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TREND Megoldások | Felülettisztító és védő bevonat
A „TREND Megoldások” sorozat mindennapi higiéniai, takarítással kapcsolatos problémáinkra ad
egyszerű és gazdaságos megoldást. PROBLÉMA-MEGOLDÁS koncepcióink gyorsan, hatékonyan
és nem utolsó sorban gazdaságosan szünteti meg a mindennapi kellemetlenséget okozó
problémát!

MINDENNAPI PROBLÉMA:
ÜVEG, INOX ÉS EGYÉB FELÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA.
Az ablakok, üveg és rozsdamentes felületek pl. liftek tisztántartása napi problémát okoz! Az
ujjlenyomatokat, zsírfoltokat, por és egyéb szennyeződéseket a felületekről naponta nagy
erőfeszítés és sok munkával távolítjuk el, ami értékes idő és energia, nem beszélve a drága
tisztítószerekről!
Az eredmény: folyamatos tisztítószer használat, nagy munkaerő igény, magas költségek!

TREND MEGOLDÁS:
EGY OLYAN FELÜLETTISZTÍTÓ, AMELY HASZNÁLAT UTÁN HOSSZAN TARTÓ, ÁTLÁTSZÓ
VÉDŐRÉTEGET BIZTOSÍT!
1. Hetente 1x használja a felülettisztítót hagyományosan üveg, inox és egyéb felületek
tisztítására
2. Ezután a szennyeződések (pl. ujjlenyomat, por) MÁR A VÉDŐRÉTEGEN keletkeznek,
amiket TISZTÍTÓSZER NÉLKÜL, egy hagyományos törlőkendővel letörölhetünk!
IGEN hetente 1x szükséges tisztítószert használni, ez a környezetnek és a pénztárcának is
kedvező!

MEGOLDÁS ELŐNYEI:











Gazdaságos
Ritkább tisztítószer használat
Taszítja a port, piszkot és zsírt
Véd az ujjlenyomatok ellen
Nem ragad, nem csiszolja a felületet
Szagtalan
Véd a karcolások, szennyeződések, vízfoltok ellen
Bármilyen időjárás esetén a felületen marad és csillogó külsőt biztosít
Mikroszkopikus védőanyagot tartalmaz
Hosszabb idő eltelte illetve ismételt alkalmazás után sem sárgul meg
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ALKALMAZÁSI TERÜLETEI:








Üvegfelületek
Fényes fémfelületek
Tükrök
Kirakatok
Autó karosszériák
Fénymásolók
Szkennerek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
1. Hígítsa a felülettisztítót 1:7 arányban tiszta vízzel a mellékelt szórófejes flakonban.
(1 rész tisztítószer, 7 rész víz)
2. Permetezze közvetlenül a felületre, és egy tiszta, puha ronggyal kenje el.
3. A kezelt felület rendszeres karbantartására, az eredeti fény visszanyerésére egyszerűen
törölje át a felületet egy száraz, tiszta ruhával. Nincs szükség erős dörzsölésre illetve
tisztítószerek használatára.

A CSOMAG TARTALMAZZA


5 Liter tisztítószer koncentrátum*



1 db mikro szálas törlőkendő



1 db 750ml-es szórófejes flakon

* 35 liter felület tisztító és védő munkaoldathoz
elegendő 1:7 arányban hígítva!

TÚL SZÉP, HOGY IGAZ LEGYEN? MIÉRT CSINÁLJUK?
Bízunk abban, hogy ha segítünk Önnek egy mindennapi probléma megoldásában, mint például az
üveg és egyéb felületek tisztítása és ezzel még jelentős összegeket is megtakarítunk, akkor
elnyerjük cégünkbe vetett bizalmát és egy hosszú távú kölcsönösen hasznos partnerkapcsolat
épülhet ki higiéniai termékek kapcsán!
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