
  
                              
                                ZESTAW  PREPARATOW  DO MYCIA  ELEWACJI 
 
Solvynol Terra         - Witryny szklane -mycie zasadnicze-( alkalisk)-usuwanie tłustych      
                                       zanieczyszczeń komunikacyjnych.  
                                  - Ekrany akustyczne(świetliki)wiaty z tworzyw sztucznych -- mycie   
                                  zasadnicze (alkalisk)-usuwanie tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych.  
Sanego Glasscleane -Witryny szklane-usuwanie zanieczyszczen szyb  
                                     
  
Zanitol Plus               - Ekrany akustyczne(świetliki)wiaty z tworzyw sztucznych - usuwanie  
                                  osadów wapiennych / rdzawych zacieków  
                                 -  Panele aluminiowe- punktowe doczyszczanie ( usuwanie utlenionego  
                                     aluminium)   
                                 -  Elewacje klinkierowe/ cegła czerwona- mycie zasadnicze( kwaśne) usuwanie  
                                    tłustych zanieczyszczeń  
                                 -  Elewacje granitowe - mycie zasadnicze (kwaśne)-usuwanie tłustych 
                                    zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
                                 -  Polbruk - mycie zasadnicze (kwaśne)-usuwanie tłustych zanieczyszczeń  
                                  komunikacyjnych. 
  
Solvynol Neutral      -  Tynki strukturalne- mycie zasadnicze ( usuwanie  tłustych zanieczyszczeń  
                                       komunikacyjnych) 
  
Dezibac Extra            - Tynki strukturalne  - usuwanie glonów przed myciem zasadniczym 
                                  -  Elewacje marmurowe - usuwanie glonów przed myciem zasadniczym 
                                  -  Elewacje klinkierowe/ cegła czerwona- - usuwanie glonów przed myciem  
                                      zasadniczym  
                                   - Dachówka cementowo- wapienna, ceramiczna - usuwanie glonów przed  
                                     myciem zasadniczym  
Graffiti Saneshadow - Tynki strukturalne - zabezpieczenie dachu przed chłonięciem brudu i      
                                     nadmiernym rozwojem glonów i mchu.                          
                                               
Sanego Superdry     -  Tynki strukturalne - Osuszanie i nabłyszczanie Usuwanie zacieków po 
                                        wyschnięciu. 
                                   -   Panele aluminiowe-Osuszanie i nabłyszczanie Usuwanie zacieków po  
                                         Wyschnięciu  
   
 Santech AL                -  Panele aluminiowe-   - mycie zasadnicze (alkalisk)-usuwanie tłustych  
                                      zanieczyszczeń komunikacyjnych.    
 
Solvynol HD               -  Panele aluminiowe-   - mycie zasadnicze (alkalisk)-usuwanie tłustych  
                                     zanieczyszczeń komunikacyjnych.  
   
Graffity Remover        -  Panele aluminiowe -   czyszczenie punktowe (usuwanie czarnych zacieków  
                                         po uszczelkach i podkładkach domowych. 
                                     -  Panele stalowe - czyszczenie punktowe (usuwanie czarnych zacieków po  
                                          uszczelkach i podkładkach domowych  
  
Solvynol Truck           -  Elewacje marmurowe -   mycie zasadnicze ( usuwanie  tłustych  
                                        zanieczyszczeń komunikacyjnych ). 
                                     -  Elewacje klinkierowe/ cegła czerwona- mycie                         
                                         zasadnicze,alkaliczne usuwanie tłustych zanieczyszczeń  
                                     -  Dachówka cementowo- wapienna, ceramiczna - mycie   
                                          zasadnicze,alkaliczne usuwanie tłustych zanieczyszczeń  



  
                                     -  Elewacje granitowe - mycie zasadnicze ( usuwanie  tłustych  
                                      zanieczyszczeń komunikacyjnych ).  
  
                       
  
Saneshield                 -  Elewacje marmurowe -  zabezpieczenie dachu (zabezpieczenie elewacji            
                                        przed wchłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu).       
                                                                                                              
 
Graffiti                        -  Tynki cementowo-wapienne -  zabezpieczenie dachu (zabezpieczenie  
                                        elewacji przed wchłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu).  
                                   -  Dachówka cementowo- wapienna, ceramiczna -  zabezpieczenie dachu ( 
                                       zabezpieczenie elewacji przed wchłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem  
                                        glonów i mchu).  
                                    -  Panele stalowe -  zabezpieczenie dachu (zabezpieczenie elewacji przed  
                                    wchłonięciem brudu i nadmiernym rozwojem glonów i mchu). 
   
Solvynol Green          -  Tynki cementowo-wapienne- mycie zasadnicze ( alkalisk )( usuwanie   
                                        tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych). 
                                   -  Panele stalowe - mycie zasadnicze ( alkalisk )( usuwanie  tłustych  
                                      zanieczyszczeń komunikacyjnych). 
Solvynol Jumbo         -  Tynki cementowo-wapienne- mycie zasadnicze ( alkalisk )( usuwanie   
                                          tłustych zanieczyszczeń komunikacyjnych)-środek silniejszy jak Solvynol  
                                          Green. 
                                     -  Panele stalowe - mycie zasadnicze ( alkalisk )( usuwanie  tłustych  
                                      zanieczyszczeń komunikacyjnych)- środek silniejszy jak Solvynol Green   
Solvynol OC               -  Polbruk --  mycie zasadnicze ( alkalisk) usuwanie  tłustych zanieczyszczeń  
                                          komunikacyjnych.  
  
  
  
                                    

                                                   


