TINA
DE
CLEAN IT LIKE
TOALHAS
YOU MEAN IT

TOALHAS DE LIMPEZA
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for serious messes.
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TOALHAS MÁS
FORTE DO MUNDO
CARROS

REMOVER			

• Gorduras, óleos e alcatrão
• Pó de freio e sujeira
• Insetos e pássaros sujeiras
• Gastronomia
• Marcas de Chinelo			

APLICAÇÕES

• Dentro Carro e Fora
• Autocaravanas e manchas ATV
• Tecido e Tapete

• Couro
• Vinil
• Metal

HABITAÇÃO
REMOVER			
• Marcadores Permanentes
• As manchas de comida
• Tintas e cola
• Excrementos de Animais

•
•
•
•

Batom e unhas polonês
Giz e poeira
Cera
Borracha Escritura as Paredes

APLICAÇÕES
•
•
•
•

Gramado e Jardim
Churrasqueiras e mobiliário
Equipamento Esportivo
Manchas de Sabão de Banho

• Tapete e Tile
• Paredes e pisos
• Bancadas
• Electrodomésticos

PINTURA Y PROJETOS
REMOVER			
• Pinturas
• Giz e Silicones
• Espuma de expansão

•
•
•

Tapes Duto
Adesivos e Etiquetas
Epóxi

APLICAÇÕES
• Mãos
• Pincéis, rolos e bandejas
• Paredes e Pisos

• Ferramentas
• Caixilharia
• Armários

• Toalhas grandes depuração 25 x 30 cm
'&N'([njhWbWh][iYhkXX_d]jem[b^Wi
(10 “x 12”) tem o dobro da superfície de
jm_Y[j^[Yb[Wd_d]ikh\WY[e\jof_YWbm_f[iµ
limpeza
limpa típico - limpa, dura mais
tempo.
Yb[Wdiceh["bWijibed][h$
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• Fibra
de tecido projeto armadilhas sujeira
ejel_]ehekiiYhkXX_d]d[[Z[Z\ehjek]^`eXi$
capacidade de lavagem vigorosa para o
trabalho duro necessário.
7cWp_d]Xb[dZe\/Fem[h\kb9b[Wd_d]7][dji 

• Mistura
surpreendente de nove agentes de
Yb[Wdikfj^[jek]^[ijc[ii[i$
limpeza poderosos limpar os messes mais
difíceis.
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LAS TOALHETES LIMPEZA MAIS RESISTENTE LIMPEZA DO MUNDO
FAZ OUTRAS TOALHETES PARECE FRACOTE

LIMPIADORES ESPECIAIDADES
Formulação limpa, pomadas e protege todas as superfícies de aço inoxidável

Toalhetes de polimento de aço inoxidável
• Brilha e polir qualquer superfície de aço inoxidável.
• Remove facilmente as impressões digitais gordurosas,
marcas d’água, alimentos, graxas, óleos e muito mais.
• Não há riscos ou resíduos durante a aplicação.
• Não contém silicones, abrasivos ou ácidos.
• Resiste a impressões digitais e estrias.

LIMPAR
LUSTRADORES
PROTEGE

Formulação limpa, pomadas e Seals granito, mármore e outras superfícies naturais / cultivadas

Toalhetes de polimento Granitos e Mármores
• Remove sujeira, graxa e muito mais, proporcionando uma superfície polida.
• Seguro para superfícies de pedra, mármore, granito, quartzo, mármore, pedra
calcária, ônix, Corian ®, Formica ®, Silestone ®, laminado, porcelana, azulejo,
cerâmica, fibra de vidro e qualquer bancada superfície
dura não porosa.
• Contém um biocida que impede mofo e as bactérias se
formem e Fluoropolymer que repele a água e impede que os óleos de degola
para a superfície da pedra.
• Não vai descolorir argamassa selado.
• Previne a sujar a partir de materiais comuns da casa.
• Seguro para usar todos os dias.

LIMPAR
LUSTRADORES
SELANTE

Formulação remove manchas difíceis incluindo Alimentos, Café, Pintura, Vinho e Marcadores Permanentes

Toalhetes de Estofadas de Carpetes e Estofados
• Remove as manchas mais difíceis através de uma mistura de produtos de
limpeza destinados a limpar carpetes e estofados.
• Permite a lavagem vigorosa em superfícies multi-dimensionais.
• Ataques solos incorporados nas fibras coeso de carpetes e estofados.
• Remove manchas de animal de estimação, manchas de comida,
manchas de grama, sangue, gordura, bebidas, tinta látex, cosméticos, tinta,
lápis de cor, sapato polonês e outras manchas à base de água.

LIMPAR
ESFREGAR
RENOVAR

