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Z1.1

CHIT DE REPARATII ALB IN PASTĂ FINĂ
Z1.1 este un chit cremos pentru interior, pentru acoperirea
găurilor, crăpăturilor şi fisurilor apărute pe pereţi şi pe
ramele din lemn.
Se intareste repede; nu se fisurează, nu crapă. Se aplică
pe suprafeţe poroase: tencuială, zidărie, gips, gips-carton,
lemn.
Z1.1 este gata de folosire, nu necesită diluare.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 4 mm. Temperatura de
aplicare: de la 5 la 30°C. Viteza de intarire depinde de
grosimea aplicată: în condiţii normale de temperatură şi
umiditate, un strat de grosimea de 1 mm are nevoie de
aproximativ 2-3 ore. Se poate vopsi după minim 4 ore cu
vopselele şi emailurile obisnuite.
2
Consum: 1 m /1,7 kg la grosimea de 1
mm.

Descriere
Cutie
Cutie

Gramaj
350 g
1 kg

Cod
produs
0 .102.001
07.103.001

Buc.
ambalate
12
12

Cod EAN
800586 54702
8005860 547032

Cod de
bare

Z1.2

CHIT DE REPARATII ALB IN PASTĂ EXTRAFINĂ
Z1.2 este un chit cremos pentru interioare, are o nuanţă
accentuată de alb,conţine granule foarte fine, este ideal
pentru acoperirea si repararea găurilor şi crăpăturilor
mici din pereţi şi rame din lemn.
Ideal ptr. finisari ultrafine. Se aplică pe suprafeţe
poroase: tencuială, zidărie, gips, gips-carton, lemn.
Z1.2 este gata de folosire, nu necesită diluare.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 2 mm. Temperatura de
aplicare: de la 5 la 30°C. Viteza de fixare depinde de
grosimea aplicată: în condiţii normale de temperatură şi
umiditate, un strat de grosimea de 1 mm are nevoie de
aproximativ 2-3 ore.
Se poate vopsi după minim 4 ore cu
vopselele şi emailurile obisnuite.
2
Consum: 1 m /1,7 kg la grosimea de 1
mm.

Descriere
Cutie
Cutie

Z1.3

Tub

Gramaj
50 ml

Cod
produs
07.107.001

Buc.
ambalate
16

Cod EAN
8005860 547018

Cod de
bar

Cod
produs

Buc.
ambalate

Cod EAN

350 g
1 kg

07.105.001
07.106.001

12
12

8005860 547056
8005860 547063

Cod
de
bare

Z1.4

TENCUIALĂ FINĂ DE UMPLERE
Z1.3 este un produs ptr. umplere
indispensabil la pregatirea peretilor
pentru vopsire sau tapetare.
Z1.3 este potrivit pentru interior şi
exterior, pentru a acoperi găurile şi
crăpăturile mici, pentru relipirea
faianţei.
Z1.3 se intareste mai repede decat
chiturile obisnuite, nu fisurează şi nu
crapă.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 10
mm. Temperatura de aplicare: de la 5
la 30°C. După fixare, poate fi spălat,
găurit, smirgluit.
Z1.3 se poate vopsi după minim 2-4
ore cu orice tip de vopsea.
2
Consum: 1 m /1,6 kg la grosimea de
1 mm.

Descriere

Gramaj

TENCUIALĂ
EXTRAFINĂ
DE
NETEZIRE
Z1.4 este un produs
de netezire
indispensabil
în
pregătirea
pereţilor,scandurilor şi a lemnului pentru
vopsire.
Z1.4 este potrivit pentru interior şi
exterior, pentru imbinari, nivelări, rostuiri
în cazul pereţilor neregulati sau cu
vopsea veche scorojita; pentru tencuirea
şi netezirea suprafeţelor mici: uşi,
ferestre, stâlpi, etc.
Z1.4 se aplică pe lemn, gips, mortar,
vopsele învechite, tencuială.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 2 mm.
Temperatura de aplicare: de la 5 la 30°C.
După fixare, poate fi spălat, găurit,
smirgluit.
Z1.4 se poate vopsi după minim 2-4 ore
cu orice tip de vopsea.
2
Consum: 1 m /1,6 kg la grosimea de 1
mm.
Descriere

Gramaj

Tub

150 ml

Cod
produs
07.104.001

Buc.
ambalate
16

Cod EAN
8005860 547049

Cod
bare

Z2

Elastomer tehnic răşinos
Z2 este un elastomer în dispersie apoasă utilizată pentru modificarea adezivilor pe baza de apa. Confera
flexibilitate si impermebiabilitate mortarelor si tencuielilor.
Z2 măreşte aderenta mortarelor şi a tencuielilor. Îmbunătăţeşte fixarea betonului de suprafeţele
bituminoase. Z2 permite reducerea folosirii apei, îmbunătăţind proprietăţile mecanice ale pastei.
Imbunatateste rezistenta la agenţii atmosferici, la abraziune, apă, îngheţ şi fisurare, reducând prăfuirea
suprafeţelor.
Z2 este ideal pentru următoarele utilizări: TABEL PRIVIND CONCENTRAŢIA DE AMESTEC Z2/APĂ
în amestec cu cimentul pentru pregătirea Mortar
1/1
mortarului, a substratului, a tencuielii, a Strat l cel mai gros de ortar
/3
mortarului de refacere a tencuielii, a sapei Substrat
1/3
autonivelante.
Tencuială
1/3
Ca şi primer: pentru fixarea suprafeţelor, Podea
1/3
pentru tratament împotriva prafului, pentru Mortar pentru tencuială
1/3
fixare. Ca şi aditiv pentru vopsele Sape autonivelante
1/4
lavabile: măreşte luciul şi rezistenţa la
Primer*
1/5
spălare.
Cu
adeziv
ptr.
Vopsele lavabile
1/3
faianta:imbunatateste
adeziunea
si
Adeziv pentru faianţă
1/3
flexibilitatea.
(*) Eventual un al doilea strat în cazul suprafeţelor foarte
.
Z2 este rezistent la îngheţ; este un produs poroase.
stabil până la -20°C; se poate aplica şi la
0°C.
Descriere
Gra aj
Cod produs
Flacon
1 kg
54.484.001

Z3.0

Buc. /bax
12

Cod EAN
8005860 544840

Cod de bare

Z3.1

Ipsos alb praf
Mortar praf
Z3.0 este produsul ideal pentru orice tip de aplicaţie internă, pe Z3.1 este un mortar extrem de fin care datorită compoziţiei
pereţi din gips, gips-carton, tencuială şi beton.
granulometrice silicoase şi folosirii varului hidric devine un produs
Z3.0 are în compoziţie materiale minerale şi răşini sintetice.
cu plasticitate şi aderenţă maximă.
Z3.0 este uşor de preparat şi de aplicat; nu face cocoloase.
Z3.0 este indicat mai ales pentru
Z3.1 este mortarul gata preparat praf
acoperirea fisurilor sau a crăpăturilor
ideal pentru construirea pereţilor de
mari, dar şi pentru rostuirea suprafeţelor
cărămidă şi pentru nivelarea tencuielii
mici; produsul permite o finisare netedă,
atât în interior, cât şi la exterior.
Z3.1 prezintă o aderenţă optimă, iar
de o duritate ridicată.
Grosimea de aplicare variază de la 0 la
modul de aplicare este foarte simplu.
10 mm. Temperatura de aplicare de la 5
Grosimea de aplicare variază de la 0
la 30°C. După intarire (1-2 ore), în
la 20 mm. Temperatura de aplicare de
funcţie de grosimea la care a fost
la 5 la 30°C. După 24-48 de ore, în
aplicat şi în funcţie de condiţiile de
funcţie de grosimea materialului
mediu, poate fi şmirgluit sau poate si
aplicat şi în funcţie de condiţiile de
2
2
vopsit.Consum: 1 m /1 kg la grosimea
mediu, poate fi vopsit. Consum: 1 m /
de 1 mm.
1 kg la grosimea de 1 mm.

Descriere
Cutie

Gramaj
1 kg

Cod produ
07.111.011

Buc. /bax

Cod EAN

10

8005860547117

Cod de
bare

Descriere
Cutie

Gramaj

Cod produs

Buc. /bax

Cod EAN

1 kg

07.112.001

10

8005860547124

Cod de
bare

Z3.2

GIPS FIN
Z3.2 este produsul ideal pentru orice tip de reparaţie
interioară, pe suprafeţele de zidărie, pentru nivelarea
găurilor, crăpăturilor şi fisurilor.
Z3.2se
utilizeaza
si
pentru
aplicarea
de
rozete,colturi si decoratii si ,in matrite,la prepararea
basoreliefurilor şi ornamentelor.

Z3.3

CIMENT RAPID
Z3.3 este un ciment cu fixare rapidă pentru spaţiile
interioare şi exterioare care,datorită vitezei de
intarire(începerea prizei in doar 2 minute) şi
caracteristicilor mecanice permite fixarea rapidă, sigură
şi definitivă de perete a diferitelor materiale cum ar fi:
cleme de fixare, ţevi, console, suporti, elementele de
fier, boilere etc.
Z3.3 este ideal ca şi coaditiv în
procesul
de
intărire
al
mortarului pe baza de ciment.
Grosimea de aplicare: de la 0
la 100 mm. Temperatura de
aplicare: de la 5 la 30°C.
După 24-48 de ore, în funcţie
de grosimea materialului
aplicat şi de condiţiile de
mediu,piesa lipita e gata sa
suporte eventuale greutati si
2
poate fi vopsit.Consum: 1 m
/1 kg la grosimea de 1 mm.

Puritatea materiilor prime conferă
produsului o aderenţă optimă si o
manevrabilitate
excelenta,
satisfăcând exigenţele cele mai
variate ale profesioniştilor.
Z3.2 oferă o plasticitate maximă şi
este un material optim dei umplere.
Grosimea de aplicare: de la 0 la
10 mm. Temperatura de aplicare:
de la 5 la 30°C. După 24-48 de
ore, în funcţie de grosimea
materialului
aplicat
şi
de
condiţiile de mediu, poate fi
2
vopsit.Consum: 1 m /1 kg la
grosimea de 1 mm.

Descriere

Gramaj

Cutie

1 kg

Cod
produs
87.113.001

Buc. /bax

Cod EAN

10

8005860 547131

Cod
bare

Z3.4

Z3.4 este un ciment specific de zidărie folosit pentru pregătirea
mortarului, tencuielii, betonului şi mortarului pentru podele.
Cu Z3.4 se obţine un beton pentru podele sau pentru
construcţia pereţilor, stâlpilor şi elementelor prefabricate prin
lipirea în cofrajele de lemn. Folosit pentru mortare şi tencuieli,
permite obţinerea unui mortar utilizabil pentru construcţia
pereţilor, pentru sapa finala , se poate folosi ca şi tencuială de
perete.
Ca şi mortar pentru podele, este ideal
pentru rostuirea podelelor tip gresie sau
obţinute prin ardere.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 100
mm. Temperatura de aplicare: de la 5 la
30°C. După 24-48 de ore, în funcţie de
grosimea materialului aplicat şi în funcţie
de condiţiile de mediu, poate fi
2
vopsit.Consum: 1 m / 1 kg la grosimea
de 1 mm.

Cutie

Gramaj
1 kg

Cutie

G amaj
1 kg

Cod
produs
87.114.001

Buc. /bax

Cod EAN

10

8005860 547149

Cod
bare

Z3.5

CIMENT GRI

Descriere

Descriere

Cod
produs
87.115.003

Buc. /bax
10

Cod EAN
8005860

47155

Cod de
bare

CIMENT ALB
Z3.5 este un ciment pe baza de silicati şi aluminati de
calciu si particule de un grad ridicat de alb, conferă
produsului rezistenta la umiditate,protejand rosturile de
invechire.
Z3.5 este produsul ideal pentru interior şi exterior la
rostuirea gresiei, faianţei şi obiectelor sanitare.
Grosimea de aplicare: de la 0 la 100 mm. Temperatura de
aplicare: de la 5 la 30°C.
După 24 de ore, în funcţie de
grosimea materialului a fost şi
de condiţiile de mediu, poate fi
2
vopsit. Consum: 1 m /1 kg la
grosimea de 1 mm.

Descrier
Cutie

Grama
1 kg

Cod
produs
87.116.001

Buc. /bax

Cod EAN

10

8005860 547162

Cod de
bare

Z4

Z5

Silicon cremă

Silicon acrilic cu efect de tencuială
Siliconul acrilic monocomponent a fost creat
pentru a reda efectul de tencuială, cel al
mortarului fin. Are o foarte buna aderenta la
suprafeţele poroase, chiar şi a celor temporar
umede.
Z5 este de culoare albă mata,se poate vopsi cu
lavabilele si emailurile obisnuite; este potrivit
atât suprafeţelor interioare, cât şi celor
exterioare; are o rezistenţă excelentă la agenţii
atmosferici.
Z5 este folosit pentru acoperirea crăpăturilor,
fisurilor sau a găurilor apărute pe faţade, pereţi
si tavane, pentru rostuirea dintre perete şi
rama uşilor sau a ferestrelor.
Timpul de aplicare: 10-15 minute. Timpul de
uscare şi întărire: 1-2 săptămâni (în funcţie de
umiditatea, temperatura mediului şi grosimea
aplicată).elasticitate: maxim 7%. Temperatura
de aplicare: de la 5 la 40°C.

Silicon acrilic monocomponent în
dispersie apoasă, adera foarte bine la
materialele edilitare poroase, chiar dacă
sunt temporar umede: este potrivit
pentru obiectele de zidărie, beton, lemn,
gips, gips-carton. Se poate finisa
folosind şpaclul, este de culoare albă
opacă; se poate vopsi; este potrivit
pentru interior şi exterior.
Este indicat ptr. tratamentul suprafetelor
inainte
de
vopsire:acoperirea
crăpăturilor şi a fisurilor de pe pereţi,
pentru sigilarea tocurilor, porţilor,
ferestrelor şi casetelor.
Timpul de aplicare: 10-15 minute.
Timpul de întărire: 1-2 săptămâni (în
funcţie de umiditatea, temperatura
mediului şi grosimea aplicată).
Diluare: 400%.elasticitate: maxim 8%.
Temperatura de aplicare: de la 5 la
40°C.

Descriere

Gramaj

Cod
produs

Buc.
/bax

Cod EAN

Cartuş în
Display-Box

310 ml

85.403.001

24

8005860854031

Z7

Cod
de
bare

Descriere

Gramaj

Cod
produs

Buc.
/bax

Cod EAN

Cartuş

310 ml

54.721.001

15

8005860547216

Cod
de
bare

Utilizarea SARATOGA Z7: noua formulă împotriva ploii.

Impermeabilizant penetrant

Z7 este un produs incolor
care impermeabilizează prin
penetrarea
tuturor
materialelor poroase, cum ar
fi
cimentul,
cărămida,
pietrele şi lemnul.
Z7 penetrează în profunzime
materialele de construcţie,
făcândule impermeabile la
apa pentru o perioadă mai
mare
timp,nepermitand
atacarea impermebialitatii de
catre
zgarieturi
sau
abraziuni superficiale.Z7 se
aplică uşor,curat cu ajutorul
pensulei, al rolei sau cu
pistolul
de
pulverizare.Suprafeţele pe
care s-a aplicat Z7 transpiră
şi pot fi vopsite cu orice tip
de vopsea sau email.
Temperatura de aplicare:
minim 5°C. După 24-48 de
ore, dar în funcţie grosimea
materialului şi în funcţie de
condiţiile de mediu, poate fi
vopsit.

Material
Ciment

Cărămidă
Gresie
Pietre
Lemn
Ţesuturi

Avantaje
Împiedică descompunerea cimentului datorită
îngheţului, actiunii substanţelor chimice şi a agenţlori
atmosferici.
Împiedică infiltrarea apei în interiorul pereţilor
externi, expuşi la ploaie şi îngheţ, previne acţiunea
coroziva a apei şi a îngheţului .
Împiedică umflarea, deformarea, fisurarea şi
degradarea oricărui tip de lemn de la trecerea stării
de lemn uscat la lemn umed.
Impermeabilizează orice tip de ţesut.
Material

Ciment neprelucrat, beton, teracotă
Bloc de ciment precomprimat
Cărămidă
Gips, mortar
Piatră, ardezie
Faianţă
Lemn neprelucrat
Lemn marin
Lemn dur
Amestecuri

Primul strat
5
3
5
5
3
5
4
5
5
3

Aplicaţii
Scări, borduri de ciment, trotuar,
drumuri, faţade, fundaţii, socluri.
Pereţi expuşi, garduri, hornuri,
gresie, pavaje, trotuar.
Jaluzele, balustrade, garduri,
grinzi, învelişuri externe.
Perdele, cortine, umbrele,
rucsacuri.
2
m / litru
Eventual al doilea strat
8
5
8
7
5
8
6
7
7
4

Descriere

Gramaj

Cod produs

Buc. /bax

Cod EAN

Cutie
Cutie

100 ml
5 litri

54.299.001
54.298.001

8
3

8005860 542990
8005860 542983

Cod de
bare

Z8

Z9

Z8 este o banda foarte subţire de t.n.t.
autoadeziv care se aplică direct pe
crăpăturile cele mai mici, mascându-le.
- CURAT şi UŞOR, evită utilizarea
mortarului pentru refacerea crăpăturilor;
- RAPID, se poate vopsi imediat cu
vopselele lavabile tradiţionale din comerţ.
După vopsire, Z8 pare în totalitate invizibil.

Z9 este o banda autoadeziva din fibră de sticlă care se
foloseşte împreună cu mortarul pentru acoperirea
crăpăturilor mai mari.
- creează o „armătură” stabilă, foarte solidă pe perete care
evită lărgirea crăpăturii pe termen lung;
- este indicat pentru pereţii tencuiţi şi/sau din gips, precum
şi pentru pereţii despărţitori din gips-carton;
Reparaţiile obţinute cu ajutorul Z9 sunt durabile si stabile.

BANDĂ DE ACOPERIRE CRĂPĂTURI

Descriere
Bandă

Gramaj

Cod produs

50 mm x 10 m

87.899.001

Buc.
ambalate
12

Cod EAN
8005860 070998

Cod de
bare

BANDĂ DE ACOPERIRE CRĂPĂTURI

Descriere
Bandă

Gramaj

Cod produs

50 mm x 20 m

87.100.001

Buc.
ambalate
20

Cod de
bare

Cod EAN
8005860 071001

Z10

ANTIMUCEGAI
Z10 combate formaţiunile de mucegai,
alge, muşchi şi licheni.
Z10 este ideal pentru orice tip de
perete: rosturi interioare şi exterioare;
este ideal pentru pereţii de bucătărie,
baie, duşuri, pivniţe, cazane, spălătorii
şi vase din material ars.
Z10 are un parfum discret plăcut. Este
prevăzut cu închidere de siguranţă
pentru copii.

Gramaj

Cod produs

Buc.
ambalate

Cod EAN

TRIGGER în flaconaş

250 ml

87.130.001

12

8005860 543102

TRIGGER în flaconaş

500 m l

87.131.001

12

8005860 071315

48 + 24 buc.

87.132.001

1

-

Descriere

TRIGGER în bax de 250 ml x 500

Cod de bare

Z12

Lavabil antimucegai
Z12 este un lavabil care împiedică penetrarea mucegaiului în spaţiile casei. Datorită
conţinutului de micro-granule, creşte puterea termoizolantă a pereţilor, evitând
formarea condensului şi acumularea umidităţii în perete, cauza mucegaiului, a
petelor şi a mirosurilor neplăcute.
Z12 este indicat pentru toate incaperile care,din cauza umiditatii interne sau a
orientării înspre nord,sunt expuse mucegaiului.
Z12 este cald la atingere, de culoare albă mătăsoasă şi poate fi nuanţat cu pigmenţii
concentraţi pentru vopsele lavabile pentru ca nuanta sa fie egala sau similara cu cea
existenta.
Descriere
Borcan

Gramaj
750 ml

Cod produs
07.140.001

Buc. /bax
8

Cod EAN
8005860 071407

Cod de bare

Z15

Lavabil antiumiditate
Z15 este un lavabil nou are rezolvă definitiv problema pereţilor umezi sau cu infiltrari
de apa,impiedicand aparitia petelor,umflarea si cojirea vopselei,desprinderea
tencuielii,mirosuri neplacute si mucegai.
Z15 se aplică direct pe pereţii umezi din ciment,tencuiti,piatra,caramida,cu rola sau
pensula,consolidandu-i.Este indicat atat ptr. interior,cat si ptr. exterior,putand fi
aplicat chiar si la temperaturi sub 0 C.
Z15 este inodor şi are un aspect alb mătăsos; rezistă foarte mult în timp fără să se
îngălbenească pentru că nu este atacabil de alcalinele prezente în tencuială; este,
de asemenea, foarte rezistent la abraziuni.
Z15 se usucă în 3 ore, iar folosirea acestui produs înseamnă mai multă igienă în
pivniţe, boxe, spaţii unde se găsesc cazane, subsoluri, suprafeţe terestre.
Descriere
Borcan

Gramaj
750 ml

Cod produs
07.140.001

Buc. /bax
6

Cod EAN
8005860 071452

Cod de bare

Z16 BANDALL

BANDĂ DE ALUMINIU BITUMINATĂ
Este compusă dintr-o masă elasto-plastică bituminoasă acoperită cu o folie de
aluminiu intarit.
Z16 acoperă crăpăturile şi fisurile, rezolvând instantaneu problema infiltrărilor şi a
pierderilor.
Z16 este uşor şi rapid de folosit, se aplică la rece pe majoritatea suprafeţelor de
construcţie, fără a fi nevoie de folosirea unor unelte deosebite, flăcări sau produse
chimice. Este rezistent în timp. Datorită foliei protectoare din aluminiu Z16 resista la
actiunea degradanta a agentilor atmosferici si a razelor UV,totodata,in cazul unor
mici gauri sau taieturi,pasta speciala din care este produsa etanseaza automat.
Z16 poate fi vopsit cu vopselele obisnuite din comert.Se aplica pe
asfalt,caramizi,ciment,tencuiala,piatra,metal,plastic(mai
putin
cel
neaderent),sticla,lemn.
Z16 este ideal pentru acoperişuri şi, în general, pentru cuverturi (ţigle, materiale
bituminoase, table, ciment, plastic), parapeţi (zidărie, ciment, tencuială, pietre),
hornuri,luminatoare,jgheaburi,tuburi metalice si orice tip de imbinari intre materiale
de acelasi tip.
Descriere
Rolă de 50
mm.
Rolă de 100
mm

Gramaj

Cod produs

Buc. /bax

Cod EAN

10 m

54.490.001

6

8005860 544901

10 m

54.492.001

3

8005860 544925

Cod de bare

Z18

MEMBRANĂ IMPERMEABILIZANTĂ
Z18 este o membrană impermeabilizantă elastică care creează o folie
protectoare transpiranta,care garanteaza o indelungata rezistenta chiar si la
agentii atmosferici foarte agresivi.
Z18 se adaptează tuturor suprafeţelor, iar după fixare, ia aspectul unei
membrane perfect impermeabile, continuă, aderentă suportului şi în măsură
se urmeze dilatarile produsului.
Z18 se foloseşte pe orice tip de suprafaţă care conţine ciment, dar şi pe
cărămizi, pietre, substraturi bituminoase, suprafeţe vopsite, răşină, metale,
lemn, polistiren expandat,multe tipuri de materiale plastice.
Z18 se foloseşte pe suprafeţele expuse mai puţin acţionării mersului, pe
streaşină,
pe
jgehaburi,
pe
ardezie,
hornuri,tabla
de
acoperis,pereti,palisade .
Z18 are la bază răşini acrilice în dispersie apoasă; rezistă la temperaturi
cuprinse între
–30 şi +80°C; poate fi vopsit cu vopsele acrilice de exterior.

Descriere

Gramaj

Cod produs

Buc. /bax

Cod EAN

Borcan

750 ml

07.160.001

8

8005860 071605

Cod de
bare

Z19

EDILNET, DETERGENT PENTRU MURDĂRIILE EDILITARE
Z19 elimină toate reziduurile pulverulente rezultate în urma lucrărilor
de tencuire şi zidărie. Formula sa specială evită compactarea murdăriei în
contact cu apa şi permite adunarea reziduurilor fara a lasa urme.
Z19 se foloseşte la suprafetele lavabile dure din casa,eliminand
murdaria,praful si depunerile usoare de ciment,mortar,var,glet si lavabil.
Z19 poate fi utilizat şi pentru spălarea podelei şi a faianţei.

Descriere

Gramaj

Cod produs

Buc. /bax

Cod EAN

Flacon

1000 ml

07.125.001

12

8005860 071254

Cod de
bare

Z20

Detergent acid
Z20 este detergentul care elimină rapid orice urmă de ciment, tencuială, vopsea,
mortar, eflorescenţele de silitră, incrustatiile de calcar şi petele de rugină de
pe suprafeţele arse, cărămidă, granit, ardezie, clinker, monoarsuri, ceramică şi
pietre.
Z20 este detergentul acid care se foloseşte pe podele, pereţi, terase, balcoane,
carari,vase si ornamente ceramice si piatra.

Descriere
Flacon

Gramaj
1000 ml

Cod produs
07.165.001

Buc. /bax
12

Cod EAN
8005860 071650

Cod de bare

Z21

Detergent special antimucegai
Z21 este detergentul antimucegai gata de utilizare care elimină şi previne
simplu şi rapid mucegaiul, algele, muşchii şi lichenii.
Z21 se aplică pe pereţi, podele, terase, acoperişuri, scări, marginile piscinelor
şi pe vase ceramice,caramida aparenta,gresie,piatra,nealterandu-le aspectul
original.

Descriere
Flacon

Gramaj
1000 ml

Cod produs
07.135.001

Buc. /bax
12

Cod EAN
8005860 071353

Cod de bare

Z23

Tratament preventiv antisalnitric
Z23 este tratamentul preventiv care evită crearea umidităţii şi infiltrarea
eflorescenţelor saline pe pereţii de cărămidă sau tencuiţi.
Z23 este invizibil pentru că penetrează interiorul suportului fara a crea
pelicula,nealterand culoarea si nuanta originala a suprafetei tratate.
Z23 este hidroizolator si protejeaza de actiunea degradanta a agentilor
atmosferici chiar si materialele vechi si decojite.
Z23 poate fi aplicat şi pe suprafeţele uşor umede pentru că este o
microemulsie pe baza de apa.
Z23 este transpirant ,poate fi vopsit cu orice tip de vopsea.

Descriere
Flacon

Gramaj
1000 ml

Cod produs
07.175.001

Buc. /bax
12

Cod EAN
8005860 071759

Cod de bare

Z25

PROTECTOR OLEO – HIDRIC
Z25 se aplică pe podele pentru a evita formarea accidentală a petelor
cauzate de cafea, vin, ulei, etc. şi pentru a facilita eliminarea lor.
Z25 a fost special creat pentru a fi aplicat pe obiecte obţinute prin ardere,
clinker sau pietre naturale din interior sau exterior. Este invizibil şi menţine
transpiraţia naturală a suprafeţelor tratate. Poate fi aplicat şi pe suprafeţe
umede întrucât principiul sau activ este in microemulsie apoasa.
Z25 penetrează în profunzime suprafeţele tratate, asigurând durabilitaea
tratamentului,circularea fara probleme si utilizarea diferitelor finisaje pe
podele,balcoane,terase,coridoare,carari perimetrale,scari,realizate di
ceramica,clinker,gresie,marmura si piatra naturala.

Descriere
Flacon

Gramaj
1000 ml

Cod produs
07.170.001

Buc. /bax
6

Cod EAN
8005860 071704

Cod de bare

