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Thermospeed
High-speed diszperzió

s Nagyon jó filmképző tulajdonság 
optimális fényhatással

s Optimálisan polírozható

Thermohospital
Fertőtlenítőszer- és alkoholálló  
műanyag bevonat

s Bevonat kórházi területen
s Magas fény, polírozás nélkül is

Ceradur-compact
Fémsómentes, diszperziós  
ápolószer, erősen szívóképes  
padlóburkolatokra

s Polírozható
s TBEP-mentes
s Utóápolás alaptisztítás 

nélkül

Ceradur-eco
Fémsómentes, diszperziós  
ápolószer

s Polírozható
s TBEP-mentes
s Utóápolás alaptisztítás nélkül
s Különösen környezetbarát
s A DIN 18032 alapján minősített, 

így akár sportcsarnokok  
padlófelületén is alkalmazható

s Osztrák környezetvédelmi jellel

s Értéktartó
s Strapabíró
s Mosásálló
s A felületfertőtlenítő-

szereknek ellenáll

Thermodur-satina
Tompa fényű diszperzió

s Magas szilárdanyag tartalommal
s Tompa fényhatású

Thermodur
Fém-diszperzió

s Magas szilárdanyag tartalommal
s Kitűnő önfényező alapápoló

Thermodur-diamant
Nagyon kemény akrildiszperzió 

s Három dimenziós hálós szerkezetű 
műanyagdiszperzió 

s Tartós, szennyeződésnek ellenálló 
védőréteg

s Extrém kopás- és karcálló 
s Garantált teljesítménynövekedés 

a napi tisztítás során a gyémánt  
hatásnak köszönhetően 

s Környezetkímélő kevesebb alaptisztítás 
következtében

s Nagymértékben ellenáll a felületi- és 
kézfertőtlenítésre használt  
fertőtlenítőszereknek 

s PU-mentes, így könnyen eltávolítható

Verodur-satina
Nagy teljesítményű-diszperzió,  
matt

s Selyemfény
s Jó tömítő hatás
s A DIN 18032 alapján minősített, így 

akár sportcsarnokok padlófelületén  
is alkalmazható

Trend
Fémsómentes ápoló emulzió

s Utóápolás alaptisztítás nélkül
s Optimálisan polírozható
s A DIN 18032 alapján minősített, így akár 

sportcsarnokok padlófelületén is  
alkalmazható

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene
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Minden termék megrendelhető különböző kiszerelésekben is  
(lásd árlista ill. termékismertető).

DIN 18032

DIN 18032

DIN 18032

További kiváló tisztító- és ápoló termékek  
a professzionális bevonatoláshoz:

Kiehl-Legnodur-brillant
Fényes 1-komponensű  
tartós bevonatolószer

Kiehl-Legnodur-satina
Matt 1-komponensű  
tartós bevonatolószer

Thermodur-schwarz
Fémsó tartalmú diszperzió aszfaltra

UW 1233


