Lendüljünk ellentámadásba
a Geiger Chemie termékeivel!

A Geiger Chemie termékeivel célba találunk!
Minden termék rendelkezik
OKBI regisztrációs számmal
és biztonsági adatlappal
Az Ön kereskedője:

Szaktanácsadó, forgalmazó:

EURÓ

HIGIÉNIA
EURÓ-HIGIÉNIA Kereskedelmi Kft.
1141 Budapest, Negyed u.5.
Telefon: (+36 1) 3838-367, Telefax: (+36 1) 221-5662
E-Mail: info@euro-higienia.hu, http://www.euro-higienia.hu
A termékismertető sok kérdésre választ ad, de ha mégis felmerülnek újabbak, akkor forduljanak hozzánk bizalommal,
készséggel állunk rendelkezésükre. A munkájukhoz szükséges árukészlet a budapesti raktárunkból folyamatosan megvásárolható.
Kérésükre a megrendelt tétel futárszolgálattal házhoz szállítható.

S-E-1 LÚGOZÓSZER
Alaposan megtisztítja a nikotinnal
és zsíros korommal erősen
szennyezett födémeket és falakat,
különösen a kéndioxiddal
és fűtőolajjal beszennyezett külső
homlokzatokat.

OXYD FAFELÚJÍTÓ POR
UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓSZER
Minden nehezen eltávolítható
szennyeződést kitűnően leold
mindenféle aljzatról.

A régi, megfeketedett, továbbá
a gombák által megtámadott
faanyagok egységesen
kifehéríthetők, és így szinte
megújulnak.

HOMLOKZAT- ÉS KŐTISZTÍTÓ
KONCENTRÁTUM
OLAJ- ÉS ZSÍRELTÁVOLÍTÓ
PASZTA
Minden terméskőre és műkőre,
valamint minden garázspadlóra.

CINKTISZTÍTÓ
Horganyzott felületeken,
feleslegessé teszi az „ammóniás
lemosást” és zsírtalanítást.

Egyetemlegesen alkalmazható a
savra érzékeny és alkálikusan
reagáló homlokzatoknál.
Tiszta vízzel utánöblítve speciális
közömbösítésre nincs szükség.

IPARI ÉS MŰHELYCÉLÚ TISZTÍTÓSZER
Remekül oldja a zsírokat, olajokat és az erős
szennyeződéseket mind a gépeken
és gépelemeken, mind a műhelyek padlózatán.
Nagyfokú hígíthatósága következtében jó
tisztítási tulajdonságai mellett rendkívül
olcsón megvásárolható.

CEMENTFÁTYOL-ELTÁVOLÍTÓ
ÉS MÉSZOLDÓ
1:3 - 1:15 arányban vízzel hígítható.
A tisztítóoldatnak a literára lényegesen
kedvezőbb, mint a piacon található
más termékeké.

SALÉTROM-ELTÁVOLÍTÓ
Natúr kőre, klinkerre, téglára,
betonra, vakolatra.
Könnyen eltávolíthatók
segítségével a sókivirágzások.

SE-2 FESTÉKLEMARÓ PASZTA
SPECIÁLIS MŰANYAGTISZTÍTÓ
Minden műanyag felület
kíméletesen és erőteljesen
megtisztítható.

Biológiailag lebontható,
előnyösen alkalmazható
festéklemaró paszta régi
festékbevonatok eltávolításához.

RAGASZTÓ-ELTÁVOLÍTÓ
DIP DISZPERZIÓS FOLTOKAT
ELTÁVOLÍTÓ SZER
Könnyűszerrel eltávolítható
minden régi, beszáradt diszperziós
folt, illetve diszperziós
ragasztóanyag-maradvány
a ragasztómaszkokról
és -szalagokról.

Minden ragasztott kötést megold.
Könnyűszerrel felszedhetők azok
a padlóburkolati maradványok,
amelyek a régi burkolat eltávolításakor
maradnak vissza. A diszperziós
ragasztóval bedolgozott
textil-falburkolatokat is
akadálytalanul leválasztja a falakról.

ECSETTISZTÍTÓ ÉS FESTÉKOLDÓ
Olyan biológiailag lebontható,
vizzel hígítható festékoldó,
amely emulgálja a diszperziókat,
festékeket, lakkokat, zsírokat
és olajokat.

STOP PENÉSZÖLŐ BELÜL ÉS KIVÜL
KLÓRMENTES PENÉSZELTÁVOLÍTÓ
Semleges szagú. Hatása tartósabb.

Jó eredménnyel semmisíti meg a penészt a homlokzaton,
a tetőn, a fakerítéseken, falazaton kivül-belül, vagy a vizes
helyiségekben. Alga és moha ellen is kiválóan alkalmas,
kültérben mehanikus beavatkozást (spakli, kefe) követően.

STOP 100 NAGY TÖMÉNYSÉGŰ
PENÉSZGÁTLÓ FESTÉKÉS TAPÉTARAGASZTÓ-ADALÉK
PENÉSZ ELLEN
Penészlokalizáló szer, penész elleni
festés előtti fázisban alkalmazva.
Erősíti a védelmet, fokozza a fungicid
hatást az alapon.

Valamennyi vizzel hígítható
diszperzióhoz, lakkhoz, ragasztóhoz,
festékhez, amikor fungicid hatást
várunk. Az eltávolított penész
szanálása hosszabb időre
biztosított.

ISOL IZOLÁLÓSÓ
Fluátmentes alapozó belsőtéri
használatra gipszvakolathoz,
egyenletes szívóalapok
létrehozásához. Alkalmazzák
még víz-, nikotin- és koromfoltok,
valamint kivirágzások szanálásához.
A szer kovásítás útján megerősíti a
régi vakolatot, megakadályozva a
falazat és a vakolat kivirágzásait.

ISOL SZIGETELŐ TÖBBSZÖRÖS FLUÁT
Szigeteléshez jutunk vízzel, nikotinnal, koromfoltokkal és
sókivirágzásokkal szemben. Vakolatszilárdító, foltmentes
alapot eredményez. Nem pattogzik le és nem szappanosítja a
festéket. A többszörös hígíthatóság nagyon gazdaságossá
teszi a szert.

ANTI GRAFFITY
Falﬁrka-eltávolító készítmény minden felületre.

ANTI GRAFFITY VÉDŐLAKK
ANTI GRAFFITY-FINISH
Falﬁrka elleni védőbevonat minden porózusos felületre.
Megakadályozza, hogy a festékes mázolmányok
behatoljanak az aljzatba és így könnyebben lehet
eltávolítani a falﬁrkákat.

Falﬁrkák ellen nem szívóképes alapokhoz. Többször könnyen
tisztítható védőﬁlmet eredményez a falﬁrkák ellen.
Festett, zománcozott felületekhez (pl. fémek, fafelületek,
műanyagok, csiszolt kőlapok, csempézett felületek)
alkalmazható még akkor is, ha ezeket vízzel hígítható
bevonat fed.

