
Produse de curăţenie  
pentru: 

• Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală

• Îndepărtarea mucegaiului

• Obiecte sanitare

• Gospodărie

• Grădină, terasă, balcon, exterior



 � Curăţă și îngrijește gresia glazurată și neglazurată, plăcile 
ceramice, plăcile de gresie, clincher, ceramică aspră și 
pietrele naturale: ardezie, granit etc. 

 � Destinat și podelelor din material plastic/PVC.
 � Formează un strat protector împotriva murdăriei.

 � Curăţă rosturile dintre plăcile de faianţă și gresie de urmele 
de grăsime, ulei, murdărie și alte resturi întărite etc.

 � Pentru rosturi de gresie, faianţă, clincher, cărămidă 
aparentă, piatră naturală.

Cod Denumire Buc/bax

760003 Sol pt. ingrijirea gresiei 1L 0042 4

Cod Denumire Buc/bax

760049 Soluție pentru curățarea rosturilor 0,5L 0332 6

 � Îndepărtează grăsimea, uleiul și murdăria. Curăţă chiar și 
resturile întărite de ceară.

 � Poate afecta luciul suprafeţelor ceramice, obiectelor din 
ceramică fină, piatră naturală, suprafeţelor din PVC, material 
plastic și metal.

 � Ideal pentru curăţarea podelelor, pervazurilor de la ferestre, 
mobilierului de bucătărie și mobilierului de birou.

Cod Denumire Buc/bax

760008 Solvent pt. grasime ceara, murdarie 1L 0325 4

Plăci de gresie și faianţă, marmură, piatră naturală

Soluţie Pentru îngrijirea greSiei

Soluţie Pentru curăţarea roSturilor

Solvent Pentru curăţarea urmelor  
de grăSime, ceară și murdărie
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Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală

Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală



 � Curăţă eficient și protejează. Înlătură ușor depunerile de calcar, murdăria 
dificilă și resturile de ciment de pe gresie, piatră, ceramică fină, plăci 
ceramice și pietre naturale calcaroase cum ar fi granitul, ardezia, roca 
vulcanică și bazaltul.

 � Este indicată și pentru curăţarea oţelului inoxidabil și aluminiului.
 � Ideal pentru gresia din bucătărie, de la duș, din baie, toaletă și piscină.

Cod Denumire Buc/bax

760009 Sol pt gresie si supraf. din piatra 1L 0059 4

 � Îndepărtează straturile de murdărie, resturile întărite, depunerile de grăsime, resturile de 
materiale de construcţii, depunerile de nicotină, ulei, fungicide și alte resturi de pe faianţă, 
gresie, piatră naturală (marmură, granit), piatră artificială, beton, PVC, corpuri de încălzire, 
lemn lăcuit și metal.

Cod Denumire Buc/bax

760014 Sol pt curatat intensiva 1L 0301 4

 � Reîmprospătează și împiedică formarea depunerilor de murdărie pe toate 
tipurile de suprafeţe din marmură cum ar fi podele, trepte, pervazuri de la 
ferestre etc. 

 � Pentru uz interior.
 � Indicat și pentru suprafeţele din piatră naturală și artificială. 
 � Nu transformă suprafeţele lucioase în suprafeţe mate.

Cod Denumire Buc/bax

760024 Sol de curatat marmura 1L 0950 4

 � Este indicată pentru lustruirea unor suprafeţe precum: 
pervazuri, pardoseli, trepte, blaturi de bucătărie, 
confecţionate din marmură, piatră naturală și artificială.

 � Accentuează culoarea naturală și conferă strălucire.

Cod Denumire Buc/bax

760023 Sol pt lustruit marmura 0,5L 0158 4

Soluţie de curăţare intenSivă

Soluţie Pentru curăţarea greSiei  
și a SuPrafeţelor din Piatră

Soluţie Pentru curăţarea  
și îngrijirea marmurei

Soluţie Pentru luStruit marmura

email: office@temad.ro 299

Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală

Plăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală



 � Elimină depunerile și petele de ciment de pe gresie și de pe suprafeţele care nu 
permit utilizarea unor soluţii ce conţin acizi.

 � Are efect de protecţie, elimină fără probleme urmele și petele de ciment, resturile 
de ciment și calcar de pe suprafeţele din piatră naturală calcaroasă, marmură.

 � Nu conţine acizi.

Cod Denumire Buc/bax

760041 Sol pt pete de ciment de pe marm piatra 1L 0981 4

 � Protejează împotriva pătrunderii uleiului și a impurităţilor pe bază de grăsimi sau 
apă în suprafeţele de marmură și piatră naturală. Depunerile de calcar și de piatră 
devin mai ușor de îndepărtat.

 � Este destinată suprafeţelor din marmură, piatră naturală și artificială, granit, 
ardezie, clincher, azbest, și gresie.

 � Este potrivită și suprafeţelor ceramice poroase: teracotă și argilă.

Cod Denumire Buc/bax

760022 Sol pt supraf de marmura si piatra nat 0,5L 0875 4

 � Curăţă și îngrijește în același timp obiectele din ceramică fină, 
lucioase și mate, gresia glazurată și podelele din piatră lucioasă. 

 � Elimină grăsimile și resturile întărite, urmele de mizerie.

Cod Denumire Buc/bax

760007 Sol pt. curatat ob din ceramica 1L 0943 4

 � Îndepărtează rapid și fără efort urmele, petele și resturile de ciment, 
resturile de salpetru și murdăria.

 � Curăţă gresia, plăcile ceramice, pietrele naturale calcaroase cum ar fi 
granitul, ardezia.

Cod Denumire Buc/bax

760040 Sol pt indepartat cimentul 1L 0004 4

Soluţie Pentru curăţarea urmelor şi Petelor de ciment de  
Pe SuPrafeţele din marmură și Piatră naturală calcaroaSă

Soluţie Pentru curăţarea și îngrijirea 
obiectelor din ceramică fină

Soluţie de curăţare a SuPrafeţelor  
din marmură și Piatră naturală

Soluţie Pentru îndePărtarea urmelor  
și Petelor de ciment
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Îndepărtarea mucegaiuluiPlăci de gresie și faianţă, marmură,  
piatră naturală



Sfat

Soluţia MELLERUD pentru îndepărtarea 
mucegaiului este potrivită şi pentru 
curăţarea „biofilmelor”- acele depuneri 
greu observabile de pe armături, 
scurgeri şi duş. Suprafeţele ceramice şi 
cromate vor străluci ca noi. 

Cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienţi pentru 10 m2,  
în funcţie de capacitatea de absorbţie 
a suprafeţei.

îndepărtarea mucegaiului

Iniţiativa MELLERUD pentru un trai sănătos
Studiile ştiinţifice au arătat că absolut toţi sporii de mucegai pot declanşa reacţii alergice. Cu 
ajutorul produselor anti-mucegai, MELLERUD se opune acestei ameninţări pentru sănătate. Fie 
că este vorba de aditivi pentru materialele de construcţii, fie că sunt substanţe care înlătură 
mucegaiul în mod eficient, produsele  MELLERUD combat mucegaiul şi protejează sănătatea şi 
mediul înconjurător, astfel încât întreaga familie să se poată simţi bine şi în siguranţă acasă. 

Angela Feuerhermel
Inginer chimist  
Expert în identificarea, evaluarea  
şi îndepărtarea mucegaiului (TÜV)

 � Pentru îndepărtarea oricărui tip de mucegai din spaţiul de 
locuit al casei, din saună sau piscină. Aplicaţi peste pata de 
mucegai. Acţionează imediat.

 � Distruge mucegaiul, ciupercile, bacteriile și algele formate pe 
suprafeţele de gresie, faianţă, pereţi, zidării, lemn, materiale 
plastice.

 � Proprietăţi de dezinfectare și prevenire.

Cod Denumire Buc/bax

760032 Sol de curatat mucegaiul 0,5L 0097 6

Soluţie de curăţare  
a mucegaiului

 � Acţionează datorită oxigenului activ, nu conţine clor.
 � Produs inodor. Acţiune imediată în profunzime și de durată.
 � Îndepărtează depunerile de mucegai, ciupercile, algele, 
mușchii, bacteriile și sporii de pe suprafeţele de tapet, 
zidărie, gresie, faianţă, lemn, piatră, material plastic și textile.

 � Se recomandă în special pentru uz interior:  
dormitor, camera copiilor.

Soluţie Pentru  
îndePărtarea mucegaiului

Cod Denumire Buc/bax

760030 Sol pt indepartat mucegaiul 0,5L 0493 6
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Sfat

Sfat

 � Are proprietăţi fungicide – previne formarea ciupercilor 
în materiale solubile în apă, cum ar fi: vopsele pe bază de 
dispersii, chit de rosturi, glet, mortar, tencuială și adeziv 
pentru tapet.

 � Împiedică formarea mucegaiului, ciupercilor, algelor și 
mușchilor prin simpla aplicare a soluţiei.

Cod Denumire Buc/bax

760001 Aditiv pt indepartarea mucegaiului 0,5L 1575 6

Diluaţi în apă şi aplicaţi pe perete înainte de 
aplicarea materialelor de mascare a pereţilor 
şi a tavanului

Cantitatea necesară:
• Pentru adezivul de tapet: la 1 pachet adeziv 
adăugaţi 250 ml aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului.
• Pentru vopselele solubile în apă:  
la 1 litru vopsea adăugaţi 25 ml aditiv  
pentru îndepărtarea mucegaiului.
• Pentru materialele care suportă diluarea 
cu apă, cum ar fi mortarul, tencuiala sau 
masa de şpaclu: la 10 litri apă de pregătire 
adăugaţi 500 ml aditiv pentru îndepărtarea 
mucegaiului.

Cod Denumire Buc/bax

760031 Sol de prot. Impotriva mucegaiului 0,5L 1582 6

 � Împiedică formarea de mucegai, ciuperci, alge și mușchi 
în spaţiile închise, pe suprafeţele poroase, cum ar fi pereţi, 
tavane, gresie, rosturi, pervazurile de la ferestre și zidărie.

 � Recomandat pentru suprafeţele acoperite cu tapet sau 
zugrăvite.

Cantitatea necesară:
500 ml sunt suficienţi pentru 
5–10 m2, în funcţie de 
capacitatea de absorbţie a 
substratului.

aditiv Pentru  
îndePărtarea mucegaiului

ÎMPOTRIVA MUCEGAIULUI... 
PENTRU SĂNĂTATE!

Soluţie de Protecţie  
îmPotriva mucegaiului

www.temad.ro302
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Cod Denumire Buc/bax

760043 Sol intretinere cazi de acril 0,5L 2008 6

 � Îndepărtează depunerile de calcar, săpun, grăsimea şi murdăria de pe obiectele sanitare din 
acril sau alte materiale sintetice.

 � Previne apariţia de pete pe obiectele sanitare: căzi de baie, căzi de duş şi piscine. 
 � Curaţă, protejează, formează o peliculă antimurdărire şi conferă strălucire obiectelor din acril. 
 � Potrivit chiar şi pentru robinetele din oţel inoxidabil sau crom.

Soluţie Pentru curăţarea şi întreţinerea  
căzilor din acril

 � Îndepărtează rapid petele de calcar și apă, resturile de 
săpun și rugina de pe toate suprafeţele (rezistente la 
acizi) din baie sau bucătărie: faianţă, chiuvetă, cadă de 
baie, duș, vase de toaletă și armături.

 � Îndepărtează depunerile neplăcute și împiedică 
formarea de straturi de bacterii și de germeni.

Cod Denumire Buc/bax

760002 Solutie pt baie, obiecte sanitare 0,5L 2060 6

 � Îndepărtează depunerile de calcar și săpun. Curăţare și îngrijire chiar de la prima aplicare. 
Previne depunerile de calcar. Redă strălucirea și luciul pereţilor acoperiţi cu gresie și faianţă.

 � Indicat atât pentru cabinele de duș cu pereţi din faianţă și acril, cât și pentru ușile și 
perdelele acestora.

 � Elimină depunerile de pe vasele de toaletă, depunerile de calcar, resturile de 
săpun și petele de rugină.

 � Se poate utiliza pentru vasele de toaletă, bideu, pișoare și vase sanitare.

Cod Denumire Buc/bax

760038 Sol pt indepartat calcarul 1L 0820 4

obiecte sanitare

Soluţie SPecială Pentru curăţarea băii  
și obiectelor Sanitare

Soluţie Pentru curăţarea cabinelor de duș

Cod Denumire Buc/bax

760005 Sol de curatat cabinele de dus 0,5L 0851 6

Soluţie Pentru îndePărtarea raPidă a calcarului  
și a dePunerilor de Pe vaSele de toaletă
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granule Pentru deSfundarea ţevilor 
de Scurgere

Soluţie gel Pentru  
deSfundarea ţevilor de Scurgere

 � Înlătură germenii, bacteriile, ciupercile și alte microorganisme, curăţă duzele și ţevile 
căzilor de baie cu hidromasaj.

 � Curăţă în profunzime și previne depunerile. Are efect dezinfectant.
 � Împiedică apariţia mirosurilor neplăcute.

Cod Denumire Buc/bax

760039 Sol curatat cada de baie cu hidromasaj 1L 2039 4

Soluţie Pentru curăţarea  
căzilor de baie cu hidromaSaj

 � Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de baie, 
vase de toaletă și scurgeri. Distruge în cel mai scurt timp resturile 
alimentare, de săpun, fire de păr, vată etc din conductele de 
scurgere.

 � De asemenea, desfundă și scurgerile blocate cu gheaţă.

Cod Denumire Buc/bax

760029 Granule pt desf tevi de scurgere 600gr 9106 6

 � Acţionează asupra ţevilor înfundate de la chiuvete, căzi de 
baie, vase de toaletă și scurgeri.

 � Distruge și înlătură într-un timp foarte scurt resturile 
de alimente, resturile de săpun, fire de păr, vată etc. din 
conductele de scurgere.

 � Poate fi folosit fără nici un fel de riscuri pentru ţevile din 
material plastic și metal întrucât nu generează creșterea 
temperaturii în timpul folosirii.

Cod Denumire Buc/bax

760028 Gel pt.desfundat tevi de scurgere 1L 9151 4
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Soluţie dezinfectantă de curăţat

ProduS Pentru îndePărtarea raPidă  
a calcarului din aParatele de cafea

Soluţie Pentru curăţarea și  
îndePărtarea grăSimilor din bucătărie

Soluţie de curăţare Pentru  
geamuri și oglinzi

 � Indicat pentru mașinile automate de cafea, semi-
automate, mașinile pentru cafeaua boabe sau 
automatele pe bază de pastile.

 � Indicat și pentru filtrele de cafea și fierbătoarele de apă.

Cod Denumire Buc/bax

760006 Sol pt indep calcar din filtru cafea 0,5L 1032 6

gospodărie

 � Îndepărtează bacteriile, ciupercile și germenii din întreaga gospodărie.
 � Curăţă și dezinfectează printr-o simplă utilizare toate suprafeţele care suportă ștergere, 
din bucătărie, baie, toaletă.

 � Potrivit pentru suprafeţele de lucru, frigidere, coșuri de gunoi, perdele de duș, covoare 
de cauciuc, colace pentru vasele de toaletă, mânere, gresie, podele, piscină, vaze de 
flori etc.

Cod Denumire Buc/bax

760004 Sol dezinfectanta de curatat 0,5L 1186 6

 � Curăţă eficient, fără să lase urme. Îndepărtează 
impurităţile și depunerile, urmele de nicotină 
și grăsime, petele de ruj sau cremă de pe toate 
suprafeţele din sticlă: ferestre, parbrize, uși, vitrine, 
oglinzi, monitoare, mese din sticlă.

 � Împiedică depunerea impurităţilor și asigură un 
efect anticondens de lungă durată.

Cod Denumire Buc/bax

760012 Sol pt curatat geamuri si oglinzi 0,5L 1124 6

 � Curăţă depunerile de grăsime din bucătărie.
 � Îndepărtează chiar și murdăria severă.
 � Indicat pentru curăţarea dulapurilor din bucătărie, 
instalaţiilor, aragazurilor, hotelor.

Cod Denumire Buc/bax

760019 Sol pt curatat ob din bucatarie 0,5L 0271 6
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 � Îndepărtează rapid și eficient etichete, abţibilduri, resturi de adeziv, urme de 
ruj, cerneală, tuș, ulei, grăsime, ceară, gudron, funingine.

 � Potrivit pentru suprafeţele de sticlă, piatră, ceramică, lemn, PVC sau textile.

 � Îndepărtează reziduurile rezultate prin ardere sau coacere: funingine, depuneri de fum, 
grăsime, impurităţi și praf.

 � Se poate utiliza și pentru curăţarea geamurilor de la aragaz. Nu atacă suprafeţele 
materialelor și împiedică coroziunea sticlei.

 � Folosirea regulată ușurează procesul de curăţare și împiedică depunerile severe de 
impurităţi.

Cod Denumire Buc/bax

760016 Sol pt curatat seminee geamuri aragaz 0,5L 0929 6

Cod Denumire Buc/bax

760020 Sol pt curat materiale plastice 0,5L 0233 6

 � Îndepărtează fără efort murdăria, grăsimea, uleiul, depunerile de nicotină, 
funingine, praf de pe toate suprafeţele din plastic, cum ar fi de exemplu: jaluzele, 
profile fereastră, mobilă de birou și bucătărie, calculator, echipamente radio și 
televizor, bărci, plăci de surf.

 � Ideal pentru curăţarea interioarelor de la mașini.

Cod Denumire Buc/bax

760018 Sol pt rezidurile de adeziv 250ml 1766 6

 � Împrospătează, conferă strălucire, împiedică depunerea impurităţilor – curăţă și 
îngrijește dintr-o singură acţiune pardoselile din parchet laminat, furnir, panourile 
din lemn, podele și parchet din plută.

 � Îndepărtează fără efort depunerile de murdărie, resturile de grăsime și de ulei.

Cod Denumire Buc/bax

760021 Sol pt supraf laminate si din pluta 1L 0409 4

Soluţie Pentru curăţarea reSturilor de adezivi

Soluţie Pentru curăţarea materialelor PlaStice

Soluţie Pentru curăţarea șemineelor  
și a geamurilor de la aragaz

Soluţie Pentru curăţarea și îngrijirea  
SuPrafeţelor laminate și din Plută
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 � Curăţă și îngrijește dintr-o singură mișcare toate tipurile de 
parchet și podele din lemn.

 � Împrospătează, împiedică formarea depunerilor de 
murdărie, îngrijește și conferă parchetului strălucire fără a 
necesita o lustruire ulterioară.

 � Produs pentru întreţinerea antichităţilor din material lemnos, îngrijește lemnul și 
scoate în evidenţă frumuseţea naturală a acestuia.

 � Formează o peliculă de protecţie care permite lemnului să respire.
 � Conferă o îngrijire de durată a lemnului de esenţă tare și a suprafeţelor din furnir din 
interiorul locuinţei.

Cod Denumire Buc/bax

760017 Ceara lichida pt lemn 0,5L 0515 6

Cod Denumire Buc/bax

760026 Sol pt curatat parchetul 1L 1513 4

Soluţie Pentru curăţarea PardoSelilor din Pvc

 � Înlătură depunerile de murdărie, resturile de grăsime și ulei, straturile întărite de 
murdărie, ceară de pe toate suprafeţele din material plastic, PVC, cauciuc etc.

Cod Denumire Buc/bax

760027 Sol pt curatat pardoseli din PVC 1L 0423 4

ceară lichidă Pentru întreţinerea  
SuPrafeţelor din lemn

Soluţie Pentru curăţarea Parchetului
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 � Îngrijește și protejează toate suprafeţele din lemn 
împotriva solicitărilor zilnice. Elimină fără probleme 
praful și urmele amprentelor degetelor.

 � Împiedică pentru o lungă perioadă de timp depunerea 
murdăriei. Lemnul este protejat împotriva uscării, 
păstrându-și astfel frumuseţea naturală.

 � Ideal pentru toate nuanţele de lemn închis sau deschis, 
pentru lemn vechi, nou sau mobilă antică.

Soluţie de îngrijire a mobilierului

Soluţie Pentru curăţarea Petelor de Pe covoare

 � Elimină rapid petele, urmele de murdărie, grăsime, crema de pantofi, de pe covoare, 
mochete, tapiţerii și scaunele autoturismelor.

 � Curăță în profunzime și protejează toate tipurile de plite ceramice, 
oferind strălucire și protecție îndelungată. 

 � Simplifică operațiunea zilnică de curățare. 
 � Îndepărtează depunerile severe și resturile alimentare arse. 
 � Combinația specială de îngrijire, previne arderea ulterioară a 
resturilor alimentare pe plită, evitând astfel deteriorarea datorată 
gătirii îndelungate a alimentelor cu conținut de zahăr.

Cod Denumire Buc/bax

760046 Solutie curatare plite vetro-ceramice 0,5L 6

Cod Denumire Buc/bax

760025 Sol pt ingrijirea mobilierului 0,5L 0485 6

Cod Denumire Buc/bax

760037 Sol pt curatat covoarele 0,5L 0249 6

Soluţie Pentru curăţarea Plitelor vetro-ceramice
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grădină, terasă, balcon, exterior

Cod Denumire Buc/bax

760047 Pasta lustruit acryl, materiale sintetice 150ML 6

 � Îndepărtează în profunzime murdăria severă, urmele de uzură, depunerile și asigură 
protecție. 

 � Conferă strălucire fără pete, după lustruire. 
 � Zgârieturile și urmele ușoare sunt îndepărtate. 
 � Datorită combinației speciale de îngrijire, suprafețele sunt protejate. 
 � Folosirea repetată a soluției, prelungește durata de viață a materialelor. 
 � Efect de strălucire.
 � Pentru ecranele telefoanelor mobile, profile ferestre, uși locuință, căzi din acril, 
mobilă din acril, cabine de duș, suprafețe bărci, panouri de protecție motociclete, 
viziere, reflectoare, carcase CD, mobilier de grădină, plăci surf.

PaStă Pentru luStruit acril şi materiale Sintetice

 � Înlătură în mod eficient algele, mușchiul și ciupercile de pe suprafeţele de piatră, 
lemn, sticlă, plastic, beton și ceramică de pe terase, faţadele caselor, gardurile din 
lemn, trotuare.

Soluţie Pentru îndePărtarea algelor și mușchiului

Cod Denumire Buc/bax

760000 Sol pt alge si muschi 1L 0110 4

 � Elimină rapid depunerile de calcar, petele de apă, 
rugină, depunerile de săpun și alte impurităţi de pe 
suprafeţele obiectelor sanitare (vană, duș, vase de 
toaletă, armături).

Cod Denumire Buc/bax

760015 Sol pt curatat depuneri calcar, rugina 0,5L 0219 6

Soluţie Pentru curăţarea dePunerilor  
de calcar și a ruginei
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 � Îndepărtează mizeria, murdăria de păsări și impuritățile de pe marchize, copertine, 
umbrele de soare, elementele de umbrire ale ferestrelor şi solariilor etc. 

 � Îndepărtează straturile de depuneri și pete din fibrele naturale și sintetice.

 � Soluţie specială pentru curăţarea 
mobilierului de grădină.

 � Îndepărtează resturile întărite de murdărie, 
praful, excrementele de păsări, petele de 
iarbă, grăsimea, petele de alimente, petele 
de la cremele de protecţie solară etc. de 
pe mesele, scaunele, băncile de grădină, 
umbrele și alte obiecte din material plastic și 
lemn lăcuit.

Soluţie Pentru curăţarea  
mobilierului de grădină

Soluţie Pentru curăţarea grătarelor

 � Curăţă automat și rapid resturile de grăsime arsă de pe grătare,  
aparate de prăjit, ceramică și suprafeţe din oţel inoxidabil.

 � Indicat și pentru aragazuri și mașini de gătit.

Soluţie Pentru curăţarea marchizelor  
şi a umbrelelor de Soare

Cod Denumire Buc/bax

760044 Solutie pentru curatat marchize, umbrele de soare 1L 4

Cod Denumire Buc/bax

760011 Sol pt mob. de gradina 1L 0998 4

Cod Denumire Buc/bax

760013 Sol pt curatat gratarul 0,5L 2404 6
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 � Îngrijește marchizele, umbrelele și protecțiile solare, 
elementele de umbrire pentru ferestre şi solarii, fabricate din 
fibre sintetice cum ar fi olanda, acril, bumbac etc.

 � Îndepărtează murdăria și umezeala, previne formarea de 
pete de umezeală și mușchi.

Soluţie Pentru imPregnarea 
marchizelor şi a umbrelelor de Soare

 � Protejează împotriva murdăriei şi a petelor, reîmprospătează culoarea şi textura 
plăcilor de ceramică sau a celor de clincher.

 � Este ideală pentru  plăcile ceramice neglazurate, podelele de lut şi piatră, cărămidă 
şi clincher, ardezie, gresie Cotto şi bazalt. Subliniază frumuseţea naturală fără a da 
strălucire pardoselilor.

 � Indicată atât pentru interior cât şi pentru exterior.

Soluţie Pentru imPregnat clincher şi ceramică

Cod Denumire Buc/bax

760045 Solutie impregnare marchize, umbrele de soare 0,5L 6

Cod Denumire Buc/bax

760048 Solutie impregnat klinker si ceramica 1L 4

 � Îndepărtează urmele de silicon proaspete dar și pe cele vechi de pe 
diferite suprafeţe: material acrilic, sticlă, plăci ceramice, gresie, lemn, 
suprafeţe emailate, porţelan și alte tipuri de suprafeţe.

Cod Denumire Buc/bax

760033 Sol de indepartat siliconul 250ml 1773 6

Soluţie Pentru îndePărtarea Siliconului
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 � Oferă protecţie de durată.
 � Este incoloră și rezistentă la acţiunea apei.
 � Conferă efect de strălucire.
 � Intensifică culoarea și structura. Potrivit pentru 
toate tipurile de piatră naturală și artificială.

 � Pentru uz interior și exterior.

 � Elimină substanţe cum ar fi: alge verzi, frunze şi petale uscate, 
excremente de păsări, funingine şi alte pete de murdărie.

 � Potrivită pentru pietre funerare, monumente şi împrejmuirile 
din piatră naturală sau artificială: granit, gresie, ardezie etc.

Soluţie Pentru curăţarea Pietrelor funerare

Cod Denumire Buc/bax

760034 Sol pt suprafete din piatra 0,5L 0189 6

Cod Denumire Buc/bax

760042 Sol curatat pietre funerare 0,5L 0288 6

Soluţie Pentru Protecţia 
SuPrafeţelor din Piatră
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 � Curăţă, înlătură murdăria, depunerile, mucegaiul și alte 
impurităţi de pe toate suprafeţele din lemn.

 � Destinat curăţării suprafeţelor din lemn de esenţă tare.
 � Indicat pentru mobilier, pergole, pavilioane, pontoane etc.
 � În funcţie de modul de utilizare redă patina și nu atacă 
suprafaţa lemnului.

 � Protejează și îngrijește lemnul masiv cum ar fi cel de tek, 
bangkirai, iroko, robinie etc.

 � Redă culoarea suprafeţelor. 
 � Are la bază uleiuri și rășini naturale – este ușor și rapid 
asimilat de lemn, conferă protecţie împotriva razelor UV, a 
intemperiilor și a petelor de iarbă.

 � Nu creează o peliculă pe suprafaţa aplicată, lăsând lemnul să 
respire. 

 � Împiedică formarea de crăpături și protejează lemnul 
împotriva uscării.

Cod Denumire Buc/bax

760036 Sol pt curatat lemnul de tek 1L 2138 4

Cod Denumire Buc/bax

760035 Ulei pt protejare lemn tek 0,5L 2084 4

Soluţie Pentru curăţarea 
SuPrafeţelor din lemn de tek

ulei Pentru Protejarea 
SuPrafeţelor din lemn de tek
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rafturi

 � MELLERUD  
Stand metal 7 poliţe  
Cod: 600036

 � Stand metal  
Mellerud 4 poliţe 
Cod: 600058

 � Coş 4 nivele MELLERUD 
Cod: 600037

broşuri
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