
 
StrongClean
A tisztítószerek  
új sorozata

KIZÁRÓLAG



KÍMÉLETES ÖNNEL  
ÉS A KÖRNYEZETÉVEL  

SZEMBEN.

Maximális  
hatékonyság

Kíméletes 
a bőrhöz

Belélegzésnél  
nem ártalmas

Környezetbarát Nem igényel  
különleges  

tárolást

A StrongClean termékek sora nem tartalmaz olyan káros elemeket,  
amelyeket használat közben belélegezne vagy bőrégést okoznának.

Természetes alapú tisztítószerek, amelyek hatékonyan 
megszabadítják önt a bútorok gyártásával és csomagolásával  

kapcsolatos problémás szennyeződésektől.

NAGYSZERŰ HÍR

MOST MÁR TISZTÁN!



Hatékony, egészségre  
ártalmatlan, biztonságos  
tisztítószer  
bútoralkatrészekhez

Gyorsan ható,  
környezetbarát  
tisztítószer a végső  
megjelenéshez

A bútoralkatrészek durva  
szennyeződésének kézi tisztítására 
szolgáló StrongClean E13 a  
szabadalmaztatott formulájának  
köszönhetően kiváló eltávolítási 
hatékonysággal rendelkezik:

•  a nem megkeményedett  
ragasztómaradványok,

• marker tinták/markerek,
•  zsíros szennyeződések (olajok,  

kenőanyagok), szeparátorok,
• matrica maradványok,
•  kézlenyomatok, hordozó elemek  

a matricalapok esetében.

TIPP: a maximális eredmény érdeké-
ben javasoljuk, hogy a StrongClean 
E57 segítségével tisztítsa meg

Bár vízbázisú, hatékonysága  
könnyedén eléri, sőt néha felülmúlja 
az alkohol- vagy kőolajszármazéko-
kat. Nem igényel térbeli különleges 
tárolási feltételeket a munkavég-
zéshez. Nem gyúlékony. 

Ami egyértelműen tetszeni fog 
Önnek, hogy az elpárolgása sokkal 
kisebb, mint az alkoholos tisztítósze-
reké. Ez azt jelenti, hogy nagyobb 
területre kevesebb terméket használ.

Teljesen önre bízzuk, hogy kipróbálja-e, 
 de tudnia kell, hogy használatával  
gyorsan és teljesen eltávolíthatja  
a magas fényű és a mély mattítással 
rendelkező felületekről:

• az olajakat,
•  szerves szennyezéseket,  

kézlenyomatokat,
•  zsíros szennyeződéseket (olajok, 

kenőanyagok), szeparátorokat,
• matrica maradványokat,  
•  a ragasztógép fordítócsapjai  

okozta foltokat,
• gyantát,
• füstöt,
• kormot,
• nikotint.

A StrongClean E57-et a szállítás előt-
ti csomagolásnál érdemes használni. 
Fenntartja a magas fényű, valamint  
a mély matt tökéletes megjelenését. 
Kipróbáltuk ügyfeleinkkel, és mindenki  
el volt ragadtatva a végeredménytől.  
0,5 literes kiszerelésben szállítjuk,  
és otthon is használható!

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

https://www.demos24plus.com/product/465975473806
https://www.demos24plus.com/product/473807
https://www.demos24plus.com/product/473814
https://www.demos24plus.com/product/473815


AJÁNLÁS
A StrongClean E57 tisztításhoz  
mikroszálas kendő használatát javasoljuk.

Az E13 tisztítószerrel való munkavégzésnél  
ajánlott papírtörlővel ellátott vödröt használni.  
E megoldásnak számos előnye van:

A mikroszálas gyártás minősége  
és technológiája pozitívan vagy  
negatívan befolyásolja a munka  
eredményét, még akkor is, ha  
kiváló minőségű termékeket  
használ, és követi a megfelelő eljárá-
sokat. Egy rossz minőségű mikroszá-
las kendő jelentősen befolyásolhatja  
a tökéletes eredményt! Ezért vá-
lasztottuk a 3M mikroszálas törlőken-
dőket. Minőségük garantált. A mik-
roszál szinte minden szennyeződést  
magához vonz, a megtisztított  
felületen nem keletkeznek karcolások, 
különösen a magas fényű felületeken 
ez elengedhetetlen. A kendő a vizet 
(tisztítószert) is tökéletesen elvezeti. 
 
Erről szól a W-3CK.

A papírtörlők azonnal használatra 
készek. A speciális lezárásnak 
köszönhetően nem száradnak ki.
A fedél menetének változtatásával 
módosítható a nedvességtartal-
muk mértéke. A vödör rendkívül 
erős műanyagból készült, és 
kibírja a kisebb magasságból 
történő zuhanást. A nyitott vödör 
felborítása esetén a tisztítószer 
nem ömlik ki. Ha egynél több 
vödörrel dolgozik,  
megkülönböztetheti őket  
a színes sapkák segítségével.
A törlőkendők a vödörbe he-
lyezéstől számított 1 órán belül 
teljesen átitatódnak. 

A 477699-es W-CK0 vödörre  
és a 477707-es 150db-os  
törlőkendő készletre  
egyszerűen szüksége van!

Biztonságos,  
újrahasznosítható,  
erőteljes  
szerszámtisztítószer

A StrongClean E25 megbízhatóan 
eltávolítja a szerszámokról és  
eszközökről a beragadt tárcsákat,  
az eltömődött fúvókákat, a viaszfolto-
kat és a további szennyeződéseket.  
Használatával tökéletesen  
eltűnnek: 

• a különleges zsírok,
• a gumikopások,
• a gyantamaradványok (gyanták),
• viaszok,
• olajok,
• paszták,
• füst, korom, nikotin,
• elválasztó anyagok,
• por és fűrészpor,
• erős tartósító olajok
•  a tisztítószer biztonságos,  

és nem kell különleges  
módon tárolni.

A hasonló termékekben általában 
agresszív nátrium-hidroxidot  
használnak adalékanyagként,  
amely bőr- és szemkárosodást  
okoz. A StrongClean E25-ben  
nincs ilyen! A tökéletes  
eltávolításhoz csak öblítse  
le vízzel.

StrongClean W-3CK 
479353

0,5 l  473810 10 l  473811

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


PRÓBÁLJA KI!

Érdekli Önt a StrongClean,  
de vásárlás előtt szeretné kipróbálni?  
Bővebb informáciokkal kapcsolatosan,  
keresse kérem az üzletkötőjét.

Környezetbarát Nem igényel  
különleges  

tárolást

Belélegzésnél  
nem ártalmas

Kíméletes 
a bőrhöz

Maximális  
hatékonyság

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.: 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00  Ostrava-Kunčičky, Csehország
tel.: +36 1 445 3730, megrendelesek@demos-trade.com

Ügyfélszolgálat dolgozója

www.demos-trade.com


