SOLUȚII DE CURĂȚARE
Întreținere și îngrijire
DeSalin Gel Rust Remover

DeSalin®K

DeSalin® C

Gel pentru îndepărtarea ruginii cu greutate redusă.

Curățarea suprafețelor și îndepărtarea reziduurilor.

Curățarea suprafețelor și îndepărtarea eflorescențelor.

Îndepărtarea ruginii este adesea dificilă: barele de oțel dezvăluite sub un fascicul

Soluție nanotehnologică profesională care curăța și îndepărtează resturile de

DeSalin C este o soluție nanotehnologică destinată curățării suprafețelor.

orizontal de legătură, suprafețele verticale de oțel sau chiar șuruburile vechi sunt

vopsea, adeziv de pe suprafețele de beton, piatră, zidărie și tencuieli, gresie și

DeSalin C este un produs pe bază de apă, ce conține un acid natural, în formă

rareori accesibile printr-un procedeu tradițional care curge. DeSalin Gel pentru

faianță. Se poate folosi și pentru curățarea petelor de pe suprafețe porțelanate.

concentrată. Este o formulă eficientă pentru curățarea suprafețelor din beton,

îndepărtarea ruginii poate rămâne fără să picure chiar și pe o placă de beton

Pentru pete persistente și pete în porii adânci ai suprafeței, folosiți DeSalin®T.

piatră naturală sau artificială, zidărie, tencuieli, mortar sau stuc. Este soluția

deasupra capului și să îndepărteze rugina în mod efectiv. În afară de acțiunea sa
ca agent de îndepărtare a ruginii, ingredientele sale active ajută Ia transformarea

ideală pentru îndepărtarea depunerilor de săruri minerale. Mucegaiul și
SE POATE DILUA PÂNĂ LA 1:5 ( 1 parte soluție DeSalin®K + 4 părți apă)

microorganismele sunt îndepărtate cu succes. Se poate folosi în încăperi de

timpurie. Prin urmare, în afară de a fi un remover, previne, de asemenea,

Ambalare:

fără surfactanți organici.

dezvoltarea timpurie a ruginii. DeSalin Gel pentru îndepărtarea ruginii este de

Recipiente de 1L, 4L, 30L

ruginii într-o acoperire de fosfatare care creează un strat rezistent Ia coroziune

siguranță sanitară (necesită clătire cu apă, din abundență). Formula ecologică,

asemenea ideal pentru a pregăti suprafețele de rugină pentru aplicarea

Ambalare:

vopselelor. Elimină petele de rugină de pe beton, țiglă sau porțelan.

Recipiente de 1L, 4L, 30L

Ambalare:
Recipiente de 1kg, 4 kg și 30 kg

