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CHEMIA BUDOWLANA
Środki czyszczące

Zastosowanie:
- usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych 
pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów
- stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profi li aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych proszkowo i 
anodowanych
- czyszczenie powierzchni lakierowanych w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu
- czyszczenie powierzchni przed sklejeniem

Właściwości:
- łagodny zapach podczas obróbki
- szybko schnący
- nierozpuszczający
- stosować w temp powyżej +5°C

nr esco j.m. pojemność

92-485870 szt. 1L

92-202274 szt. 10L

92-515590 szt. 30L

Środek czyszczący do powierzchni
COSMOFEN 60

Zastosowanie:
- czyszczenie wszystkich powierzchni w zakresie konstrukcji okien, drzwi i fasad z drewna, plastiku i aluminium
- regularna dbałość o już zmontowane profi le okienne, drzwiowe i żaluzjowe
- bezbarwne czyszczenie powierzchni szklanych i o wysokim połysku, a także mebli biurowych i wielu powierzchni z 
tworzyw sztucznych, również np. ekrany komputerowe

Właściwości:
- intensywny efekt czyszczenia
- łagodny dla powierzchni
- pH neutralne
- stosować w temp powyżej +5°C

nr esco j.m. pojemność

92-244031 szt. 500ml

Środek czyszczący do powierzchni
COSMOKLAR Color
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CHEMIA BUDOWLANA
Środki czyszczące

Krem do czyszczenia i polerowania metalu, bez chlorku amonu, zawiera silikon.

Zastosowanie:
- środek polerski i wygładzający do wszystkich metali, stali szlachetnej, chromu, 
miedzi, mosiądzu, niklu, srebra, itp.
- konserwuje, zabezpiecza przed korozją, zapobiega utlenianiu metali, zapobiega 
występowaniu osadów wodnych i śladów palców
- nadaje metalom idealny połysk i zapewnia ochronę, która intensyfi kuje się przy 
regularnym używaniu preparatu

nr esco j.m. pojemność

92-890109 szt. 150ml

Środek do czyszczenia stali szlachetnej
MIKROSOFT

Zastosowanie:
- do dodatkowego smarowania wszystkich ruchomych części okuć
- umożliwia penetrację trudno dostępnych miejsc

nr esco j.m. pojemność

92-202223 szt. 400ml

Smar w spray’u
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CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybkoschnący

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-202690 szt. 150ml AL-srebrny

92-202711 szt. 150ml AL-c.brąz/BK 32

92-202282 szt. 150ml AL-c.brąz/BK 03

92-268933 szt. 150ml RAL 9016

Lakier w spray’u

Idealne warunki stosowania: Temp. +15-20°C, Wilgotność 50%

Zastosowanie:

- do korekcji drobnych uszkodzeń powierzchni anodowanych i lakierowanych
- umożliwia dokładne wypełnienie oraz naprawienie zarysowanych powierzchni
- szybkoschnący
- w sztyfcie

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność kolor

92-196908 szt. 12ml AL-srebrny

92-196959 szt. 12ml AL-c.brąz/BK 32

92-196940 szt. 12ml AL-c.brąz/BK 03

92-238333 szt. 12ml RAL 9010

92-268925 szt. 12ml RAL 9016

Korektor z pędzelkiem w sztyfcie

Idealne warunki stosowania: Temp. +15-20°C, Wilgotność 50%

Zastosowanie:

- umożliwia dokładne i oszczędne nawilżenie ściereczek środkiem czyszczącym
- łatwy w obsłudze oraz umożliwia dokładne dozowanie ze względu na 
konstrukcję zbiornika

nr esco j.m. pojemność

92-303143 szt. 5L

Dozownik do środków czyszczących
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CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

do zabezpieczania okien i drzwi aluminiowych, stalowych i PCV, ogrodów zimowych, innych konstrukcji stolarki i 
ślusarki okienno-drzwiowej oraz balustrad, elewacji z płyt kompozytowych, przed uszkodzeniami powstałymi w 
wyniku prac procesu budowlanego

Właściwości:

- odporność na działanie promieni UV
- folia jest przezierna
- produkt na bazie wody przyjazny środowisku naturalnemu

Parametry techniczne:

nr esco j.m. pojemność

92-890110 szt. 4kg

Folia ochronna w płynie
TRASTEK W4930

Zastosowanie:

Samoprzylepna folia ochronna 44S-40 stosowana jest do ochrony powierzchni przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu.
Stosowana do ochrony powierzchni typu: szkło, blachy, aluminium, profi le PCW.

Parametry techniczne:

nr esco j.m. szerokość dł. rolki

92-812151 rolka 500mm 100mb.

92-812152 rolka 600mm 100mb.

Samporzylepna folia ochronna

Czas ochrony konstrukcji:

Temperatura stosowania:

do 12 miesięcy
powyżej +10°C (aplikacja i usuwanie)

Przed nałożeniem warstwy ochronnej należy upewnić się, że konstrukcje 
są suche, nie ma na nich kurzu i innych zanieczyszczeń takich jak: 
zaprawa, grunt, klej, smar, olej itp. 
- aplikacja za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub hydrodynamicznego 
agregatu malarskiego
- wydajność 4-5 m2/kg przy grubości powłoki min 0,25 mm na mokro 
(0,125 mm na sucho)

Rodzaj nośnika:

Temperatura aplikacji:

Typ kleju (strona wew.):

polietylen
+15-40°C
akryl rozpuszczalnikowy

UWAGA
Folię z produktu należy usunąć nie później niż 3 miesiące od daty zalaminowania.
Folia powinna być usuwana w temperaturze minimum +10°C.
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CHEMIA BUDOWLANA

Środki czyszczące

Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, 
składowania i montażu profi li aluminiowych (lakier typu struktura), profi li PVC, stali, 
ceramiki, marmuru, kamienia oraz szerokiej palety płyt i wyrobów z tworzyw sztucznych.

Własności:

- klej kauczukowy / kauczuk naturalny / - rozpuszczalnikowy
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- 6-cio miesięczna odporność na działanie promieni słonecznych UV
- kolor: czarny - strona wewnętrzna, biały - strona zewnętrzna
- właściwa temperatura aplikacji: od 10°C do 40°C
- 250m w rolce

nr esco j.m. szerokość

92-890080 rolka 20mm

92-890082 rolka 25mm

92-890083 rolka 30mm

92-890084 rolka 40mm

92-890085 rolka 50mm

92-890086 rolka 60mm

92-890087 rolka 70mm

92-890088 rolka 90mm

Folia ochronna - samoprzylepna do struktury

Proces demontażu folii musi następować w temperaturze pracy folii, a 
bezwzględnie powyżej 5°C.
Folia musi być zdemontowana natychmiast po budowlanych procesach 
montażowych w maksymalnym okresie 6 miesięcy od daty aplikacji.

MP88 BW SV KN

Zastosowanie:

- stosowana do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem podczas obróbki, składowania i montażu 
profi li aluminiowych (również lakierowanych proszkowo), profi li PVC, stali i innych powierzchniach.

- do zastosowań na zewnątrz

- charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć
- 12 - miesięczna odporność na działanie promieni słonecznych UV
- kolor: czarny - strona wewnętrzna, biały - strona zewnętrzna

nr esco j.m. szerokość dł. rolki

92-573264 rolka 20mm 250mb

92-483338 rolka 25mm 250mb

92-483257 rolka 30mm 250mb

92-483265 rolka 40mm 250mb

92-483273 rolka 50mm 250mb

92-483281 rolka 60mm 250mb

92-598364 rolka 70mm 250mb

92-598372 rolka 90mm 250mb

92-559636 rolka 170mm 250mb

92-558508 rolka 40mm 500mb

92-558516 rolka 50mm 500mb

92-558524 rolka 60mm 500mb

92-285269 rolka 70mm 500mb

92-285234 rolka 90mm 500mb

92-595411 rolka 1000mm 500mb

Folia ochronna - samoprzylepna
Pf 562c
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