
COD:   40062  CEARA RELUSTRUIBILA RR-1 

   Ceara lichida parfumata (lavandă) concentrata pentru intretinea pardoselelilor din marmura, 
granit, calcar, terrazzo, mosaic, recumpuse, pietre naturale. Formula sa se bazeaza pe ceruri  
naturale si sintetice. Reda luciul cald si stralucitor. Acest produs odata aplicat pe suprafata poate 

fi re-lustruit și rezistă spălării cu detergenți obișnuiți.
Disponibil: 1 lt, 5 lt; sau la comanda 25 lt .
Utilizare: Dilutie: ceara se diluata 1 la 20 (un capac de produs intr-un litru de apa calduta)

Suprafata trebuie sa fie curata(recomandam detergent LEM-3 cod 40058)  si uscata; mucegaiul, crustele trebuie 
indepartate de pe piatra. Pe podelele care au fost ceruite anterior,  se recomanda decaparea acestora cu decerantul 
Decer-dos (cod 40053), iar in cazul in care ceara este pe baza de solventi, rasini de baza foarte puternice recomandam 
spalarea cu decapantul Ultrastripper (cod 41113). Aplicati produsul cu mop (cod uniform si asteptati sa se usuce inainte 
de a calca pe suprafata tratata, apoi manual frecati viguros cu un mop (cod 41341) ( sau cu masina monodisc echipata 
cu un disc de bumbac (cod 40566) sau un pad alb (cod 40566)
Intretinerea periodica : se recomanda spalarea cu detergentul neutru Lem-3 sau Lava lucida L&L. (COD 40055) .

Accesoriile cele mai des utilizate: 

41350/C
Mop din bumbac, maner cu prindere 
prin CLIPS 40058 

Detergent lem-3 neutru 
concentrat creat specific 

pentru întreținerea 
marmurei, granitului si a 

pietrelor naturale 

41341 Mop Luxury cu buzunar,folosit pentru 
stergerea pardoselilor. 

40055 

Detergent Lava lucida L&L 
special pentru curatarea si 

intretinerea podelelor 
ceruite. 

41345 Manson spalator format din: suport 
plastic in forma “T” si husa din 

microfibra. 

40053 

Decer-dos produs folosit la 
inlaturarea emulsiilor pe 
baza de ceara naturala, 

sintetica si rasini. 

40936 

Limpia 13 este un model compact ce 
poate fi folosit pentru toate sarcinile de 

spalare. Greutatea redusa si 
manevrabilitatea fac din aceasta o 

unealta indispensabila. 

41113 

Decapantul Ultrastripper
foarte eficient pentru orice 
tip de murdărie: grăsime, 

ceață, fum și pete uleioase 

40934/227
Monodisc candia m16 cu latime de lucru 
de 430 mm si 227 rpm este ideal pentru 

toate tipurile de sarcini. 

46546/

xx Paduri pentru curatat 
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