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WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Ârodek kwasowy czyszczàcy do posadzek: płytek glazurowanych, gresu porcelanowego,
terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego i syntetycznego (niepolerowanych i niewra˝-
liwych na kwasy).

ZASTOSOWANIE
Ârodek zalecany do usuwania resztek zaprawy przyschni´tych do posadzki. Swojà
skutecznoÊç w czyszczeniu osadu zaprawy zawdzi´cza składnikowi powierzchniowo
czynnemu, który powoduje natychmiastowe usuwanie inkrustacji z powierzchni
odpornych na kwasy (gres, klinkier itp.). Pozwala to szybko usunàç grudki
zaschni´tej zaprawy i zabrudzeƒ pozostałych po pracach budowlanych.

ZMYWACZ CEMENTU

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1111111
111
111111111111111

22222222222222222222222

PRZYGOTOWANIE

W zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia, sto-
sowaç bezpoÊrednio lub w postaci roz-
cieƒczonej. Do płytek szkliwionych i gresu
porcelanowego rozcieƒczaç z wodà w sto-
sunku 1:10. Do terakoty nieszkliwionej
i r´cznie formowanych płytek z gliny wypa-
lanej – w stosunku 1:5. Do kamienia
sztucznego niewra˝liwego na kwasy – 
w stosunku od 1:10 do 1:15 (w zale˝noÊci
od rodzaju kamienia i jego wykoƒczenia).

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Przed wyschni´ciem zmyç du˝à iloÊcià
wody za pomocà mi´kkiej pacy RUBINET®.

STOSOWANIE

Osad cementowy powinien byç dobrze
st´˝ały. Przed zastosowaniem ZMYWA-
CZA DO CEMENTU grudki zaschni´tej
zaprawy usunàç za pomocà szpachelki.
Nało˝yç Êrodek i pozostawiç go na 4–5
minut. Zetrzeç powierzchni´ mi´kkà lub
Êciernà pacà RUBINET® w zale˝noÊci od
rodzaju powierzchni.

Ph: 1
G´stoÊç: 1,05 kg/l
WydajnoÊç:

bez rozcieƒczania: 12–16 m2/l
roztwór 1:10: 40–45 m2/l
roztwór 1:5: 25–30 m2/l

ZMYWACZ DO CEMENTU jest Êrodkiem kwa-
sowym. Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giem
dzieci. Podra˝nia oczy, skór´ i drogi oddechowe.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
obficie przemyç wodà i udaç si´ do lekarza.
U˝ywaç odpowiedniej odzie˝y ochronnej i r´-
kawic oraz zabezpieczenia oczu/twarzy. W przy-
padku połkni´cia udaç si´ niezwłocznie do leka-

rza i pokazaç mu etykiet´ produktu lub jego opa-
kowanie. Nie stosowaç do powierzchni nieod-
pornych na kwasy. Ârodek mo˝e odbarwiaç
ciemne kolory fugi. Unikaç kontaktu preparatu 
z powierzchniami metalowymi (aluminium, stal
nierdzewna, ˝elazo). Przed zastosowaniem pre-
paratu zawsze wykonaç prób´ na niewielkiej
powierzchni.

CementTerakota, gres porcelanowy, cegła elewacyjna, ceramika szkliwiona, klin-
kier oraz kamieƒ sztuczny i naturalny (odporne na działanie kwasów)

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

rzezroczysta o lekko ostrym zapachu,
zło˝ona z dwóch kwasów nieorganicznych
rozcieƒczonych wodà i Êrodka powierz-
chniowo czynnego niejonowego.

1 l 50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 209962190720926 3 szt. -2190620925 6 szt.
841379720996984137972190748413797209266 -84137972190678413797209259



RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

1 l 5 l 25 l 50 l 200 l

TeTT rarr kokk ta,oo gres porcelano, woo ywwyy cegła elewacyjna,yyy cer, arr mika szkliwiona, klinkier, ,rr kamienie naturrrr arr l-
ne i sztuczne (niewra l̋iwrr e na działanie kwasóww w) oróó az metale (patrz:rr  Êrodki ostro˝noÊci):

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA DDOO SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWWAWW NNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20952 6 szt. 20953 3 szt. – – –
8413797209525 8413797209532 – – –

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 1
G´stoÊç: 1,066 kg/l:
WydajnoÊçWW : 2 m2/l (w przybli˝eniu)  

Nie połykaç. P. oPP dra˝nia skrr ór´kk . Niebezpiecz. eƒstwoww
powa˝nego uroo azu oczu.rr TrTT zymaç poza zasí giemrr
dzieci.W przypadku kontaktu z oczami natychmiastkk
obficie przff emyç woww dà i udaç sí  do lekarza.W przy-
padku kontaktu zkk e skórkk à,rr  natychmiast obf, icie przff e-
myç. U˝ywaç odpo. wiednich r´kaoo wic i Êrodkaa ókk wóó .ww
W przypadku połkní cia udaç sí  natychmiast do
lekarza i pokazaç mu etykiet´ lub opakowanieoo .
UWAWW GA:AA Nie stosowaç na posadzki wra˝liwrr e naww
działanie kwasów (m yko itd.).kk

UWAWW GA:AA W przypadku niektórych metali zasa-
dowoÊç cementu mogła uszkodziç lub zmieniçkk
odcieƒ powierzchni metalu.
UWAWW GA:AA Przed zastosowaniem preparatu wykrr okk -
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.W przypad-
ku powierzchni metalowych nale˝y mieç na uwa-ww
dze, ˝, e mogły one zostaç wczeÊniej poddane
zabiegom powierzchniowym. Nale˝y wyk. onaçkk
prób´, ab, y oceniç, czy nie istnieje wzajemna nieto-,
lerarr ncja Êrodkókk w.ww

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· C zysta, zło˝, ona z kwasu
organicznego i Êrodka powierzchniowo
czynnego anionowego.

Produkt o fr ormff ule opartej na kwasie organicznym,ww  skuteczny jak, o zmywacz do cerww amiki,rr
gresu porcelanowego, ter, arr koty,yy klinkieru,, kamieni natur, alnycrr h i sztucznych

(niepolerorr wanycww h i niewra˝liwycrr h na kwasy).ww

ZASTOSOWAWW NIE
Produkt zalecany do rozpuszczania i usuwania osadóy w z cementu na wi´kszw oÊci

powierzchni. Jego szcz. ególna foff rmuła wyprodukokk wana na bazie
kwasu organicznego nie powoduje powstawania szkaa okk dliwych oparów,

które uszkadzajà powierzchnie metalowe.

ZMYWACZ CEMENTUWW
NIESZKODLIWY DLA METKK ALITT 4444444

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

444
444444444444444

PRZYGOTOWAWW NIE

Osady z cementu do usuni´cia powinny
byç dobrze st´˝ałe. W przypadku du˝ej
iloÊci osadu, wi´ksz, e grudki nale˝y wczeÊ-
niej usunàç szpachelkà.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Obficie spłukaç wff odà w celu całkowite-
go usuni´cia resztek preparatu. P. owta-
rzaç t´ czynnoÊç, jeÊli zachodzi taka,
potrzeba.

STOSOWAWW NIE

Na posadzki: Produkt nało˝yç obf cieff , bez,
rozcieƒczania, na poz, ostawione resztki ce-aa
mentu. Zosta. wiç na 10 minaa ut. P. onoPP wnie
nanieÊç obfff tà iloÊç Êrodka i znowu zostawiçaa
na 10 minut. P. oPP  upływie tego czasu zetrzeç
mi´kkà lub Êciernà pacà RUBINET®, 
w zale˝noÊci od rodzaju powierzchni.
Na metale: Ârodek nanieÊç bez rozcieƒczania

j p

na pozostałoÊci cementu. Zosta. wiç po-aa
wierzchni´ pod działaniem Êrodka na 3–5
minut. Zetrz. eç mi´kkà pacà RUBINET®, nie,
rysujàc metalu.
.

33333333333333333333333

Cement



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

Ph: 1,5
G´stoÊç: 1,13 kg/l:
WydajnoÊçWW :

bez rozcieƒczania: 100 m bie˝àcych/1 l

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA FUG jest 
produktem kwasowym. Nie połykaç. . P. odra˝nia
oczy i skór´kk .TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr
W przypadku kontaktu z oczami natychmiastkk
obficie przff emyç wodà i udaç si´ do lekarza.
U˝ywaç odpowiednich r´kawicaa .W przypadku
połkni´cia udaç si´ natychmiast do lekarza 

i pokazaç mu etykiet´ lub opakokk wanie. Nie.
stosowaç do materiałów nieodpornych na
kwasy.yy Prepar. at mo˝e odbarwiaç fugi ciemnego
kolorkk u. Unikaç kontaktu preparkk atu z porr wierz-
chniami metalowymi (aluminium,ww stal nierdz, ewna,
˝elazaa o). Przed zastosowaniem preparatu 
wykonaç prób´ na niewielkiej pokk wierzchni.

Sczerniałe fugiTeTT rakokk ta, gres porcelano, wy i ceramika szkliwiona, ogólnie – mater, iały
niewra˝liwe na działanie kwasów

200 l

RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

ekka, prz, ezroczysta, bezbarwna.,
 Roztwór kwasu nieorganicznego zr e Êrodkiem
powierzchniowo czynnym niejonowym.

0,75 l 5 l 25 l 50 l 100 l
OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAAWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20965 – 21909 21910 – 21912
8413797 – 8413797219098 8413797219104 – 8413797219128

Preparat oprrr acorr wany specjalnie do usuwww ania i czyszczww enia w sposób szybki i wydajny
wszelkiego rodzaju zanieczyszczrr eƒ nagromadzr onych w szczelinach fug cementowych
płytek podłogowych i Êciennych.

ZASTOSOWAWW NIE
Usuwa zanieczyszczenia fug w sposób czysty i wygodny w łazienkach, kuchniach,
i pokojach,kk  nie uszkadzajàc po, wierzchni.

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA FUG nale˝y stosowaç wyłàcznie do płytek 
podłogowych i Êciennych z gresu, gresu porcelano, wego, ter, akoty (materkk iałów
odpornych na kwasy).

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA FUG

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

2222222
222
222222222222222

44444444444444444444444

PRZYGOTOWAWW NIE

Stosowaç w postaci czystej, bez rozcieƒ-,
czania.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Usunàç zanieczyszczenia za pomocà
mopa lub Êciereczki obficie nasàczff onej
wodà. W przypadku silnego zabrudzenia
powtórnie nało˝yç Êrodek i czyÊciç
szczoteczkà, gàbkà lub podobn, ym narz´-
dziem. Nast´pnie zm. yç wodà.

STOSOWAWW NIE

Nakładaç bezpoÊrednio na fug´, całk, okk wi-
cie pokrywajàc jà preparatem. P. ozostawiçaa
na nie dłu˝ej ni˝ 2–3 minuty.yy Zaleca si´.
stosowanie stopniowe, na małych odcin-,
kach o długoÊci 3–4 płytek.



WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 1,2
G´stoÊç: 1,02 kg/l:
WydajnoÊçWW :

bez rozcieƒczania: 24–30 m2/l
roztwór 1:2: 40–50 m: 2/l
roztwór od 1:5 do 1:10: 60–70 m: 2/l

ZMYWAWW CZ DO KAMIENIA jest produktem kwa-AA
sowym. Nie połykaç. .TrTT zymaç poza zasi´giem dzie-rr
ci. Nie stoso. waç do materiałów nieodpornych 
na kwasyyy Mo˝y.yy e odbarwiaç fugi o kolorkk ach ciem-

nych. Unikaç k. ontaktu preparkk atu z powierzchniami
metalowymi (aluminium, stal nierdz, ewna,
˝elazo). Prz. ed zastosowaniem wykonaç prób´ na kk
niewielkiej powierzchni.

Cement, klej,, ka, wa,aa  zadymienia,,  wykwity, ,yy sczy,yy ernienia, cytr, yna i ocet,
konserwacja,kk  zap, ylenie, oksydacja,, mocz,,  wymiocin, yyy gipsy,yy

TeTT rakokk ta, cegła elewacyjna,, klinkier, ,rr beton,r,rr  piask, okk wiec, gres porcelano, wyww ,yy
kamieƒ naturalny i sztuczny (niewra˝liwe na działanie kwasów), łupek,

RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· C zroczysta, bezbarwna.,
· Mieszanina roztworu kwasu nieorganiczne-

go ze Êrodkiem powierzchniowo czynnym.

1 l 5 l 25 l 50 l 200 l

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20950 6 szt. 20951 3 szt. 21913 21914 21916
8413797209501 8413797209518 8413797219135 8413797219142 8413797219166

5555555

Preparat do czyszczrr enia kamienia naturalnegrr o i sztucznego, dac, hówek, cegły, ,yy ter, arr koty 
i gresu porcelanowego. Usuw. a plamww y z cementu, w, apna,ww  gipsu or, az porr wstałe 

z zanieczyszczeƒ powietrza (dymy,yy opar, y itp.).

ZASTOSOWAWW NIE
Nie zawieraa a składnikókk w Êcierw nych ani takich, które mogłyb, y uszkodziç kamieƒ,kk

dlatego te˝ produkt ten jest całkokk wicie bezpieczny w u˝yciu. Prz. eznaczony 
do czyszczenia fasad, pomnik, ókk w, odna, wiania posadzaa ek (lastrykokk , ter, akota,kk

gres porcelanowy,yy kamieƒ itd.).,

ZMYWACZ DO KAMIENIAWW 3333333

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

333
333333333333333

PRZYGOTOWAWW NIE

Do posadzek z płytek ceramicznych szkli-
wionych, gresu porcelano, wego, ter, akoty:kk
roztwór wodny 1:2. Do posadz. ek z ka-
mienia naturalnego: roztw: ór wodny od
1:5 do 1:10 (w zale˝noÊci od rodzaju
kamienia i struktury jego poy wierzchni).
Mo˝na stosowaç bez rozcieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Obficie spłukaç wff odà, prz, ecierajàc Êciera nà
pacà RUBINET®.

STOSOWAWW NIE

Nakładaç Êrodek Êciernà pacà RUBINET®,
pozostawiajàc go na 5 do 15 minaa ut, w za-,
le˝noÊci od stopnia zabrudzenia.

5555555555555555



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

Ph: 12,5
G´stoÊç: 1,01 kg/l:
WydajnoÊçWW :

bez rozcieƒczania 5–10 m2/l
roztwóww r od 1:5 do 1:10 z woww dà: 40–50 m: 2/l

ZMYWAWW CZ UNIWERSALNY jest produktemAA
alkalicznym. Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giemTT

dzieci. Przed zastosowaniem wykonaç prób´ na kk
niewielkiej powierzchni.

Olej, tłuste zabr, udzenia, plam, y z produktów spo˝ywczych i konserwacjakkMozaika, cer, amika, ter, akota,kk  łupek i piask, okk wiec
RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

zabarwieniu lekko ró˝kk owym.ww
· Ârodek alkaliczny,yy mieszanina wy,yy odorotlenku,

foff sforff anów,ww krz, emianów i Êrodkókk w pow wierzch-
niowo czynnych.

· Zawieraa a substancje barwiàce i zapachowe.

1 l 5 l 25 l 50 l 100 l 200 l

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAAWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)ÑÑ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20920 0921 3 szt. 21917 21918 – 21920
8413797 3797209211 8413797219173 8413797219180 – 8413797219203

66666666666666666666666

Odtłuszczajàcy detergent do czyszczenia faff sad, odsłoni´tyc, h murórr w,ww cer, amiki,rr
i generalnie do ka˝degrr o materiału wykoƒczeniowego stosowanegww o w budownictwie
zarórr wno wewnàtrz, jak i na z, ewnàtrz budynków.ww

ZASTOSOWAWW NIE
Odpowiedni do czyszczenia wszelkiego typu cokołókk w z kamienia, do podłóg i Êcian.,
Doskonały do usuwania ka˝dego rodzaju materkk iału organicznego absorbowanego
przez ceramik´ poprzkk ez zmycie go wodà. Nie prz. ebarwia. Zalecan. y równie˝ do
codziennej piel´gnacji powierzchni.

ZMYWACZ UNIWERSALNYWW

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

10101010101010

PRZYGOTOWAWW NIE

Rozcieƒczyç z wodà w stosunku 1:1, w r, a-
zie potrzeby zwi´kszyç rozcieƒczenie do
1:5 w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia
powierzchni.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Zmyç mi´kkà pacà RUBINET® obficieff
nasàczonà wodà, lub m, yjkà parowà albo
wodnà.

STOSOWAWW NIE

NanieÊç preparat za pomocà mi´kkiej lub
Êciernej pacy RUBINET® (w zale˝noÊci od
rodzaju powierzchni) w przypadku plam,
lub mopem, jeÊli u˝ywam, y produktu do
konserwacji całej pokk wierzchni.



WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

G´stoÊç: 1,72 kg/l:

Zawieraa a tetrachloroetylen i ksylen. UN 1897.
Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci.TT
Szkodliwy w przypadku wdychania i kkk ontaktu zkk e
skórà. Mo˝liwe działanie rakokk twórcze. Działa 
toksycznie na organizmy wodne, mo˝, e powodo-
waç długo utrzymujàce si´ niekokk rzystne zmiany
w Êrodowisku wodnym. Unikaç kontaktu 

z oczami. Stosowaç odpowiednià odzie˝ ochron-
nà i gumowe r´kawiceaa . W przypadku połkni´cia,W
udaç si´ niezwłocznie do lekarza i pokazaç 
mu etykiet´ lub opakokk wanie produktu. Przed
zastosowaniem wykonaç prób´ na niewielkiejkk
powierzchni.

Olej, tłuste zabr, udzenia TeTT rakokk ta, cegła elewacyjna,, klinkier, ,rr beton,r,rr kamieƒ natur, alny i sztuczny
oraz piaskokk wiec

RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZ JJ ¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· eprzezroczysta, k, olorkk u lek-
kok  szarego.

· Zawiesina Êrodka Êcieraa nego w mieszaninie
rozpuszczalnikókk w.

1 l 5 l 25 l 50 l 200 l

NNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKO JJ (( OOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20975 6 szt. – 21921 – –
8413797209754 – 8413797219210 – –

Produkt zalecany do usuwrr ania tłustycww h plam z wszelkiegogg  rodzaju materrr iałów.ww Szcz. ególniegg
odpowiedni do materiałów pororr watycww h (ceramika nieszkliwiona,rr  kamieƒ niepoler, orr wany).ww

ZASTOSOWAWW NIE
Skutecznie usuwa plamy z tłuszczu oraz olejów roÊlinnych i mineralnych,

które przesiàkn´ły do wn´trza materiału, i które sà tr, udno usuwalne zwykłymi 
Êrodkami do konserwacji.kk Prepar. at szczególnie wydajnie działa 

na Êwie˝e plamy (sprzed kilku tygodni).

ZMYWACZ ÂWIE˚YCH PLAMWW 11111111111111

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWAWW NIE

Zaleca si´ zastosowaç najpierw ZMY-YY
WAWW CZ UNIWERSALNY i dopiero po-AA
tem pozostałe po pierwszym czyszczeniu
plamy poddaç działaniu ZMYWAWW CZA
DO ÂWIE˚YCH PLAM. Prz. ed u˝yciem
wstrzàsnàç. U˝ywaç w postaci czystej,. bez,
rozcieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Po wchłoni´ciu zanieczyszczeƒ biały pro-
szek usunàç szczoteczkà, Êciereczkà lub,
zmiotkà. Je˝. eli Êlady plam pozostajà nadal,
operacj´ mo˝na powtórzyç.

STOSOWAWW NIE

Produkt zastosowaç bezpoÊrednio na pla-
m´, całk, okk wicie jà pokrywajàc. P. ozostawiçaa
do wyschni´cia na biały proszek, działajàcy,
jakokk  absorber tłustych zanieczyszczeƒ.

77777777777777777777777



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Ph: 6,7
G´stoÊç: 1,01 kg/l
WydajnoÊç:

w postaci rozcieƒczonej: 50–100 m2/l

Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Przed zastosowaniem zawsze wykonaç prób´
na niewielkiej powierzchni.

KonserwacjaGres porcelanowy
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

ekka koloru zielonego.
· Odczyn oboj´tny.
· Mieszanina Êrodka powierzchniowo czyn-

nego z alkoholem.
· Zawiera barwnik i komponenty zapachowe.

50 l 100 l 200 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 219282192620968 3 szt. –2192520967 6 szt.
841379721928984137972192658413797209686 –84137972192588413797209679

Produkt przeznaczony do czyszczenia i skutecznej konserwacji posadzek z gresu 
porcelanowego. Wzmaga połysk i pozostawia przyjemny zapach.

ZASTOSOWANIE
Detergent neutralny, nie pozostawiajàcy osadu, do zmywania posadzek z gresu 
porcelanowego, w szczególnoÊci polerowanego, bez koniecznoÊci ich zwil˝ania.
Produkt szczególnie przydatny tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego zmywania
posadzek niezbyt brudnych.

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA
GRESU PORCELANOWEGO

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

12121212121212

PRZYGOTOWANIE

Wlaç 3–4 nakr´tki preparatu na wiadro
wody (ok. 6–8 litrów), w zale˝noÊci od
stopnia zabrudzenia.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Ponownie przetrzeç powierzchni´ dobrze
wyciÊni´tym mopem.

STOSOWANIE

Nanosiç za pomocà mopa.

88888888888888888888888



WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 6,5
G´stoÊç: 1,01 kg/l:
WydajnoÊçWW :

w postaci 

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr

Przed zastosowaniem zawszaa e wykonaç prób´kk
na niewielkiej powierzchni.

Cement, Êrodki spo˝ywcz, e, scz, ernienia, k, onserwacja,kk zabr, udzeniaKamieƒ naturalny i sztuczny
RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· C orze niebieskim.
· Produkt neutralny.yy
· Ârodek powierzchniowo czynny z alkoholem.kk
· Zawieraa a barwnik i komponent zapachokk wy.yy

1 l 5 l 25 l 50 l 100 l 200 l

NNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKO JJ (( OOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20959 6 szt. 20960 3 szt. 21929 21930 – 21932
8413797209594 8413797209600 8413797219296 8413797219302 – 8413797219326

Detergent odtłuszczajàcy zalecany do zwykłego czyszczenia posadzek i Êcian 
z marmuru, gr, anitu i lastrrr yko.

ZASTOSOWAWW NIE
Detergent neutrr alnyyy niepozy,yy ostawiajàcy osadu,aa do zm, ywania posadzek bez 

koniecznoÊci ich zwil˝ania.kk P. aruje stopniowo, zapewniajàc czyszcz, enie szybkie
i skuteczne, bez poz, ostawiania smaa ug na umytej powierzchni. Ârodek perfumo. wany 
o Êwie˝ym zapachu sosnyyy Zalecany.yy y do codziennej piel´gnacji.y Dzi´ki odpo. wiednio

dobranym składnikom pozwala zmkk ywaç, nie uszkadzajàc po, włoki woskokk wej.

13131313131313

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWAWW NIE

Rozcieƒczyç 3–4 nakr´tki prepar–– atu w wiad-rr
rze wody (ok. 6. –8 litrów), w zale˝noÊci od,
stopnia zabrudzenia posadzki.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Ponownie przetrzeç podłog´ mopem,
tym razem dobrze wyciÊni´tym. P. ozos-
tawiç do wyschni´cia.aa

STOSOWAWW NIE

Rozprowadziç preparat po powierzchni
za pomocà lekko wyciÊni´tego mopa.kk

99999999999999999999999

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA
MARMURU, GRANITU I LASTR, YKRR OKK



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Ph: 12,5
G´stoÊç: 1,05 kg/l

Zawiera wodorotlenek sodu i hipochloryn sodu.
UN 1719. Nie połykaç. Przechowywaç pod
zamkni´ciem i trzymaç poza zasi´giem dzieci.
W kontakcie z kwasami uwalnia gazy toksyczne.
Powoduje oparzenia. W przypadku kontaktu 
z oczami natychmiast obficie przemyç wodà 
i udaç si´ do lekarza. W przypadku kontaktu ze
skórà natychmiast obficie obmyç wodà i udaç si´
do lekarza. Stosowaç odpowiednià odzie˝
ochronnà i r´kawice, oraz Êrodki ochrony

oczu/twarzy. W razie wypadku lub złego samo-
poczucia niezwłocznie udaç si´ do lekarza (jeÊli 
mo˝liwe, pokazaç etykiet´ produktu). Nie mie-
szaç z innymi Êrodkami – mogà powstaç niebez-
pieczne gazy. Przed zastosowaniem zawsze
wykonaç prób´ na niewielkiej powierzchni.

Olej, zabrudzenia tłuste, klej, kawa i soki, produkty spo˝ywcze, cytryna 
i ocet, oksydacje, mocz, wymiociny, sczerniałe fugi, gips

Kamieƒ naturalny i wapienny, łupek, marmur, granit, lastryko 
oraz gres porcelanowy

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

t alkaliczny, przezroczysty, o barwie
˝ółtej.

· Mieszanina wodorotlenku, Êrodków powierz-
chniowo czynnych i komponentów zapa-
chowych.

50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 2099721934– –21933 3 szt.20963 6 szt.
8413797209976 8413797219340– –84137972193338413797209631

Produkt usuwajàcy plamy z powierzchni marmurowych, granitowych i z lastryka. Bardzo
skuteczny w usuwaniu trudnych plam z kawy, wina, napojów, oliwy, soków i innych.

ZASTOSOWANIE
Skutecznie usuwa plamy, które przenikn´ły w głàb materiału, i które sà bardzo trud-
ne do usuni´cia zwykłymi Êrodkami do konserwacji, z uwagi na delikatnoÊç materiału.

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

14141414141414

PRZYGOTOWANIE

Przed u˝yciem preparatu zaleca si´
umyç powierzchni´ wodà. Preparat nale-
˝y stosowaç w stanie czystym, bez roz-
cieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Obficie zmyç powierzchní  wodà w celu
usuní cia pozostałoÊci preparatu. Poniewa˝
wiele z produktów spo˝ywczych jest lekko
kwaÊnych i uszkadza polerowanà po-
wierzchní  marmuru, dla uzyskania lepszego
efektu zaleca sí  nabłyszczenie powierzchni
ÂRODKIEM DO NABŁYSZCZANIA
MARMURU, GRANITU I LASTRYKO. Je˝eli
pozostanà Êlady, czynnoÊç powtórzyç.

STOSOWANIE

Wylaç Êrodek na plam´ tak, aby pokrył
jà całkowicie. Pozostawiç na 3–4 minuty,
nast´pnie zmyç mi´kkà pacà RUBINET®.
Ponownie nało˝yç Êrodek na plam´ i po-
zostawiç na 30 minut.
Je˝eli nadal pozostanà Êlady, czynnoÊç
powtórzyç.

00000010101010101010101010101010101010

ZMYWACZ PLAM Z MARMURU, 
GRANITU I LASTRYKO



WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

Ph: 6–7
G´stoÊç: 0,992 kg/l:
WydajnoÊçWW : 50–100 m: 2/l 

RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWAWW NIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz lekka o barwie lekko pomarkk aƒczowej.
· Produkt neutralny.yy
· Mieszanina Êrodkókk w powierzchniowo czyn-

nych z alkoholem.kk
· Zawaa iera barwnik i składnik zapachowy.yy

25 l 50 l 100 L 200 l

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr
Przed zastosowaniem zawszaa e wykonaç prób´kk
na niewielkiej powierzchni.

UWAWW GA: Produkt nale˝y stosowaç wyłàcznie
do podłóg parkietowych dokładnie pokrytych
lakierem. W miejscach, gdzie wyst´pujà br, aki
lakieru, mo˝, e pojawiç si´ p´cznienieaa .

Produkt przrr eznaczony do czyszczenia i zwykłej piel´gnacji podłóg z parkietu lakieó rorr wanegww o.gg

ZASTOSOWAWW NIE
Detergent neutralny,yy szybk, okk parujàcy,yy do czyszcz, enia podłóg z parkietu lakierowanego,

pozostawaa iajàcy przyjemny cytrynowy zapach. Zalecan. y do codziennego stosowania.

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA PARKIETUPP 15151515151515

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWAWW NIE

Wlaç 4–5 nakr´tek preparatu na wiadro
do zmywania, w zale˝noÊci od stopnia,
zabrudzenia podłogi.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Ponownie zetrzeç podłog´ mopem, tym,
razem lepiej wyciÊni´tym.

STOSOWAWW NIE

Zmywaç podłog´ wyciÊni´tym mopem.

1111111111111111111111111111111111111111111111

KonserwacjaParkiet lakierowany

OPAKP OWANIA W SPRZEDW A˚Y DETALICZNEJTT OPAPP KOWAWW NIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 2  szt. – – – –
88 557700 –– –– –– ––



WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

G´stoÊç: 1,19 kg/l
WydajnoÊç: 1–3 m2/l (bez rozcieƒczania)

Farby, lakiery, flamastry, kleje, epoksydy, impregnaty, woskiTerakota, mozaika, gres porcelanowy, cegła elewacyjna, klinkier, beton, 
marmur, granit, lastryko, kamieƒ naturalny, wapieƒ, łupek i piaskowiec

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz lepka, przezroczysta, o charakterys-
tycznym zapachu.

· Mieszanina rozpuszczalnika.
· Usuwa si´ wodà.

50 l 100 l 200 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 21936 21937 21938– 219372097620955 6 szt.
8413797219364 8413797219371 8413797219388– 841379721937184137972097618413797209556

Zawiera dwuchlorometan i metanol. UN 1593.
Nie połykaç. Ârodek łatwo palny. Podra˝nia drogiaa
oddechowe, pokarmowe i skór´. Mo˝liwe skutki
rakotwórcze. Szkodliwy: mo l̋iwoÊç wystàpienia nie-
odwracalnych skutków wdychania, kontaktu ze skórà
i połkní cia. Trzymaç poza zasi´giem dzieci. Nie
wdychaç oparów. Unikaç kontaktu z oczami 
i skórà. Stosowaç odpowiednià odzie˝
i r´kawice ochronne. W razie wypadku lub

złego samopoczucia, udaç si´ niezwłocznie do
lekarza (jeÊli to mo˝liwe, pokazaç mu etykiet´
produktu). Przed zastosowaniem produktu
zawsze wykonaç prób´ na niewielkiej
powierzchni.

Płyn na bazie rozpuszczalnika do zmywania farb, szczególnie epoksydowych 
i poliuretanowych, oraz innych, trudnych do usuni´cia farb: z fasad, kamienia, 
betonu, marmuru, metali, itp.

ZASTOSOWANIE
Produkt nadajàcy si´ do usuwania plam z farby z ka˝dej powierzchni – jego przy-
czepnoÊç pozwala na utrzymanie si´ tak˝e na powierzchniach pionowych.
Równie skutecznie usuwa przyschni´te pozostałoÊci gumy i klejów z mozajek, 
lastryka, gresu itp. Jest tak˝e doskonałym Êrodkiem do usuwania powłok 
wykoƒczeniowych (impregnatów, wosków itp.).

ZMYWACZ FARBY

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

20

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç bez rozcieƒczania na suchà
powierzchni´.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Obficie zmyç wodà, czyszczàc mi´kkà
pacà RUBINET®, lub te˝ wodà pod
ciÊnieniem, szczególnie na powierzch-
niach porowatych.

STOSOWANIE

Zalecana temperatura 5–35ºC. Po-
wierzchni´ pozostawiç pod działaniem
Êrodka na 3–4 minuty. Usunàç plam´ za
pomocà szczotki o twardym włosiu. Je˝eli
plamy sà stare, czyÊciç najpierw ZMYWA-
CZEM UNIWERSALNYM, pozostawiç
do wyschni´cia i nast´pnie zastosowaç
ZMYWACZ FARBY.

12



Produkt przeznaczony do szybkiego i skutecznego usuwania plam ze smoły, olejów 
i produktów ropopochodnych ze Êcian, posadzek i pokryç o małej porowatoÊci.

ZASTOSOWANIE
Skutecznie usuwa plamy z produktów ropopochodnych z ka˝dego rodzaju

powierzchni, nawet z materiałów tak delikatnych jak kamieƒ naturalny. Nie niszczy
farby, gumy i fug. Szybkoschnàcy, nie pozostawiajàcy osadu.

ZMYWACZ TŁUSZCZÓW
MINERALNYCH

21

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia powinna byç sucha o tem-
peraturze poni˝ej 50ºC. Przed zastosowa-
niem preparatu usunàç szpachelkà grub-
sze osady smoły. Stosowaç w stanie czy-
stym do usuwania okreÊlonych plam.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Spłukaç du˝à iloÊcià wody za pomocà
mi´kkiej pacy lub gàbki RUBINET®, lub te˝
wodà pod ciÊnieniem. W przypadku plam,
które przenikn´ły w głàb materiału, zaleca
si´ ZMYWACZ DO ÂWIE˚YCH PLAM.

STOSOWANIE

Nało˝yç Êrodek i pozostawiç na 2–3 minuty.

WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

G´stoÊç: 0,885 kg/l
WydajnoÊç:

bez rozcieƒczania: 1–3 m2/l
w postaci rozcieƒczonej 1:5 olejem 
nap´dowym lub benzynà: 40–50 m2/l

Olej, zabrudzenia tłuste, smoła, guma opon samochodowychTerakota, mozaika, gres porcelanowy, cegła elewacyjna, klinkier, beton, 
marmur, granit, lastryko, kamieƒ naturalny, wapieƒ, łupek i piaskowiec

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz przezroczysta o niebieskawej barwie
i charakterystycznym zapachu.

· Mieszanina rozpuszczalników aromatycznych
i Êrodków powierzchniowo czynnych.

50 l 100 l 200 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 219422194020936 3 szt. 219412193920935 6 szt.
841379721942584137972194018413797209365 841379721941884137972193958413797209358

Zawiera naft´ aromatycznà. UN 3295. Nie poły-
kaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci. Łatwopalny.
Podra˝nia drogi oddechowe. Niebezpieczeƒstwo
powa˝nego uszkodzenia wzroku. Działa szkodliwie
na organizmy wodne, mo˝e powodowaç długo
utrzymujàce si´ niekorzystne zmiany w Êrodowisku
wodnym. SzkodliwoÊç: po połkni´ciu mo˝e powo-
dowaç uszkodzenia płuc. Cz´sty kontakt mo˝e
powodowaç suchoÊç lub p´kanie skóry.  
i zawroty głowy. Unikaç wdychania gazów/oparów
(mogà powodowaç ospałoÊç). Unikaç kontaktu ze
skórà. W przypadku po˝aru gasiç piachem, ziemià,

proszkiem chemicznym lub pianà. Nigdy nie u˝y-
waç wody. U˝ywaç bezpiecznego opakowania, aby
uniknàç ska˝enia Êrodowiska naturalnego.
PozostałoÊci produktu i jego opakowanie trakto-
waç jak odpady niebezpieczne. Unikaç uwalniania
produktu do Êrodowiska naturalnego. ÂciÊle prze-
strzegaç wskazówek zawartych w ulotce na temat
bezpieczeƒstwa. W przypadku połkni´cia nie
powodowaç wymiotów: niezwłocznie udaç si´ do
lekarza i pokazaç etykiet´ lub opakowanie pro-
duktu. Przed zastosowaniem zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.
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WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Produkt zapobiega przywieraniu zaprawy fugowej do płytek Êciennych, podłogowych,
gresu rustykalnego i podobnych materiałów.

ZASTOSOWANIE
Warstwa ochronna, jakà tworzy ten Êrodek na podłodze, zmienia jej wyglàd, 
ułatwia usuwanie plam z cementu i pozwala uniknàç przywierania do płytek 
trudnych do usuni´cia osadów powstajàcych przy układaniu płytek. Zwykłe
umycie podłogi ZMYWACZEM UNIWERSALNYM pozwala usunàç warstw´
ochronnà wraz z pozostałoÊciami osadów.

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

30303030303030

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç bezpoÊrednio, w postaci
czystej, bez rozcieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Nie usuwa si´ wodà. Po zaschni´ciu
zaprawy fugowej, oczyÊciç płytki 
ZMYWACZEM UNIWERSALNYM
za pomocà mieszanej pacy lub gàbki
RUBINET®. Spłukaç wodà.

STOSOWANIE

NanieÊç warstw´ Êrodka bezpoÊrednio
na płytki, przed rozpocz´ciem wypełnia-
nia fug, starajàc si´, aby ciecz nie spływała
do fug. Po 30 minutach mo˝na przystàpiç
do nakładania zaprawy fugowej.

Ph: roztwór 16% Ph 9,5
G´stoÊç: 1,03 kg/l
WydajnoÊç: 6–10 m2/l (bez rozcieƒczania)

Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Przed zastosowaniem zawsze wykonaç prób´
na niewielkiej powierzchni.

Zabezpieczenie od zaprawy fugowejTerakota, mozaika, cegła elewacyjna, klinkier, beton, łupek i piaskowiec
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Emulsja biaława o charakterystycznym zapachu.
· Wodna mieszanina polimerów i Êrodków po-

wierzchniowo czynnych.

50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 219462194420931 3 szt. -2194320930 6 szt.
841379721946384137972194498413797209310 -84137972194328413797209303

1414141414141414141414141414141414141414141414

ÂRODEK PRZECIW PRZYWIERANIU
CEMENTU
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Produkt przeznaczony do impregnacji zewn´trznej wszelkiego rodzaju materiałów 
porowatych takich jak: beton, cegła, kamieƒ, płytki, itp. Zabezpiecza przed wnikaniem

zanieczyszczeƒ do wn´trza porów, ułatwiajàc w ten sposób póêniejsze czyszczenie posadzki.

ZASTOSOWANIE
Posadzka zabezpieczona preparatem nadaje si´ do czyszczenia zwykłym Êrodkiem

detergentowym lub nawet samà wodà pod ciÊnieniem. Na powierzchni tworzy on 
jednolità warstw´ zabezpieczajàcà bez fug czy łàczeƒ, doskonale nieprzesiàkliwà 

i elastycznà, która chroni posadzk´ przez zabrudzeniami i wilgocià atmosferycznà. Jego
formuła daje dobre rezultaty w przypadku posadzek wystawionych na działanie słoƒca 

i niepogody, oraz na nadmierne zu˝ycie. Nie zmienia pierwotnego wyglàdu posadzki.
Zastosowany na Êwie˝o wylanà posadzk´ cementowà ułatwia wiàzanie cementu.

ÂRODEK DO IMPREGNACJI
POWIERZCHNI ZEWN¢TRZNYCH

31313131313131

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç na czyste i suche powierzchnie.
Nakładaç bezpoÊrednio, bez rozcieƒcza-
nia, cienkà warstw´. Pozostawiç do wys-
chni´cia na 4–5 godzin przed nało˝eniem
drugiej warstwy.. 

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Mo˝na nało˝yç kilka jednolitych warstw, 
w zale˝noÊci od stopnia porowatoÊci
materiału. Nie zmywa si´ wodà.

STOSOWANIE

W zale˝noÊci od rodzaju powierzchni, do
nanoszenia preparatu u˝ywaç p´dzla lub
mi´kkiej pacy czy gàbki RUBINET®.

WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

G´stoÊç: 0,87 kg/l
WydajnoÊç: 8–12 m2/l (bez rozcieƒczania)

Nie połykaç. UN 1123. Trzymaç poza zasi´giem
dzieci. Łatwopalny. Cz´sty kontakt mo˝e powo-
dowaç suchoÊç lub p´kanie skóry. Nie wdychaç
gazów/oparów (mogà powodowaç ospałoÊç 
i zawroty głowy). Unikaç kontaktu z oczami

i skórà. W przypadku połkni´cia niezwłocznie
udaç si´ do lekarza i pokazaç mu etykiet´ lub
opakowanie produktu. Przed zastosowaniem
produktu zawsze wykonaç prób´ na niewielkiej
powierzchni.

ImpregnacjaTerakota, mozaika, cegła elewacyjna, klinkier, beton, kamieƒ naturalny,
kamieƒ sztuczny i piaskowiec

RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz przezroczysta, mieszanina polimerów
aromatycznych i polimeru akrylowego.

50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 209982198620941 3 szt. 219872198520940 6 szt.
841379720998384137972198698413797209419 841379721987684137972198528413797209402
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WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

Ârodek uszczrr elniajàcy bezsilikonowy,yy zape, wniajàcy doskonałà ochron´ podłórr g 
rustykalnych, z płytek nieszkliwionyc, h z terarr koty,yy gr, esu rustykalnego i kamienia
przed wszelkiego rodzaju plamami (z oleju,rr  wody, ,yy tłuszczu,,  wina itp.).,

ZASTOSOWAWW NIE
Chroni przed plamami, uniemo˝liwiajàc wnikanie br, udu do wn´trza porów podłogi,
ułatwiajàc w ten sposób jej póêniejsze mycie. Ârodek zaleca si´ w szcz. ególnoÊci do
kuchni, łazienek,, restaur, acji i krytych tarasów.ww Mo˝na go ró. wnie˝ stosowaç
na zakoƒczkk enie zabiegów zabezpieczajàcych podłogi z terakoty wkk e wn´trzach 
budynkókk w.ww Nie stoso. waç na gres porcelanowy lub jakàkolkk wiek powierzchni´ 
szkliwionà.

ÂRODEK DO IMPREGNACJI
POWIERZCHNI WEWN¢TRZNYCH

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

32323232323232

PRZYGOTOWAWW NIE

Stosowaç bez rozcieƒczania na czyste 
i suche powierzchnie.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Nie nakładaç drugiej warstwy,yy ani te˝ nie,
chodziç po powierzchni poddanej działa-
niu Êrodka przed upływem 4 godzin. Nie.
zmywa si´ wodà.

STOSOWAWW NIE

Nie wylewaç bezpoÊrednio na posadzk´kk .
U˝yç odpowiedniego naczynia i nanosiç
mi´kkà pacà lub gàbkà RUBINET®.

Ph: 8–9
G´stoÊç: 1,014 kg/l:
WydajnoÊçWW : 10–15 m: 2/l (bez rozcieƒczania)

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr

Przed zastosowaniem produktu zawszaa e wykokk -
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.

ImpregnacjaTeTT rakokk ta, mozaika,,  łupek,, kamieƒ sztuczn, y i wapieƒ
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWAWW NIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

ekka, nieprz, ezroczysta, biała.,
 WoWW dna mieszanina polimerów i Êrodkókk w
powierzchniowo czynnych.

1 l 50 l 100 l

OPAKPP OWANIA W SPRZEDW A˚Y DETALICZNEJT OPAKP OWANIA W SPRZEDW A˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 20945 21950 –
88441133779977 9944 88441133779977221199550000 –– 88
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Emulsja samonabłyszczajàca o du˝ej trwałoÊci, dajàca doskonałà odpornoÊç na du˝e
nat´˝enie ruchu oraz optymalny połysk.

ZASTOSOWANIE
Produkt opracowany z myÊlà o uzyskaniu doskonałych efektów woskowania ceramiki

nieporowatej. Jego kompozycja na bazie wosków, polimerów i ˝ywic gwarantuje
optymalne stosowanie, doskonałà odpornoÊç na wod´ i detergenty.

ÂRODEK DO WOSKOWANIA
POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH

33333333333333

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Przy pierwszym stosowaniu nale˝y u˝yç
produktu w postaci nierozcieƒczonej.
Póêniej, dla potrzeb konserwacji, produkt
nale˝y rozcieƒczyç wlewajàc 4–5 nakr´tek
na wiadro wody (6–8 litrów).

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Przy pierwszym stosowaniu pozostawiç
preparat do wyschni´cia na około dwie
godziny. W razie potrzeby mo˝na nało˝yç
drugà warstw´. Nie usuwa si´ wodà. Przy
konserwacji pozostawiç do wyschni´cia.

STOSOWANIE

Przy pierwszym stosowaniu, na dobrze
oczyszczonà podłog´ równomiernie na-
nosiç preparat za pomocà gàbki RUBI-
NET®, mopa lub mi´kkiej Êciereczki. Przy
okresowych zabiegach konserwacyjnych
zmywaç podłog´ rozcieƒczonym Êrod-
kiem za pomocà mopa. Mo˝na te˝ u˝yç
maszyny Rubilim na niskich obrotach.

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 8–9
G´stoÊç: 1,014 kg/l
WydajnoÊç: 

bez rozcieƒczania: 10–15 m2/l
w rozcieƒczeniu z wodà, 4–5 
nakr´tek na 6–8 litrów wody: 
50–100 m2/l

Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.

WoskowanieŁupek, marmur, granit i lastryko
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Emulsja akrylowa o kolorze koÊci słoniowej do
podłóg, na bazie wodnej, zło˝ona z wosków 
i Êrodków powierzchniowo czynnych.

200 l50 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 219562195420986 3 szt. –2195320985 6 szt.
841379721956284137972195488413797209860 –84137972195318413797209853

17171717171717171717171717171717



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Pasta do polerowania dajàca trwały efekt, o wyjàtkowej odpornoÊci na du˝e nat´˝enie
ruchu i optymalnym połysku. Zabezpiecza posadzki przed zabrudzeniami, poniewa˝
zapobiega wnikaniu w nie zanieczyszczeƒ, ułatwiajàc w ten sposób ich oczyszczanie.

ZASTOSOWANIE
Produkt na bazie wosków, ˝ywic i olejów naturalnych, wnika gł´boko w pory 
posadzek z terakoty nieglazurowanej, rustykalnej i gresu porcelanowego. 
Przywraca i o˝ywia naturalny kolor posadzki, nadajàc jej satynowy połysk, 
z mo˝liwoÊcià polerowania.

ÂRODEK DO PIERWSZEGO WOSKO-
WANIA POWIERZCHNI POROWATYCH

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

34343434343434

88888818181818181818181818181818181818

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç w stanie czystym, bez rozcieƒ-
czania, na doskonale czystà i suchà
posadzk´.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

R´czne: Pozostawiç do wyschni´cia na
około 2 godziny i polerowaç Êciereczkà. Za
pomocà maszyny RUBILIM: Pozostawiç do
wyschni´cia na około 1 godzin´ i polero-
waç szczotkami z włókien naturalnych (ref.
60959 dla modeli 40-N i 40-ND i ref.
60979 dla modeli 50-N i 50-ND). W razie
potrzeby po 8 godzinach mo˝na nało˝yç
drugà warstw´ preparatu. Dla celów kon-
serwacji wystarczy u˝yç ÂRODKA DO
WOSKOWANIA POWIERZCHNI PO-
ROWATYCH DO KONSERWACJI roz-
prowadzonego w wiadrze wody.

STOSOWANIE

R´czne: Rozprowadziç równomiernie
Êrodek po posadzce Êciereczkà wełnianà
lub bawełnianà, wykonujàc ruchy okr´˝ne.
Za pomocà maszyny RUBILIM: Rozpro-
wadziç Êrodek stosujàc nakładk´ bardzo
mi´kkà (ref. 60958 dla modelu 40-N i 40-
-ND oraz ref. 60978 dla modelu 50-N 
i 50-ND).

WydajnoÊç: 6–10 m2/l

WoskowanieTerakota nieszkliwiona, mozaiki, cegła elewacyjna, klinkier, beton
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

w postaci pasty na bazie rozcieƒczal-
nika, powstały ze zmieszania wosków i para-
finy z rozpuszczalnikiem aromatycznym.

· Zawiera naft´ ci´˝kà odsiarczonà w proce-
sie hydrorafinacji (rop´ naftowà).

5 l1 l 20 l 50 l 100 l 200 l100 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. –2195820981 3 szt. –2195720980 6 szt.
–84137972195868413797209815 –84137972195798413797209808

Zawiera naft´ aromatycznà. UN 3295. Nie poły-
kaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci. Łatwopalny.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, mo˝e
powodowaç długo utrzymujàce si´ niekorzystne
zmiany w Êrodowisku wodnym. Szkodliwy: po
połkni´ciu mo˝e spowodowaç uszkodzenia płuc.
Cz´sty kontakt mo˝e powodowaç suchoÊç lub
p´kanie skóry.  Nie wdychaç gazów/oparów (mo-
gà powodowaç ospałoÊç i zawroty głowy).
Unikaç kontaktu ze skórà. W przypadku po˝aru

gasiç piaskiem, ziemià, proszkiem chemicznym
lub pianà. Nigdy nie u˝ywaç wody. Trzymaç w bez-
piecznym opakowaniu, aby uniknàç zanieczyszcze-
nia Êrodowiska naturalnego. PozostałoÊci produk-
tu i jego opakowanie traktowaç jako odpady nie-
bezpieczne. W przypadku połkni´cia nie powodo-
waç wymiotów: niezwłocznie udaç si´ do lekarza
i pokazaç mu etykiet´ lub opakowanie produktu.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.
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Emulsja woskowa odporna na wod´ i detergenty. Słu˝y do przywracania połysku 
i piel´gnacji posadzek z gresu, terakoty nieszkliwionej, na których zastosowano 

wczeÊniej ÂRODEK DO PIERWSZEGO WOSKOWANIA. 

ZASTOSOWANIE
Preparat słu˝y do konserwacji podłóg nawoskowanych wczeÊniej ÂRODKIEM 
DO PIERWSZEGO WOSKOWANIA. Nadaje si´ do ka˝dego rodzaju płytek 

o strukturze porowatej. Kompozycja na bazie wosków, polimerów i ˝ywic 
gwarantuje optymalne efekty, doskonałà odpornoÊç na wod´ i detergenty.

ÂRODEK DO WOSKOWANIA KONSER-
WUJÑCEGO POWIERZCHNI POROWATYCH

35353535353535

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç w postaci roztworu wodnego
wlewajàc 3–4 nakr´tki na wiadro wody.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Pozostawiç do wyschni´cia.

STOSOWANIE

Nanosiç za pomocà mopa.

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 8–9
G´stoÊç: 1,00 kg/l
WydajnoÊç: 40–60 m2/l w rozcieƒczeniu 

z wodà

Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.

WoskowanieTerakota nieszkliwiona, mozaika, cegła elewacyjna, klinkier, beton
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Emulsja woskowa, zło˝ona z wosków i Êrod-
ków powierzchniowo czynnych w wodzie.
Nie zmywa si´ wodà.

200 l50 l 100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 2196421962– –2196120982 6 szt.
84137972196478413797219623– –84137972196168413797209822

19191919191919191919191919191919



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Produkt do ochrony marmuru, granitu i lastryko przed wszelkiego rodzaju plamami.
Bezbarwny i łatwy do stosowania, nie zmienia oryginalnego wyglàdu materiału.
Zapewnia ochron´ przy dobrej odpornoÊci na zu˝ycie.

ZASTOSOWANIE
Produkt opracowany z myÊlà o zabezpieczaniu od wody, pyłu i brudu. Tworzy 
na powierzchni jednolità warstw´ zabezpieczajàcà bez fug i łàczeƒ, doskonale 
nieprzemakalnà i elastycznà, która chroni jà przed zanieczyszczeniami i wilgocià
zewn´trznà. Powierzchni´ pokrytà tà warstwà ochronnà mo˝na normalnie zmywaç
Êrodkami detergentowymi a nawet wodà pod ciÊnieniem.

ÂRODEK CHRONIÑCY PRZED ZAPLAMIE-
NIEM MARMURU, GRANITU I LASTRYKO

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

36363636363636

00000020202020202020202020202020202020

PRZYGOTOWANIE

Produkt stosowaç w postaci czystej, bez
rozcieƒczania, na czystà i suchà po-
wierzchni´.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Pozostawiç do wyschni´cia na 2 godziny,
nast´pnie froterowaç Êciereczkà lub mo-
pem. Mo˝na nało˝yç drugà warstw´ pro-
duktu. Wtedy równie˝, po 2 godzinach,
nale˝y ponownie wyfroterowaç posadzk´.

STOSOWANIE

Nanosiç na zabezpieczanà powierzchni´
za pomocà p´dzla dobrze namoczonego
w preparacie.

G´stoÊç: 0,87 kg/l
WydajnoÊç: 

bez rozcieƒczania 10–12 m2/l

Zawiera spirytus mineralny. UN 3295. Nie spo-
˝ywaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci. Łatwopal-
ny. Szkodliwy: po połkni´ciu mo˝e powodowaç
uszkodzenia płuc. Cz´sty kontakt mo˝e powo-
dowaç suchoÊç lub p´kanie skóry. Nie wdychaç
gazów/oparów. Unikaç kontaktu ze skórà.
W przypadku po˝aru gasiç piaskiem, ziemià,

proszkiem chemicznym lub pianà. Nigdy nie u˝y-
waç wody. W przypadku połkni´cia nie powo-
dowaç wymiotów, zgłosiç si´ natychmiast do
lekarza i pokazaç mu etykiet´ lub opakowanie.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.

ImpregnacjaMarmur, granit, lastryko i kamieƒ naturalny
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

kka, przezroczysta, blado ˝ółta.
· Jest mieszaninà ˝ywic syntetycznych i roz-

cieƒczalnika aromatycznego.
· Nie usuwa si´ wodà.

25 l 50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 2196821966– 219672196520964 6 szt.
8413797219685 8413797219661– 841379721967884137972196548413797209648
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Produkt przrr eznaczony do nabłyszczania powierzchni z marmuru, gr, anitu i lastrrr yko.
Nie zmienia oryginalnego wyglàdu materiału. Szcz. ególnie odpowiedni do powierzchni

poleror wanycww h, przywr, aca pierwotny połysk posadzrr ek z kamienia naturalnegrr o, utr, arr cony
na skutek jego starzenia i zu˝ycia. Jest r. órr wnie˝ skutecznym Êrodkiem do wydobrr ycia

pi´kna powierzchni marmuror wych, gr, anitorr wych i z lastryka.

ZASTOSOWAWW NIE
Emulsja woskokk wa zabezpieczajàca i nadajàca połysk posadzkom z markk muru 

i konglomerkk atów marmuru, gr, anitu oraz lastrykokk .TwTT orzy na powierzchni warstw´
woskokk wà, zapewniajàcà wysoki stopieƒ połysku., Jest zm. ywalna i mo˝e byç wielokrot-

nie polerowana w celu odzyskania połysku. Łatwa do nało˝. enia i polerowania.

ÂRODEK DO NABŁYSZCZANIA
MARMURU, GRANITU I LASTR, YKRR OKK

37373737373737

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWAWW NIE

Dokładnie umyç i osuszyç powierzchni´
do nabłyszczenia. Ârodek rozcieƒczyç sto-.
sujàc 3–4 nakr´tki na wiadro wody (6–8
litrów).

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Pozostawiç do wyschni´cia na 4 godzinaa y.yy
Aby wydobyç wi´cej połysku, frotero, waç
za pomocà mopa lub te˝ u˝yç maszyny
polerujàcej na niskich obrotach.

STOSOWAWW NIE

Nanosiç za pomocà mopa.

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 5–6,5
G´stoÊç: 0,973 kg/l:
WydajnoÊçWW : 

pierwsze nało˝enie (bez 
rozcieƒczania): 8–10 m: 2/l

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr

Przed zastosowaniem produktu zawszaa e wykokk -
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.

WoWW skokk waneMarmur,rr grr,rr anit, lastr, ykokk
RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII ZZAASSTTOOSSOOWWAWWAWW NNIIEE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz biała nieprzezroczysta. WoWW dna emul-
sja woskók w i Êrodkw ókk w pow wierzchniowo
czynnych.

1 l 5 l 25 l 50 l 200 l

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20961 6 szt. 20962 3 szt. 21969 21970 21972
8413797209617 8413797209624 8413797219692 8413797219708 8413797219722

21212121212121212121212121212121



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

Produkt do wybielania (w sposób szybki,rr  wyg, odny i wydajny) fug podłogowych 
i Êciennych w kuchniach i łazienkach.

ZASTOSOWAWW NIE
Dzi´ki du˝ej sile przywierania z łatwoÊcià wybiela fugi i zabezpiecza przed 
ich czernieniem z powodu pleÊni. Odna. wia fugi odbarwioneaa .

WYBIELACZ DO FUG

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

38383838383838

2222222222222222222222222222222222222222222222

PRZYGOTOWAWW NIE

Przed u˝yciem wstrzàsnàç. Nanosiç Êro-.
dek bez rozcieƒczania na czystà i suchà
powierzchni´.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Pozostawiç do wyschni´cia na 30 minaa ut,
nast´pnie ruchami okr´˝nymi usunàç
pozostałoÊci produktu za pomocà Êcie-
reczki namoczonej w wodzie.

STOSOWAWW NIE

UmieÊciç pojemnik ponad fugà naciskajàc
gàbkà tak, ab, y kontrolokk waç iloÊç wypły-
wajàcego preparatu, i rozpro, wadziç go
po powierzchni fugi.

Ph: 7
G´stoÊç: 1,08 kg/l:
WydajnoÊçWW : 400–600 m: bie˝àcych

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr

Przed zastosowaniem produktu zawszaa e wykokk -
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.

Sczerniałe fugiPłytki ceramiczne szkliwione o fudze białej
RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII RROODDZZAAJAJAJ ZZAANNIIEECCZZYYSSZZCCZZEE¡¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

pka, nieprz, ezroczysta, biała.,
 WoWW dna mieszanina ˝ywic, miner, ałóaa w i Êrod-
kókk w powierzchniowo czynnych.

250 ml 5 l 25 l 50 l 100 l 200 l

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAAWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)ÑÑ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20966 – 21973 21974 – 21976
8413797 – 8413797219739 8413797219746 – 8413797219760
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Produkt do pokrr ywania krww ystalicznà powłokà marmurórr w,ww lastr, yko i mozajek hydraulicz-rr
nych. Nadaje si´ r. órr wnie˝ do piel´gnacji powierzchni wczeÊniej pokrytycyy h takà powłokà.

ZASTOSOWAWW NIE
Nadaje posadzkom intensywnkk y połysk, któr, y sprawaa ia, ˝, e Êlady stajà si´ niewidoczne.
Mo˝na go stosowaç do polerowania lub pokrywania krystalicznà powłokà ka˝dego

rodzaju kamienia naturalnego. Nanosz. enie preparatu poaa winno odbywaç si´ zayy
pomocà rotacyjnej maszyny czyszczàcej, poniewa˝ tylk, o w ten sposób mo˝nakk

osiàgnàç warunki temperaturowe niezb´dne do tego, ab, y zaszła 
reakcja chemiczna pomi´dzy zwiàzkami chemicznymi wchodzàcymi
w skład preparatu i materaa iałem posadzki, na której jest stoso, wany.yy

PREPARAPP T DO KRAA YRR STALIZACJITT 39393939393939

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWAWW NIE

Produkt stosowaç w postaci czystej bez
rozcieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Nie ma potrzeby wykokk nywania ˝adnyy ych
dodatkowych czynnoÊci wykoƒczenio-
wych.

STOSOWAWW NIE

Wylaç bezpoÊrednio na posadzkWW ´kk  ok. 4–5.
nakr´tek preparatu. Za pomocà maszyn. y
czyszczàcej z nakładkà z wełny stalowej
rozprowadziç preparat po powierzchni
ok. 1–2 m. 2. Dalej polero. waç t´ po-
wierzchni´, a˝ do uzyskania po˝àdanej,
intensywnoÊci połysku.

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 2
G´stoÊç: 1,08 kg/l:
WydajnoÊçWW : 1–3 l/100 m: 2

Zawieraa a fluorokrzemian magnezu. UN 3287.
Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci.TT
Działa toksycznie w przypadku połkni´cia.
TrTT zymaç z dala od Êrodkrr ókk w spo˝ywczych,
napojów i pasz. Unikaç kontaktu z oczamikk

i skórkk à. W razie wypadku lub złego samopo-
czucia udaç si´ niezwłocznie do lekarza (jeÊli
mo˝liwe, pokazaç m, u etykiet´ produktu). Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.

Pokrywanie krystalicznà powłokàMarmur, granit, lastryko i mozaika

RROODDZZAAJAJAJ PPOOWWIIEERRZZCCHHNNII ZZAASSTTOOSSOOWWAWWAWW NNIIEE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· rzezroczysta, k, olorkk u kokk Êci
słoniowej. Mieszanina w. odna wosku mine-
ralnego i fluorokrzemianu.

1 l 5 l 25 l 50 l 200 l

OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY DDEETTATATATATTALLIICCZZNNEEJJ OOPPAPAPAPAPPAKKOOOKOWWAWAWAWAWWANNIIAA WW SSPPRRZZEEDDAA˚̊YY HHUURRTTOOWWEEJJ ((KKAANNIISSTTEERR PPOOLLIIEETTYYLLEENNOOWWYY ZZ HHOOMMOOLLOOGGAACCJJÑÑ)Ñ)Ñ)Ñ)ÑÑ)Ñ

Ref. 20987 6 szt. – 21977 21978 21980
8413797209877 – 8413797219777 8413797219784 8413797219807

23232323232323232323232323232323



WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Połàczenie PRODUKTU CZYSZCZÑCEGO i ZABEZPIECZAJÑCEGO jest efektywnym
Êrodkiem do czyszczenia i zabezpieczania podłóg z terakoty nieglazurowanej, Êcian, 
cegieł elewacyjnych, betonu, itp. przed wykwitami solnymi. Jest to Êrodek zalecany dla
wszystkich podłóg porowatych, poniewa˝ wykwity zawsze si´ tu pojawiajà, w szybszym 
lub wolniejszym tempie.

ZASTOSOWANIE
Za pomocà ÂRODKA CZYSZCZÑCEGO usuwa si´ białe plamy z soli. Jest on
bardzo przydatny do piel´gnacji powierzchni porowatych bez połysku. Zastosowanie
po nim ÂRODKA ZABEZPIECZAJÑCEGO pozwala przeciwdziałaç pojawianiu si´
nowych wykwitów. Nadaje si´ do ka˝dego rodzaju powierzchni porowatej.

ZESTAW PRZECIW WYKWITOM
SOLNYM

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

40

24

PRZYGOTOWANIE

Ârodek czyszczàcy mo˝na stosowaç w pos-
taci czystej lub rozcieƒczony wodà w sto-
sunku 1:1, w zale˝noÊci od stopnia koncen-
tracji soli.

* Przed zastosowaniem ÂRODKA ZABEZPIECZAJÑCEGO PRZED WYKWITAMI nale˝y upewniç sí , czy powierzchnia jest całkowicie czysta
i sucha. Uwaga: w przypadku Êwie˝o poło˝onych podłóg, czyszczenie wykwitów powtarzaç w miaŕ  pojawiania sí  ich na powierzchni. Proces
ten mo˝e potrwaç nawet kilka miesí cy, w zale˝noÊci od specyfiki materiału. Nigdy nie nale˝y stosowaç ÂRODKA ZABEZPIECZAJÑCEGO 
je˝eli nie jest pewne, czy dana posadzka jest całkowicie pozbawiona wilgoci i soli pochodzàcych z procesów budowlanych. 

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Wlaç ÂRODEK ZABEZPIECZAJÑCY do
czystego naczynia metalowego. Dokładnie
zamoczyç w nim wałek. Rozprowadzaç po
zabezpieczanej powierzchni tak, aby dobrze
zaimpregnowaç wszystkie zakàtki. Nie cho-
dziç po posadzce co najmniej przez 5
godzin. Rozprowadzajàc preparat nale˝y si´
upewniç, czy pokrył on równie˝ sàsiednie
powierzchnie (ramy okienne, cokoły itp.)

STOSOWANIE

Powierzchnia do czyszczenia powinna byç
sucha. Nało˝yç obfità iloÊç ÂRODKA
CZYSZCZÑCEGO na obszar pokryty
wykwitami. Pozostawiç na 5–10 minut, 
w zale˝noÊci od stopnia zabrudzenia, 
a nast´pnie przetrzeç go pacà Êciernà
RUBINET®. Szorujàc dalej pacà, posadzk´
spłukaç obficie wodà. Je˝eli pozostanà jesz-
cze Êlady wykwitów, operacj´ powtórzyç.

Ph: mi´dzy 0 a 1
G´stoÊç: 0,73 kg/l
WydajnoÊç: 2 m2 /l

G´stoÊç: 1,044 kg/l
WydajnoÊç: 4–8 m2 /l

Wykwity solneTerakota nieszkliwiona, cegła elewacyjna, klinkier, beton i łupek
RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· ÂRODEK CZYSZCZÑCY, ciecz fluidalna, jasno
˝ółta. Jest mieszaninà roztworu kwasu nieorga-
nicznego i Êrodka powierzchniowo czynnego.

· ÂRODEK ZABEZPIECZAJÑCY, ciecz fluidalna,
g p y g

przezroczysta, bezbarwna. W´glowodan o dłu-
gim łaƒcuchu.

200 l50 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 20970 – ––– ––
––– ––8413797209709

ÂRODEK CZYSZCZÑCY jest produktem kwaso-
wym. Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci.
Nie u˝ywaç do materiałów nieodpornych na
kwasy. Mo˝e odbarwiaç fugi o kolorach ciemnych.
Unikaç kontaktu produktu z powierzchniami meta-
lowymi (aluminium, stal nierdzewna, ˝elazo). Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykonaç prób´
na niewielkiej powierzchni.

ÂRODEK ZABEZPIECZAJÑCY. Nie połykaç.
Łatwopalny. Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Szkodliwy w przypadku połkni´cia. Cz´ste nara˝e-
nie mo˝e powodowaç suchoÊç i p´kanie skóry.
Dra˝ni oczy, skór´ i drogi oddechowe. Zabez-
pieczyç od êródeł ognia. W przypadku kontaktu 
z oczami natychmiast obficie przemyç je wodà 
i udaç si´ do lekarza. W przypadku połkni´cia nie
wywoływaç wymiotów; udaç si´ niezwłocznie do
lekarza i pokazaç mu etykiet´ lub opakowanie.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.



WŁAÂCIWOÂCI
I WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

G´stoÊç: 0,90 kg/l
WydajnoÊç: 

5–10 m2 /l (bez rozcieƒczania)

Efekt mokrej powierzchniTerakota nieszkliwiona, mozaika, cegła elewacyjna, klinkier, beton, 
marmur, granit, lastryko, łupek, kamieƒ naturalny i wapieƒ

RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWANIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz bezbarwna, przezroczysta.
· Mieszanina ˝ywic i w´glowodorów aroma-

tycznych. Nie spłukuje si´ wodà.

50 l 100 l 200 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 219922199021901 3 szt. 219912198921900 6 szt.
841379721992084137972199068413797219012 841379721991384137972198908413797219005

25

Produkt pomagajàcy wydobyç i wzmocniç w sposób naturalny tonacje barw powierzchni
porowatych, bez tworzenia warstwy połysku. Jego formuła zapewnia ochron´ i dobrà

odpornoÊç na zu˝ycie. Zalecany do powierzchni zewn´trznych.

ZASTOSOWANIE
Szczególnie skuteczny do powierzchni z kamienia naturalnego, klinkieru i gresu

rustykalnego. Po nało˝eniu tworzy warstw´ ochronnà, która zabezpiecza
powierzchni´ od zabrudzenia i zalania. Tak zabezpieczonà posadzk´ mo˝na zmywaç

zwykłymi Êrodkami detergentowymi, a nawet wodà pod ciÊnieniem.

EFEKT MOKREJ POWIERZCHNI 41

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç w stanie czystym, bez rozcieƒ-
czania, na czystà i suchà powierzchni´.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Na powierzchni´ o du˝ej porowatoÊci
mo˝na nało˝yç drugà warstw´ produktu.
Nale˝y konserwowaç lub odnawiaç raz
do roku.

STOSOWANIE

Nakładaç za pomocà p´dzla lekko namo-
czonego w preparacie lub te˝ dobrze
wyciÊni´tej gàbki.

Zawiera naft´ aromatycznà. UN 3295. Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci. Łatwopalny. Dra˝ni
drogi oddechowe. Niebezpieczeƒstwo powa˝nego
uszkodzenia wzroku. Działa toksycznie na organizmy
wodne, mo˝e powodowaç długo utrzymujàce si´ nie-
korzystne zmiany w Êrodowisku wodnym. Szkodliwy:
po połkni´ciu mo˝e powodowaç uszkodzenia płuc.
Cz´ste nara˝enie mo˝e powodowaç suchoÊç lub
p´kanie skóry. Wdychanie oparów mo˝e powodowaç
ospałoÊç i zawroty głowy. Nie wdychaç gazów/oparów.
Unikaç kontaktu ze skórà. W przypadku po˝aru gasiç

piachem, ziemià, proszkiem chemicznym lub pianà.
Nigdy nie u˝ywaç wody. U˝ywaç bezpiecznego opa-
kowania, aby uniknàç ska˝enia Êrodowiska naturalnego.
PozostałoÊci produktu i jego opakowanie traktowaç
jako odpady niebezpieczne. Unikaç jego uwalniania do
Êrodowiska naturalnego. Przestrzegaç szczegółowych
instrukcji z ulotki na temat bezpieczeƒstwa. W przy-
padku połkni´cia nie powodowaç wymiotów: udaç si´
niezwłocznie do lekarza i pokazaç etykiet´, lub opako-
wanie. Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
naç prób´ na niewielkiej powierzchni.



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå
W ÂC WOÂCÂC

Bioaktywny Êrodek czystoÊci, bakteriobójczy, przeciwdziałajàcy wegetacji. Mo˝na 
go stosowaç do dezynfekcji i jako Êrodek bakteriobójczy w sanitariatach, szatniach, 
na basenach, itp.

ZASTOSOWANIE
Jest skutecznym Êrodkiem do zwalczania pleÊni, mchów, glonów i porostów 
z materiałów budowlanych takich jak kamieƒ naturalny, kamieƒ sztuczny, cegły 
elewacyjne i terakota. Pozwala doczyÊciç zazielenione miejsca w basenach
i zbiornikach wodnych.

PREPARAT BAKTERIOBÓJCZY
I GRZYBOBÓJCZY

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

50505050505050
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PRZYGOTOWANIE

Rozcieƒczyç w wodzie od 5 do 10 cz´Êci
preparatu (2–4 nakr´tki na litr wody).
Stosowaç bez rozcieƒczania.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Zwil˝yç wodà i delikatnie usunàç szczo-
teczkà. W przypadku obfitej wegetacji
zaleca si´ przed zwil˝eniem szorowaç
powierzchni´ Êciernà pacà RUBINET®, 
a jeÊli to konieczne – operacj´ powtórzyç.

STOSOWANIE

Rozprowadziç produkt po powierzchni za
pomocà gàbki RUBINET®, p´dzla lub
opryskiwacza i pozostawiç na 24 godziny.

Ph: 7,5–8
G´stoÊç: 1,00 kg/l
WydajnoÊç: 2 m2 /l (bez rozcieƒczania)

MechTerakota nieszkliwiona, mozaika, gres porcelanowy, cegła elewacyjna, klinkier,
beton, marmur, lastryko, granit, kamieƒ naturalny, wapieƒ, łupek i piaskowiec

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

bezbarwna, przezroczysta, jest mie-
szaninà aktywnych powierzchniowo Êrod-
ków kationowych na bazie alkoholu i wody.

Usuwanie plam:WydajnoÊç: 2m2/l. Czyszczenie Êcian: roztwór 1:500, co jest równowa˝ne 1 ły˝ce na wiadro 8–10 l. Do sterylizacji pomieszczeƒ mieszkalnych: oprys-
kiwaç Êrodkiem rozcieƒczonym 1000 razy (1 ml na litr wody). Do dezynfekcji materiałów chirurgicznych: zanurzyç dezynfekowane przedmioty na 30 minut w rozt-
worze produktu rozcieƒczonym 200 razy (2 ml na litr wody). Do czyszczenia basenów: u˝yç 0,5 litra Êrodka na 100 m3 pojemnoÊci basenu w rozcieƒczeniu z wodà.
CzyÊciç w zwykły sposób. Do konserwacji basenów: dodaç 0,75 litra na 100 m3 pojemnoÊci, z cz´stotliwoÊcià raz na tydzieƒ.

50 l 100 l 200 l100 l25 l5 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 21982 – 21984– –2198120995 6 szt.
8413797219821 – 8413797219845– –84137972198148413797209952

Nie połykaç. Trzymaç poza zasi´giem dzieci.
Dra˝ni oczy i skór´. Pojemnik trzymaç dobrze
zamkni´ty. W przypadku kontaktu z oczami,
natychmiast oczy przemyç obficie wodà i zasi´-
gnàç porady lekarskiej. W przypadku kontaktu
ze skórà, natychmiast obficie obmyç wodà. 

Stosowaç odpowiednià odzie˝ ochronnà i r´ka-
wice oraz osłon´ oczu/twarzy. W przypadku
połkni´cia, niezwłocznie udaç si´ do lekarza 
i pokazaç mu etykiet´ lub opakowanie. Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.
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Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni porowatych przed graffiti 
i innymi malowidłami.

ZASTOSOWANIE
Wysokiej jakoÊci emulsja woskowa słu˝àca do zabezpieczania powierzchni 
porowatych przed zabrudzeniami z farby. Po zastosowaniu produkt tworzy 
na powierzchni powłok´ zapewniajàcà skutecznà i trwałà ochron´. Nie jest

zalecany do powierzchni o wysokim połysku, poniewa˝ mo˝e ten połysk 
zmatowiç. Po usuni´ciu plamy z graffiti nale˝y ponownie nało˝yç 

warstw´ ochronnà.

ÂRODEK ZABEZPIECZAJÑCY PRZED
GRAFFITI

60606060606060

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaç produkt w postaci czystej, bez
rozcieƒczania, na czystà i suchà powierz-
chni´.

CZYNNOÂCI KO¡COWE

Do usuni´cia farby nale˝y u˝yç ciepłej
wody pod ciÊnieniem. Po wyschni´ciu
powierzchni ponownie nało˝yç warstw´
produktu, aby podnieÊç jego skutecznoÊç.
Je˝eli Êciana nie została zabrudzona,
powtarzaç zabieg nakładania warstwy
ochronnej raz do roku, w zale˝noÊci od
warunków pogodowych.

STOSOWANIE

Nało˝yç kolejno dwie obfite warstwy
produktu p´dzlem lub gàbkà, nie pozwa-
lajàc zaschnàç pierwszej warstwie przed
nało˝eniem drugiej.

WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

Ph: 8
G´stoÊç: 1,004 kg/l
WydajnoÊç: 30–40 m2 /l

Nie połykaç.
Trzymaç poza zasi´giem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaç
prób´ na niewielkiej powierzchni.

Impregnacja, farba, lakier, flamastry, kleje, epoksydyTerakota nieszkliwiona, mozaika, cegła elewacyjna, klinkier, beton, 
kamieƒ naturalny i wapieƒ

RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· Ciecz biała, nieprzezroczysta.
· Emulsja wosków montaniczych i polimeru.

Produkt ulegajàcy biodegradacji.

50 l 100 l 200 l5 l 100 l25 l1 l

OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y DETALICZNEJ OPAKOWANIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. 21994 – 2199621903 3 szt. –2199321902 6 szt.
8413797219944 – 84137972199688413797219036 –84137972199378413797219029

27272727272727272727272727272727



WŁAÂCIWOÂCI
 WYDAJNOÂå

WOÂCÂC
A

G´stoÊç: 0,78 kg/l:
WydajnoÊçWW : 30 ml/m: 2

Zawieraa a rozpuszczalnik naftowyyy Nie połykaçy.yy .
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr Łatw. opalny.yy
Szkodliwy:kk po połkni´ciu mo˝e powodowaç
uszkodzkk enia płuc. Cz. ´ste nara˝enie mo˝e spowo-
dowaç suchoÊç lub p´kanie skórkk yyy Nie wdychaçy.yy
oparów.ww Unikaç k. ontaktu zkk e skórkk à. W przypadku

po˝aru gasiç piachem, ziemià,,  proszkiem chemicz-,
nym lub pianà. W przypadku połkni´cia, nie pro-,
wokokk waç wymiotów: udaç si´ niezwłocznie do:
lekarza i pokazaç mu etykiet´ lub opakokk wanie.
Przed zastosowaniem produktu zawszaa e wykonaçkk
prób´ na niewielkiej powierzchni.

FormowanieÂwie˝y beton lub zaprarr waa a
RODZAJ POWIERZCHNI ZASTOSOWAWW NIE

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

wodór destylowany z ropy naftoy wej.

1 l 5 l 25 l 50 l 100 l 200 l

OPAKPP OWANIA W SPRZEDWW A˚Y DETALICZNEJTT OPAPP KOWAWW NIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. – 83967 3 szt. 83986 3 sztzz .tt 83987 – 83989
– 8413797839678 8413797219937 8413797839876 – 8413797839890

Produkt do frr ormoff wania poww wierzchni z betonu wyciskanego i Êwie˝ej zaprawyrr .yy
Nie zmienia parametrrr órr w tecw hnicznych materiału ani te˝ nie wymaga póêniejszego
usuwania.ww

ZASTOSOWAWW NIE
Łatwy do stosownia płynny preparat do foff rmowania. Dzi´ki postaci ciekłej,. elimin, uje
niewygody zwiàzane z powstawaniem paa yłu i zanieczyszczeƒ, jak to ma miejsce,
w przypadku stałych preparatów tego typu.

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

70707070707070
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PRZYGOTOWAWW NIE

Stosuje si´ na ka˝dego rodzaju posadzk´kk
z zaprawaa y lub Êwie˝ego betonu.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Odciskaç na betonie gumowà matryc´,
posypujàc jà ponownie preparatem co
4–5 odciskókk w.

STOSOWAWW NIE

Stosowaç poprzez rozpylanie na Êwie˝y
beton, jak ró, wnie˝ na matryc´ gumowà.

PŁYNNY PREPARAPP TAA  DO FORMOWAWW NIA
ZAPRAWAA Y I BETONU WYCISKANEGO



WOÂCI
JNOÂå
WOÂCÂC

G´stoÊç: 0,87 kg/l:
WydajnoÊçWW : 

120% wagowych (woda)
70% wagowych (olej)

Nie połykaç.
TrTT zymaç poza zasi´giem dzieci.rr

Przed zastosowaniem produktu zawszaa e wykonaçkk
prób´ na niewielkiej powierzchni.

Usuwanie wszelkiego rodzaju wyciekókk wWszystkie typy poy wierzchni
RODZAJ POWIERZCHNI RODZAJ ZANIECZYSZCZE¡

ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI

· azie glinki sepiolitowej –
Mg4Si6O15(OH)2⋅6H2O – minerału z kla-aa
sy silikatów włóknistych, char, akteryzujàcej
si´ ogromnà porowatoÊcià.

1 l 5 l 25 l 50 l 100 l 200 l

OPAKPP OWANIA W SPRZEDWW A˚Y DETALICZNEJTT OPAPP KOWAWW NIA W SPRZEDA˚Y HURTOWEJ (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJÑ)

Ref. – 20922 3 szt. – – – –
– 8413797209228 – – – –

222222

Produkt słu˝àcrr y do absorpcji wszelkiego typu wycieków,ww zar, órr wno wodnych 
jak i olejowych, or, az w´glor wodororr wych.

ZASTOSOWAWW NIE
Granulat łatwy w u˝yciu i bardzo skuteczny.yy Opak. okk wanie w postaci wiaderka

ułatwia przenoszenie i przechowywanie.

GRANULATAA  WCHŁANIAJÑCY

SPOSÓB U˚YCIA

CHARAKTERYRR STYKA TECHNICZNA

100100100100100100100

PRZYGOTOWAWW NIE

Na wszelkiego typu posadzki.

CZYNNOÂCI KO¡COKK WE

Zu˝yty granulat usunàç za pomocà zmiot-
ki i składowaç w pojemniku odpowiednim
dla jego póêniejszej utylizacji.

STOSOWAWW NIE

Stosowaç w iloÊci proporcjonalnej do
rozlanego płynu i czekaç a˝ zostanie
wchłoni´ty.yy

29292929292929292929292929292929
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ZESTATT WAA  DO CZYW SZCZENIA REFWYMIARYRR

50,5 x 29 x 39,5 cm 1 8413797209891 20989
19 x 11 x 15”

50,5 x 29 x 39,5 cm 1 8413797209396 20939
19 x 11 x 15”

PREPARAPP T DO USUWAA ANIA CEMENTU + ZMYWWW AWW CZ UNIWERSALNYAA
· Opakokk wanie zbiorcze zawieraa a:
· 6 szt. prepar. atu do usuwania cementu 1 l (Ref. 20925).
· 6 szt. zm. ywacza uniwersalnego 1 l (Ref. 20920).

ZMYWAWW CZ UNIWERS.AA  + ÂR. ODEK PRZECIW PRZYW.WW CEMENTU.
· Opakokk wanie zbiorcze zawieraa a:
· 6 szt. zm. ywacza uniwersalnego 1 l (Ref. 20920).
· 6 szt. Êrodka prz. eciwkokk  przywieraniu cementu 1 l (Ref. 20930).
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ZESTATT WAA Y PRODUKTÓW
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PAPP CE Z GÑBKÑ PIANKOKK WÑWW

31313131313131313131313131313131

RReeff.f. 8844990033 RReeff.f. 8844990044 RReeff.f. 8844990055 RReeff.f. 8844990066

RReeff.f. 7722998888

RReeff.f. 7722997766 RReeff.f. 7722997777 RReeff.f. 7722997788

Pace do prac wykoƒczkk eniowych z ergonomicznr ym uchwytem z drewna lub plastiku. Kilka rodzajó. w wkładek z gàbki piankw okk wej o ró˝neje twardoÊci 
i porowatoÊci pozwala na u˝ywanie tych pac do wszystkich prac wykoƒczkk eniowych oraz do czyszczenia. Dost´pne w. ersje z wkładkà wys miennà.

PAPP CE Z GUMÑ PIANKOKK WOO ÑWW ,WKŁADKA WYMIENNA REF

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, DU˚E POR, YRR , WYMIENNA 6 8413797859035 84903

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, ÂREDNIE POR, YRR , WYMIENNA 6 8413797849042 84904

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, MAŁE POR, YRR , WYMIENNA 6 8413797849059 84905

PAPP CA Z TWARDWW Ñ GÑBKÑ,DD MAŁE POR, YRR , WYMIENNA 6 8413797849066 84906

WKŁADKI DO WYMIENNYCH PAPP C Z GUMÑ PIANKOKK WOO ÑWW REF

WKŁADKA DO PAPP CY Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, DU˚E POR, YRR 6 8413797849134 84913

WKŁADKA DO PAPP CY Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, ÂREDNIE POR, YRR 6 8413797849141 84914

WKŁADKA DO PAPP CY Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, MAŁE POR, YRR 6 8413797849158 84915

WKŁADKA DO PAPP CY Z TWARDWW Ñ GÑBKÑ,DD MAŁE POR, YRR 6 8413797849165 84916

PAPP CE Z GUMÑ PIANKOKK WOO ÑWW , RÑ, CZKA PLASTIKOKK WOO AWW REF

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, DU˚E POR, YRR 6 8413797729856 72985

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, ÂREDNIE POR, YRR 6 8413797729863 72986

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, MAŁE POR, YRR 6 8413797729870 72987

PAPP CA Z TWARDWW Ñ GÑBKÑ,DD MAŁE POR, YRR 6 8413797729887 72988

PAPP CE Z GUMÑ PIANKOKK WOO ÑWW , RÑ, CZKA DREWNIANA REF

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, DU˚E POR, YRR 6 8413797729757 72975

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, ÂREDNIE POR, YRR 6 8413797729764 72976

PAPP CA Z MI¢KKÑ GÑBKÑ, MAŁE POR, YRR 6 8413797729771 72977

PAPP CA Z TWARDWW Ñ GÑBKÑ,DD MAŁE POR, YRR 6 8413797729788 72978



AKCESORIA DO CZYSZCZENIA
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RReeff.f. 2200999911RReeff.f. 2200999922 RReeff.f. 2200990066//1188

RReeff.f. 2200991111 RReeff.f. 2200991133 RReeff.f. 2200994422 RReeff.f. 2200994433RReeff.f. 2200990011

RReeff.f. 2200990088

44

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA REF

GÑBKA Z POLIURETANUTT 1 8413797209914 20991
· Dost´pna w Pal Box. P. atrz strrr 42.rrr
PODWÓJNA GĄBKA Z POLIURETANU DO SPOIN 1 8413797209921 20992
· Gàbka z poliuretanu, o du˝, ej wytrzymałoÊci oraz dobrym wchłanianiu.

GÑBKA RUBINET 24 8413797209051 20905
· Dost´pna w Pal Box, patrz strona 42,
GÑBKA RUBINET MIX 24 8413797209068 20906
· Dost´pna w Pal Box, patrz strona 42,
GÑBKA RUBINET PLUS 24 8413797209174 20917
GÑBKA RUBINET MIX PLUS 24 8413797209181 20918
· Z naci´ciami wzdłu˝nymi dla lepszego zbierania zanieczyszczeƒ
· WyWW soka odpornoÊç na zu˝ycie w kontakcie z materkk iałami budowlanymi

PAPP CA PLASTIKOKK WOO A Z GÑBKÑWW 6 8413797209242 20924
· Bez naci´ç wzdłu˝nych
ACA PLASTIKOKK WOO A Z GÑBKÑ PLUSWW 6 8413797209082 20908
· Z naci´ciami wzdłu˝nymi dla lepszego zbierania brudu
· Praktyczna, do u˝ytku do fugo, wania
· Szczególnie wskazana do u˝ytkokk wania wraz z KUWETÑTT ZÑ WYCISKACZEM oraz z KUWETÑTT ZÑ WYCISKACZEM PLUS

PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ Z PLASTIKOKK WOO Ñ RÑWW CZKÑ 10 8413797209037 20903
· Praktyczne i szybkie u˝ycie po fugowaniu.
· Bez naci´ç wzdłu˝nych, z r, àczkà z plastiku.
PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ PLUS Z PLASTIKOKK WOO Ñ RÑWW CZKÑ 10 8413797209013 20901
· Praktyczne i szybkie u˝ycie po fugowaniu.
· Z naci´ciami wzdłu˝nymi do lepszego zbierania zabrudzeƒ. Z r. àczà z plastiku.
· Polecana szczególnie do wykokk rzystania z wiadrem z oprawkà do wyciskania i z wiadrem z opraa awkà do wyciskania PLUS.aa

PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ PLUS LD 10 8413797209112 20911
· Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gàbka o du˝ych mo˝liw. oÊciach absorpcyjnych i wi´kszej trwałoÊci.
· Materiał: poliuretan.: Z naci´ciami wzdłu˝n. ymi.
PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ LD 10 8413797209136 20913
· Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gàbka o du˝ych mo˝liw. oÊciach absorpcyjnych i wi´kszej trwałoÊci.
· Materiał: poliuretan.: Bez naci´ç wzdłu˝n. ych.

WYMIENNA PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ PLUS LD 10 8413797209433 20943
· Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gàbka o du˝ych mo˝liw. oÊciach absorpcyjnych i wi´kszej trwałoÊci.
· Materiał: poliuretan.: Z naci´ciami wzdłu˝n. ymi i wymiennym uchwytem z plastiku, podobnie jak wymienne pace gumo, we i wymienne gumy piankokk we.
WKŁADKA DO WYMIENNEJ PLASTIKOKK WOO EJ PAPP CY Z GÑBKÑ PLUS LD 10 8413797209488 20948
· Cz´Êç wymienna do wymiennej pacy plastikokk wej z gàbkà plus LD (Ref. 20943)..
WYMIENNA PLASTIKOKK WOO A PWW APP CA Z GÑBKÑ LD 10 8413797209426 20942
· Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gàbka o du˝ych mo˝liw. oÊciach absorpcyjnych i wi´kszej trwałoÊci.
· Materiał: poliuretan.: Z naci´ciami wzdłu˝n. ymi i wymiennym uchwytem z plastiku, podobnie jak wymienne pace gumo, wei wymienne gumy pianky okk we.
WKŁADKA DO WYMIENNEJ PLASTIKOKK WOO EJ PAPP CY Z GÑBKÑ LD 10 8413797209471 20947
· Cz´Êç wymienna do wymiennej pacy plastikokk wej z gàbkà LD (Ref. 20942)..
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AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

33333333333333333333333333333333

RReeff.f. 2200991199

RReeff.f. 2200991144

RReeff.f. 2200990044

RReeff.f. 2200990000

RReeff.f. 2200999900

RRee 990022 RReeff.f. 2200991100
RReeff.f. 2200991122

RReeff.f. 2200991166RReeff.f. 2200991155

RReeff.f. 2200990077

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA REF

PODSTATT WAA A + 3 NAKŁADKI ÂCIERAJÑWW CE – 25 cm. 1 8413797209006 20900
· SzorstkoÊç mała – Êrednia – du˝a.kk

3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE BARDZO DELIKATNEAA – 25 cm (białe). 1 8413797209716 20971
3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE DELIKATNEAA – 25 cm (czerwone). 1 8413797209723 20972
3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE ÂREDNIE – 25 cm (niebieskie). 1 8413797209730 20973
3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE SZORSTKIE– 25 cm (bràzowe). 1 8413797209747 20974
3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE – 25 cm. 1 8413797209020 20902
· SzorstkoÊç mała – Êrednia – du˝a.kk

PODSTATT WAA A Z RÑWW CZKÑ + 3 NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE – 38 cm. 1 8413797209105 20910
· Drewniana ràczka załàczona.
3 WYMIENNE NAKŁADKI ÂCIERAJÑCE – 38 cm. 1 8413797209129 20912
· SzorstkoÊç mała – Êrednia – du˝a.kk

ROZPYLACZ – 1 l 6 8413797209907 20990
· Zalecany do produktów RUBINET®.

R¢KAWAA ICZKI LATEKSOAA WOO E BUDOWLANEOO 25/100 8413797209075 20907

PODSTATT WAA A Z GÑBKÑ DO KUWETY ZWW WYCISKACZEM 1 8413797209143 20914
· Du˝a, wzmocniona podsta, wa.aa
· Specjalna do wykokk rzystania z kuwetà z wyciskaczem i z kuwetà z wyciskaczem PLUS.
· Posiada ràczk´ aluminiokk wà Ref. 70904..

CZ¢Âå WYMIENNA DO PODSTATT WAA Y Z GÑBKÑWW 1 8413797209198 20919
· Cz´Êç wymienna do podstawy z gàbkà.aa

KUWETATT Z WYCISKACZEM 1 8413797209150 20915
· Kuweta do wyciskania PAPP CY PLASTIKOKK WEJ Z GÑBKÑ po fugowaniu.
· WymiarWW y: długoÊç 60 cm x sz: erokokk Êç 40 cm x wysokokk Êç 27 cm.

KUWETATT  Z WYCISKACZEM PLUS 1 8413797209167 20916
· Kuweta do wyciskania UCHWYTU Z GÑBKÑ dla jej wyczyszczenia po fugowaniu.
· WymiarWW y: długoÊç 60 cm x sz: erokokk Êç 40 cm x wysokokk Êç 27 cm.

RAMA Z KÓŁKAMI NA KUWET¢KK 1 8413797209044 20904
· prostokàtna rama z kółkami pozwalajàca wygodnie przkk emieszczaç KUWET¢

Z WYCISKACZEM oraz KUWET¢ Z WYCISKACZEM PLUS



AKCESORIA DO CZYSZCZENIA
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ZZEESSTTATTATATATATTA 22
ZZEE AANN 11
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AKCESORIA DO CZYSZCZENIA REF

WIADRO RUBICLEAN 1 8413797219982 21998
· plastikokk we, lekkie i wytrzymałe, , z dw, oma wałkami do wyciskania

i systemem oddzielania zanieczyszczonej wody
· wyposa˝one w kółka i uchwyt do trkk ansportu.WymiarWW y: dł.:  52 cm x sz. errr 27 cm x wys.rrr 30 cm.
· dostarczane w stanie zmontowanym w opakokk waniu jednostkokk wym
· dost´pne tak˝e w opakokk waniu zbiorczym po 10 szt. (ref..  69964),.  patrz str, rr 43rrr

ZESTATT WAA RW UBICLEAN 1 1 8413797699142 69914
· składa si´ z WIADRA RUBICLEAN (ref. 21998),. P, APP CY Z GÑBKÑ PLUS (ref. 20908).

i BUDOWLANYCH R¢KAWIC LAAA TEKSOAA WYCH (ref. 20907).

ZESTATT WAA RW UBICLEAN 2 1 8413797699159 69915
· składa si´ z WIADRA RUBICLEAN (ref. 21998),. P, APP CY Z GÑBKÑ (REF.FF 20924).

i PAPP CY GUMOWEJ TERMOFLEX (ref. 65976).
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SPOMATIC-250AA REFKM/kW

1 2
0,5 CV – 0,37 kW 230V 50Hz 62900
0,5 CV – 0,37 kW 230V 50Hz UK 8413797629019 62901
0,5 CV – 0,37 kW 230V 50Hz CH 8413797629026 62902
0,5 CV – 0,37 kW 230V 50Hz AUSTR. 8413797629033 62903
0,5 CV – 0,37 kW 220V 60Hz 8413797629064 62906
0,5 CV – 0,37 kW 120V 50Hz UK 8413797629057 62905
0,5 CV – 0,37 kW 120V 60Hz USA 8413797629040 62904

SPOMATIC-250AA
Silnik jednofazowy
· elektryczna czyszczarka z gàbkà zbierarr jàcà o du˝a ej wydajnoÊcie
· do usuwania pozostałoÊci zaprarr waa y zwykłej i epoksydoww woo eww j po fugoe waniuoo
· wyciskanie i czyszczww enie gàbki z regulowanà siłà docisku
· dozowane podawanie waa ody przez osobnà pomp´
· automatyczne i regulowane wyciskanie gàbki
· maksymalna szerokokk Êç czyszczenia 43 cm
· łatwa obsługa i utrzymanie;łł składan; y uchwyt ułatwia transporrr trr

· dostarczana wraz z gàbkà (ref.rr  62950) o wysokiej wydajnoÊcif.
· waga 38 kg; prz; ewód elektryczny 10 m.

CZ¢ÂCI ZAPASOPP WE SPOMAOO TIC-250AA REF

1 – 8413797629507 62950
1 – 8413797629514 62951

1 – 8413797629521 62952

1 – 8413797603101 60310

ZAPASOPP WOO AWW  GÑBKA SPOMATIC-250AA
ZAPASOPP WOO AWW  GÑBKA PLUS SPOMATIC-250AA
· specjalny materiał o przedłu˝onej ˝ywotnoÊci
SPECJALNA GÑBKA DO FUG EPOKSYDOWYCH SPOMAOO TIC-250AA

PŁYN PRZECIW SPIENIANIU – 250 ml
· dla unikni´cia tworzenia si´ piany przy niektórych zaprarr wach do fugoaa wania

3535353535353535353535353535353535353535353535
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Nowaww  zmodernizowana werww sja RUBILIM wyposa˝ona w specjalny układ wielonapi´ciowy ze stopniowym rorr zruchem i natychmiastowym zatrzymaniem.z
Bardrr zdd o wysoka wydajnoÊç czyszczenia, nabłyszczania i kr, ystalizacji podłóg. Układ elektr. oniczny umieszczrr ony w wodoszczelnej osłonie IP57. Zmienione.
poło˝enie przełàcznika pr´dkoÊci, dodana manetka aluminio, waww  o wysokiej wytrzymałoÊci. Ulepsz. ony system prowadzww enia urzàdzenia
i dodawania obcià˝nikww ów przy polew rorr waniu.ww  Gumo. we kółka umieszczone z tyłu korpusu dla wi´kszej stabilnoÊci. Odboje na obrz. e˝ach korpusu w kolo-
rze neutralnym zapobiegajà pozrr ostawianiu Êladów na Êcianach.
Mo˝liwoÊç poleror wania z zastosoww waniem ZESTww ATT WU OBCIÑ˚NIKÓW DO POLERW OWANIA (rWW ef. 61969).f.

RUBILIM REFKM/kW

1 2
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz 8413797629156 62915
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz U.K. 8413797629163 62916
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz CH. 8413797629170 62917
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz USA 8413797629187 62918
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz AUSTR. 8413797629194 62919

1 2
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz 8413797629255 62925
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz UK 8413797629262 62926
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz CH 8413797629279 62927
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz USA 8413797629286 62928
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz AUSTR. 8413797629293 62929

RUBILIM-40-NS
Silnik jednofazowy
· Êrednica 40 cm, 3 pr´dk, oÊci obrotokk we

60/120/180 obr./min.rr Prz. ewód elektryczny 10 m.
Ci´˝ar 36 kg. SZCZO. TKA POLIURETOO ANO-TT
WAWW  ref. 60950 w k. ompleciekk .

RUBILIM-40-NDS
Silnik jednofazowy
· dane techniczne jak dla RUBILIM-40-NS;

dodatkokk wy zbiornik na płyny o pojemnoÊci 
13 l, ci´˝ar 38 kg.,

RUBILIM-40-NS/NDS

4400--NNDDDDDDSS
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RUBILIM-50-NS/NDS
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Nowaww  zmodernizowana werww sja RUBILIM wyposa˝ona w specjalny układ wielonapi´ciowy ze stopniowym rorr zruchem i natychmiastowym zatrzymaniem.z
Bardrr zdd o wysoka wydajnoÊç czyszczenia, nabłyszczania i kr, ystalizacji podłóg. Układ elektr. oniczny umieszczrr ony w wodoszczelnej osłonie IP57. Zmienione.
poło˝enie przełàcznika pr´dkoÊci, dodana manetka aluminio, waww  o wysokiej wytrzymałoÊci. Ulepsz. ony system prowadzww enia urzàdzenia 
i dodawania obcià˝nikww ów przy polew rorr waniu.ww  Gumo. we kółka umieszczone z tyłu korpusu dla wi´kszej stabilnoÊci. Odboje na obrz. e˝ach korpusu w kolo-
rze neutralnym zapobiegajà pozrr ostawianiu Êladów na Êcianach.
Mo˝liwoÊç polerorr wania z zastosoww waniem ZESTww ATT WU OBCIÑ˚NIKÓW DO POLERW OWANIA (rWW ef. 61969).f.

RUBILIM REFHP/kW

1 2
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz. 8413797629354 62935
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz. UK. 8413797629361 62936
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz. CH. 8413797629378 62937
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz. USA. 8413797629385 62938
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz. AUSTR. 8413797629392 62939

1 2
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz 8413797629453 62945
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz UK 8413797629460 62946
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz CH 8413797629477 62947
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz USA 8413797629484 62948
2 CV – 1,5 kW 120/240V 50/60 Hz AUSTR. 8413797629491 62949

RUBILIM-50-NS
Silnik jednofazowy
· Êrednica 50 cm, 3 pr´dk, oÊci obrotokk we

60/120/180 obr./min.rr Prz. ewód elektryczny 10 m.
Ci´˝ar 41 kg. SZCZO. TKA POLIURETOO ANO-TT
WAWW  (ref. 60950) w k. ompleciekk .

RUBILIM-50-NDS
Silnik jednofazowy
· dane techniczne jak dla RUBILIM-50-NS;

dodatkokk wy zbiornik na płyny o pojemnoÊci 
13 l, ci´˝ar 43 kg.,

RR SS

RRUUBB
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Ref. 60951
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AKCESORIA RUBILIM

38383838383838383838383838383838383838383838

AKCESORIA RUBILIM

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU
Ø 40  1 – 8413797609509 60950
Ø 50 1 – 8413797609707 60970

· do czyszczenia ogólnego

SZCZOTKA Z WŁÓKNA NATURALNEGOAA
Ø 40 1 – 8413797609592 60959
Ø 50 1 – 8413797609790 60979

· do nabłyszczania woskókk w

SZCZOTKA Z KARBORUNDU
Ø 40’ 1 – 8413797619201 61920
Ø 50 1 – 8413797619218 61921

· specjalna szczotka z poliamidu i karborundu do czyszczenia bardzo intensywnego

NAKŁADKA ZE SZPAPP CHELKAMI VULKOLANKK
Ø 40’’ 1 – 8413797609516 60951
Ø 50 1 – 8413797609714 60971

· cz´Êci zamienne do nakładki Vulkolankk

CZ¢ÂCI ZAMIENNE VULKOLANKK
Ø 40 1 – 8413797609523 60952
Ø 50 1 – 8413797609721 60972

· cz´Êci zamienne do nakładki Vulkolankk

ZESTATT WAA  CI¢˚ARKW ÓKK WÓÓ  DO POLERW OWOO AWW NIA (2 SZTUKI) 1 – 8413797619690 61969
· dwa obcià˝niki o łàcznej wadze 13 kg przystosowane do RUBILIM-40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM-50-N/ND/NS/NDS
· niezb´dne przy polerowaniu maszynami RUBILIM

NAKŁADKI DIAMENTOWEOO
60 (zielone – bardzo Êcierne) 4 – 8413797619027 61902
120 (czarne – Êrednio Êcierne) 4 – 8413797619034 61903
220 (pomaraƒczowe – półgładkie) 4 – 8413797619041 61904
400 (bràzowe – gładkie) 4 – 8413797619058 61905
800 (białe – bardzo gładkie) 4 – 8413797619065 61906

· do wyrównywania i polerowania powierzchniowego marmuru i lastrykokk
· wydajnoÊç 1000 m2 przy zestawie 4 nakładek.aa  U˝ywaç  wr. az z podstawà 60954 i 60974aa
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AKCESORIA RUBILIM
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Ref. 60954
60974

Ref. 60955
60975

Ref. 60957
60977

Ref. 60958
60978

Ref. 60956
60976

Ref. 61914
61916

Ref. 60964
60965 

Ref. 60980

AKCESORIA RUBILIM REF

PODSTAWA POD NAKŁADKI Z WŁÓKNINY
Ø 40 1 – 8413797609547 60954
Ø 50 1 – 8413797609745 60974

· do mocowania nakładek z włókniny

NAKŁADKA Z WŁÓKNINY BARDZO CIERNEJ
Ø 40 (czarna)’’ 5 – 8413797609554 60955
Ø 50 (czarna) ’’ 5 – 8413797609752 60975

· do podłóg bardzo odpornych na Êcieranie

NAKŁADKA Z WŁÓKNINY ÂREDNIO CIERNEJ
Ø 40 (zielona)’ 5 – 8413797609561 60956
Ø 50 (zielona) 5 – 8413797609769 60976

· do podłóg Êrednio odpornych na Êcieranie

NAŁADKA Z WŁÓKNINY GŁADKIEJ
Ø 40 (bràzowa) ’ 5 – 8413797609578 60957
Ø 50 (bràzowa) ’ 5 – 8413797609776 60977

· do podłóg delikatnych

NAŁADKA Z WŁÓKNINY BARDZO GŁADKIEJ
Ø 40 (biała) 5 – 8413797609585 60958
Ø 50 (biała) ’’ 5 – 8413797609783 60978

· do nakładania wosku

TARCZA METALOWA Ø 50 1 – 8413797609806 60980
· do wygładzania, zakładana na RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS

WEŁNA STALOWA GŁADKA Nr 1
WEŁNA STALOWA ÂCIERNA Nr 2 1 – 8413797619140 61914
· do krystalizacji i nabłyszczania przy pomocy RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS

po polerowaniu. Lastryko i marmur.
· opakowanie: worek zawierajàcy 4 rolki 2,5 kg 

PODSTAWA KAMIE¡ FRANKFURCKI
Ø 40’ 1 – 8413797609646 60964
Ø 50 ’ 1 – 8413797609653 60965

· podstawa do mocowania standardowych zestawów z kamienia frankfurckiego 

Maksymalnà wydajnoÊç urzàdzeƒ SPOMATIC i RUBILIM mo˝na osiàgnàç korzystajàc z produktów RUBINET® do czyszczenia, ochrony i konserwacji
powierzchni ceramicznych



RUBILIM-25/25-DIM-25/25-D
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RUBILIM-25

Specjalne urzàdzenie do czyszczenia, nabłyszczania i polero, wania schodów i cokw ołókk w.

RUBILIM-25 (230 V-50 Hz)VV 1 2 8413797619607 61960
· podstawa prostokàtna 250 mm x 115 mmaa
· silnik 230V 50Hz 1,1 KM, jednofaz, owy
· głowica skr´tna
· przewód elektryczny 10 m; ci´˝ar 11 kg;

RUBILIM-25 (220 V-60 Hz)VV 1 2 8413797619621 61962
· podstawa prostokàtna 250 mm x 115 mmaa
· silnik 220V 60Hz 1,2 KM, jednofaz, owy
· głowica skr´tna
· przewód elektryczny 10 m. Ci´˝ar 11 kg.

RUBILIM-25-D (230 V-50 Hz)VV 1 2 8413797619706 61970
RUBILIM-25-D (220 V-60 Hz)VV 1 2 8413797619720 61972
· te same parametry techniczne, jak RUBILIM-25,, dodatk, okk wo zbiornik na płyny o pojemnoÊci 13 l; ci´˝ar 13 kg.;
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AKCESORIA RUBILIM-25/25-D

AKCESORIA RUBILIM-25 REF

PODSTATT WAA A POD NAKŁADKI ZWW WŁÓKNINY
25 x 11,5 cm 1 8413797619003 61900
· podstawa do mocoaa wania nakładek z włókniny

NAKŁADKA BARDZO ÂCIERNA
25 x 11,5 cm (czarna) 5 8413797619072 61907
· nakładka o podwy˝szonej trwałoÊci, wydajnoÊci i cier, noÊci
· do gł´bokiego i intensywnego czyszczenia powierzchni bardzo odpornych

NAKŁADKA ÂREDNIO CIERNA
25 x 11,5 cm (zielona) 5 8413797619089 61908
· nakładka do intensywnego czyszczenia podłóg ogólnego zastosowania

NAKŁADKA GŁADKA
25 x 11,5 cm (bràzowa) 5 8413797619096 61909
· nakładka do czyszczenia o Êrednim stopniu intensywnoÊci powierzchni delikatnych

NAKŁADKA BARDZO GŁADKA
25 x 11,5 cm (biała) 5 8413797619102 61910
· nakładka do nabłyszczania i woskokk wania powierzchni

PASKI DIAMENTPP OWOO AWW NE
22,5 x 2,5 cm
60 (zielone – bardzo Êcierne) 2 8413797619355 61935
120 (czarne – Êrednio Êcierne) 2 8413797619362 61936
220 (pomaraƒczowe – półgładkie) 2 8413797619379 61937
400 (bràzowe – gładkie) 2 8413797619386 61938
800 (białe – bardzo gładkie) 2 8413797619393 61939
· do wyrównywania i polerowania marmuru i lastryko kk
· powierzchnia podłogi powinna byç wilgotna lub nale˝y jà zraszaç
· stosowaç z podstawà (ref.aa  61900).



60 x 40 x 120 cm 70 x 40 x 120 cm 60 x 40 x 120 cm 70 x 40 x 120 cm 70 x 40 x 120 cm 60 x 40 x 120 cm
23’’ x 15’’ x 47’’ 27’’ x 15’’ x 47’’ 23’’ x 15’’ x 47’’ 27’’ x 15’’ x 47’’ 27’’ x 15’’ x 47’’ 23’’ x 15’’ x 47’’

1 1 1 1 1 1

Ref. 20905 Ref. 20905 Ref. 20906 Ref. 20906 Ref. 20991 Ref. 20991
135 szt. 288 szt. 135 szt. 288 szt. 170 szt. 360 szt.

8413797699555 8413797699548 8413797699579 8413797699562 8413797699593 8413797699586

PAL BOX

PAL BOX

REF. 69954 69957 69956 69959 6995869955

Ref. 69955
Ref. 69954

Ref. 69957
Ref. 69956

Ref. 69959
Ref. 69958

SZT. x

WYMIARY

PRODUKT
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56 x 31 x 109 cm 212 x 59 x 41 cm 178 x 67 x 43 cm
22” x 12” x 42’’ 83” x 23” x 16’’ 70” x 26” x 16’’

1 1 1

–– ––

Ref. 21998. – –
10 szt. (w stanie r. ozmontowanym) – –

8413797699647 8413797903065 8413797903003

REF. 

SZ

SZT.TT x

WYMIARYRR

PRODUKTRR

EKSPOZYTORY I OPRR AKPP OKK WANIA SPECJWW ALNE

EKSPOZYTORYRR

Ref. 69964 Ref. 90306 Ref. 90300

69964 90306 90300
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INDEKS NUMERÓW REFERENCYJNYCH
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RUBI® oferuje profesjonalnym wyko-
nawcom z sektora budowlanego na całym
Êwiecie mo˝liwoÊç przystàpienia do
Klubu RUBI®. 

KorzyÊci z członkostwa w Klubie to
m.in. otrzymywanie bezpłatnych kart
kolekcjonerskich nowych produktów,
rabaty w wybranych krajach i/lub
punktach dystrybucji, dost´p do usług
Klubu RUBI® przez internet oraz
udział w konkursach i losowaniach.

KLUB RUBI® został utworzony 
z myÊlà o profesjonalistach z dzie-
dziny budownictwa. W pełnym
zakresie funkcjonuje w Hiszpanii,

Portugalii, Włoszech, Francji, USA, Niemczech, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Polsce oraz w Chinach i w ka˝dym z tych krajów posiada
szerokie grono członków. 

Dzi´ki swojej atrakcyjnoÊci i oryginalnoÊci, kampanie przygotowane na
najbli˝szy rok z pewnoÊcià spotkajà si´ z ˝ywym przyj´ciem. 

JeÊli mieszkajà Paƒstwo w kraju, w którym Germans Boada S.A., RUBI®

posiada swój oddział i chcielibyÊcie zgłosiç teraz swój bezpłatny akces do
Klubu, wystarczy wypełniç zamieszczony na nast´pnej stronie kupon 
i wysłaç go na adres krajowej filii RUBI®. 

JeÊli mieszkajà Paƒstwo w kraju, który nie widnieje wÊród powy˝ej
wymienionych, mo˝na bezpłatnie zarejestrowaç swoje zgłoszenie na stronie
www.rubi.com i mieç dost´p do usług Klubu RUBI® przez internet. JeÊli
Klub RUBI® powstanie w Paƒstwa kraju, powiadomimy o tym korzystajàc
z wprowadzonych danych.

Adres krajowej filii Germans Boada S.A., RUBI®, do której nale˝y
wysłaç wypełniony kupon listem, faksem lub e-mailem, mo˝na znaleêç na
okładce katalogu.  

KLUB RUBI®



PRZYSTÑPIENIE DO KLUBU RUBI®
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Envíe este cuestionario a la dirección indicada en la página anterior.icada en la págicada en la págicada en la págicada en la págicada en la págicada en la págProsimy wysłaç ten kwestionariusz na adres RUBIEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección indEnvíe este cuestionario a la dirección ind®iciciciciciciciciiiiiii Polska podany na ostatniej stronie.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anterior.ada en la página anteriorada en la página anteriorada en la página anteriorada en la página anteriorada en la página anteriorada en la página anteriorada en la página anterior

Wibratory, czyszczarki i polerkiNarz´dzia do wiercenia otworów

Imi´ i nazwisko: ......................................................................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................................................................................

MiejscowoÊç: ................................................................................................ Województwo: ............................................................................

Kraj: ................................................................................................................ Kod pocztowy: ............................................................................

Tel.: .................................................................................................................. Data urodzenia: ..........................................................................

Zawód: ........................................................................................................... SpecjalnoÊç: ..................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................................................................................

NIE TAK Chciałbym przystàpiç do Klubu RUBI® i zgadzam si´ na zarejestrowanie moich danych w bazie GERMANS BOADA S.A.

Sàdzimy, ˝e jako profesjonaliÊci sektora budowlanego, powinni byç Paƒstwo informowani o najnowszych narz´dziach, maszynach 
i przyrzàdach, które mogà okazaç si´ przydatne w poprawieniu jakoÊci pracy. Zach´camy Paƒstwa do przystàpienia do Klubu
RUBI®. W ten sposób b´dà Paƒstwo informowani o nowoÊciach w sektorze budowlanym oraz o specjalnych ofertach dla
członków Klubu. Mo˝na si´ bezpłatnie zarejestrowaç w Klubie RUBI® przez internet na stronie www.rubi.com. Członkostwo 
w Klubie upowa˝nia nas do przesyłania informacji handlowych w formie elektronicznej. Majà Paƒstwo prawo dost´pu do swoich
danych z mo˝liwoÊcià ich modyfikowania lub usuni´cia poprzez wysłanie pisemnej informacji na adres Germans Boada, S.A., Avda.
Olimpiades, 89-91, Pol. Ind. Can Roses, 08191 RUBI, Hiszpania.
Przystàpienie do Klubu RUBI® wymaga podania wszystkich poni˝szych danych:

TAK NIE

R´czne przecinarki do płytek 
ceramicznych

JeÊli odpowiedê brzmi „tak”, prosimy o odpowiedê na kolejne pytanie: jakiego typu maszyn  ́RUBI® posiada Pan/Pani?

R´czne przecinarki do materiałów
budowlanych

Przecinarki elektryczne RUBIQUIP®: wyposa˝enie
dla pracowników budowlanych

Szlifierki, bruzdownice, odkurzacze Tarcze diamentowe RUBINET®: Êrodki i akcesoria
do czyszczenia, zabezpieczenia
i konserwacji płytek

Profesjonalne narz´dzia do układania
płytek

Tarcze Êcierne

Jakich innych marek narz´dzi u˝ywa Pan/Pani zazwyczaj?

Co sàdzi Pan/Pani o narz´dziach RUBI® w nast´pujàcych kwestiach?

Cena

ŁatwoÊç w u˝yciu

TrwałoÊç

Bardzo dobra Dobra Ârednia Zła

Czy posiada Pan/Pani maszyn´ RUBI®?




