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PROTECTOR ROSTURI
(SALVA FUGHE)

KIT RETUŞURI
(KIT RITOCCHI)

Protejează împotriva murdăririi, apei şi
a calcarului rosturile dintre plăcile de
faianta si gresie.
PROTECTOR ROSTURI este un produs
transparent care se impregnează şi care
a fost special creat pentru tratarea
îmbinărilor dintre plăcile de faianţă din
baie, de la duş şi din bucătărie.
PROTECTOR ROSTURI pătrunde în
profunzimea materialelor de suport (chiar
dacă sunt colorate) care separă plăcile;
le oferă acestora impermeabilitate la apă
şi murdărie, protejându-le de acţiunea
umidităţii şi întărind suprafeţele pe care
este aplicat. Produsul poate fi utilizat
pentru toate plăcile de faianţă si gresie
neporoase (nu este recomandat pentru
piatra naturală şi caramidă).
Se aplică rapid şi uşor cu ajutorul tubului
cu burete care, prin apasare, perrmite o
dozare potrivită a produsului pe rosturi.

Utilizat pentru retuşarea micilor zgârieturi
şi pentru reconstruirea părâilor care
lipsesc.
KIT-UL PENTRU RETUŞURI este un sistem
pentru repararea, retuşarea şi restaurarea de
durată a suprafeţelor vopsite din lemn, care
sunt deteriorate sau zgâriate, inclusiv dacă
sunt lăcuite.
MARKERUL permite retuşarea zgârieturilor
mici inclusiv pe mobilele metalice, în timp ce
CHITUL, datorită secţiunii sale pentagonale
sub formă de cui, poate repara micile porţiuni
ciobite sau chiar reconstitui părţi lipsă de
dimensiuni mai mari. MARKERUL -ul poate fi
utilizat uşor, ca un creion; nu vă veţi murdări
pe mâini, este inodor, nu este nociv şi,
datorită gradului său ridicat de plasticitate,
asigură întotdeauna rezultate minunate.
Rezistent pentru temperaturi de până la 40
grade Celsius.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj buc.

Cod EAN

Descriere

Blister

125 ml

57.109.001

16

8 005860 571099

Blister

Conţinut
MARKER SI
CHIT

Cod produs

Ambalaj buc.

Cod EAN

57.117.001

16

8 005860 571174

SOLUŢIE ALBIRE
ROSTURI
(SBIANCA FUGHE)

EMAIL ALB
(SMALTO BIANCO)

Produs pentru retuşarea
suprafeţelor emailate şi de porţelan

Înlătură aspectul gri al rosturilor
dintre plăci

EMAILUL ALB se usucă rapid şi nu se
îngălbeneşte în timp. Rezistent la apa
fierbinte, la decolorare, la detergenţi şi
în special la temperaturi mai mari de
100 grade Celsius. Este util pentru
retuşarea crăpăturilor, zgârieturilor,
ciobirilor de pe electrocasnice,
dulăpioare, chiuvete, căzi de baie,
rulote, etc.

SOLUŢIA ALBIRE ROSTURI elimină
instantaneu aspectul gri ne-estetic
care se formează în timp pe spaţiile
dintre plăci, dându-le un aer învechit.
SOLUŢIA ALBIRE ROSTURI este
practică şi durabilă; de asemenea
protejează împotriva mucegaiului şi
este lavabilă. Se aplică rapid şi uşor
cu ajutorul tubului cu burete care, prin
apasare, perrmite o dozare potrivită a
produsului pe rosturi,perfecă din punct
de vedere estetic .

Descriere

Conţinut

Cod produs

Blister

125 ml

57.109.001

Ambalaj
buc.
16

Cod EAN

Descriere

Conţinut

Cod produs

8 005860 571099

Blister

45 g

57.105.002

BANDĂ ETANŞARE
CHIUVETE
(SIGILA LAVELLI)

Cutie

Conţinut
19 mm X 182 cm

Cod produs
57.410.001

Ambalaj
buc.
12

Cod EAN
8 005860
574106

Cod EAN
8 005860 571051

BANDĂ ETANŞARE
CĂZI
(SIGILLA BAGNO)

Bandă izolatoare autoadezivă
BANDA ETANŞARE PENTRU
CHIUVETE este o bandă
realizată dintr-un plastic special
strălucitor, care realizează o
izolaţie perfectă între perete şi
nivelul la care se află chiuveta.
BANDA IZOLATOARE
PENTRU CHIUVETE este
autoadezivă, şi se aplică cu
uşurinţă inclusiv peste vechile
izolaţii. Nu este atacabilă de
mucegaiuri şi poate fi curăţată
foarte uşor doar cu o cârpă
umedă. Nu se crapă şi nu se
decolorează.

Descriere

Ambalaj
buc.
16

Bandă etanşare autoadezivă
BANDA ETANŞARE PENTRU
BAIE este o bandă realizată
dintr-un plastic special strălucitor,
care realizează o izolaţie
perfectă între perete şi cada de
baie sau cada cabinei de duş.
BANDA IZOLATOARE PENTRU
CHIUVETE este autoadezivă, şi
se aplică cu uşurinţă inclusiv
peste vechile izolaţii. Nu este
atacabilă de mucegaiuri şi se
poate curăţa foarte uşor doar cu
o cârpă umedă. Nu se crapă şi
nu se decolorează.

Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalaj
buc.

Cod EAN

Cutie

19 mm X 335
cm

57.415.001

12

8 005860 574151

RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE
(RECUPERA E RINNOVA)
EMAIL CERAMIC BICOMPONENT
Timpul acţionează asupra emailului
şi ceramicii obiectelor sanitare şi a
acoperirilor pereţilor făcându-le să
pară vechi şi opace.

RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE este cea mai
practică, economică şi rapidă metodă pentru rezolvarea
tuturor problemelor estetice şi de funcţionalitate existente
în majoritatea locuinţelor, fără a fi necesare operaţiuni
costisitoare.
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE este un email
epoxidic bicomponent, cu o utilizare rapidă şi uşoară,
care reda vechea înfaţişare suprafeţelor ceramice vechi
şi deteriorate, fiind folosită în special pentru: căzi de baie,
căzi de duş, chiuvete, toalete, faianţă, masini de spălat,
frigidere, etc.
O dată aplicat, RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE
creează un strat protector foarte fin, care combină durata
şi rezistenţa cu caracteristicile extraordinare ale strălucirii
şi înălbirii.
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE este întotdeauna
garanţia satisfacţiei maxime oferite de rezultatele
durabile.
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE are culoarea albă;
prin adăugarea de paste colorante pentru sisteme
epoxidice (max. 5%) putându-se obţine astfel culori pale.
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE, datorită gradului
său ridicat de acoperire, poate fi utilizat pe diverse
suprafeţe:

Pentru redarea strălucirii originale a grupurilor
sanitare învechite: căzi de baie, chiuvete,
duşuri.

Pentru reînnoirea culorii faianţei şi podelelor
vechi şi opace;

Pentru relăcuirea şi vopsirea electrocasnicelor şi suprafeţelor emailate.
Un singur ambalaj este suficient pentru tratarea căzii de
baie, sau trei obiecte sanitare prezente în mod obişnuit
într-o baie.
Suprafeţele tratate cu RECUPERARE & REÎNNOIRE pot
fi normal curăţate cu orice fel de detergent, cu excepţia
celor abrazive care, printr-o utilizare continuă, pot
conduce la opacizarea stratului.
RECUPERARE & REÎNNOIRE este disponibil în două
variante, care se adresează la două categorii de
utilizatori:
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE în versiunea pentru
profesionişti şi pentru persoanele care deţin deja
experienţa şi uneltele necesare pentru aplicarea
personală.
Cutia conţine:

RĂŞINA şi CATALIZATORUL pentru
amestec;

O spatulă pentru amestecarea produsului;

Şmirghel pentru pregătirea suprafeţelor care
trebuie vopsite

 Mănuşi
KIT-ul RECUPERARE & REÎNNOIRE este ideal pentru
utilizatorul mai puţin practic, cel care nu are şi
uneltele necesare aplicării.
Trusa KIT conţine toate componentele necesare
pentru desfăşurarea corectă a operaţiunii:

SOLUŢIE ACIDĂ pentru curăţarea
suprafeţelor;

RĂŞINA şi CATALIZATORUL pentru
amestec;

O spatulă pentru amestecarea produsului;

O pensulă şi un rulou pentru aplicare;

Şmirghel pentru pregătirea suprafeţelor
care trebuie vopsite;

Mănuşi
Descriere
RECUPERARE & REÎNNOIRE
Kitu recuperare & reîînoire

Conţinut
375 ml
375 ml

Cod produs
88.965.001
88.966.001

Ambalaj buc.
4
2

Cod EAN
8 005860 889651
8 005860 889668

BANDA SIGILANTA SANITARE
(SIGILLA SANITARI)
Banda sigilanta autoadeziva
Banda Sigilanta (de etansare) sanitare etanseaza definitiv si
elegant spatiul existent intre podeaua baii si baza WC-ului,
bideului, a piciorului chiuvetei, evitand astfel trecerea
mirosurilor neplacute si posibila infiltrare a insectelor,
umezelii, mucegaiului.
Banda Sigilanta sanitare se aplica usor, rapid si curat,
inlocuind aplicarea traditionala a cimentului alb sau ipsosului;
rezultatul e mai durabil, deoarece nu se crapa in timp. E
impermeabila, nu e atacata de mucegaiuri, iar suprafata sa
plasticata e foarte flexibila, ramanand in timp stralucitoare si
usor de curatat.
Are o forma, in sectiune, special creeata pt. penetrarea in
fisuri si goluri si fixarea puternica de marginile lor, asigurand
aderenta maxima chiar si pe suprafetele curbe sau concave.
Prezentare: rola 10mm*300cm la blister de plastic
transparent.

Descriere
Banda sigianta sanitare

Dimensiuni
100mm * 300 cm

Cod produs

57480001

Ambalare (buc./bax)
16

Cod EAN
8 005860 574182

