
 
StrongClean
Nová řada  
čističů



výrobky řady StrongClean neobsahují žádné škodlivé prvky, které byste  
vdechovali, nebo které by vám naleptávaly kůži během jejich používání.

Čisticí prostředky na přírodní bázi, které vás účinně zbaví  
všech problematických nečistot souvisejících s výrobou a balením nábytku.

SKVĚLÁ ZPRÁVA

TEĎ UŽ NAČISTO!

ŠETRNÝ K VÁM  
I VAŠEMU OKOLÍ.

Maximálně 
účinný

Nenaleptává 
pokožku

Neškodný  
při vdechování

Šetrný 
k životnímu 
prostředí

Nevyžaduje  
speciální způsob 

skladování



Účinný, zdravotně  
nezávadný, bezpečný  
čisticí prostředek, 
na nábytkové dílce

Rychlesnoucí, ekologický, 
čistící prostředek  
pro finální vzhled

StrongClean E13 pro ruční  
čištění hrubých nečistot  
na nábytkových dílcích  
má, díky patentované  
receptuře, skvělou  
účinnost při odstraňování:

•  nevytvrdnutých zbytků lepidel,
• popisových tuh/ fixů,
•  mastných nečistot  

(oleje, maziva), separátorů,
• zbytků po nálepkách,
•  otisků rukou, unašečů  

na olepovačkách.

Čistič je bezpečný a není nutné  
jej nijak speciálně skladovat.

TIP: pro maximální výsledek  
doporučujeme dočistit pomocí  
StrongClean E57

I když je vyráběn na bázi vody  
jeho účinnost se s přehledem  
vyrovná a někdy i předčí alkoholové 
nebo prostředky s ropnými deriváty. 
Pro práci s ním není nutná žádná 
speciální ochrana ani podmínky  
pro skladování. Nehoří. 

Co vás jasně potěší, jeho  
odpařování je násobně nižší než  
u alkoholových čističů. To znamená, 
že pro větší plochu spotřebujete  
menší množství produktu.

Vyzkoušení necháme čistě na vás,  
ale měli byste vědět, že jeho  
použitím rychle a bezezbytku  
odstraníte z vysokého lesku  
a hlubokého matu:

•  oleje, organické  
znečistení, otisky rukou,

•  mastné nečistoty (oleje,  
maziva), separátory,

• zbytky po nálepkách,  
•  čmouhy od unášečů  

na olepovačkách,
• živice, kouř,  saze, nikotín.
 
Čistič je bezpečný a není nutné  
jej nijak speciálně skladovat.

StrongClean E57 je dobré použít při  
baleních před převozem. Udržíte tak 
dokonalý vzhled vysokého lesku stejně, 
jako hlubokého matu. Pro práci s ním 
není nutná žádná speciální ochrana 
ani podmínky pro skladování.  
Vyzkoušeli jsme ho s našimi zákazníky  
a výsledkem byli všichni nadšeni.  
Dodáváme ho v balení od 0,5 l  
použitelném i v domácnosti!

Co vás jasně potěší, jeho  
odpařování je násobně nižší než  
u alkoholových čističů. To znamená,  
že pro větší plochu spotřebujete  
menší množství produktu.

0,5 l  473806 10 l  473807 0,5 l  473814 10 l  473815

https://www.demos24plus.com/product/473806
https://www.demos24plus.com/product/473807
https://www.demos24plus.com/product/473814
https://www.demos24plus.com/product/473815


Bezpečný, recyklovatelný,  
dravý čistič nástrojů

Zalepené kotouče, zanesené trysky, 
šmouhy vosku a další a další  
nečistoty StrongClean E25 z nástrojů  
a nářadí spolehlivě odstraní.  
Při jeho použití dokonale zmizí: 

• speciální tuky,
• gumové otěry,
• zbytky živic (pryskyřice),
• vosky,
• oleje,
• pasty,
• kouř, saze, nikotin,
• separační prostředky,
• prach a piliny,
• silné konzervační oleje.

Čistič je bezpečný a není nutné  
jej nijak speciálně skladovat.

U podobných produktů se  
zpravidla jako přísada používá  
agresivní hydroxid sodný,  
který způsobuje poleptání  
kůže a poškození očí.  
Ve StrongClean E25 nic  
takového není! Pro práci  
s ním není nutná žádná  
speciální ochrana ani  
podmínky pro skladování.  
Pro dokonalé odstranění jej  
stačí spláchnout vodou.

Co vás jasně potěší, jeho  
odpařování je násobně nižší než  
u alkoholových čističů. To znamená, 
že pro větší plochu spotřebujete  
menší množství produktu.

DOPORUČENÍ
K čištění se StrongClean E57  
doporučujeme použít utěrku z mikrovlákna.

Pro práci s čističem StrongClean E13  
doporučujeme použít kyblík s papírovými  
utěrkami. Jaké jsou výhody tohoto řešení:

Kvalita a technologie výroby  
mikrovláken se pozitivně či  
negativně odráží na výsledku 
práce a i když používáte špičkové 
přípravky a dodržujete správné 
postupy, může nekvalitní  
mikrovláknová utěrka perfektní 
výsledek významně ovlivnit!  
To je důvod proč jsme zvolili  
mikrovláknové utěrky od 3M. 
Jejich kvalita je zaručena.  
Mikrovlákno přitáhne téměř 
všechny nečistoty, na čištěném 
povrchu nevznikají žádné  
škrábance, zejména u vysokého 
lesku je to nutnost. Utěrka také 
dokonale odvádí vodu (čistič).  
 
Pro to všechno je zde W-3CK.

Utěrky jsou okamžitě připraveny  
k použití. Díky speciálnímu  
uzávěru nevysychají. Výměnou 
drážky ve víku měníte stupeň 
jejich vlhkosti po vyndání.
Kyblík je z velmi pevného plastu  
a vydrží i pád z menší výšky.
I když se otevřený kyblík převrátí, 
čistič se nerozlije. Pokud máte 
kyblíků více, můžete je odlišit 
výměnou barevné krytky.  
Utěrky plně nasáknou do  
1 hodiny po vložení.  

Kyblík W-CK0 477699 a sadu 
150 ks utěrek 477707 prostě 
potřebujete!

0,5 l  473810

StrongClean W-3CK 
479353

10 l  473811

https://www.demos24plus.com/product/477699
https://www.demos24plus.com/product/477707
https://www.demos24plus.com/product/473810
https://www.demos24plus.com/product/479353
https://www.demos24plus.com/product/473811


VYZKOUŠEJTE SI!

StrongClean vás zaujal, ale chcete  
si jej před koupí nejprve vyzkoušet?  
Přijďte si ho vyzkoušet na jednu  
z našich provozoven. Více informací  
na prodejnách nebo u obchodníků.

Šetrný 
k životnímu 
prostředí

Nevyžaduje  
speciální způsob 

skladování

Neškodný  
při vdechování

Nenaleptává 
pokožku

Maximálně 
účinný

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00  Ostrava-Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

Demos trade Sp. z o.o., ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Polsko
tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01  Žilina, Slovensko
tel.: 0800 004 206, objednavky@demos-trade.com

Démos trade Kft, Baross u. 165/2, 2040 Budaörs, Maďarsko
tel.: 06 800 18 726, megrendelesek@demos-trade.com

Zákaznický servis a příjem objednávek

www.demos-trade.com


