Odstranjevalci vodnega kamna, mineralnih in oksidnih oblog

Polirna krema

FLAMIL 88









čisti, polira, ščiti in neguje, vse v enem delovnem postopku
uporabna za različne materiale:
kromirane dele, umazane kadi, cerade, predmete iz plastike, bakra,
medenine in kuhinjske elemente iz plemenitih kovin
čiščenje ploščic in emajla
čiščenje plastike in stekla-poliranje kalupov jaht in čolnov
odstranjuje rjo in sloje oksidov, doseže bleščeči sijaj
preprečuje ponovno nalaganje umazanije in odrgnine
Pakiranje:

650g

(12 kom v kartonu)

Industrijsko topilo mineralnih in oksidnih oblog

SANOX






zamenjuje doslej uporabljane nevarne kemikalije s topili
raztaplja obloge apnenca, mineralov, sečnega kamna, rje, magnezija in
drugih oksidnih oblog
ne razvija drugih toksičnih hlapov, ščiti kožo in oblačila
preprečuje nastanek in razvoj glivic, bakterij, plesni, trohnobe ter
vsebuje dezinfekcijsko sredstvo “dodigen” proizvajalca Hoechst
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Kislo industrijsko čistilo

FLORIN WH








hitro in zanesljivo odstranjuje spojine apnenca in maščob, mineralne
obloge, puhasto rjo in zavorni prah iz kislinoodpornih površin
čistilo je primerno tudi za čiščenje tal v prehambenih obratih
Področja uporabe: bazeni, prostori za pranje, tovarniške hale,
avtopralnice
koncentrat vlivamo v hladno vodo v razmerju 1:3 do 1:20
raztopino brez nastajanja megle nanesite s krtačo, gobo ali močnim
curkom
po desetih minutah učinkovanja temeljito izperite s hladno vodo
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

TEL: 04/586 -54 -00

E-mail: adak@t-2.net
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Kislo čistilo

FLORIN S PLUS






raztaplja apnenec, minerale in sečni kamen
istočasno razmaščuje in odstranjuje ostanke beljakovin
preprečuje rast glivic, bakterij in plesni - vsebuje dezinfekcijsko
sredstvo
ne razjeda zdrave kože, kovin, gume in tesnilnih mas
pri redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo aparatur in naprav

PODROČJA UPORABE: čistilne naprave, naprave za preskrbo z vodo,
bazeni, sanitarije v bolnišnicah, šolah, hotelih, restavracijah, klavnice,
mlekarne, pivovarne
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Topilo za mineralne obloge hladilnih sistemov – ne najeda
cinka in kositra

FLORIN SV







hitro in popolnoma odstranjuje obloge apnenca, urinskega kamna in
mineralne obloge
odstranjuje ostanke razvijalnega sredstva na kopirnih aparatih
odstranjuje presežke vara s površin nerjavnega jekla
odstranjuje sloje rje, magnezija, sulfatov in oksidov ter ostanke gorenja
ne načenja barvnih kovin in lakov
aluminij ne sme ostati v kopeli dlje kot 2 uri

PODROČJA UPORABE: avtomati za kavo, instalacijski obrati, drenaže,
bazeni, proizvajalci pare, čiščenje kotlov, betonarne, ribji bazeni, pivovarne,
mlekarne, klavnice, hoteli, kuhinje, kantine, saune, klimatske naprave
Pakiranje:

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

Čistilo oksida na aluminiju in barvnih kovinah

FLORIN A-R






biološko razgradljiv, oksidirane površine ponovno postanejo sijajne
osvetli temne barve in izgubljeni sijaj, ne poškoduje lakov in kovin
redči se z vodo;
dodamo 1-3 kratno količino vode, odvisno od stopnje oksidiranosti, pri
redni negi zadostuje razmerje 1:25
nanesemo z gobo, pustimo učinkovati več minut, speremo s čisto vodo
PODROČJA UPORABE aluminijaste naprave na motornih vozilih,
kontejnerji za odpadne snovi, razne fasade na zgradbah-tovarniška vrata
Pri eloksiranem aluminiju je potrebno napraviti preizkus na skritem
mestu!
Pakiranje:

ADAK trgovina in storitve d.o.o., Razgledna pot 3a, 4270 Jesenice

1L x 12 v kartonu

ali

10L vez

TEL: 04/586 -54 -00

E-mail: adak@t-2.net

Stran 2

