Stenvårdsprodukter

Skötsel och underhåll
STENVÅRDSPRODUKTER / SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Stenpolermedel/Marmorpolish, 1 liter

Ett underhålls- och polermedel med vaxer och syntetvaxer av hög kvalitet
för skydd av all natur- och konststen.
Stenpolermedel/Marmorpolish,
1 liter Ger en fin lyster och är lätt att förnya,
snabbtorkande.
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Silikonbaserat
polermedel,
rengör och skyddar i ett moment. Bibehåller stenens naturliga färg. Poleringen ger ny glans åt golv, vägg, bord, bänkskivor
och fönsterbänkar. Ofarlig att använda i miljöer med livsmedelshantering.
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Förbrukning: Ca 15-25 m2/liter.

Triple Effect,
500 ml
Stenvårdsbox
(3 art)
Pumpspray
för
daglig
skötsel
och impregnering med rengörande, vårdande och
Komplett set i väska för behandling av köksbänkar av natur- och konststen.
impregnerande
fettavvisande.
Utmärkt för behandling
Innehåll:effekt.
500 mlVattenTriple Effoch
ect, 250
ml, Olje- och fettborttagningspasta,
250 ml av fönsterbänka
och köksbänkar.
Antifläck.Ofarlig att använda i miljöer med livsmedelshantering.
Förbrukning : Ca 15-25 m2/liter.
KUNSKAP OCH TRADITION SEDAN 1938

Stenvårdsbox ( 3 art )
VALTER EKLUND KONCERNEN
Korgvidegränd
162 44 Vällingbyav natur- och konststen.
Komplett set i väska för behandling
av5-7,
köksbänkar
Tel: 08-38 03 30, Fax: 08-38 56 38
Innehåll : 500 ml Triple Effect,
250 ml, Hemsida:
Olje- och
fettborttagningspasta, 250
ml Antifläck.
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