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O MARCE / ABOUT BRAND
Marka Pomoc Domowa to linia profesjonalnych
produktów czyszczących, która została stworzona
w oparciu o wieloletnie doświadczenie, zagraniczne
standardy
oraz
nowoczesne
technologie.
Oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych
do czyszczenia i pielęgnacji kuchni, łazienek,
wnętrz domów, ogrodów oraz innych powierzchni.

Pomoc Domowa is a line of professional cleaning
products that we created based on our years of
experience, international standards and modern
technologies. We offer a wide range of products for
the cleaning and maintenance of all types of surfaces
in the home.

Produkty marki Pomoc Domowa charakteryzują się
niezwykłą skutecznością. Wyprodukowane zostały
z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców
i nowoczesnych technologii, a jednocześnie
stworzono je, by zapewnić bezpieczeństwo ich
stosowania.

All products of the Pomoc Domowa brand are
characterized by remarkable efficiency and a pleasant
fragrance. There are manufactured using the highest
quality raw materials and modern technology, and we
always ensure that they are safe to use.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów
marka
Pomoc
Domowa
oferuje
środki
do kompleksowego czyszczenia różnych powierzchni
w gospodarstwach domowych i nie tylko.
Wśród nich znajdują się m. in. produkty skutecznie
usuwające zaschnięty tłuszcz z piekarników i okapów,
brud zalegający w fugach, kamień osadzający się
na armaturze i czajnikach, a także pleśń i grzyby
tworzące się w łazience, wokół domu i w ogrodzie.

To
meet
our
customers’
expectations,
Pomoc Domowa offers the means to achieve
comprehensive cleaning of different surfaces
in the home and elsewhere. There are products
dedicated to cleaning dried fat from ovens and hoods,
smudges and stains on windows, mirrors and shower
enclosures, including the dirt deposited in the joints,
stone deposits on taps and kettles, as well as the
mould and fungus that can form in the bathroom and
elsewhere around the home and garden.

ZALETY PRODUKTÓW POMOC DOMOWA:

PRODUCT ADVANTAGES:

działają skutecznie

effective

usuwają trudne zabrudzenia

remove difficult soiling

pozostawiają świeży zapach

fresh scent

przywracają naturalny wygląd

restore the natural appearance

nie niszczą czyszczonych powierzchni

no damage to the cleaned surfaces

Idealna czystość połączona ze świeżym i przyjemnym zapachem...
Perfect cleanliness combined with a fresh and pleasant smell...
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DOM / HOUSE
ŚRODEK CZYSZCZĄCY
DYWANY

CARPET CLEANER

Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia pozostawiając
świeży, przyjemny, owocowy zapach. Zmniejsza podatność
czyszczonego materiału na ponowne zabrudzenia.

Effectively removes difficult stains, leaving only a fresh
and pleasant fruit fragrance. Helps to prevent further staining
of the surfaces.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do ręcznego czyszczenia dywanów,
wykładzin oraz mebli tapicerowanych.
W przypadku zabrudzeń mebli takich jak: sofy, fotele,
kanapy zaleca się również zastosowanie „Środka
czyszczącego Meble Tapicerowane”.

INTENDED USE:
Designed for the hand washing of carpets and upholstered
furniture. For cleaning stains on sofas, armchairs, settees
and similar furniture we also recommend our „Upholstered
Furniture Cleaner”.

Usuwa plamy
Removes stain

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
GRES I KAMIEŃ

STONE AND STONEWARE CLEANER

Skutecznie usuwa brud, osady z wapnia, ślady po obuwiu,
emulsje nabłyszczające i inne uporczywe zabrudzenia.
Przywraca oryginalny kolor i strukturę czyszczonej
powierzchni. Nie odbarwia czyszczonych powierzchni.

Effectively removes grime, lime deposits, footprints, glossing
cleaners and other stubborn stains. Restores the original colour
and structure of the surface without smearing. Does not cause
discolouring.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania zabrudzeń
z kamienia naturalnego i sztucznego, powierzchni z gresu
polerowanego i naturalnego oraz płytek ceramicznych,
klinkierowych, ceglanych. Doskonały do czyszczenia glazury
w kuchni, łazience i w toalecie, a także do tarasów, schodów
oraz elewacji. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

INTENDED USE:
Designed to remove stains from natural and artificial stone,
polished and natural stoneware surfaces as well as ceramic
and clinker tiles and bricks. Excellent for cleaning tiles in
kitchens, bathrooms and toilets as well as for cleaning terraces,
stairs and facades. For interior and exterior use.

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

4

Silnie działający
Powerful action

Nie przebarwia
No discolouring

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
MEBLE TAPICEROWANE

UPHOLSTERED
FURNITURE CLEANER

Profesjonalny środek do usuwania trudnych zabrudzeń
z mebli tapicerowanych. Działa szybko i skutecznie.
Zapewnia długotrwałą ochronę przed brudem.
Pozostawia przyjemny, świeży, owocowy zapach.

Professional Cleaner for the removal of difficult stains from
upholstered furniture. Fast and effective. Provides lasting
protection against grime. Leaves a pleasant, fresh fruit
fragrance.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia mebli tapicerowanych
takich jak sofy, narożniki, fotele itp. Może być również
stosowany do czyszczenia dywanów i wykładzin.

INTENDED USE:
Designed to clean upholstered furniture such as sofas, corner
settees, armchairs, etc. It can also be used as a carpet cleaner.

Skuteczny
Effective

Usuwa plamy
Removes stain

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
PANELE PODŁOGOWE

FLOOR PANEL CLEANER

Nadaje czyszczonej powierzchni trwały i piękny połysk
bez konieczności polerowania. Tworzy warstwę ochronną
zapobiegającą niszczeniu podłogi oraz zabezpiecza ją
przed zabrudzeniami i wilgocią. Środek nadaje panelom
właściwości antypoślizgowe.

Leaves a lovely permanent shine on the surface without
the need to polish. Creates a protective layer preventing further
floor damage and prevents staining and damp. This cleaner
enhances the non-slip properties of floor panels.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia, pielęgnacji
i konserwacji paneli podłogowych drewnianych,
laminatowych, drewnopodobnych, parkietów oraz podłóg
naturalnych. Może być również stosowany do czyszczenia
płytek ceramicznych, kamienia oraz tworzyw sztucznych.

INTENDED USE:
The cleaner is intended for the cleaning, care and maintenance
of wood, laminates and wood-like floor panels, as well as
parquets and natural floorings. It can also be used to clean
ceramic tiles, stone and plastics.

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

Pozostawia świeży zapach
Leaves a fresh fragrance

Czyści i nabłyszcza bez polerowania
Cleans and shines with no polishing

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
SZYBY KOMINKOWE

FIREPLACE GLASS CLEANER

Profesjonalny środek czyszczący szyby kominkowe.
Łatwy w użyciu. Bez trudu usuwa uporczywe okopcenia
i najsilniejsze przypalenia. Nie pozostawia smug ani
odbarwień. Bezpieczny dla szyb oraz żeliwa.

Professional fireplace glass cleaner. Easy to use. Effortlessly
removes stubborn soot and heavy charring. Does not leave
smudges. Does not cause discolourations. Safe to use on glass
and cast iron.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia szyb kominkowych
i szkła piecowego.

INTENDED USE:
Designed to clean the glass on fireplaces and ovens.

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

Bezpieczny dla szkła i żeliwa
Safe to use on glass and cast iron

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
TWORZYWA SZCZTUCZNE

PLASTIC CLEANER

Skutecznie i łatwo usuwa zabrudzenia z powierzchni
wykonanych z tworzyw sztucznych. Czyści dokładnie bez
ryzyka zmatowienia. Pozostawia przyjemny, morski zapach.

Simple and effective cleaning of plastic surfaces. Thorough
cleaning without the risk of dulling. Leaves a pleasant, see
breeze fragrance.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania tłuszczu, brudu, osadów
z nikotyny i innych zabrudzeń z powierzchni wykonanych
z tworzyw sztucznych tj. obudowy sprzętu gospodarstwa
domowego, ram okiennych, parapetów, szafek i blatów
kuchennych, rolet okiennych zewnętrznych i wewnętrznych,
żaluzji pionowych i poziomych i innych elementów.
Doskonale nadaje się do czyszczenia elementów z tworzyw
we wnętrzach samochodów.

INTENDED USE:
Designed to remove fat, grime, nicotine stains and similar from
plastic surfaces, such as home appliance housings, window
frames, sills, kitchen tops and cupboards, external and interior
window roller blinds, vertical and horizontal shutters and other
elements of the home. It is also excellent for cleaning plastic
surfaces in car interiors.

Nie matowi
No dulling

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

Pozostawia przyjemny zapach
Leaves a pleasant fragrance
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KUCHNIA / KITCHEN
UNIWERSALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY KUCHNIE

UNIVERSAL KITCHEN CLEANER
(CITRUS, FLORAL)

(CYTRUSOWY, KWIATOWY)
Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia takie jak: tłuszcz,
resztki produktów spożywczych, brud, osady, kamień.
Przywraca naturalny wygląd czyszczonych powierzchni.

Effective cleaning of difficult stains like: fat, remains of food,
grime, residue, and limescale. Restores the natural look to
cleaned surfaces.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania zabrudzeń z blatów,
zlewozmywaków, płytek ceramicznych, okapów,
powierzchni szklanych, stali nierdzewnej, tworzyw
sztucznych i innych zmywalnych powierzchni w kuchni.

INTENDED USE:
Designed to remove dirt from table tops, sinks, ceramic tiles,
eaves, glass surfaces, stainless steel, plastic and other washable
surfaces in the kitchen.

Usuwa osady
Removes scale

Nabłyszcza
Polishes

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
LODÓWKI I MIKROFALÓWKI

FRIDGE AND MICROWAVE CLEANER

Dzięki specjalnie opracowanej recepturze doskonale czyści
zabrudzenia z urządzeń AGD. Usuwa nieprzyjemny zapach,
zaschnięte resztki jedzenia, brud i zacieki.
Nadaje higieniczną czystość. Regularnie stosowany
zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Particularly good at cleaning home appliances due to its
specially designed formula. Removes unpleasant smells, dried
remains of food, grime and water stains. Leaves surfaces
hygienically clean. Used regularly, it prevents the build up of
unpleasant smells.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia wewnętrznych
i zewnętrznych powierzchni lodówek, zamrażarek,
kuchenek mikrofalowych i innego sprzętu kuchennego.

INTENDED USE:
Designed to clean the interior and exterior surfaces of fridges,
freezers, microwave ovens and other kitchen appliances.

Usuwa zaschnięte resztki
Removes dried-on remains
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Nie rysuje
Does not scratch

Pozostawia świeży zapach
Leaves a fresh fragrance

Przywraca naturalny wygląd
Restores the natural look

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
PIEKARNIK

OVEN CLEANER

Bezkonkurencyjny środek skutecznie usuwający uporczywe
zabrudzenia z płyt grzewczych i piekarników.
Środek znakomicie czyszczący przypalenia, odymienia
i zapieczony tłuszcz. Łatwy w użyciu, nie rysuje czyszczonej
powierzchni.

Unequalled cleaner for the effective removal of stubborn stains
from stoves and ovens. Excellent for cleaning scorch marks,
smoke stains and burnt fat. Easy to use. Does not scratch
surfaces.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia piekarników,
płyt grzewczych.

INTENDED USE:
Designed to clean both ovens and stoves.

Usuwa przypalenia
Removes scorch marks

Nie rysuje
Does not scratch

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
STAL NIERDZEWNĄ

STAINLESS STEEL CLEANER

Łatwy w użyciu, bardzo skuteczny środek do codziennego
czyszczenia powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Nie pozostawia smug, nie rysuje, a czyszczonej powierzchni
nadaje blask. Usuwa ślady palców, osad wapienny, tłuszcz
i inne zabrudzenia. Pozostawia świeży, morski zapach.

Easy to use, very effective cleaner for the everyday cleaning
of stainless steel surfaces. Does not smudge. Does not scratch.
Leaves surfaces shiny and clean. Removes fingerprints, lime
scale, fat and grime. Leaves a fresh, sea breeze fragrance.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia okapów, płyt
kuchennych, piekarników, zlewozmywaków, drzwi lodówek
i innych sprzętów gospodarstwa domowego wykonanych
ze stali nierdzewnej.

INTENDED USE:
Designed for the cleaning of hoods, kitchen tops, ovens, sinks,
fridge doors and other stainless steel home appliances.

Nie rysuje
Does not scratch

Usuwa osady
Removes scale

Nadaje połysk
Leaves surfaces shiny

ŚRODEK USUWAJĄCY
TŁUSZCZ

FAT REMOVER

Nowoczesny środek gwarantuje skuteczne usunięcie
tłuszczu nie pozostawiając smug. Doskonale usuwa stare,
trudne do wyczyszczenia tłuste osady i zabrudzenia.
Nie rysuje czyszczonych powierzchni i przywraca im
naturalny wygląd. Pozostawia świeży, morski zapach.

A modern cleaner guaranteeing the removal of fat without
leaving smudges. Excellent for removing old, difficult fat stains
and residues. Does not scratch the surfaces, just restores their
natural look. Leaves a fresh, sea breeze fragrance.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania tłuszczu i zabrudzeń
z kuchenek gazowych i elektrycznych, wnętrz kuchenek
mikrofalowych, okapów, szafek kuchennych, płytek
ceramicznych, blatów, rusztów, kredensów.
Służy do czyszczenia powierzchni emaliowanych,
ceramicznych oraz ze stali nierdzewnej.

INTENDED USE:
Designed to remove fat and other stains from gas and electric
cookers, microwave oven interiors, hoods, kitchen cabinets,
ceramic tiles, kitchen tops, grills, and sideboards. Used for
cleaning enamel and stainless steel surfaces.

Nie rysuje
Does not scratch

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

Przywraca naturalny wygląd
Restores the natural look

GRANULKI UDROŻNIAJĄCE
RURY I SYFONY

DRAIN PLUNGER GRANULES
FOR PIPES AND DRAINS

Łatwy w użyciu środek w postaci granulek. Skutecznie
rozpuszcza papier, włosy, tłuszcze i odpadki kuchenne
docierając do zatorów w kanalizacji nawet przez stojącą
wodę. Usuwa nieprzyjemny zapach.

Easy to use granules. Effectively dissolves paper, hair, fats
and kitchen wastes, reaches clogged up areas even through
standing water. Eliminates unpleasant smells.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania zatorów w zlewach,
otworach odpływowych, syfonach i rurach. Regularnie
stosowany zapobiega powstawaniu niedrożności.

INTENDED USE:
Unclogging of sinks, drains, waste traps and pipes.
Prevents clogging when used regularly.

Silnie działający
Powerful action

Rozpuszcza odpadki
Dissolves leftovers

Usuwa nieprzyjeny zapach
Eliminates unpleasant smells

ODKAMIENIACZ

DESCALER

Doskonały środek do usuwania osadów wapiennych
tzw. kamienia. Uniwersalny w zastosowaniu – może być
wykorzystywany do wszystkich urządzeń AGD. Regularne
stosowanie przedłuża żywotność urządzeń AGD,
jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

Excellent at removing limescale. Universal application - may be
used in all home appliances. When used regularly, extends the
life of home appliances and reduces energy consumption. Safe
to use. Non-corrosive.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania kamienia z czajników,
żelazek, ekspresów, pralek, zmywarek, armatury i innych
powierzchni, na których występuje osad wapienny.

INTENDED USE:
Designed to remove limescale from kettles, irons, coffee
machines, washing machines, dishwashers, fixtures and fittings
and other limescale-prone surfaces.

Silnie działający
Powerful action

Bezpieczny
Safe

Uniwersalny
Universal
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ŁAZIENKA / BATHTROOM
UNIWERSALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY ŁAZIENKI

UNIVERSAL BATHROOM CLEANER
(CITRUS, FLORAL)

(CYTRUSOWY, KWIATOWY)

Szybko usuwa brud, osady z mydła, ślady po olejkach
kąpielowych i inne zabrudzenia. Nie rysuje czyszczonych
powierzchni. Nie pozostawia zacieków i smug. Tworzy
hydrofobową powłokę, która zmniejsza przyczepność brudu
do powierzchni i redukuje ilość śladów po kroplach wody.

Quick cleaning of grime, soap residues, bath oil stains
and other marks. Does not scratch surfaces. Does not smudge.
Creates a hydrophobic layer to reduce grime and water scale
adhesion to the surface.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia armatury, glazury,
wanien, umywalek i innych urządzeń sanitarnych, a także
do powierzchni wykonanych z pleksiglasu, elementów
chromowanych i innych zmywalnych powierzchni
w łazience. Przeznaczony do powierzchni białych
i kolorowych.

INTENDED USE:
Designed to clean fixtures and fittings, tiles, baths, washbasins
and other sanitary equipment Also suitable for plexiglas
surfaces, chrome elements and other washable bathroom
surfaces. For white and coloured surfaces.

Usuwa osady
Removes scale

Nie rysuje
Does not scratch

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
FUGI

FUGES CLEANER

Profesjonalny środek czyszczący fugi w płytkach
ceramicznych, kamieniu naturalnym i klinkierze.
Działa szybko i skutecznie na każdego rodzaju zabrudzenia.
Nie wypłukuje ani nie odbarwia fug odświeżając ich kolor.
Można nim czyścić zarówno białe, jak i kolorowe spoiny.

Professional Cleaner for clinker, natural stone and ceramic
tile grout. Fast and effective. For all stains. Does not wash out
grout. Does not cause discolouring. Refreshes the colour.
For white and coloured grouts.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do czyszczenia fug znajdujących się między
płytkami podłogowymi i ściennymi.
Służy do czyszczenia fug w klinkierze, kamieniu naturalnym,
płytkach ceramicznych i innych rodzajach powierzchni.

INTENDED USE:
For cleaning wall and floor tile grout. Suitable for clinker,
natural stone, ceramic tiles and other types of grout.

Nie odbarwia
Does not cause discolouring
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Nabłyszcza
Shines

Nie wypłukuje
Does not wash the grout out

Odświeża kolor
Refreshes the colour

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
KABINY PRYSZNICOWE

SHOWER CABINET CLEANER

Usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz nadaje blask
czyszczonej powierzchni i przywraca jej oryginalny wygląd.
Nie pozostawia smug. Usuwa osady z mydła, plamy z wody
i kamień osadowy. Systematyczne stosowanie środka
zapobiega ponownemu powstawaniu osadów.

Removes all stains and leaves cleaned surfaces looking new
and sparkling clean. Does not leave smudges. Removes soap
and water stains as well as limescale. Regular use prevents
the build-up of residue and scale.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do mycia kabin prysznicowych
ze szkła powlekanego i nie powlekanego, z tworzywa
sztucznego, kabin akrylowych, brodzików, pryszniców
kafelkowanych. Może być stosowany również do
czyszczenia armatury łazienkowej, wanien, zasłon
prysznicowych i drzwi kabin z ramą aluminiową.

INTENDED USE:
Designed to wash shower cubicles made of coated and
uncoated glass, plastic, acrylic cubicles, shower trays and tiling.
Also suitable for bathroom fixtures and fittings, baths, shower
curtains and aluminium frame doors.

Usuwa osady
Removes scale

Nie matowi
No dulling

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
LUSTRA

MIRROR AND GLASS CLEANER

Profesjonalny środek czyszczący do szyb i luster na bazie
alkoholu etylowego. Skutecznie usuwa brud i tłuszcz.
Czyści dokładnie nie rysując powierzchni. Nie pozostawia
zacieków ani smug. Posiada właściwości antystatyczne
zapobiegające osiadaniu kurzu. Wypełnia pomieszczenia
świeżym zapachem. Gwarantuje połysk

Professional ethanol-based mirror and glass cleaner.
Effective against grime and grease. Thorough cleaning
without scratching the surface. Does not smudge. Antistatic
properties prevent dust accumulation. Leaves a fresh fragrance.
Guaranteed shine.

ZASTOSOWANIE:
Wyrób przeznaczony do usuwania zabrudzeń ze szklanych
i gładkich powierzchni. Idealny do czyszczenia szyb, luster,
kryształów, glazury i porcelany.

INTENDED USE:
Designed for the cleaning of glass and smooth surfaces. Ideal
for cleaning panes of glass, mirrors, crystal, tiles and fine china.

Nie rysuje
Does not scratch

Nie pozostawia smug
Does not leave smudges

Pozostawia świeży zapach
Leaves a fresh fragrance

ŚRODEK USUWAJĄCY
KAMIEŃ I RDZĘ

RUST AND LIMESCALE REMOVER

Środek w postaci żelu, szybko i skutecznie usuwa
uporczywe naloty takie jak: rdza, osady z mydła, kamień
oraz zacieki wodne. Nadaje połysk czyszczonej powierzchni.
Łatwo się spłukuje, pozostawia lśniące, pozbawione smug
powierzchnie.

Effectively removes stubborn deposits like: rust, soap deposits,
limescale, and water marks. Leaves the cleaned surface shiny.
East to rinse, leaving surfaces shiny and free from smudges.

ZASTOSOWANIE:
Środek w postaci żelu, szybko i skutecznie usuwa
uporczywe naloty takie jak: rdza, osady z mydła, kamień
oraz zacieki wodne. Nadaje połysk czyszczonej powierzchni.
Łatwo się spłukuje, pozostawia lśniące, pozbawione smug
powierzchnie.

INTENDED USE:
Designed to remove stubborn deposits and rust from baths,
washbasins, showers, toilets, tiles, stainless steel surfaces
(e.g. kitchen sinks), chrome fixtures and fittings.

Usuwa zacieki
Removes water stains

Nie rysuje
Does not scratch

Nie matowi
No dulling

ŚRODEK USUWAJĄCY
PLEŚŃ

MOULD REMOVER

Nowoczesny i skuteczny środek gwarantujący usunięcie
pleśni, grzybów i wykwitów. Nie niszczy czyszczonych
powierzchni. Doskonale chroni i zabezpiecza przed
ponownym powstawaniem grzybów i pleśni.

A modern and effective cleaner guaranteeing the removal
of mould, fungus and blooms. Does not damage cleaned
surfaces. Excellent protection against the reappearance
of mould and fungus.

ZASTOSOWANIE:
Usuwa grzyby pleśniowe z kamienia naturalnego
i syntetycznego, glazury, płytek ceramicznych, terakoty.
Stosowanie preparatu zabezpiecza również przed
ponownym narastaniem grzybów pleśniowych.

INTENDED USE:
Removes mould and fungus from natural and artificial stone
and tiles, while maintaining stoneware and terracotta. Use of
the cleaner also protects against the reappearance of fungus.

Nie zawiera chloru
Does not contain chlorine

Szybki w działaniu
Fast acting

Nie odbarwia
Does not cause discolouring
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OGRÓD / GARDEN
ŚRODEK CZYSZCZĄCY
GRILL

GRILL CLEANER

Bezkonkurencyjny środek skutecznie i łatwo usuwający
uporczywe zabrudzenia. Nie powoduje matowienia i nie
rysuje powierzchni. Idealny do czyszczenia zapieczonych
rusztów i palenisk.

Unequalled cleaner for effective and easy removal of stubborn
stains. Does not dull or scratch surfaces. Ideal for cleaning
charred grills and grates.

ZASTOSOWANIE:
Wyrób przeznaczony do czyszczenia grilli, wędzarni, rożna
i innych akcesoriów stosowanych do grilla. Usuwa nawet
bardzo przypalony tłuszcz i resztki jedzenia.

INTENDED USE:
Designed for cleaning of grills, smoke houses, spits and other
grill utensils. Even removes burnt-on fat and food leftovers.

Skuteczny
Effective

Idealny do rusztów i palenisk
Ideal for cleaning grills and grates

ŚRODEK USUWAJĄCY
CEMENT I WYKWITY

CEMENT CLEANER AND BLOOM REMOVER

Silnie działający, niezawodny środek do usuwania plam
cementowo-wapiennych, pozostałości po zaprawie
cementowo-betonowej oraz wykwitów i pozostałości
wapiennych. Nie niszczy i nie przebarwia czyszczonych
powierzchni.

Effective, reliable stain remover cement-lime, mortar residues
of cement-concrete and efflorescence and residual lime.
Do not destroy and decolorises the surfaces being cleaned.

ZASTOSOWANIE:
Wyrób przeznaczony do czyszczenia płytek ceramicznych
ściennych i podłogowych, płytek kamiennych, kafelków
podłogowych, kafelków kamionkowych, klinkieru, elewacji
z kamienia naturalnego i sztucznego, piaskowca, granitu.

INTENDED USE:
Designed for the cleaning of wall and floor ceramic tiles, stone
tiles, floor tiles, stoneware tiles, clinker, artificial and natural
stone facades, sandstone, and granite.

Silnie działający
Powerful action
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Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

Nie przebarwia
No discolouring

Usuwa pozostałości zaprawy
Removes grout residues

ŚRODEK ZWALCZAJĄCY
MCHY I GLONY

ALGAE AND MOSS REMOVER

Skutecznie zwalcza porosty, mchy i glony, które tworzą
niebezpieczne, śliskie powierzchnie. Ułatwia renowację
drewnianych powierzchni przed zastosowaniem
impregnatów koloryzujących.

Effective removal of the moss and algae which cause surfaces
to become dangerously slippery. Facilitates the renovation of
wooden surfaces prior to the application of colours.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do zwalczania i zabezpieczania przed
organizmami niszczącymi i szpecącymi podłoża drewniane,
ceramiczne, mineralne, bitumiczne oraz inne materiały
budowlane. Zwalcza glony, mchy i porosty oraz zabezpiecza
przed ponownym ich obrastaniem.

INTENDED USE:
Designed for the removal and prevention of organisms that
damage and spoil wooden, ceramic, mineral and bitumen
surfaces as well as those made of other building materials.
It combats the algae, moss and overgrowth as well as
protecting them against regrowth.

Silnie działający
Powerful action

Ułatwia renowacje
Facilitates enovation

Zabezpiecza
Protects

INNE POWIERZCHNIE / ELSEWHERE
ŚRODEK USUWAJĄY
NAKLEJKI I PLAMY

STAIN AND STICKER REMOVER

Nowoczesny, skuteczny w działaniu środek do szybkiego
usuwania naklejek, etykiet samoprzylepnych oraz resztek
kleju. Nie niszczy czyszczonej powierzchni.

Modern effective cleaner for the removal of stickers, self
adhesive labels and glue residue. Does not damage the
cleaned surfaces.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do usuwania naklejek umieszczonych
na przedmiotach wykonanychz tworzyw sztucznych, szkła,
metalu, porcelany, kamienia oraz szyb samochodowych.
Szybko i skutecznie usuwa klej po etykietach oraz
pozostałości po taśmie samoprzylepnej. Usuwa także
zabrudzenia z podeszew butów, plamy po tuszu,
atramencie, oleju, tłuszczu, sadzy, ślady po kredce do ust
oraz zaschniętą gumę do żucia.

INTENDED USE:
Designed for the removal of stickers on items made of plastic,
glass, metal, fine china or stone as well as on car windows.
Fast and effective removal of glue and self adhesive tape
residues. Also removes shoe scuff marks, dye, ink, grease stains,
lip liners and dried on chewing gum.

Skuteczny w działaniu
Effective

Usuwa trudne plamy
Removes difficult stains

Nie niszczy powierzchni
Does not damage surfaces

ŚRODEK CZYSZCZĄCY
NAGROBKI

TOMBSTONE CLEANER

Doskonały środek o bardzo skutecznym działaniu.
Usuwa uporczywy brud, ptasie odchody, zielony nalot,
ślady po liściach i inne zabrudzenia na nagrobkach.
Nie przebarwia czyszczonych powierzchni.

An excellent and very effective cleaner. Removes stubborn
grime, bird droppings, green deposits, leaf marks and other
stains on tombstones. No discolouring

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do czyszczenia nagrobków,
pomników oraz powierzchni wykonanych z lastrika,
marmuru, granitu.

INTENDED USE:
Designed to clean tombstones, monuments and surfaces made
of terrazzo, marble or granite.

Skuteczny w działaniu
Effective

Nie przebarwia
No discolouring

Usuwa trudne zabrudzenia
Removes difficult stains

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
RĄK

HAND CLEANER

Łagodny dla skóry, bardzo skuteczny żel do czyszczenia rąk.
Zawiera mikrogranulki, które wspomagają usuwanie nawet
silnych zabrudzeń. Substancje nawilżające i pielęgnujące
zapewniają ochronę dłoni przed wysuszeniem.
Posiada przyjemny, cytrynowy zapach.

Gentle on the skin, a very effective hand cleaning gel. Contains
micro-granules which help to remove even serious stains.
Moisturising and nourishing substances protect the hands
against excessive drying. Pleasant lemon fragrance.

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania w warsztatach
samochodowych, malarskich, hydraulicznych, naprawczych,
gospodarstwach domowych oraz przy wszystkich pracach
silnie brudzących ręce. Usuwa zabrudzenia po smarach,
tłuszczach, olejach, farbach, sadzy itp.

INTENDED USE:
Designed for use in painting, plumbing and car repair
environments, in the home and for all work which leaves the
hands heavily soiled. Removes grease, fat, oil, paint, soot etc.

Silnie działający
Powerful action

Bezpieczny dla skóry
Safe for all skin types

Skuteczny
Effective
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