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Nega, zaščita in ohranjanje vrednosti
Anti-Aging za naravni kamen
in keramiko

1

ACQUA SEAL – Zaščita pred madeži

1

Zelu učinkoviti impregnator na vodni bazi.
Primeren za vse vrste granita ter marmorja, prav tako
tudi škriljavca.

2

AQ SEAL ‘N’ TONE – Zaščita ter izgled
Impregnator na vodni bazi, ki ne samo, da ščiti kamen,

2

ampak tudi poudari njegovo strukturo ter daje lepši videz.

3

BARRIER – Preprečuje vstop vlage
Sredstvo na vodni bazi, ki se nanese na spodnjo stran kam3

na in preprečuje vstop vlage skozi kamen. Primerno za vse
vrste naravnih kamnov.

4

STAIN GUARD – Sredstvo za zaščito pred vlago
Sredstvo za zaščito pred vlago je primerno za vse vrste na4

ravnih kamnov.

5

SEAL ‘N’ TONE – Zaščita ter izgled
Zelu učinkoviti impregnator na kislinski bazi, ki ščiti kamen
ter mu poudari strukturo ter daje moker videz.
Primeren za vse vrste granita ter marmorja, prav tako

5

tudi škriljavca.

6

SURFACE – Vzdrževanje površine
Sredstvo na vodni bazi za enostavno vzdrževanje površine
naravno obdelanih, lomljenih ter sekanih kamnov.

7

WET STONE – Za moker videz
Sredstvo za povdarjanje tona barve naravnemu kamnu.
Površina kamna tako pride bistveno bolj do izraza.
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GROUT CLEAN - Odstanjevalec cementa

7

Detergent za čiščenje in odstranjevanje ostankov
cementa. Ni primeren za polirane površine.
9

MASTER CLEAN - Za pogosto čiščenje kamna
Detergent za vsakodnevno čiščenje naravnega
kamna, keramike in škriljavca.
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STAIN ERASER Odstranjevalec olja in maščobe
Detergent za odstranjevanje oljnih ter ostalih
maščobnih madežev in kamnitih površin.

11

STAIN REMOVER Univerzalni odstranjevalec
Detergent za odstranjevanje madežev kave,
vina, čaja
ter ostalih organskih spojin iz kamnitih površin.
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12

SOLVENT

STRIPPER

Odstranjevalec

vpitih

madežev.
Sredstvo na kislinski bazi za odstranjevanje
trdovratnejših madežev, kot so vosek in lepila.
Primerno tako za kamnite kot keramične
površine.
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STRIPPER – Odstranjevalec
13

Univerzalni odstranjevalec voska na vodni osnovi.
Primeren za vse vrste površin, tako za polirane
kamne kot za škriljavec in keramiko.

STONE CLEAN 1 Neutralizator
14 Za vsakodnevno čiščenje naravnih površin, ki

uničuje bakterije.
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CLEAN ‘N’ SHINE - Poliranje
15 Osnova za poliranje površin naravnega ter umetnega

kamna.

CREAM STONE - Poliranje delovnih površin
16

Krema za vzdrževanje ter poliranje kuhinjskih pultov,

15

kopalniških površin, miz iz naravnega kamna,...

RE-NEW - Obnovitev površine
17

Polirna pasta za obnovitev vseh vrst poliranih površin.
Primerno za kuhinjske ter umivalniške površine.

STONE CARE KIT – Set za čiščenje
18

Set za vzdrževanje ter čiščenje na vodni osnovi za
polirane kamnite površine. Za kopalnice, kuhinje, mize,
kamine in manjše površine tal.
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ANTI-SLIP Proti zdrsu
19

23

Sredstvo proti zdrsovanju na kislinski bazi. Primerno za vse vrste
poliranih površin granita ter marmorja, keramiko ter umetni kamen.

GRAFFITI-H
20 Sredstvo za odstranjevanje grafitov iz poliranih kamnitih

površin.

GRAFFITI-P
21 Sredstvo za odstranjevanje grafitov iz poliranih kamnitih površin,

ki deluje tudi v nizkih temperaturah.
22

GRAFFITI-W
22 Sredstvo za odstranjevanje grafitov iz poliranih kamnitih površin,

betonov ter naravno obdelanih kamnih.

ALGANET - Odstranjevalec alg
23

Sredstvo za odstranjevanje alg iz naravnih kamnov. Primerno za
zunanje ter notranje kipe, fontane, bazene,...

DESMOG - Za čiščenje fasad
24

Sredstvo na vodni osnovi za čiščenje - osveževanje fasad. Odstranjuje smog ostanke vlage in ogljikovih depozitov.

RUST CLEAN - Odstranjevanje rje
25

Sredstvo za odstranjevanje rje iz naravnih kamnov, tako poliranih kot naravno obdelanih površin.
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SOLVIGEL - Splošni odstranjevalec grafitov
26

Sredstvo za odstranjevanje grafitov, raznih barv, lepil,
gelov ter podobnih sredstev iz površin naravnih kamnov.

PRO-CLEAN 04
27 Visoko alkalni čistilec za podlage naravnega kamna ter

keramike.
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SETI
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