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SPRAY       
      MOP
KÖNNYŰ ÉS KARCSÚ  
INNOVATÍV KÜLSŐVEL

Innovatív megjelenésű, karcsú 
és könnyű, az otthonunk 
gyors és hatékony tisztítására 
kifejlesztve. Használhatja 
faanyagú padlóburkolatok 
napi tisztításához szüksésges 
speciális tisztítószerekkel, vagy 
időszakos karbantartásoknál  
a régi viaszok eltávolításához 
és az új viaszréteg 
felhordásához.

A tisztító oldat közvetlenül a tartályból 
kerül a padlóra, hogy a teljes felületen 
egyenletes eloszlatást biztosítson.

Spray Mop
Spray Mop

Mapei
Mapei
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Kétoldalas mikroszálas törlőruha.
A fej speciális csuklós csatlakozása 
lehetővé teszi a törlőruha mindkét oldalának 
használatát.
A padló ápolása során használja a tisztításhoz 
a törlőruha egyik oldalát, a másik oldalát pedig 
a padló szárazra törléséhez. Ha viaszolja a 
padlót, használja a törlőruha egyik oldalát 
a viasz felhordásához, a másik oldalát 
pedig a padlófelületen történő egyenletes 
eloszlatáshoz.

A különleges mikroszálas ruha milliónyi pozitív 
töltésű mikroszkópikus szálból áll, amelyek 
csapdába ejtik a negatív töltésű szennyeződés 
és porszemcséket. Speciális szerkezete 
kétszeres mennyiségű folyadékot képes 
elnyelni és megtartani, mint a normál pamut 
törlőruhák.
A törlőruha méretének köszönhetően nyomást 
gyakorolhat az egész felületre, így a tisztítás  
és a viaszolás sokkal könnyebbé válik.

A permetezőkar a fogantyú tetején 
található a maximális kényelem  
és a véletlen kipermetezés  
elkerülése érdekében.

A tárolótartályt könnyű eltávolítani.

Karcsú alakja miatt tárolásakor 
nagyon kevés helyet foglal el.

5 cm
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Ultracoat Cleaner

Higiénikus tisztítószer  
faanyagú
padlóburkolatokhoz

• Faanyagú padlóburkolatok napi 
tisztításához.

• A legmakacsabb szennyeződések 
eltávolításához.

• Vízzel hígítható és megfelel a 
maximális higéniai elvárásoknak.

• A padlóviasz eltávolítása  
nélkül megszabadítja a fát  
a szennyeződéstől.

• Kellemes illatú, tiszta és 
higiénikus padlófelületet hagy 
maga után.
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Ultracoat Remover Plus

Tisztítószer régi padlóviaszok  
és makacs szennyeződések 
eltávolításához

• Kiemeli a fa erezetének 
természetes szépségét.

• Reagál a régi padlóviasszal és 
lebontja azt, hogy megkönnyítse 
annak eltávolítását.
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Ultracoat Polish Anti-Slip

Természetes csúszásmentes 
védelem faanyagú 
padlóburkolatokhoz

• Felhasználásra kész termék 
természetes, Karnauba 
kivonatból készült viasszal 
a faanyagú padlóburkolatok 
természetes összetevőkből 
készült termékekkel történő 
karbantartásához. Csúszásmentes 
felületet hagy maga után.



Ultracoat Polish Matt

Kopásálló és folt-rezisztens 
védő polírpaszta faanyagú 
padlóburkolatokhoz

• Felhasználásra kész termék 
mindenféle típusú lakkozott 
faanyagú padlóburkolathoz.
Hatékony védelmet nyújt a 
szennyeződésekkel szemben.

• Fényessé teszi a lakkozott 
padlókat, visszaállítja azok eredeti 
állapotát és a padlók felületét 
kevésbé csúszóssá teszi.
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