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IL PULISCITUTTO
Tekoče čistilo, ki ne rabi izpiranja, z visokim razmaščevalnim 
učinkom. Idealno za čiščenje ploščic, keramike, plastičnega 
laminata, plastike, električnih gospodinjskih aparatov, notranjosti 
avtomobilov, nerjavečega jekla, telefonskih aparatov, video 
terminalov itn.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg
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PULISCITUTTO SPECIAL UNIVERSALE
Tekoče čistilo, brez izpiranja, z visoko razmaščevalnim 
učinkom. Idealno za odstranjevanje nečistoč in madežev 
črnila, flomastrov ali kemičnih svinčnikov s ploščic, keramike, 
plastičnega laminata, plastike, stekla, električnih gospodinjskih 
aparatov, notranjosti avtomobilov, nerjavečega jekla, telefonskih 
aparatov, video terminalov itn.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg
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SUPER SKIN SPRAY
Univerzalno čistilo v spreju. Izoblikuje kompaktno in bogato 
peno, ki se popolnoma naveže na pokončne površine ter okrepi 
razmaščevalno in čistilno delovanje izdelka. Temeljito in z lahkoto 
očisti vse vrste površin: ploščice, kovino, plastiko, gumo, umetno 
usnje, keramiko. 

Pakiranje: 400 ml

SKIN PRONTO ALL’USO
Rumeno tekoče čistilo s prijetnim vonjem citrusov. 
Izdelek je visoko čistilen, s kontrolirano peno, lahko odstrani 
madeže vseh vrst, tudi tiste najbolj trdovratne, s plastike, gume, 
umetnega usnja, trdih površin, obarvanih površin, kovin itn.

Pakiranje: 750 ml

0       7    14

pH 11,8 ne

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo

Trdne površine

0       7    14

pH 13,3 ne

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo

Trdne površine

0       7    14

pH 12 da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo

Trdne površine

0       7    14

n.p. da

Dnevno čiščenje
Globinsko čiščenje
Razkužilo
Dezinfekcijsko  sredstvo

Trdne površine



ODSTRANJEVALCI PRAHA IN VEČNAMENSKOT
MR MOPPY L’ANTIPOLVERE
Polira, zaščiti in daljši čas preprečuje nabiranje prahu na 
emajliranih, lakiranih in obarvanih površinah ter na lesu, 
marmorju, glini, keramiki, plastiki in plastičnem laminatu. 
Izdelek je idealen za rolete, podboje, okrasne predmete, HI-FI 
opremo, televizije, računalnike in notranjosti avtomobilov. Po 
uporabi pusti dolgotrajen prijeten vonj.

Pakiranje: 400 ml

K2 UNIVERSAL CLEANER
Univerzalno čistilo v razpršilu za enostavno uporabo, čisti 
in polira v enem samem postopku. Po enostavnem nanosu 
s krpo odstranimo prstne odtise, madeže, nečistoče in prah z 
naslednjih trdih površin: les, keramika, ploščice, kovine, barvane, 
emajlirane in kromirane površine itn.

Pakiranje: 400 ml
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