Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,
ápoláshoz és higiéniához

Professzionális termékrendszerek
tökéletes tisztításhoz,
ápoláshoz és higiéniához

Kiehl-Parketta

Vaxeltávolító

Folyékony nemes keményvax

s Illat- és aromamentes oldószer
s Eltávolítja az oldószertartalmú
vaxokat, kátrányt, olajat, a bitumen
és a cipőnyomokat
s Csak oldószerálló felületeken
használható

s
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Kiehl-Wax-Ex

Johannes KIEHL KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Fa-/
parkettaápolás és tisztítás
www.kiehl-group.com

KIEHL Hungary Kft.
Ganz Ábrahám u. 4/12
H-2142 Nagytarcsa (Bp.)
Tel. +36 1 / 348-08 41
Fax +36 1 / 348-08 42
hu@kiehl-group.com

Kiváló oldószervax
Könnyen kezelhető
Könnyen behatol a burkolatba
Kezeletlen és vaxolt, olajozott és vaxolt,
zárolt és vaxolt eredeti fafelületekre
belső területeken

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege
und Hygiene

Kiehl-Basic-Oil

Kiehl-PurOil

Impregnáló olaj

Vízbázisú impregnáló ápoló olaj

s Alapolajozásra ill. utólag olajjal
bevonásra
s Megújuló nyersanyag forrásokból
származó
s Kihangsúlyozza a színt
s Könnyen behatol a burkolatba
s Jó tömítő hatás
s Kiszáradási idő
csak 1-3 nap

s Kiszáradás után teljesen illatmentes
s Nehézfém-, oldószer-, pigment-,
formaldehidmentes
s Faburkolatok újraolajozásához
s 2 óra elteltével járható, 1 nap
elteltével mosható a felület
s Európai környezetvédelmi jellel

EU Ecolabel:
DE/044/012

Kiehl-ParkettinKoncentrátum

Tisztító-, ápolószer faburkolatokra

Vízbázisú filmképző faápoló olaj

s Magasfokú ápolás és védelem
a nedvesség ellen
s Kezelt fafelületekre, kész parkettákra
és laminátokra
s Szennytaszító
s Csúszásgátló a DIN 18032 alapján

Kiehl-Legnodur-brillant
Fényes 1-komponensű
tartós bevonatolószer
s Csak olajozott és zárt faburkolatokra
s Magas szilárdanyag tartalom
s Lakkszerűen szárad

Kiehl-Legnodur-Titan
Selyemfényű 2-komponensű
tartós bevonatolószer
s Nagyon magas kopás és
vegyszerállóság
s Kézfertőtlenítőszereknek ellenálló
s Olajozott és lezárt fafelületekre
s Egységes selyemfényű filmréteg,
lakkszerűen szárad

032
DIN 18

Kiehl-Eco-Refresher
s Minden európai fafajta ápolására
s Nehézfém-, oldószer-, pigment-,
formaldehidmentes
s 2 óra elteltével járható, 2 nap után
mosható a felület
s Európai környezetvédelmi jellel

s Tökéletes faápolás
s Legmodernebb termékek

Kiehl-Parketto-care-satina
Matt tisztító-,
ápolószer faburkolatokra

Kiehl-Legnodur-satina
Matt 1-komponensű
tartós bevonatolószer

s Szakszerűen zárolt eredeti
és kész-parketták ápolásához
és bevonatolásához
s Hosszan tartó matt hatás
s Tisztán vagy hígítva használható
s TBEP-mentes

s Csak olajozott és zárt faburkolatokra
s Magas szilárdanyag tartalom
s Lakkszerűen szárad

EU Ecolabel:
DE/044/010

Kiehl-Legnomat

Kiehl-Parketto-cleanKoncentrátum

Gépi tisztítószer faburkolatokhoz

1000 L

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

200 L

s Szakszerűen zárolt eredeti és
kész-parketták ápolásához
és bevonatolásához
s Tisztán vagy hígítva használható
s Fémsómentes műanyag diszperzió
s TBEP-mentes
s Csúszásgátló a DIN 18032 alapján

5L

EU Ecolabel:
DE/020/201

Tisztító-,
ápolószer faburkolatokra

032
DIN 18

10 L

UW 1214

Kiehl-Parketto-care

1L

Nagy tisztítóhatás
Szappan és ápoló összetevőkmentes
Anyagkímélő
Európai és osztrák környezetvédelmi
jellel

0,75 L
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s Építkezés utáni gépi és napi tisztításra
s Kezeletlen, olajozott és zárt
faburkolatokra
s Szakértői
minősítéssel

0,5 L

Parketta és laminált tisztítószer

