


Gama noastrã de produse, 
detergenþi þi tratamente, 

este permanent actualizatã 
pentru a putea acoperi 

orice exigenþã, pentru a fi 
permanent în pas cu 

ultimele inovaþii, 
urmãrind totodatã sã creem 

substanþe cu un 
impact ecologic redus. 

În acest scop am introdus 
în catalogul nostru un simbol

care sã identifice linia noastrã de 
produse ecologice prin care 

ne arãtãm respectul þi grijã noastrã 
pentru mediu. 
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SEAL

SEAL
Este indicat pentru toate tipurile de piatrã naturalã, 
marmurã, granit etc. cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc. 

Suprafeþele tratate cu SEAL devin rezistente la apã 
(efect îngheþ- dezgheþ), murdãrie, la pãtare, mai ales 
în cazul uleiurilor sau grãsimilor, tratamentul inhibând 
absorbþia oricãrui lichid alimentar (cafea, ceai, bãuturi 
rãcoritoare). 

Acþiunea acestui protectiv se datoreazã formulei sale 
speciale prin care penetreazã adânc în interiorul 
materialului tratat, conferind rezistenþã la pãtare 
pentru un timp îndelungat. 

Aplicarea tratamentului SEAL nu altereazã culoarea 
naturalã a pietrei, nu formeazã pete ºi nu apar efecte 
translucide sau peliculare. Dupã aplicare, suprafeþele 
tratate nu îºi modificã caracteristicile naturale legate 
de aspect sau culoare. Este rezistent UV. 

 este un tratament protectiv împotriva petelor. Se aplicã pe orice suprafaþã
 interioarã sau exterioarã de 

marmurã, granit, piatrã naturalã etc. 
cu finisaj mat, buciardat, periat, 

fiamat etc. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 10-12 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON

Tratament oleohidrofug pentru 
piatrã naturalã ºi conglomerate

PREZENTARE

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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QUASAR este un tratament protectiv împotriva 
petelor. Este indicat pentru toate tipurile de piatrã 
naturalã lustruitã. 

Suprafeþele tratate devin rezistente la apã, murdãrie, 
efect îngheþ- dezgheþ, pete de ulei, grãsimi, 
mâncare etc. 

Tratamentul, datoritã formulei sale speciale, 
penetreazã adânc în suprafaþa tratatã realizând o 
protecþie ridicatã la pãtare pentru un timp îndelungat.

Aplicarea tratamentului nu cauzeazã alterarea culorii 
naturale a pietrei, nu formeazã pete ºi nu apar efecte 
translucide sau peliculare. Dupã aplicare, suprafeþele 
tratate nu îºi modificã caracteristicile naturale legate 
de aspect sau culoare. Este rezistent UV. 

Se aplicã pe orice suprafaþã
interioarã sau exterioarã din 

marmurã, granit, piatrã naturalã, 
cu finisaj lucios. 

Este recomandat atât pentru 
pardoseli cât ºi pentru 

blaturi de bucãtãrie, baie, mese etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþe cu absorbþie medie 

între 8-12 mp/l 
Pentru suprafeþe cu absorbþie micã între 

15-20 mp/l 

ÎNTREÞINERE
Pentru o întreþinere corespunzãtoare 

recomandãm folosirea 
detergentului igienizant CLEAN STONE. 

În cazul unei murdãrii persistente 
folosiþi TERGON. 

Pentru întreþinerea blaturilor 
folosiþi STONE CREAM

PREZENTARE

QUASAR
Tratament oleohidrofug pentru 
suprafeþe lucioase din granit sau marmurã 

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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SAF SEAL

SAF SEAL este un tratament oleohidrofug, revigorant 
de culoare. Protejeazã suprafaþa tratatã împotriva 
umezelii ºi a petelor de ulei, grãsimi, mâncare, 
murdãrie etc. Este indicat pentru pardoseli din piatrã 
naturalã, marmurã, granit etc. cu finisaj mat, 
buciardat, periat, brut etc.

Suprafeþele tratate cu SAF SEAL devin rezistente la 
pãtare timp îndelungat, datoritã formulei speciale ce 
asigurã o penetrare adâncã în interiorul materialului. 

Aplicarea tratamentului cu SAF SEAL revigoreazã 
nuanþa pietrei, nu formeazã pete, nu apar efecte 
translucide sau peliculare. 
Este rezistent la raze UV. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã

 din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru pietrele cu absorbþie ridicatã 

între 4-6 mp/l 
Pentru pietrele cu absorbþie medie 

între 8-12 mp/l

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON

Tratament oleohidrofug revigorant de culoare

PREZENTARE

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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IDROREP

IDROREP este un produs hidrofug pe bazã de solvenþi 
organici, folosit în protecþia suprafeþelor de piatrã 
împotriva apei, murdãriei ºi efectului îngheþ- dezgheþ. 
Se preteazã atât pentru aplicãri interne cât ºi externe. 

Este uºor de folosit, având o aplicabilitate largã în 
special pentru suprafeþele din pietre naturale cu 
absorbþie ridicatã.

IDROREP nu modificã aspectul natural, nu produce 
aglomerãri, urme sau halouri. 
Este rezistent la razele UV. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã 

din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru pietrele cu o absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru pietrele cu o absorbþie medie 

între 8-12 mp/

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

Tratament hidrofug 
pentru piatrã naturalã ºi conglomerate 

PREZENTARE

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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WET SEAL

WET SEAL este un tratament protectiv împotriva 
umezelii ºi a petelor de ulei, grãsimi, mâncare, 
murdãrie etc. Este indicat pentru pardoseli din piatrã 
naturalã, marmurã, granit etc. cu finisaj mat, 
buciardat, periat, brut etc.

Suprafeþele tratate cu WET SEAL devin rezistente la 
pãtare un timp îndelungat, datoritã formulei speciale 
ce asigurã o penetrare adâncã în interiorul 
materialului. 

Aplicarea tratamentului cu WET SEAL accentueazã 
nuanþa pietrei, conferindu-i un aspect de “ud”. 
Nu formeazã pete, nu apar efecte translucide sau 
peliculare. Este rezistent la radiaþii UV. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã 

din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru pietrele cu o absorbþie ridicatã 

între 4-6 mp/l 
Pentru pietrele cu o absorbþie medie 

între 8-12 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug cu aspect de “ud”
pentru piatrã naturalã ºi conglomerate

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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STONE WET 

STONE WET este un tratament cu „efect de ud” pentru 
dale ºi pietre rustice (marmurã, ardezie, 
piatrã cubicã etc.). 

Suprafeþele tratate prind un aspect umed intens. 
Culoarea naturalã a pietrei iese în evidenþã, nu apar 
pete sau efecte inestetice ºi nu formeazã pelicule 
superficiale la suprafaþã. Este rezistent la raze UV. 

Pardoselile tratate cu STONE WET devin mai rezistente 
la zgârieturi sau la murdãrie. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã

 din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru pietrele cu o absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru pietrele cu o absorbþie medie 

între 8-12 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament cu “efect de ud” 
pentru pietre naturale 

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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ECO STONE

ECO STONE este un tratament ecologic protectiv, pe 
bazã de apã, pentru suprafeþe din marmurã, granit, 
piatrã naturalã etc. cu finisaj mat, fiamat, periat, brut 
etc. ºi absorbþie medie sau ridicatã. 

Oferã protecþie împortiva apei, efectului îngheþ- 
dezgheþ ºi a petelor cauzate de ulei, grãsimi, 
murdãrie, mâncare etc. Este recomandat pentru 
pardoseli sau zone în care nu se pot aplica 
impermeabilizanþi pe bazã de solvenþi. 

Asigurã suprafeþelor tratate o protecþie îndelungatã. 
Nu formeazã pelicule sau aspect de plastic, nu se 
degradeazã ºi nu se îngãlbeneºte în timp. Este 
rezistent la raze UV.

Permite suprafeþei tratate sã “respire” ºi nu schimbã 
aspectul natural al pietrei. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã

din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 10-12 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON.

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug pe bazã de apã 
pentru pietre naturale ºi conglomerate

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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ECO PROTEK

ECO PROTEK este un tratament ecologic protectiv, pe 
bazã de apã, pentru suprafeþele din marmurã, granit, 
piatrã naturalã etc. cu finisaj lucios ºi cu absorbþie 
medie sau micã. 

Oferã protecþie împortiva apei, efectului îngheþ-
dezgheþ ºi a petelor cauzate de ulei, grãsimi, 
murdãrie, mâncare etc. Este recomandat atât pentru 
blaturi de bucãtãrie cât ºi pentru pardoseli sau zone în 
care nu se pot aplica impermeabilizanþi pe bazã de 
solvenþi. 

Asigurã suprafeþelor tratate o protecþie îndelungatã. 
Nu formeazã pelicule sau aspect de plastic, nu se 
degradeazã ºi nu se îngãlbeneºte în timp. Este 
rezistent la razele UV. 

Permite suprafeþei tratate sã “respire” ºi nu schimbã 
aspectul natural al pietrei. 

Se aplicã pe toate suprafeþele 
interioare sau exterioare

din marmurã, granit, piatrã naturalã
 cu finisaj lucios. 

Este recomandat atât pentru pardoseli 
cât ºi pentru blaturi de bucãtãrie, 

baie, mese etc. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþe cu absorbþie ridicatã 

între 8-12 mp/l 
Pentru suprafeþe cu absorbþie micã

 între 15-20 mp/l 

ÎNTREÞINERE

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug pe bazã de apã 
pentru suprafeþe lucioase din granit sau marmurã 

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 
Pentru întreþinerea blaturilor 

folosiþi STONE CREAM

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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ECO TONER

ECO TONER este un tratament ecologic protectiv, pe 
bazã de apã, cu “efect de ud” pentru suprafeþele din 
marmurã, granit, piatrã naturalã etc. cu finisaj mat, 
periat, brut etc. ºi cu absorbþie medie sau ridicatã. 

Oferã protecþie împortiva apei, efectului îngheþ- 
dezgheþ ºi a petelor cauzate de ulei, grãsimi, 
murdãrie, mâncare etc. Este recomandat pentru 
pardoseli sau zone în care nu se pot aplica 
impermeabilizanþi pe bazã de solvenþi.

Asigurã suprafeþelor tratate o protecþie îndelungatã. 
Nu formeazã pelicule sau aspect de plastic, nu se 
degradeazã ºi nu se îngãlbeneºte în timp. 
Este rezistent la razele UV. 

Permite suprafeþei tratate sã respire ºi oferã pietrei un 
aspect plãcut de “ud”. 

Se aplicã pe orice suprafaþã
 interioarã sau exterioarã din 

marmurã, granit, piatrã naturalã etc. 
cu finisaj mat, buciardat, periat, 

fiamat etc. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 10-15 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug pe bazã de apã 
cu aspect de “ud” 
pentru piatrã naturalã ºi conglomerate 

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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STONE COAT

STONE COAT este un tratament hidrorepelent 
protectiv pe bazã de apã cu efect satinat. Este indicat 
pentru suprafeþe interioare de marmurã, granit, calcar 
ardezie etc. buciardate, mate, periate etc. 
Este recomandat pentru suprafeþele cu trafic intens. 

Asigurã suprafeþelor tratate o protecþie îndelungatã, 
nu se degradeazã ºi nu se îngãlbeneºte în timp. Este 
rezistent la raze UV. 

Permite suprafeþei tratate sã “respire” ºi oferã pietrei 
un efect satinat. 

Se aplicã pe orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã 

din marmurã, 
granit, piatrã naturalã etc. 

cu finisaj mat, buciardat, periat, 
fiamat etc. 

unde se doreºte obþinerea 
unui efect satinat. 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 10-15 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament hidrorepelent 
pe bazã de apã cu efect “satinat” 
pentru pietre naturale 

TRATAMENTE
PENTRU 
PIATRA 

NATURALÃ
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HL 50

HL 50 este un produs hidrorepelent, pe bazã de 
solvenþi organici, folosit atât pentru aplicaþii interne 
cât ºi externe, împotriva apei ºi murdãriei. 
Este uºor de folosit, având o aplicabilitate largã în 
special pe suprafeþele din ceramicã, teracotã, 
cãrãmidã, gresie, beton sau alte materiale similare de 
construcþii. 

Protejeazã în principal împotriva apei, prafului, 
murdãriei, monoxidului de carbon etc. În urma 
aplicãrii asigurã o protecþie ridicatã un timp 
îndelungat, penetrând adânc în suprafaþa tratatã. 

HL 50 nu modificã aspectul natural, nu produce 
aglomerãri, urme sau halouri. Este rezistent UV.

Ideal pentru orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã 

din ceramicã, teracotã, cãrãmidã, 
gresie, beton sau alte materiale 

similare de construcþii.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu o porozitate ridicatã 

între 2-4 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 6-15 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament hidrofug pentru 
ceramicã, teracotã, cãrãmidã, beton etc. 

TRATAMENTE
PENTRU 

PRODUSE 
CERAMICE

-14-



ICE

ICE este un tratament protectiv împotriva petelor. 
Indicat pentru suprafeþe de ceramicã, teracotã, beton 
sau alte suprafeþe similare de construcþii. 

Suprafeþele tratate cu ICE devin rezistente la apã 
(efect îngheþ- dezgheþ), murdãrie, pete de ulei sau 
grãsimi, tratamentul inhibând absorbþia oricãrui lichid 
alimentar (cafea, ceai, bãuturi rãcoritoare). 

Acþiunea acestui protectiv se datoreazã formulei lui 
speciale în care rãºinile ºi amestecul de solvenþi 
penetreazã în interiorul materialului tratat conferind 
rezistenþã la pãtare timp îndelungat. 

Aplicarea tratamentului ICE nu cauzeazã alterarea 
culorii naturale a suprafeþei tratate, nu formeazã pete, 
nu apar efecte translucide sau peliculare. Dupã 
aplicare suprafeþele tratate nu îºi modificã 
caracteristicile naturale legate de aspect, culoare. 
Este rezistent la radiaþiile UV.

Ideal pentru orice suprafaþã
interioarã sau exterioarã

 din ceramicã, teracotã, cãrãmidã, 
gresie, beton sau alte materiale 

similare de construcþii.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu absorbþie ridicatã 

între 2-4 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 6-15 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON. 

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug pentru 
ceramicã, teracotã, cãrãmidã, beton etc.

TRATAMENTE
PENTRU 

PRODUSE 
CERAMICE
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BASIC COTTO

BASIC COTTO este un primer destinat aplicaþiilor pe 
suprafeþele de ceramicã, teracotã, cãrãmidã etc. cu 
absorbþie ridicatã. 

Formula specialã asigurã o penetrare adâncã în masa 
suprafeþei tratate oferind astfel o protecþie ridicatã 
împotriva umiditãþii venite din interior, împotriva 
depunerilor de calcar sau a eflorescenþelor. 

Poate fi acoperit mai apoi cu un strat de 
impermeabilizant atât pe bazã de apã (ECO COTTO) 
cât ºi pe bazã de solvent (ICE), suprafeþele devenind 
astfel protejate împotriva petelor de vin, cafea, ulei, 
murdãrie etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþele cu o porozitate 

ridicatã între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþele cu absorbþie medie 

între 8-10 mp/l

ÎNTREÞINERE

BASIC COTTO nu necesitã întreþinere. 

PREZENTARE

Primer protectiv pentru 
ceramicã, teracotã, cãrãmidã etc. 

Ideal pentru orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã

din ceramicã, teracotã, cãrãmidã, 
gresie, beton sau alte materiale 

similare de construcþii.

TRATAMENTE
PENTRU 

PRODUSE 
CERAMICE
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ECO COTTO

ECO COTTO este un tratament ecologic protectiv 
pentru suprafeþe de ceramicã, teracotã, cãrãmidã, 
beton etc. cu absorbþie medie sau ridicatã. 

Oferã protecþie împortiva apei, efectului îngheþ- 
dezgheþ ºi a petelor cauzate de ulei, grãsimi, 
murdãrie, mâncare etc. Este recomandat pentru 
pardoseli sau zone în care nu se pot aplica 
impermeabilizanþi pe bazã de solvenþi. 

Asigurã suprafeþelor tratate o protecþie îndelungatã. 
Nu formeazã pelicule sau aspect de plastic, nu se 
degradeazã ºi nu se îngãlbeneºte în timp. 
Este rezistent la radiaþiile UV. 

Permite suprafeþei tratate sã “respire” ºi nu schimbã 
aspectul natural al pietrei. 

Ideal pentru orice suprafaþã 
interioarã sau exterioarã

din ceramicã, teracotã, cãrãmidã, 
gresie, beton sau alte materiale 

similare de construcþii.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Pentru suprafeþe cu absorbþie ridicatã 

între 4-8 mp/l 
Pentru suprafeþe cu absorbþie medie 

între 10-15 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 
În cazul unei murdãrii persistente 

folosiþi TERGON.

PREZENTARE

Tratament oleohidrofug 
pe bazã de apã pentru 
ceramicã, teracotã, cãrãmidã, beton etc. 

TRATAMENTE
PENTRU 

PRODUSE 
CERAMICE
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CLEAN STONE

CLEAN STONE este un detergent igienizant, cu pH 
neutru folosit la curãþarea ºi spãlarea zilnicã a 
pardoselilor din marmurã, granit, ceramicã, teracotã, 
ciment etc. 

CLEAN STONE este un detergent în soluþie apoasã, 
complet biodegradabil ºi neabraziv, folosit pentru 
întreþinerea pardoselilor lustruite, lãcuite, anticate, 
impregnate.

Este recomandat a fi folosit în bucãtãrii, baruri, bãi de 
hotel, sãli de conferinþã, restaurante etc. Detergentul 
înlãturã murdãria ºi praful ºi lasã suprafaþa curatã ºi 
frumos mirositoare. 

Se aplicã pe orice tip de suprafaþã 
din marmurã, granit, ceramicã, 

teracotã, ciment etc. 

UNDE SE APLICÃ 

DILUÞII 

Pentru întreþinere zilnicã diluaþi 
cu apã 1:30 

Pentru o curãþare mai profundã diluaþi 
cu apã 1:10 

PREZENTARE

Detergent igienizant neutru pentru 
întreþinerea zilnicã a suprafeþelor de 
piatrã, gresie, ceramicã, beton etc. 

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE
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TERGON

TERGON este un detergent alcalin cu acþiune intensã, 
special conceput pentru curãþarea murdãriei dificile 
de pe pietrele lustruite, mate, neºlefuite, fiamate, 
periate, stratificate etc. 

TERGON este biodegradabil, pãtrunde uºor ºi înlãturã 
petele de uleiuri, grãsimi, mucegai, murdãria 
provocatã de trafic, iar datoritã formulei sale nu atacã 
compoziþia ºi textura pietrei. 

Soluþia nu deterioreazã suprafeþele lãcuite din lemn, 
aluminiu, metal, suprafeþele vopsite, la contactul cu 
acestea. 

Se aplicã pe orice tip de suprafaþã 
din marmurã, granit, ceramicã,

teracotã, ciment etc. 

UNDE SE APLICÃ 

Pentru o curãþare normalã diluaþi 
cu apã 1:10 

Pentru o curãþare mai profundã diluaþi 
cu apã 1:5

Pentru murdãrie persistentã folosiþi 
detergentul nediluat  

PREZENTARE

Detergent alcalin concentrat pentru 
murdãrie puternicã 

DILUÞII 

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE
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DE GRAUB

DE GRAUB este un amestec de substanþe acide. 
Este un detergent puternic, folosit pentru înlãturarea 
petelor, depunerilor de ciment, adezivi de construcþii 
sau alte reziduuri apãrute dupã montarea pietrei. 

DE GRAUB este recomandat pentru înlãturarea 
murdãriei apãrute în timpul montajului pe suprafeþe 
mate, periate, neþlefuite etc. 

Nu provoacã deteriorãri ale texturii naturale a 
suprafeþelor pietrelor.

Se aplicã pe orice tip de suprafaþã 
din marmurã, granit, pietre naturale þi 

pardoseli ceramice 
cu finisaj mat, periat, sablat, brut etc. 

A nu se folosi pe 
suprafeþe calcaroase lucioase.

 

UNDE SE APLICÃ 

Pentru o curãþare normalã diluaþi 
cu apã 1:10 

Pentru o curãþare mai profundã diluaþi 
cu apã 1:2

Pentru murdãrie persistentã folosiþi 
detergentul nediluat  

PREZENTARE

Detergent acid pentru piatrã

DILUÞII 

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE
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Se aplicã pe orice suprafaþã de 
calcar, granit, marmurã, ceramicã, 
teracotã etc. 

DE STAIN

DE STAIN este o soluþie non-acidã creatã 
pentru îndepãrtarea petelor recente de ulei 
sau grãsimi de pe suprafeþele din piatrã 
naturalã, marmurã, granit, ceramicã etc. cu 
finisaj mat sau lucios. 

Formula specialã absoarbe reziduurile de ulei 
sau grãsimi din porii suprafeþei tratate, 
restaurând aspectul iniþial al acesteia. 

PREZENTARE

Soluþie pentru îndepãrtarea 
petelor de ulei ºi grãsimi din piatrã naturalã

STAIN OFF

STAIN OFF este o soluþie non-acidã creatã 
pentru îndepãrtarea petelor recente de vin, 
cafea sau nicotinã de pe suprafeþele din piatrã 
naturalã, marmurã, granit, ceramicã etc. cu 
finisaj mat sau lucios. 

Formula specialã absoarbe reziduurile petelor 
din porii suprafeþei tratate, restaurând 
aspectul iniþial al acesteia. 

Se aplicã pe orice suprafaþã de 
calcar, granit, marmurã, ceramicã, 

teracotã etc. 

UNDE SE APLICÃ 

PREZENTARE

Soluþie pentru îndepãrtarea 
petelor de vin, cafea, nicotinã etc. 

din piatra naturalã

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE

UNDE SE APLICÃ 
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REFLEX

REFLEX este o cearã pastã profesionalã folositã în 
lustruirea suprafeþelor din marmurã sau granit. 

Acþioneazã saturând microporozitãþile suprafeþei 
tratate ºi acoperind microfisurile, suprafeþele mãtuite 
sau neºlefuite corespunzãtor. 

Este disponibilã într-o gamã variatã de culori 
(Neutru, Crem, Negru, Verde, Roºu). 

Se aplicã pe orice suprafaþã de 
marmurã sau granit, 

în special pe blaturi de bucãtãrie,
 mese, canturi etc.

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 
Aproximativ 

1 kg la 15-30 mp 
în funcþie de gradul de absorbþie

ÎNTREÞINERE

REFLEX nu necesitã întreþinere. 

PREZENTARE

Cearã solidã pentru marmurã ºi granit 

PRODUSE
PENTRU 

ÎNTRE? INERE
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GALAXY

GALAXY este o cearã lichidã sinteticã cu caracteristici 
antiderapante folositã la întreþinerea suprafeþelor din 
piatrã naturalã, marmurã, granit etc. din zonele cu 
trafic intens, oferind totodatã un luciu puternic fãrã a 
crea un efect de plastificare a suprafeþei tratate. 

Este uºor de aplicat ºi are o rezistenþã îndelungatã în 
timp.

Pe suprafeþele de 
marmurã sau granit, 

rezidenþiale sau comerciale 
(centre comerciale, supermagazine etc.) 

UNDE SE APLICÃ 

CONSUM 

Aproximativ 80-100 mp/l 

ÎNTREÞINERE

Pentru o întreþinere corespunzãtoare 
recomandãm folosirea 

detergentului igienizant CLEAN STONE. 

PREZENTARE

Cearã lichidã antiderapantã cu luciu intens 

PRODUSE
PENTRU 

ÎNTRE? INERE
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TRATAMENTE
PENTRU
PIATRA

NATURALÃ

KK 21KK 21
Tratament anti-graffiti pentru 
suprafeþe absorbante din piatrã, 
ceramicã, beton etc. 

ANTI GRAFFITIANTI GRAFFITI
Tratament anti-graffiti pentru 
pietre lustruite

IPM 12IPM 12
Tratament hidrorepelent pentru 
faþade de marmurã 

PV 118PV 118
Tratament hidrorepelent 
pentru faþade de granit 

STOP DAMPSTOP DAMP
Tratament oleohidrofug 
anti-umiditate pentru piatrã 
naturalã 

IP 250IP 250
Consolidant pentru 
piatrã naturalã

IT 100IT 100
Tratament hidrofug pentru 
terase ºi balcoane din piatrã 
naturalã 

PROLUXPROLUX
Lac protectiv pentru piatrã

CEMENTREPCEMENTREP
Tratament hidorepelent pentru 
beton

WALL WASHWALL WASH
Detergent gel pentru curãþarea 
suprafeþelor verticale din piatrã. 

GEL SOLVENTEGEL SOLVENTE
Detergent gel pentru îndepãrtarea 
vopselei/ graffiti-ului de pe 
suprafeþele din piatrã naturalã 

SOLVENTE GAMMASOLVENTE GAMMA
Soluþie pe bazã de solvenþi pentru 
îndepãrtarea cerurilor ºi a trata-
mentelor de pe piatra naturalã 

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE

PRODUSE
SPECIFICE
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STRIPPERSTRIPPER
Decerant universal pe bazã de 
apã 

MAC MUDMAC MUD
Detergent bazic degresant 
pentru murdãrie puternicã 

DE FLOORDE FLOOR
Detergent acid pentru 
produse ceramice

DE RUXDE RUX
Detergent anti-ruginã pentru 
piatrã 

AX CLEANERAX CLEANER
Detergent antichizant pentru 
piatrã 

SABBIATORE AX/FSABBIATORE AX/F
Sablator chimic pentru pietre 
calcaroase

EMBASSIEMBASSI
Cearã lichidã hidrorepelentã, pe 
bazã de solvenþi, pentru suprafeþe 
lucioase din marmurã ºi granit  

PULSARPULSAR
Cearã lichidã hidrorepelenta pe 
bazã de solvenþi pentru blaturi
lucioase din marmurã ºi granit  

FLOOR WAXFLOOR WAX
Cearã lichidã de întreþinere 
pentru pardoseli din piatrã 
naturalã, ciment etc. 

STONE CREAMSTONE CREAM
Detergent cremã autolucidant 
pentru suprafeþe lucioase din 
marmurã sau granit 

CRISTALUXCRISTALUX
Cristalizant lichid pentru 
marmurã ºi granit

PRODUSE
PENTRU 

CURÃÞARE

PRODUSE
PENTRU 

ÎNTRE? INERE

PRODUSE
SPECIFICE
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PREZENTARE
ÞI 

AMBALARE
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REFERINÞE

HOTEL ADLON Berlin
ATRICOM Frankfurt/Main
ARABELLA SHERATON GRAND HOTEL Frankfurt/Main
PRIVATANWESEN PROF. DR. R. DIERICHS Münster
REHAKLINIKUM “CLARA STIFT” Münster
FOUR SEASONS HOTEL Berlin
MARKGRAFENHAUS BÜROHAUS Berlin
POSEIDON HAUS Frankfurt/Main
HESSEN CENTER Frankfurt/Main
DRESDNER BANK Frankfurt/Main
HOTEL INTERCONTINENTAL Frankfurt/Main
SIEMENS AG Frankfurt/Main
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS Genf,Germany
BANQUE DE LUXEMBOURG Luxembourg
FORT MALAKOFF PARK Einkaufszentrum
BANK OF CHINA Hong Kong
BEVERLY HILLS SUN 
INTERCONTINENTAL HOTEL Umblanga S. Africa
CARGILL CORPORATION USA Chobham, England
CENTER PARCS HOLIDAY VILLAGES Sherwoood
CLUB HOUSE OF BAY SHORE TOWER Hong Kong
CONTINENTAL PARK PLAZA El Segundo, California
COUNTRY GOLF CLUB M. Edgecombe S Africa
DOUAL ABBEY Berkshire, England
D.J. FREEMAN SOLICTORS London
FORTE DUTY FREE SHOP / HEATHROW AIRPORT London
GIANNI VERSACE SHOWROOM London
HABITAT HOME FUR. C London
HARMONY GALLERIA D’ARTE Istanbul
HOLIDAY IN GARDEN COURT HOTEL Durban S. Africa
JCB RESEARCH EXCAVATORS Rocester, England
KRIZIA FASHION SHOWROOM London
LAMBETH PALACE London
MAGAZZINI COIN Lodi
METROPOLITANA DI GENOVA Genova
MEZZALUNA - RISTORANTE ITALIANO Istanbul
NAVE COSTA CLASSICA FLOTTA LAURO Genova
PALAZZO ARCHINTO Milano
PALAZZO CAMERA DI COMMERCIO Bologna
PALAZZO PIGNA PESENTI Bergamo
PALAZZO TAVERNA Milano

PEAK TOWER Hong Kong
PFIZER CORPORATION Sandwich, England
PONTE FLAMINIO Roma
ROTHMAN’S INT SHOWROOM London
ROYAL H.K. JOCKEY CLUB Hong Kong
SHANGHAI EAST OCEAN CENTER Hong Kong
SHANGHAI BOARDCAST BUILDING Hong Kong
STATE BANK TOWER OF PORT LUIS Isole Mauricius
STAZIONE CENTRALE FS Milano
TEXACO PETROLEUM London
THE H.K. CULTURE CENTER Hong Kong
TIME & LIFE MAGAZINE London
UNIVERSITÀ BOCCONI Milano
WESTERN HOTEL Hong Kong
BLUE WATER Europes biggest shopping mall Kent, 
England
BRITISH AIRWAYS Heathrow Head Office London
BRITISH TELECOM London
DEUTSCHE BANK Head Office London
PROCTOR & GAMBLE European Head Office London
H & M HENNES Fashion Showrooms London
BANQUE PARIBAS Head Office London
MUSEO DELLA CERAMICA Faenza
THE CULLINAN HOTEL Cape Town
BANTRY POINT Cape Town
GERMANY EMBASSY 2000 Washington D. C, USA
CONVENTION HALL Berlin
KaDeWe EINKAUFSZENTRUM Berlin
LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ Mainz, Germany
PEP EINKAUFSZENTRUM München
STILWERKE Berlin
POTSDAMER PLATZ Berlin
SONY CENTER Berlin
ABC BOGEN Hamburg
WYNN HOTEL Macau
AIRPORT D’ORLY Paris
HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MARGARETA OF
ROMÂNIA DOMAIN Savârþin
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