
TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERMÉKEK  MENNY. 

 

DETERSOAP Szappan az általános faápoláshoz. Koncentrált magasfényű 
tisztítószer olajozott, lakkozott, viaszos felületekhez. A 
DETERSOAP egy koncentrált fertőtlenítő és tisztító oldat, a 
fényes, kezelt padlók tisztításához. Valamennyi anyaghoz 
(terrakotta és kő), valamint viasszal, olajjal és lakkal kezelt 
faanyagokhoz. TELJESÍTMÉNY: a formulában található aktív 
hozzávalók garantálják a fertőtlenítő és tisztító hatást, miközben 
hosszabb ideig fenntartja a kezelés eredeti fényét. 

1 l 

CLEANWAX (neutrális, tíkfa, 
fehér, fekete) 

Viasz speciális faápoláshoz. Viasz emulzió az olajozott vagy 
lakkozott faanyagok konzerválásához. A CLEANWAX egy 
természetes viaszokat és gyantákat tartalmazó O/W emulzió. 
Faápolási termék olajozott és lakkozott beltéri felületekhez 
(parketta - bútorzat – lambéria). TELJESÍTMÉNY: hámlás vagy 
viasz felgyülemlése nélkül újítja fel és tartja karban az eredeti 
kezelés védelmi és esztétikai jellegzetességeit. Az anyagon 
védőréteget képező száraz anyag nem mérgező. Nem bocsájt ki 
magából mérgező vagy kártékony anyagokat a légkörbe. 
Önfényező és újrafényezhető. Terület: 1 l / 30 - 40 m2. 

1 l 

VENETOWAX (kizárólag 
olajozott Veneto esetén) 

A VENETOWAX a természetes viasz és gyanták O/A emulziója. 
Az olajozott fafelületek karbantartásához használatos (parketta – 
bútorzat – burkolat). HASZNÁLAT: az eredeti réteg hámlása 
vagy viasz felgyülemlése nélkül újítja fel és tartja karban az 
eredeti kezelés védelmi és esztétikai jellegzetességeit. Az 
anyagot védő száraz anyag nem mérgező; Nem bocsájt ki 
magából mérgező vagy kártékony anyagokat. Önfényező és 
újrafényezhető. Terület: 1 l / 30 -40 m2. 

1 l 



LIGNOLUX (EX VELUX) Ásványi és növényi viaszokból készült oldószer oldat az olajjal 
és viasszal kezelt fafelületek karbantartása érdekében. 
Tisztítószer az erősen szennyezett impregnált, valamint az olajjal 
impregnált felületek tisztításához; nagyon vékony védő 
viaszréteget alakít ki. Terület: 1 l / 30 – 40 m2. 

1 l 

PULITORE INTENSIVO Koncentrált fertőtlenító tisztítószer egyedi tisztításhoz. 
Valamennyi kezelt fafelület esetében használható. A PULITORE 
INTENSIVO egy koncentrált, víz alapú, mosószeres oldalt, mely 
glikolt, alkoholt, aminokat, emulgeálószereket, kötőanyagokat, 
anionos és nem ionos felületaktív ágenseket és 
fertőtlenítőszereket tartalmaz. Megfelelő valamennyi anyag 
(terrakotta és kő) valamint viasszal, olajokkal és lakkal kezelt 
faanyagok számára. TELJESÍTMÉNY: univerzális tisztítószer az 
olajozott és viaszos faanyagok egyedi tisztításához, számos 
különböző, a vízzel történő hígításától függő alkalmazással. 
Alacsony habzású tisztítószer. Kellemes illatot hagy hátra a 
szobában. 

1 l 

HYDROREP (neutrális, fehér) 
Nem változtatja meg a 
természetes matt bevonatot 

Impregnálás olajjal vagy “természetes” bevonattal (olajozott és 
lakkozott) kezelt padlók számára. A HYDROREP egy spray 
alapú impregnáló viasz, amely intenzív védelmet nyújt a gyakran 
használt, lakkozott (oldószer vagy víz alapú), olajozott vagy 
viaszolt fafelületek számára. A sérült és/vagy összekarcolt 
padlók rendkívüli karbantartásához, valamint a belső díszítéshez 
alkalmazott cserepekhez, kő alapú anyagokhoz is használható. 
A termék kellemes természetes és vízlepergető hatást kölcsönöz 
a felületeknek. Az egyedi formulája megújítja, fenntartja, 
megvédi és visszaállítja a sérült vagy az összekarcolt padlókat. 
Mennyiség: 0,5 literes palack. Terület: 1 l / 30 – 40 m2. 
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KIT DI MANUTENZIONE A készlet tartalma: Detersoap üveg, NATUROIL csomag, gyapjú 
kendő és egy szivacs polírozáshoz. 
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BIOTOP 
Kizárólag olajozott felületekre 

Víz alapú, kosz és folttaszító bevonat faanyagok számára. A 
BIOTOP O/W emulzió növényi viaszt, parafint, zsírsav-észtert és 
nem ionos felületaktív gyantát tartalmaz. FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLET: valamennyi beltéri fafelület (padló, bútorzat, 
strukturális elemek). TELJESÍTMÉNY: egyedi bevonat olaj/viasz 
alapú faanyag alapozókhoz. A vízlepergető, kosz és folttaszító 
kezelés segítségével a fafelületek könnyen tisztíthatóvá és 
visszaállíthatóvá válnak, ezzel megkönnyítve azok 
karbantartását (padló). Újrafényezhető és könnyen tisztítható. 
Nem alakít ki hártyákat vagy fényes rétegeket. Garantált 
természetes kinézetű fabevonat. Víz összetételű. Nem hagy 
maga után nemkívánatos szagokat. A termék nem illékony 
visszamaradó komponensei nem kifejezetten mérgezőek. 
Mérgező vagy kártékony anyagot nem bocsát ki. Terület: 1 l / 30 
- 40 m2. 

1 l 

5 l 

  



NATUROIL Használatra kész javító olaj, olajozott padlók számára. A 
NATUROIL a kopásnak köszönhetően kifáradt vagy sérült 
területek számára egyedi gondoskodást és helyreállítást nyújt. 
TELJESÍTMÉNY: táplálja a faanyagot és visszaállítja a felszín 
védelmét, ezzel meghosszabbítva az alapozás hatékonyságát. 
Terület: 1 l / 30 – 40 m2. 

1 l 

OLAJ-VIASZ ALAPOZÓ 
FÁKON TÖRTÉNŐ 
HASZNÁLATHOZ 

Olaj-viasz alapozó kültéri fákon történő használathoz. Funkció: 
Vízlepergető alapozó, amely az időjárásnak is ellenálló olaj-viasz 
védőréteget képez. Könnyen újrakenhető, anélkül, hogy le 
kellene csiszolni a faanyagot. 
Terület: 

- Nedvszívó vagy durva szemcsés faanyag esetén: 1 l / 8-
10 m2. 

- Nem nedvszívó és olajos faanyag esetén: 1 l / 15 – 20 m2 

1 l 

 


