Brochure
GROTE SCHOONMAAK

®
Efficiëntie voor al uw werkzaamheden
HET GAMMA SOLARINE® REINIGER GROTE SCHOONMAAK IS IDEAAL VOOR
Het reinigen, ontkalken en ontvetten van de meeste afwasbare
oppervlakken binnenshuis en buitenshuis.
Het opfrissen, reinigen of strippen van geverfde of gelakte
oppervlakken alvorens een nieuwe verflaag aan te
brengen.
Het onderhouden en ontstoppen van alle soorten
afvoeren en leidingen, zonder de installaties te
beschadigen.

Belangrijkste voordelen :
Sterk geconcentreerd
Doeltreffend en zuinig
Multi-oppervlakken
Binnenshuis en buitenshuis

Meer informatie op onze website www.solarine.eu

®

GROTE SCHOONMAAK

POEDER REINIGER
Kan gebruikt worden voor
STERKER
• Het opfrissen, reinigen en afbijten van geverfde of
GECONCENTREERD
gelakte oppervlakken alvorens een nieuwe verflaag
aan te brengen. Na behandeling zal een nieuwe verf beter hechten aan
de ondergrond. Ook geschikt voor afwasbaar behangpapier.
• Het reinigen en ontvetten van alle soorten oppervlakken.
• Het reinigen van borstels, rollers, kwasten en sponsen. Het laten weken
en het wassen van kleding (overall).

Voordelen van het product
2 x sterker
geconcentreerd dan
concurrerende producten

Ergonomische
verpakking
Zonder ammoniak

1,4 kg

800 g

Wordt niet hard
Aangename geur

VLOEIBARE REINIGER
Kan gebruikt worden voor
• Het reinigen en ontvetten van alle soorten
oppervlakken evenals roestvrij staal,
GECONCENTREERD
aluminium, keuken- en tuinmeubilair, buiten- en
garagevloeren, alsook garagedeuren, luiken, ramen van PVC, poorten
en hekken.
• Het opfrissen en reinigen van geverfde of gelakte oppervlakken
alvorens een nieuwe verflaag aan te brengen. Ook geschikt voor
afwasbaar behangpapier.

Voordelen van het product

5L

1L

Multi-oppervlakken

Zonder spoelen

Aangename geur

Kan aangebracht worden
met een hogedrukreiniger
1 L met doseerdop

Weinig schuimend

ONTSTOPPER
Kan gebruikt worden voor
• Het ontstoppen van leidingen: Solarine ® Ontstopper Grote Schoonmaak
is op basis van bijtende soda (natriumhydroxide) en veilig voor
leidingen.
• Het ontstoppen en onderhouden van sifons en leidingen, zowel in
keukens als in badkamers.

Voordelen van het product

1L

Ontstoppen en
onderhoud

Zuinig

Bewezen
doeltreffendheid

Zonder gevaar voor de
leidingen
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®

GROTE SCHOONMAAK

CANAL ODOR
Kan gebruikt worden voor
• Om slechte geuren uit afvoerleidingen langdurig te verwijderen en een
blijvend parfum op basis van etherische oliën van munt te verspreiden.
• Ideaal voor het onderhoud van afvoerleidingen, omdat de enzymen
vuile proppen geleidelijk elimineren. Ook geschikt om verstopte
leidingen te ontstoppen (haren, shampoo, zeep, vet, ...).

Voordelen van het product

1L

Geschikt voor alle
soorten leidingen

Op basis van etherische
oliën

pH neutraal product

Op basis van enzymen

Natuurlijk en blijvend
parfum

Milieuvriendelijk

AFBIJTMIDDEL
Kan gebruikt worden voor
• Het verwijderen van oude verf of lijm, zelfs in
meerdere lagen.
• Zeer snelle resultaten op alle verven, beitsen en
lakken op alle soorten ondergronden.

SNEL

Voordelen van het product

1L

Gebruiksklaar

Zuinig

Zeer snelle resultaten

Bevat geen chloor,
gechloreerd oplosmiddel
of ammoniak

Gel-formule, ideaal voor
verticale oppervlakken

ONTKALKER
Kan gebruikt worden voor
• Het verwijderen van kalkaanslag op kranen, baden, toiletten,
douchewanden, douchekoppen, ...
• Ook geschikt voor het ontkalken van spiraalbuizen voor boilers, boiler
circuits, condensatoren, industriële boilers, ...

Voordelen van het product
Direct resultaat
1L

Veilig voor alle
materialen

Bewezen doeltreffendheid
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