INNOWACYJNA CHEMIA DO KAMIENIA I BETONU

www.vbvsweden.com

VBV Professional
Impregnat

Specjalnie opracowany impregnat do zabezpieczania kamienia naturalnego
przed plamami z soków, cytryny, wina, tłuszczy. Jest to impregnat do
zabezpieczania powierzchni polerowanych i szorstkich np polerowany
granit, marmur , konglomeraty m.in. blaty , posadzki Powierzchnia
staje się delikatniejsza w dotyku oraz bardziej wypielęgnowana.
Środek po wyschnięciu może mieć kontakt z żywnością.
Ułatwia pielęgnacje kamienia.
Opakowania: 0,5L, 1L, 5L

Impregnat
Impregnat jest jedno składnikowym bezbarwnym preparatem służącym
do zabezpieczania powierzchni polerowanej granit, marmur, konglomerat.
Pogłębia kolor, tworzący efekt “mokrego kamienia”. Bardzo wydajny.
Uwydatniający rysunek kamienia i wygładza obrabianą
powierzchnie. Zwiększa intensywność połysku.
Opakowania: 1L, 5L

Impregnat
Z efektem „suchego kamienia: Wzmacnia podłoże ,zabezpiecza powierzchnie
przed wchłanianiem wody i brudu. Doskonale uodparnia na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV, zapobiega pyleniu. Zapewnia
długotrwałą hydrofobowość i paro przepuszczalność impregnowanego
materiału. Zalecany do impregnacji szorstkich materiałów takich
jak piaskowiec, wapień, kamień polny, marmur, granit, beton.
Opakowania: 1L, 5L

Impregnat

Pogłębiający kolor kamienia „efekt mokry kamień”. W zmacnia podłoże,
zabezpiecza powierzchnie przed wchłanianiem wody, oleju na długie lata.
Doskonale uodparnia na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
zapobiega pyleniu. Tworzy na powierzchni mikrofilm, poprawiając
parametry impregnowanej powierzchni oraz wytrzymałość na
ścieranie mechaniczne. Idealnie sprawdza się przy szorstkich
powierzchniach m.in granit, piaskowiec, łupek, wapień, marmur
oraz wyrobach z betonu (kostka brukowa).
Opakowania: 1L, 5L

Lakier
Jest jedno składnikowym bezbarwnym preparatem na bazie żywic
służącym do zabezpieczania powierzchni szorstkich, pogłębiający kolor,
nadający efekt „mokrego kamienia” z delikatnym satynowym połyskiem.
Tworzy długotrwałą warstwę ochronną. Wzmacnia podłoże ,zabezpiecza
powierzchnie przed wchłanianiem wody, oleju. Doskonale uodparnia na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, zapobiega pyleniu. Poprawia
parametry wytrzymałościowe impregnowanej powierzchni i zwiększa
wytrzymałość na ścieranie mechaniczne.
Idealnie sprawdza się przy szorstkim granicie, piaskowcu, łupkach,
marmurze, wapniach oraz wyrobach z betonu (kostka brukowa).
Opakowania: 1L, 5L

VBV Proffesional
Środek do usuwania smug cementu i rdzy
Środek w postaci koncentratu, bardzo wydajny do czyszczenia nawet
na najbardziej delikatnych polerowanych marmurach i wapieniach.
Innowacyjna receptura preparatu sprawia iż nawet najbardziej uporczywe
zabrudzenia zostana usunięte bez obawy o zniczenie powierzchni
czyszczonej. Płyn usuwa gruntownie gwarantując szybkie efekty
myjąco-odtłuszczające już przy pierwszym użyciu.
Preparat przyjazny dla środowiska, biodegradalny.
Opakowania: 1L, 5L

Preparat do usuwania zabrudzeń naturalnych
Nowoczesny preparat do czyszczenia bezdotykowego, działający
samoczynnie w czasie. Doskonale usuwa wszelkie zbrudzenia organiczne
i naturalne m.in. mchy, porosty, algi, osady zielone oraz zabarwienia.
Nadaje czysty wygląd oraz rozjaśnia mury, ścieżki, chodniki, balkony,
podjazdy oraz wszelkie kamienie naturalne i beton. Preparat działając
w czasie zapewnia bardzo dokładne czyszczenie nawet najgłębszych
miejscach. Środek wysokoaktywny. Środek do użytku bezpośredniego.
Opakowania: 1L, 5L

Środek do usuwania tłustych zabrudzeń
Skuteczny, szybko działający środek do usuwania przypaleń, sadzy,
smoły, oleje, tłuszcze, woski, farby, lakiery. Najczęściej stosowany przy
czyszczeniu griili, obudów kominkowych, tłustych plam, lepkich osadów
naturalnych, kostki betonowej, betonu ,kamienia naturalnego,
kafelków i klinkieru.
Preparat do nanoszenia bezpośredniego.
Bezpieczny dla delikatnych powierzchni. Biodegradalny.
Opakowania: 1L, 5L

Delikatny płyn do czyszczenia
Środek w postaci koncentratu, bardzo wydajny do czyszczenia nawet
na najbardziej delikatnych polerowanych marmurach i wapieniach.
Innowacyjna receptura preparatu sprawia iż nawet najbardziej
uporczywe zabrudzenia zostana usunięte bez obawy o zniczenie
powierzchni czyszczonej. Płyn usuwa gruntownie gwarantując szybkie
efekty myjąco-odtłuszczające już przy pierwszym użyciu. Preparat
przyjazny dla środowiska, biodegradalny.
Opakowania: 1L, 5L

Uniwersalny środek czyszczący
Koncentrat do użytku w warsztatach, gospodarstwach domowych, garażach
o uniwersalnym przeznaczeniu. Do czyszczenia zabrudzeń komunikacyjnych,
olejopochodnych w tym plam z oleju, , smarów, śladów po oponach, błota,
pozostałości po pastach oraz wszelkich innych zabrudzeń. Nadaje się
do mycia pianowego i ciśnieniowego. Może być również stosowany jako
preparat bezstykowy.Stosowany również do czyszcenia elewacji, kamienia
naturalnego, wyrobach kamieniopodobnym i betonie.
Produkt jest bezpieczny dla delikatnych powierzchni. Biodegradalny.
Opakowania: 1L, 5L

Mocny środek czyszczący
Bardzo mocny środek w postaci koncentratu. Dzięki zastosowaniu o wysokim
stężeniu nowoczesnych związków chemicznych posiada właściwości
czyszczenia najcięższych do usunięcia zabrudzeń takich jak przypalenia, olej,
sadzę, powłoki z wszelkich past , powłoki akrylowe, wszelkie zabrudzenia
organiczne, pozostałości po pracach budowlanych, gipsy, szpachle, stare
powłoki farb, lakierów itp.
Preparat jest używany na twardych podłożach typu kamień naturalny
(granit, łupek, kwarcyt, piaskowiec itp.), beton (kostka brukowa) , lastiko
a także twarde płytki gresowe i ceramiczne odporne na odbarwienia.
Gwarantuje szybkie i znakomite efekty czyszczące. Biodegradalny.
Opakowania: 1L, 5L

Środek umożliwiający szybkie, skuteczne i bez wysiłku usuniecie wszelkiego
rodzaju zabrudzeń z powierzchni nagrobków z kamienia naturalnego. Wzmacnia
kolor i pielęgnuje powierzchnię kamienia. Dzięki specjalnie dobranym
aktywnym związkom płyn nie pozostawia smug. Nie niszczy powierzchni. Chroni
powierzchnię przed zabrudzeniami oraz ułatwia pielęgnację.
Odporny na działanie promieni UV oraz warunki atmosferyczne.
Opakowanie: 750 ml z dozownikiem

Specjalnie opracowany środek do codziennego mycia i pielęgnacji blatów
z kamienia naturalnego i konglomeratów. Umożliwia szybką i łatwą
pielęgnacje. Myta powierzchnia staje się łatwiejsza w utrzymaniu czystości
oraz sprawia, że blaty wyglądają starannie wypielęgnowane. Wzmacnia
kolor oraz działanie ochronne powierzchni impregnowanych. Pozostawia
powłokę antybakteryjną. Dzięki specjalnie dobranym aktywnym związkom
płyn nie pozostawia smug. Nie niszczy powierzchni.
Opakowanie: 750 ml z dozownikiem

VBV for You

Środek do codziennej pielęgnacji płytek z kamienia naturalnego i glazury.
Doskonale pielęgnuje powierzchnie z akrylu, ceramiki i armatury sanitarnej.
Umożliwia szybką i łatwą pielęgnację. Myta powierzchnia staje się łatwiejsza
w utrzymaniu czystości oraz sprawia, że wyglądają starannie wypielęgnowanie.
Powierzchnie ze stali nierdzewnej i inoxu nabierają lustrzanego połysku nie
spotykanego nigdy dotąd. Pozostawia powłokę antybakteryjną.
Dzięki specjalnie dobranym aktywnym związkom płyn nie pozostawia smug.
Nie niszczy powierzchni. Nie powoduje rdzewienia stali szlachetnej.
Opakowanie: 750 ml z dozownikiem

Aktywny środek do usuwania zabrudzeń codziennego stosowania. Idealny do
czyszczenia zabrudzonych powierzchni z kamienia naturalnego,
wanien i brodzików z akrylu, ceramiki sanitarnej, starych mydeł i tłuszczy.
Umożliwia łatwe usunięcie ogólnych zabrudzeń z którymi mamy styczność
na co dzień. Nie niszczy powierzchni czyszczonej ceramiki i armatury sanitarnej.
Opakowanie: 750 ml z dozownikiem

Wysoce zaawansowany środek do usuwania uporczywych zabrudzeń .
Idealny do czyszczenia bardzo zabrudzonych powierzchni z kamienia
naturalnego, wykwitów z betonu, glazury, fug, tłuszczy, pozostałości
po pracach budowlanych itp. Umożliwia szybkie i łatwe usuniecie ogólnych
zabrudzeń z którymi inne środki nie mogą sobie poradzić.
Doskonale sprawdza się przy czyszczeniu fug cementowych przy płytkach
ceramicznych. Dzięki specjalnie dobranym aktywnym związkom płyn
nie pozostawia smug. Nie niszczy powierzchni. Przywraca naturalny kolor
czyszczonej powierzchni. Powierzchnie stają się znowu czyste i jasne.
Opakowanie: 750 ml z dozownikiem

Wysokiej jakości koncentrat do codziennego mycia podłóg z kamienia
naturalnego i glazury. Umożliwia szybką i łatwą pielęgnacje. Myta powierzchnia
staje się krystalicznie czysta z delikatnym połyskiem. Codzienne używanie
preparatu sprawia, że podłogi wyglądają starannie wypielęgnowane oraz
są łatwiejsze w utrzymaniu czystości. Płyn nie pozostawia smug. Nie niszczy
powierzchni. Działa antystatycznie.
Opakowanie: 1l, 5l
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DYSTRYBUTOR / SPRZEDAWCA

W wyniku różnic produkcyjnych oraz zapotrzebowania mogą
wystąpić rozbieżności w wyglądzie produktów oraz opakowań

