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RECUPERA & RINNOVA
RECUPEREAZĂ ŞI REÎNNOIEŞTE

Email ceramic bicomponent

RECUPERA & RINNOVA este metoda cea mai practică, economică şi
rapidă pentru rezolvarea tuturor problemelor estetice şi practice din
cele mai multe locuinţe, fără a întreprinde renovări costisitoare.

RECUPERA & RINNOVA este un email epoxic bicomponent, cu
utilizare rapidă şi uşoară, care asigură o nouă strălucire magică a
tuturor suprafeţelor ceramice învechite şi deteriorate, în special: căzi
de baie, cădiţe de duş, chiuvete, obiecte sanitare, faianţă, obiecte
electrocasnice, etc.

RECUPERA & RINNOVA , odată aplicat, creează un strat protector
extrem de fin, care, pe lângă excepţionala rezistenţă şi durabilitate ,
are şi caracteristicile extraordinare de strălucire şi alb intens.

RECUPERA & RINNOVA garantează întotdeauna rezultate de
satisfacţie maximă ce durează în timp.

RECUPERA & RINNOVA  are un grad ridicat de acoperire  şi poate fi utilizat:
 pentru a reda strălucirea iniţială a obiectelor sanitare învechite – căzi de baie, cădiţe de duş,

chiuvete;
 pentru a reface culorile iniţiale ale faianţei şi pardoselii  învechite şi opace;
 pentru a retuşa sau a vopsi aparatele electrocasnice şi suprafeţele emailate.

Cu o cutie pot fi tratate o cadă de baie sau trei obiecte sanitare prezente în mod normal într -o baie.

Suprafaţele tratate cu RECUPERA & RINNOVA pot fi curăţate ulterior cu majoritatea detergenţilor
obişnuiţi, cu excepţia celor abrazivi, care în timp pot cauza înnegrirea stratului protector.

KIT - ul conţine:
 RĂŞINA şi CATALIZATORUL care

se amestecă împreună;
 spatulă pentru amestecare;
 bandă abrazivă pentru pregătirea

suprafeţei de vopsit;
 mănuşi de lucru.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Cutie 375 ml 4
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SBIANCA FUGHE
ÎNĂLBITOR ROSTURI

Elimină negreaţa de pe rosturile faianţei/gresiei

SBIANCA FUGHE elimină instantaneu acea negreaţă inestetică ce se
formează în timp pe spaţiile dint re plăcile de faianţă/gresie, învechindu-le.

SBIANCA FUGHE este practic şi durabil în timp; de asemenea, este
antifungic şi lavabil.

SBIANCA FUGHE se aplică repede şi uşor, graţie capului buretos, dotat
cu o supapă de presiune care permite dispersia uniformă a prod usului,
garantând un rezultat estetic perfect.

SALVA FUGHE
PROTECTOR ROSTURI

Protecţie împotriva murdăriei, apei şi calcarului

SALVA FUGHE este un produs impregnant transparent,  formulat special pentru tratarea rosturilor dintre
plăcile de gresie sau faianţă din b ăi şi bucătării.

SALVA FUGHE pătrunde adânc în materialele de chituit (chiar şi
colorate) care separă plăcuţele,; le face impermeabile şi imune la
murdărie, protejându-le de efectul umidităţii şi consolidînd suprafaţa pe
care se aplică.

SALVA FUGHE poate fi folosit pentru toate tipurile de plăcuţe
ceramice neporoase (nu este recomandat pentru piatră sau cărămidă
refractară).

SALVA FUGHE se aplică repede şi uşor, graţ ie capului buretos, dotat
cu o supapă de presiune care permite dispersia uniformă a produsului
pe rosturi.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Sticluţă în blister 125 ml 16

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Sticluţă în blister 125 ml 16



SMALTO BIANCO
EMAIL ALB

Pentru retuşarea suprafeţelor emailate şi porţelanate

SMALTO BIANCO  este un email special formulat pentru a retuşa
suprafeţele emailate şi porţelanate.

SMALTO BIANCO se usucă repede şi nu se îngălbeneşte în timp.
Este rezistent la clor şi detergenţi, la apă clocotită şi tolerează chiar
temperaturi de peste 100 ºC.

SMALTO BIANCO  este ideal pentru retuşarea suprafeţe lor zgâriate,
julite, sparte sau decojite de pe aparatele electrocasnice, dulapuri,
chiuvete, căzi de baie, rulote, etc.

SIGILLA BAGNO
SIGILANT CADĂ

Bandă sigilantă autoadezivă

SIGILLA BAGNO este o bandă sigilantă autoadezivă făcută dintr -un
plastic special superstrălucitor, care sigilează perfect între perete şi cada
de baie sau cădiţa de duş.

SIGILLA BAGNO este autoadeziv şi se aplică uşor chiar şi peste
etanşările anterioare. Este imun la mucegai şi poate fi uşor curăţat cu o
cârpă umedă. Nu se cojeşte şi nu se decolorează.

SIGILLA LAVELLI
SIGILANT CHIUVETĂ

Bandă sigilantă autoadezivă

SIGILLA LAVELLI este o bandă sigilantă autoadezivă făcută dintr -un
plastic special superstrălucitor, care sigilează perfect între perete şi
chiuveta din baie sau bucătărie.

SIGILLA LAVELLI este autoadeziv şi se aplică uşor chiar şi peste
etanşările anterioare. Este imun la mucegai şi poate fi uşor curăţat cu o
cârpă umedă. Nu se cojeşte şi nu se decolorează.

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Tub în blister 45 gr 16

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Rolă 19mm x  335cm 12

DESCRIERE CONŢINUT AMBALARE – BUC.
Rolă 19mm x  182cm 12


