
 
StrongClean
Nowa gama
środków
czyszczących

WYŁĄCZNIE W



PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA  
I JEGO OTOCZENIA.

Maksymalnie 
skuteczny

Nie drażni 
skóry

Nie jest szkodliwy 
przy wdychaniu

Przyjazny 
dla środowiska

Nie wymaga 
specjalnego 

przechowywania

Produkty StrongClean nie zawierają żadnych szkodliwych  
podczas wdychania substancji, nie drażnią też skóry.

Środki czyszczące na bazie naturalnej, które skutecznie usuwają wszelkie  
problematyczne zabrudzenia związane z produkcją i pakowaniem mebli.

DOBRE WIEŚCI

CZYSTE  
ROZWIĄZANIE



Skuteczne, nietoksyczne,  
bezpieczne środki do  
czyszczenia elementów  
meblowych

Szybkoschnące,  
ekologiczne środki  
czyszczące do uzyskania 
estetycznego efektu 

StrongClean E13 przeznaczony  
do ręcznego czyszczenia silnych  
zabrudzeń na elementach  
meblowych. Dzięki opatentowanej 
formule ma doskonałą skutecz-
ność usuwania:

•  nieutwardzonych resztek kleju,
• śladów od ołówków/markerów,
•  tłustych zanieczyszczeń  

(oleje smary), separatorów,
• pozostałości po naklejkach,
•  odcisków palców.

WSKAZÓWKA: w celu  
uzyskania najlepszych efektów, 
polecamy doczyścić za pomocą 
StrongClean E57 

Mimo że jest to produkt na bazie
wody, jego skuteczność dorównuje,  
a często nawet przewyższa  
skuteczność produktów na bazie 
alkoholu lub ropopochodnych.  
Do pracy z nim nie są wymagane 
żadne specjalne zabezpieczenia 
ani warunki przechowywania.  
Jest niepalny. 

Z pewnością ucieszy Cię, że
odparowanie jest wielokrotnie niższe
niż w przypadku środków czyszczą-
cych na bazie alkoholu. Oznacza to, 
że na większą powierzchnię zużywa 
się mniej produktu.

Wypróbowanie tego produktu pozostawiamy 
Tobie. Wiedz jednak, że dzięki niemu
możesz szybko i skutecznie usunąć  
z płyt o wysokim połysku jak i matowych 
zanieczyszczenia takie jak:

•  oleje, zanieczyszczenia  
organiczne, odciski palców,

•  tłuste zanieczyszczenia  
(oleje, smary), separatory,

•  pozostałości po naklejkach,
• ślady pozostawione przez  okleiniarki,
•  żywicę, dym, sadzę, nikotynę.

StrongClean E57 dobrze jest zastosować 
podczas pakowania przed transportem. 
Uzyskasz doskonały wygląd zarówno 
wysokiego połysku, jak i głębokiego matu. 
Wypróbowaliśmy go z naszymi klientami  
i wszyscy byli zachwyceni efektem.  
Dostarczamy go w opakowaniach  
od 0,5 l. StrongClean E57 jest polecany 
także do użytku domowego.  

Do pracy z nim nie są wymagane żadne 
specjalne zabezpieczenia ani warunki  
przechowywania. Jego odparowanie 
jest o wiele niższe niż w przypadku  
środków czyszczących na bazie  
alkoholu, więc wyczyścisz większą  
powierzchnię zużywając mniej środka,  
to jego kolejna zaleta. 

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


Bezpieczny, nadający  
się do recyklingu,  
skuteczny środek do  
czyszczenia narzędzi 

StrongClean E25 niezawodnie usuwa 
oblepione tarcze, zatkane dysze, 
smugi wosku i inne zanieczyszczenia 
z narzędzi. Przy jego użyciu  
skutecznie usuwane są: 

• specjalne tłuszcze, 
• ślady otarć od gumy,
• pozostałości żywic,
• woski,
• oleje,
• pasty,
• dym, sadza, nikotyna,
• środki antyadhezyjne,
• pył i trociny,
• silne oleje konserwujące

Środek czyszczący jest bezpieczny
i nie musi być przechowywany
w żaden szczególny sposób.
W podobnych produktach   
jako dodatek stosowany jest zwykle 
agresywny wodorotlenek sodu, który  
powoduje poparzenia skóry 
i uszkodzenia oczu. StrongClean  
E25 nie zawiera nic takiego!  
Aby dokładnie usunąć produkt, 
wystarczy spłukać go wodą.

Z pewnością ucieszy Cię, że
odparowanie jest wielokrotnie  
niższe niż w przypadku środków 
czyszczących na bazie alkoholu. 
Oznacza to, że na większą  
powierzchnię zużywa 
się mniej produktu.

ZALECENIA
Do czyszczenia przy użyciu środka StrongClean E57  
zalecamy użycie ściereczki z mikrofibry.

Do pracy z środkiem czyszczącym StrongClean E57
zalecamy użycie specjalnego wiaderka z papierowymi  
chusteczkami. Poznaj zalety tego rozwiązania:

Jakość i technologia produkcji 
mikrofibry ma pozytywny lub 
negatywny wpływ na wynik pracy 
i nawet jeśli używasz produktów 
najwyższej jakości i postępujesz 
zgodnie z odpowiednimi procedu-
rami, niskiej jakości ściereczka  
z mikrofibry może popsuć  
doskonały efekt!  
Dlatego wybraliśmy ściereczki  
z mikrofibry firmy 3M. Ich jakość 
jest gwarantowana. Mikrofibra 
przyciąga prawie wszystkie zabru-
dzenia, na czyszczonej powierzchni 
nie powstają zarysowania, co jest 
ważne zwłaszcza przy wysokim 
połysku. Ściereczka doskonale 
odprowadza również wodę  
(środek czyszczący). 
 
To właśnie zalety W-3CK.

Chusteczki są od razu gotowe  
do użycia. Dzięki specjalnemu  
zamknięciu chusteczki nie wysychają. 
Zmieniając ustawienie w pokrywie zmie-
niasz stopień wilgotności chusteczek.
Wiaderko wykonane jest z bardzo  
mocnego plastiku i może wytrzymać 
upadek z wysokości. Nawet jeśli  
otwarte wiadro się przewróci, środek 
czyszczący nie rozleje się. Jeśli masz 
więcej wiaderek, można je rozróżnić
wymieniając kolorową pokrywę.
Chusteczki całkowicie nasiąkają
środkiem czyszczącym w ciągu  
1 godziny od włożenia. 

Wiaderko W-CK0 477699 i komplet
150 szt chusteczek 477707  
– po prostu potrzebujesz!

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


Interesuje Cię StrongClean ale zanim  
kupisz produkt chcesz go przetestować?
Przyjdź i wypróbuj StrongClean w naszej  
hurtowni w Katowicach lub skontaktuj się  
z przedstawicielem handlowym.

Przyjazny  
dla środowiska

Nie wymaga  
specjalnego  

przechowywania

Nie jest szkodliwy 
przy wdychaniu

Nie drażni
skóry

Maksymalnie 
skuteczny

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

Biuro Obsługi Klienta i przyjmowanie zamówień:

www.demos-trade.com

WYPRÓBUJ!


