyobb kiszerelés rendelhető.
Évente többször is használható, de halottak napja előtt illendő egyszer.

Alkalmazható mindenféle sírkőhöz, síremlékhez, sírbolthoz, kriptához, szobrokhoz.
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Bondex szilikon bolt
kis és nagy kereskedelem, megrendelés felvétel és értékesítés

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

Tel./Fax: 061 221-9212, 061 220-9177, 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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