NETEJA TERRES
PLS010

FREGASOL FRESH

Netejadors molt perfumats d'alt contingut en materia activa per la neteja de
terres amb alt nivell de brutícia. No ataca les superfícies plàstiques
aconseguint un efecte brillant. Indicat pel terratzo i marbre. Efecte antilliscant.
Perfum marí fresc persistent.
Envàs: garrafa 5 Qgs. Caixa de 4 garrafes
PLS021

PINEX

Netejador amb bioalcohol i amoníac. De fácil esbandit.
Netejadors generals amoniacals amb oli de pi. Gran poder desengreixant,
desodoritzant e higienizant. Indicats per superfícies amb alto grau de brutícia:
banys, cuines, terres; rajoles, sanitaris, piques, etc.
Envàs: garrafa 5 Qgs. Caixa de 4 garrafes.
PLS022

LINOTEX

Sabons netejadors hidratants i protectors per superfícies i mobiliari defusta i
parket. Màxim brillo natural i hidratació gracies a la seva alta concentració en oli
de llinossa. Ideal també per mobiliari, taules, portes, mampares, plàstics,
melamines.
Envàs: Garrafa de 5 Qgs.
PLS019

CERALAX

Cera auto brillant i auto emulsionable per superfícies plàstiques, terres de gres,
ceràmics i de marbre. Conserva, abrillanta i protegeix, deixant una fina capa
polimèrica anti lliscant i un perfum de fruites amb notes cítriques. Utilitzar
diluída. Tot tipus de terres
Envàs de 5 qgs.. Caixes 4 unitats 5KS.
PL701

LEP FLORAL

Producte de neteja general, especialment formulat para tot tipus de superfícies
netejables, deixant un aroma agradable a flores.
seu campo de aplicació es amplíssim, terres, paredes, cuines, sanitaris, moblés
plàstics y de fusta y totes las superfícies en general.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5KS.
PL010

PINO-TAX

És una combinació suau però molt activa en front de a las brutícies contingudes
en tot tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una essència de pi
de gran qualitat, amb un aroma persistent i molt agradable.
Envàs de 5 qgs.. Caixes 4 unitats 5 qgs.
PL012

AMONIC

És un producte amb una elevada concentració de matèria activa que permet
netejar tot tipus de terres, banys, rajoles, etc. que estiguin fortament
engrassats.
Envàs de 5 Quilos.. Caixes 4 unitats 5QS
PL014

SPRING

És una combinació suau però molt activa en front de les brutícies contingudes en
tot tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una mescla
d'essències marines de gran qualitat,amb aroma persistent i molt agradable.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5 Qgs.
PL011

XP

És una combinació suau però molt activa en a las brutícies contingudes en tot
tipus de superfícies como terres, banys, etc. Incorpora una essència de
Citronella de gran qualitat, con aroma persistent y molt agradable.
Envàs de 5 Qgs.. Caixes 4 unitats 5QG.

NETEJA VIDRES
PLS014

CRISTALIN

Producte especial multi usos neteja vidres con acció desengreixant y abrillantat
de qualsevol tipus de superfície. No precisa esbandir aconseguint així mateix un
efecte auto lliscant, filmogen y antiestàtic. Renova y recupera el aspecte original.
Envàs de 5 QG. Caixes 4 unitats 5QG.
PL030

VIDRISIN

És un producte cuidadosament estudiat per eliminar la pols i la brutícia
acumulada en vidres, rajoles i superfícies esmaltades, Per la seva elevada
composició alcohòlica seca ràpid sense formar vels.
Envàs de 5 QG. Caixes 4 unitats 5QG.

