
Plastik
USUWA WSZELKIE ZABRUDZENIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Niezwykle skuteczny preparat do czyszczenia przedmiotów z tworzyw sztucznych (plastiku).
Doskonale sprawdza się do mycia ram okiennych, drzwi, parapetów, rolet, żaluzji, mebli kuchennych, 
blatów czy sprzętu sportowego (deskorolka, deska surfingowa, narty). Odświeża powierzchnię nie 
powodując efektu zmatowienia. Skutecznie usuwa brud, ślady nikotyny, zacieki.

Zalecenia: W przypadku wątpliwości czy preparat można zastosować na danej powierzchni należy przeprowa-
dzić próbę działania na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. Przechowywać i transportować  w oryginal-
nym opakowaniu, w pozycji pionowej.
Pojemność: 500ml

Szyby, lustra, szkło
DO WSZYSTKICH RODZAJÓW POWIERZCHNI SZKLIWIONYCH I LUSTER

Doskonały preparat, dzięki któremu okna, lustra, szyby i inne powierzchnie szkliwione odzyskają 
nieskazitelny połysk. Nie pozostawia smug. Może być stosowany również do powierzchni 
emaliowanych. Usuwa brud, tłuszcz, a także ślady po owadach. Szybkoschnący. Opóźnia powstawa-
nie śladów po deszczu.

Zalecenia: Nie stosować do ekranów LCD. Przechowywać  i transportować w oryginalnym opakowaniu w pozycji 
pionowej.
Pojemność: 500ml

Kominek
ROZPUSZCZA OKOPCENIA, SADZĘ I TŁUSZCZ

Szybko i skutecznie rozpuszcza zaschnięty tłuszcz, wszelkie okopcenia i sadzę. Doskonale nadaje się 
do czyszczenia kominków, szyb kominkowych, wkładów oraz cegieł i kamienia w obudowach. Prepa-
rat w postaci pianki, która nie spływa z czyszczonej powierzchni.

Zalecenia: Nie stosować na powierzchniach malowanych, lakierowanych, z surowego aluminium, cynku i miedzi. 
W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę działania na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. 
Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej.
Pojemność: 500ml

Grill
BŁYSKAWICZNE ODTŁUSZCZANIE

Szybko i bez problemów usuwa nawet przypalony tłuszcz, a także wszelkie pozostałości po grillowa-
niu. Może być stosowany również do czyszczenia blach, rożnów i akcesoriów do grilla. Preparat 
w postaci pianki.

Zalecenia: Nie stosować na powierzchniach z kamienia naturalnego, a także malowanych, lakierowanych, 
z surowego aluminium, cynku i miedzi. W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę działania na niewielkiej 
i mało widocznej części podłoża. Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, w pozycji 
pionowej.
Pojemność: 500ml
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to wysoce skuteczne i niezawodne preparaty, które poradzą sobie z różnego 
rodzaju zabrudzeniami. Zostały opracowane specjalnie dla potrzeb najbardziej 
wymagających klientów. Przygotowane z dbałością o każdy szczegół, 
aby czyszczenie wszelkiego rodzaju powierzchni domowych przebiegało 

sprawnie, było skuteczne i zapewniało długotrwały efekt.

Odpowiednio dobrany produkt i jego właściwe zastosowanie sprawią, że Twój 
dom, łazienka i kuchnia nabiorą blasku.

Odtłuszczacz
USUWA TŁUSTY BRUD I TŁUSZCZ

Skutecznie działający preparat do usuwania tłuszczu i tłustego brudu zarówno pochodzenia roślinne-
go, jak i zwierzęcego. Nie spływa z powierzchni pionowych. Preparat może być stosowany do blatów 
kuchennych, elementów wyposażenia kuchni, takich jak kuchenki, okapy, piekarniki, do sprzętów AGD, 
a także do płytek ceramicznych.

Zalecenia: W przypadku wątpliwości czy preparat można zastosować na danej powierzchni należy przeprowadzić 
próbę działania na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. Nie stosować w przypadku przeciwwskazań 
producenta sprzętu kuchennego. Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej.
Pojemność: 500ml

Piekarnik
CZYŚCI I ODTŁUSZCZA

Szybko i bez trudu usuwa tłusty brud, zaschnięty i przypalony tłuszcz z piekarnika, rusztu oraz blach. 
Preparat w postaci pianki, która nie spływa z pionowych powierzchni, ułatwiając działanie produktu.

Zalecenia:  Nie używać do czyszczenia kuchenek mikrofalowych, a także obudowy piekarnika. Nie stosować na  
powierzchniach z surowego aluminium, cynku i miedzi. W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę działania 
na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, 
w pozycji pionowej.
Pojemność: 500ml

Pleśń
DO FUG, ŚCIAN I INNYCH ZAWILGOCONYCH POWIERZCHNI

Doskonały preparat do usuwania pleśni. Zapobiega jej rozprzestrzenianiu. Preparat może być stoso-
wany do wszelkiego rodzaju fug, uszczelek silikonowych, ścian i tynku.

Zalecenia: Unikać kontaktu z powierzchniami metalowymi, barwionymi i aluminium. Nie stosować na żaluzjach 
okiennych, farbach z połyskiem, fugach pomiędzy płytkami z kamienia naturalnego oraz w przypadku przeciw-
wskazań producenta wyrobu. Podczas czyszczenia jasnych i elastycznych fug może dojść do powstania 
brązowego zabarwienia. Odbarwia kolory na materiałach tekstylnych. W przypadku wątpliwości czy preparat 
można zastosować na danej powierzchni należy przeprowadzić próbę działania na niewielkiej i mało widocznej 
części podłoża. Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej. Butelki 
nie można wykorzystywać ponownie.
Pojemność: 500ml

Odkamieniacz
DO ARMATURY ŁAZIENKOWEJ I KUCHENNEJ

Zalecenia: Nie stosować na powierzchniach z kamienia naturalnego, ołowianych, malowanych, wrażliwych na 
kwasy oraz gdy istnieją przeciwwskazania producenta wyrobu. W przypadku wątpliwości przeprowadzić próbę 
działania na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. Przechowywać  i transportować w oryginalnym opako-
waniu, w pozycji pionowej.

Silnie skoncentrowany i niezawodnie działający preparat. Szybko i skutecznie usuwa nawet grubą 
warstwę osadu wapiennego. Do stosowania miejscowego wyłącznie na powierzchniach pokrytych 
osadem. Świetnie sprawdzi się w łazience - wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, baterie, umywalki, 
muszle WC, fugi, płytki (z wyjątkiem wapiennych). Może być stosowany również w kuchni. Nie spływa
z powierzchni pionowych. Nie wymaga szorowania!

Pojemność: 500ml

Fugi
USUWA WSZELKIE ZABRUDZENIA I ODŚWIEŻA KOLOR

Niezwykle skuteczny środek, który czyści, odwapnia, odtłuszcza i odświeża kolor fug. Może być stoso-
wany w każdym pomieszczeniu, w którym znajdują się płytki. Odpowiedni zarówno do spoin ściennych, 
jak i podłogowych.

Zalecenia:  Nie stosować do spoin zabezpieczonych specjalnym impregnatem "na wysoki połysk", a także do fug 
pomiędzy płytkami z kamienia naturalnego. W przypadku kolorowych spoin nanieść preparat na niewielki 
fragment i kontrolować stopień wybielenia. Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu, 
w pozycji pionowej.
Pojemność: 500ml

Kabina prysznicowa
ODWAPNIA, CZYŚCI, NABŁYSZCZA

Szybko i bez trudu usuwa osady z wody, mydła, kosmetyków. Nie wymaga szorowania! Pozostawia 
idealnie czystą, błyszczącą i higieniczną powierzchnię. Jednocześnie tworzy warstwę ochronną, która 
znacząco ogranicza tworzenie się nowych osadów. Można go stosować do wszystkich urządzeń 
sanitarnych - kabin szklanych i plastikowych, brodzików, wanien, umywalek, armatury, płytek ściennych, 
fug.

Pojemność: 500ml

Zalecenia: Nie stosować na powierzchniach z kamienia naturalnego. W przypadku wątpliwości przeprowadzić 
próbę działania na niewielkiej i mało widocznej części podłoża. Przechowywać i transportować w oryginalnym 
opakowaniu, w pozycji pionowej.
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