
STEKLO

39



STEKLO
DIK VETRI
Tekoče čistilo brez izpiranja na osnovi površinsko aktivnih anionov, ki so zelo 
prodorni in so odlične emulzije proti nečistočam. DIK VETRI ne pušča sledi, je idealen 
izdelek za primere, ko ni možno izpirati z vodo.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg, 20 kg

VETROBEL PLUS
Čistilo v razpršilu z aktivno peno, namenjeno čiščenju stekla, kristala in lakiranih 
površin, plastičnega laminata itn. Ne pušča sledi, v zraku pusti nežen vonj.

Pakiranje: 400 ml

DETERGENTE VETRI IMPRESE PULIZIA
Visoko koncentrirano tekoče čistilo za čiščenje stekla. Temeljito razmaščuje in očisti, 
steklo ostane posebej sijajno. Je zelo razredčljiv v vodi, kar predstavlja precejšnjo ekonomsko 
prednost. Ustvarjen posebej za delo z brisalcem za čiščenje stekla.

Pakiranje:  5 kg
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ECODIK
Inovativni izdelek na osnovi površinsko aktivnih snovi, pridobljenih iz hitro in 
popolnoma biorazgradljivih rastlinskih surovin. Večnamensko tekoče čistilo, ki ne rabi 
izpiranja, na osnovi površinsko aktivnih snovi, ki so zelo prodorne in so odlične emulzije proti 
nečistočam. ECO DIK ne pušča sledi in je idealen za čiščenje trdih površin, ki jih ni možno 
izpirati z vodo.

Pakiranje: 750 ml, 5 kg
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PANEL CLEANER
Detergent -odstranjevalec vodnega kamna - za fotonapetostne module, se sam 
suši. Umazane steklene površine fotonapetostnih modulov lahko za 25% zmanjšajo prinos, 
zatorej je zelo pomembno paziti na njihovo čistočo.  PANEL CLEANER je koncentriran 
detergent za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna iz površine sončnih fotonapetostnih 
modulov. Hitro in popolnoma odstrani smog, prah, sledi vodnega kamna, ptičje iztrebke. 
Formulacija vsebuje specialne kopolimerne dodatke,  ki dajo izdelku naslednje lastnosti: 
kratek čas sušenja - visok sijaj - odsotnost sledi in črt - omogočijo enostavnejša in hitrejša 
naslednja čiščenja - {učinek lažje za čiščenje) -obdržijo površine čiste dalj časa.

Pakiranje:  5 kg
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Združljiv je z izdelkom 
P100 PROTECTOR za popolno, 
lahkotno čiščenje stekla 
fotonapetostnih modulov.

POSEBEJ zA
FOTONAPETOSTNE MODULE

SPECIALNI IzDELKI

P100 PROTECTOR
Nanotehnološka formula na osnovi delno kondenziranih silanov in fluoropolimeri 
v alkoholni raztopini. Pri uporabi na silikatnih površinah (steklo, keramika) se polimerizira 
in tvori zelo učinkovit in trajen zaščitni olje- in vodoodbojen film. Idealen za uporabo na 
steklu vrat, tuš kabin, trgovinskih izložb, keramičnih ploščicah, sanitarijah in keramičnih 
straniščih. Zaščitni film olajša čiščenje, ker na površini prepreči kopičenje in sprijemanje 
trdovratne umazanije in vodnega kamna. Vsakodnevno čiščenje je torej manj naporno in 
omogoča uporabo blagih čistil in odstranjevalcev oblog.

Pakiranje: 1 L
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