Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Bio intenzívtisztító
Bio-Intensiv-Reiniger

Koncentrált, foszfát- és oldószermentes, biológiailag lebomló általános tisztítószer mindenféle kerámiaburkolaton, fémen, műanyagon, fán
stb. található szennyeződéshez.

BR 711

•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
kb. 20 m2/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

711

397 kg

5 700 Ft/l

Olaj- és zsír eltávolító

Speciális tisztítószer olaj, zsír és viasz okozta szennyeződések kerámiaburkolatokról, betonfelületekről, egyéb ásványi alapú aljzatokról,
természetes és betonkőlapokról, stb. történő eltávolításához.

Öl- und Wachs-Entferner

Szórófejes flakon: 1 l (4 db/karton)

• feloldja és vízzel eltávolíthatóvá teszi a szennyeződéseket
• használatra kész
• kül- és beltérre

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

WE 715

erőteljesen szennyoldó
biológiailag lebomló
kül- és beltérre
RK és
az RK és RE listán szereplő termékekhez ajánlott tisztítószer

Anyagszükséglet:
7 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

715

432 kg

3 745 Ft/l

Szaniter tisztító

Savas tisztítókoncentrátum fürdőszobák, zuhanyzók, úszómedencék,
mellékhelyiségek, csempézett, munka és közösségi helyiségek takarításához és fertőtlenítéséhez.

Sanitär-Reiniger

SR 716

Anyagszükséglet:
15 – 30 m²/l
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Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

•
•
•
•

Flakon: 1 l (4 db/karton)

polírozás nélkül fényesít
biológiailag lebomló
nagyon gazdaságos a rendkívüli tisztító hatása miatt
kül- és beltérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

716

441 kg

4 057 Ft/l

Szórófejes flakon: 1 l (4 db/karton)

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Tűzálló kerámia- és
üvegtisztító
Kaminglas-Reiniger

KR 633

Lúgos, felhasználásra kész, aktív tisztító részecskéket – mint pl.: zsír és
szennyeződés eltávolító hatóanyagok – tartalmazó tisztítószer. Gyorsan,
hatásosan távolítja el a kormot és más égési maradványokat.
Ajánljuk kandallók és kályhák üvegeinek,
mikrohullámú, grill vagy hagyományos sütők üveglapjainak, Ceran®
főzőlapok valamint mindenfajta tűzüveg tisztásához.
•
•
•
•
•

Anyagszükséglet:
kb. 15 m²/l

hatásosan tisztítja a kormot
hosszan tartó hatás
mindenfajta tűzálló üveghez
Ceran® főzőlaphoz
kül- és beltérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

633

212 kg

4 508 Ft/db

Szórófejes flakon: 0,5 l (4 db/karton)

Csempe és kerámia burkolatokhoz
Grundreiniger

GR 701

Sokoldalúan alkalmazható, vízzel hígítható tisztító koncentrátum.
Erősen szennyezett és igénybevett burkolatok tisztításához, alkalmi takarításához.
• eltávolítja az olaj és zsír okozta szennyeződéseket, viaszt,
kátrányt, ápolószer maradványokat stb.
• kerámia, természetes kő és beton burkolatokhoz
• előtisztításhoz lap-a-lapon konstrukcióknál
• kül- és beltérre

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

Alaptisztító

Anyagszükséglet:
10 – 50 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

701

564 kg

3 449 Ft/l

Tisztító és
felmosószer

Nagyon kiadós, környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum
kerámiacsempékhez és járólapokhoz, téglacsempéhez, agyag és klinker
lapokhoz, betonkövekhez és terrazzohoz.

Wischpflege

WP 707

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig

•
•
•
•

Flakon: 1 l (4 db/karton)

egy munkamenetben tisztít és ápol
tartós használatra
nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
kül- és beltérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

707

523 kg

3 449 Ft/l

Flakon: 1 l
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Csempe és lap
impregnálószer
Fleckstopp

FS 714

Speciális impregnálószer jó nedvszívóképességű, ezért foltosodásra
hajlamos, durva kerámia padló- és falburkolatok, mint pl. cotto, klinker
stb. lapok, természetes kövek (márvány, mészkő, gránit) folttaszító
kezeléséhez.
• olaj-, zsír- és víztaszító
• UV- védelem, fakulást gátló
• kül- és beltérre
Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

714

408 kg

9 000 Ft/l

Cementfátyol
eltávolító beltér

Koncentrált, aktív savas tisztítószer cementmaradványok, rozsda- és
vízkőlerakódások, zsír- és szappanmaradványok, általános szennyeződések és lerakódások ill. különböző kivirágzások savakra nem érzékeny
felületekről való eltávolításához, mint pl. csempe, klinker, tégla, agyag
és cotto lapok, mosott beton, természetes kőlapok (gránitok), műanyagok, műgyantakötésű csempék és járólapok, króm és acél, stb.

ZementschleierEntferner Innen

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

ZE 718

Flakon: 1 l (4 db/karton)

• különösen alkalmas építkezések utáni takarításhoz átlagos
szennyeződés esetén
• főképpen beltéri használatra
• sósavmentes, használatakor nem képződik gőz

Anyagszükséglet:
10 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

718

564 kg

2 508 Ft/l

Epoxifátyol
eltávolító

A csempére odaszáradt és megszilárdult epoxigyanta maradványok
eltávolításához.

EpoxiSchleierentferner

•
•
•
•

ESE 548

Flakon: 1 l (4 db/karton)

kül- és beltérre
koncentrátum
sima és strukturált felületekről való maradvány eltávolításra
epoxigyantával fugázott burkolatok utólagos tisztításához

Rend. sz.

Anyagszükséglet:
10 l vízhez kb. 200-300 ml
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Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

548

Kiszerelés
Flakon: 0,25 l
Flakon:

1l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Karton

Nettó ár

4 db

10 547 Ft/db
28 438 Ft/l

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Gres kőporcelán lapokhoz
Gres tisztító- és
ápolószer
FeinsteinzeugPflege-Reiniger

FPR 708

Tisztító és ápoló koncentrátum átlagos szennyezettségű gres kőporcelán burkolatok mindennapi ápolásához. Csíkképződés nélkül oldja fel
és távolítja el a különböző szennyeződéseket, vékony olaj, zsír, gumi és
cipőtalp okozta csíkokat.
•
•
•
•

csíkmentesen tisztít és ápol egy munkamenetben
mindennapi ápoláshoz
nem képez réteget a burkolaton
a tisztított felületek rendszeres használat esetén szebbek és
ellenállóbbak lesznek
• mindennapi ápoláshoz
• biológiailag lebomlik, oldószermentes
• kül- és beltérre

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

708

540 kg

3 449 Ft/l

Gres intenzív tisztító
és ápolószer

Feloldja és eltávolítja az olaj- és zsírrétegeket, gumi és cipő okozta szen�nyeződést, polimer és viaszrétegeket, önfényesítő emulziókat, nehezen
eltávolítható foltokat stb. a kőporcelán gres felületekről. Erős igénybevételnek kitett felületek rendszeres és időnkénti tisztításához.

FIR 713

•
•
•
•
•

biológiailag lebomló
oldószermentes
nagyon kiadós
tisztítógépekhez is
kül- és beltérre

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

FeinsteinzeugIntensiv-Reiniger

Flakon: 1 l

Anyagszükséglet:
5 –15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

713

522 kg

3 304 Ft/l

Gres kőporcelán
impregnáló

Impregnálószer speciálisan kőporcelán gres burkolatokhoz,
amelyek számára hosszan tartó védelmet nyújt a víz, olaj, zsír és egyéb
szennyeződésekkel szemben.

FeinsteinzeugFleckstopp

FFS 719

•
•
•
•

Flakon: 1 l (4 db/karton)

megkönnyíti a felületek ápolását, nem csillog
különösen alkalmas frissen burkolt vagy polírozott felületekhez
speciális olaj- és zsíreltávolító összetevőkkel
kül- és beltérre

Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Anyagszükséglet:
20 – 30 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

719

432 kg

9 155 Ft/l

Flakon: 1 l (4 db/karton)
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Természetes kövekhez
Natúrkő impregnáló
NatursteinFleckstopp

NFS 704

Átlátszó impregnálószer speciálisan márvány, természetes és betonkő
burkolatokhoz. Hosszan tartó védelmet nyújt az olaj-, zsír- és vízfoltok
ellen.
• foltok elleni védelem és az ápolás megkönnyítése érdekében
• UV-védelem, fakulást gátló
• kül- és beltérre
Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

704

540 kg

10 147 Ft/l

Natúrkő színélénkítő

Speciális termék olyan természetes kőburkolatok színének és struktúrájának elmélyítéséhez, amelyek fakónak és színtelennek hatnak
vagy amelyeket egy polírozott felülethez kell igazítani.

NatursteinFarbvertiefer

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

NFV 705

Flakon: 1 l (4 db/karton)

• nedvszívó, porózus, természetes és beton kőburkolatokhoz ill. márványhoz
• élénkíti a természetes színt és struktúrát
• a felületet víz- és szennytaszítóvá teszi
• nem fényesíti a felületet
• kül- és beltérre
Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét

Anyagszükséglet:
kb. 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

705

480 kg

5 712 Ft/l

Natúrkő tisztító- és
felmosószer

Környezetbarát tisztító- és ápolókoncentrátum mindenféle márvány,
természetes és beton kőburkolathoz. Gyors tisztítás és hosszantartó
ápolás egy munkamenetben.

NatursteinWischpflege

NWP 706

Anyagszükséglet:
1.000 m²/l-ig
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•
•
•
•

Flakon: 1 l (4 db/karton)

nem képez réteget a burkolaton, nem lúgos
tartós használatra
biológiailag lebomlik
kül- és beltérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

706

528 kg

3 449 Ft/l

Flakon: 1 l

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Cotto burkolatokhoz
Cotto impregnálószer
Cotto-Extraschutz

CE 736

Kiegészítő impregnálószer minden kezeletlen, jó nedvszívóképességű cotto, terrakotta, agyag és agyagtégla burkolathoz,
kályhacseréphez és hasonló felületekhez, különösen foltosodásra alkalmas helyiségekben, mint pl. konyha és étkező.
• a jó nedvszívóképességű burkolatokat maximálisan védi a foltosodás ellen
• mindig a Sopro Cotto-Deckwachs-szal történő végkezelés előtt visszük
fel
• oldószermentes
• beltérre

Anyagszükséglet:
10 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

736

516 kg

10 437 Ft/l

Cotto kifugázást
könnyítő

Oldószermentes impregnálószer, mely megkönnyíti a cotto, terakotta,
agyag és agyagtégla lapok lemosását fugázás után.

Cotto-Ausfughilfe

• megvédi a szívóképes burkolatokat a fugázó anyag által okozott szennyeződéstől
• biztosítja a fugázó anyag oldalirányú tapadását
• biológiailag lebomlik
• kül-és beltérre
Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

CA 737

Flakon: 1 l

Anyagszükséglet:
5 – 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

737

516 kg

3 600 Ft/l

Cotto tisztító- és
ápolószer

Oldószermentes ápolószer koncentrátum viasszal kezelt cotto,
terrakotta, agyag és agyagtégla lapok időnkénti felfrissítéséhez.

Cotto-Pflegemilch

• telített színű, friss kinézetet biztosít a burkolatoknak
• növeli a felületkezelt burkolatok védettségét
• beltérre

CP 738

Anyagszükséglet:
kb. 20 m²/l
Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Flakon: 1 l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

738

516 kg

4 508 Ft/l

Flakon: 1 l
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Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Cotto önfényesítő
Cotto-Deckwachs

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

CD 742

Anyagszükséglet:
kb. 10 m²/l kétszeri felhordás esetén

Használatra kész viasztermék cotto, terrakotta, agyag és agyag-tégla
lapok és hasonló burkolatok önfényesítő, hosszan tartó védelmére.
Gyárilag előkezelt vagy viasszal lekezelt cotto lapokhoz is használható.
•
•
•
•

intenzívvé teszi a természetes színeket
kifejezetten kopásálló
oldószermentes
beltérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

742

520 kg

7 055 Ft/l

Flakon: 1 l

sz. Kiszerelés
KültériRend.
felhasználásra
738
Flakon: 1 l

Pflaszterfugázást
könnyítő
Pflaster-Fughilfe

FH 867

Raklap 

Nettó ár

516 kg

Ft/l

A Sopro PflasterFughilfe vízszerű, erősen lúgos kémhatású termék, nedvszívó kövezetek – beton, természetes kövek – átmeneti hidrofóbizálá
sára. A felületeket a kezelés után könnyebb kifugázni.
Sopro PflasterFughilfe beszívódik az ásványi flaszterkövezetbe és ezáltal
víztaszítóvá válik és könnyebb lemosni. Falra, padlóra sokszögben lerakott természetes kövekhez is.
•
•
•
•

falra, padlóra
kenhető, szórható
gazdaságos felhasználás
cement alapú, diszperzió tartalmú vagy epoxi tartalmú
Sopro flaszter fugázó anyagokhoz
• kültérre

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l
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Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

867

Kanna: 5 l

509 kg

2 998 Ft/l

Flakon: 1 l (4 db/karton)

522 kg

3 717 Ft/l

Szállítás és tárolás alatt
fagytól védeni kell.

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Cementfátyol eltávolító kültér
ZementschleierEntferner Außen

ZA 703

Koncentrált, extra erős, savas tisztítószer cementfátyol-, mész- és
habarcsmaradványok, kivirágzás, valamint mindenféle savra érzékeny
felületen lévő makacs szennyeződés – mint pl.: kerámia csempék és
lapok, klinker, mozaik, gránit, cotto, természetes kövek és műkő – eltávolításához.
•
•
•
•

extra erős, gyorsan hat
erős szaga miatt kültéri felhasználása javasolt
a frissen lerakott csempe és járólap első takarításához
csak kültérre

Anyagszükséglet:
5 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

703

558 kg

2 703 Ft/l

Klinkerolaj

Használatra kész speciális termék matt, máz nélküli agyag- és klinkerlapok, agyagcsempe és hasonló máz nélküli kerámia felületek színének felfrissítéséhez és elmélyítéséhez falon vagy aljzaton.

Klinkeröl

KL 709

Flakon: 1 l (4 db/karton)

• nem képez filmréteget vagy csillogást
• könnyebben ápolhatóvá és a foltokkal szemben
ellenállóbbá teszi a burkolatot
• beltérre és fedett külső helyiségekhez
Figyelem!
Burkolaton csak a teljes kiszáradás után használjuk!
(általában a burkolástól számítva 4-6 hét)

Anyagszükséglet:
5 – 10 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

709

Kanna: 5 l

432 kg

3 304 Ft/l

Flakon: 1 l

456 kg

4 196 Ft/l
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Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

Figyelem:
A keletkező gőzök rozsdásodást idézhetnek elő.
Ügyeljenek az alkalmazott koncentrációra!

Tisztító-, ápoló és impregnáló szerek
Rozsdaeltávolító
Rostumwandler

RU 632

Savtartalmú, reoxidáló kőtisztító speciális, rozsdamentesítő ös�szetevőkkel. Ajánljuk vastartalmú természetes kövek esetén a rozsda
eltávolítására illetve saválló aljzatnál a rozsda által okozott elszíneződés
megszüntetéséhez.
Meggátolja a szögek illetve más vasrészek okozta rozsdafoltok kialakulását.

Tisztító- ápoló és impregnáló szerek

•
•
•
•

Anyagszükséglet:
7 – 15 m²/l

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

632

624 kg

4 659 Ft/l

Erős kültéri tisztítószer

Erős hatású, savtartalmú tisztítószer, mely eltávolítja a kivirágzásokat, kéregképződményeket, habarcs- és betonmaradékokat és a közönséges szennyeződést számos savra érzékeny felületről, mint pl.: természetes kövek, beton, falazat, teraszok, homlokzatok, klinker, csempe stb.
Az alkalmazás módjától függően vízzel hígítható.

Kraftreiniger
Außen

KA 631

Anyagszükséglet:
30 – 50 m²/l
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hatásosan távolítja el a rozsdát
tartós hatású
meggátolja újabb rozsdafolt kialakulását
bel- és kültérre

Az árak az ÁFA összegét
nem tartalmazzák!

•
•
•
•
•

Flakon: 1 l (4db /karton)

hatásosan tisztít
extra erős koncentrátum
a tisztítás után vízzel lemosható
oldószermentes
kültérre

Rend. sz. Kiszerelés

Raklap 

Nettó ár

631

564 kg

6 007 Ft/l

Flakon: 1 l (4db /karton)

