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PROFESJONALNE CZYSZCZENIE I 
PIELĘGNACJA, PO TO, BY PRZEZ 
DZIESIĄTKI LAT ZACHOWAĆ WYSOKĄ 
JAKOŚĆ
Zacieki cementowe, procesy rdzewienia, ślady chodzenia czy 

pory otwarte na skutek polerowania, w które wnika brud. Po pro-

fesjonalnym ułożeniu płytek, marmuru czy gresu, czeka nas 

kolejne zadanie: powierzchnie te należy trwale chronić i 

utrzymywać w czystości. To zadanie dla produktów specjalnych 

firmy MELLERUD.

Produkty do czyszczenia i pielęgnacji MELLERUD w 

przeciwieństwie do uniwersalnych środków czyszczących 

zostały doskonale dopasowane do kamienia: do rodzaju ich 

powierzchni, chłonności czy podatności na zbrudzenia. Od 

czyszczenia prowadzonego na koniec prac budowlanych do re-

gularnego rutynowego czyszczenia, środki te wnikają głęboko w 

pory i nie pozostawiają śladów. Odświeżają kolory i nadają im 

nowy blask. Impregnują, konserwują i chronią podłogę, by ta 

zachowała swoją wysoką jakość, a cała rodzina miała z tego 

radość. 
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Ponieważ nie wszystkie produkty są już dostępne w Polsce, o 

szczegóły pytaj swojego Handlowca.



TAK NALEŻY KORZYSTAĆ Z NASZEGO  
PORADNIKA
Czyszczenie podstawowe, czyszczenie na koniec prac 

budowlanych, ochrona, pielęgnacja oraz /lub czyszczenie 

rutynowe: Pod każdym produktem znajdziesz określone zakresy 

stosowania. Symbole mają następujące znaczenie: 

Potrzebujesz zestawienia produktów? Na stronach od 13 do 

15 tej broszury znajdziesz odpowiedni środek czyszczący 

MELLERUD dla danego materiału oraz zakresu zastosowania. 

Czyszczenie podstawowe
Okresowe, gruntowne czyszczenie mające na celu 
usunięcie uporczywego brudu. Otwieranie porów 
przed usuwaniem brudu. Usuwanie śladów użyt-
kowania oraz starych warstw po środkach  
pielęgnacyjnych.

Pielęgnacja
Służy do poprawy wyglądu oraz zachowania na-
turalnego piękna. Chroni przed wpływem czynni-
ków mechanicznych oraz czynników środowisko-
wych np. przed wysychaniem. 

M
Ochrona
Woda i cząsteczki brudu nie mogą już wnikać w 
powierzchnię. Uniemożliwia powstawanie plam. 
Służy do zachowania jakości materiałów. 

Czyszczenie na koniec prac  
budowlanych 
Czyszczenie, które przeprowadza się przed wpro-
wadzeniem do nowego budynku lub po zakończe-
niu działań budowlanych. 

Czyszczenie rutynowe
Regularne usuwanie codziennych zabrudzeń. 
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ŚRODEK DO USUWANIA ZACIEKÓW CEMENTOWYCH 
ORAZ ŚRODEK CO CZYSZCZENIA PODSTAWOWEGO 

PIERWSZE CZYSZCZENIE 
JEST NAJWAŻNIEJSZE
Szary zaciek cementowy, który zawsze powstaje po każdym czyszczeniu, 
może zrujnować nawet najpiękniejszą podłogę – niezależnie od tego, 
jak dobrze położono na niej płytki. To miejsce, gdzie może się popisać 
Środek do usuwania zamglenia cementowego firmy MELLERUD. Nie po-
zostawiając śladów, usuwa nawet najbardziej uporczywe zacieki cemen-
towe – i to nawet wtedy, gdy cement już zdążył przyschnąć. 

Do ponownego czyszczenia podstawowego nadaje się natomiast Śro-
dek do czyszczenia płytek ceramicznych i kamionki firmy MELLERUD. 
Wyszukana kombinacja kwasów czyści, wnikając głęboko w pory. Po 
zastosowaniu tego środka raz czy dwa razy w roku można zachować po-
łysk płytek. W kuchni i w łazience podobnie jak na balkonie, tarasie 
czy w garażu. 

Z zasady należy sprawdzić, czy podłoże jest 
odporne na działanie kwasów. Jeżeli posadz-
ka nie toleruje środków zawierających kwasy, 

użyj wtedy Środek do usuwania zamglenia ce-
mentowego na marmurze i kamieniu naturalnym 

firmy MELLERUD do powierzchni marmurowych oraz z kamienia 
naturalnego zawierającego wapń. W każdym przypadku należy 
gruntownie zwilżyć podłoże. Kamień wchłania wodę, w związku z 
czym środek do usuwania zacieków cementowych nie może wni-
kać do kamienia. Tym samym zapewnisz, że kwas będzie działał 
na powierzchni i usunie resztki wapna i cementu. 

RADA  

PROFESJO-

NALISTÓW! 
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Usuwa uporczywe złogi. Zaschnięty tłuszcz, oleje, stare warstwy wosku czy też innych 
środków do pielęgnacji. Uporczywe złogi nawet starą politurę usuniesz pewnie z takich 
powierzchni jak kamień, płytki, ceramika, tworzywa sztuczne i metal. Nadaje się idealnie 
do czyszczenia podstawowego podłóg, parapetów, mebli kuchennych i biurowych. 

1 Środek do rozpuszczania tłuszczu, wosku i zabrudzeń  
MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
M

Maksymalna czystość. Dokładne czyszczenie podstawowe płytek, płytek podwójnie 
ciągnionych, gresu oraz innych rodzajów ceramicznych płytek podłogowych, jak również 
do kamienia naturalnego nie zawierającego wapnia, jak również do różnych rodza-
jów granitu, łupków, kwarcytów, porfirów i bazaltu. Przeznaczony do użytku w kuchni, 
kabinach prysznicowych, toaletach, basenach i w częściach mieszkalnych. Świetnie  
nadaje się jako środek czyszczący do balkonów i tarasów. 

Środek do czyszczenia płytek ceramicznych
i kamionki MELLERUD 

2

Produkt dostępny w opakowaniu 
1,0 l oraz 2,5 l. 

M

Czystość w każdym wymiarze. Pełna skuteczność na wszystkich powierzchniach  
odpornych na działanie kwasów – na płytkach, gresach, ceramicznych płytach podło-
gowych, płytkach cotto, kamieniach naturalnych nie zawierających wapnia, takich jak 
granity, łupki, kwarcyty, itd. Tu można często znaleźć resztki cementu, zacieki cementowe 
oraz wykwity saletry. Działa szybko i gruntownie. 

Środek do usuwania zamglenia cementowego MELLERUD3

Czystość bez końca. Środek do usuwania zacieków cementowych z powierzchni  
marmurowych oraz z kamienia naturalnego zawierającego wapień MELLERUD  
pomaga usunąć zacieki cementowe na powierzchniach wrażliwych, takich jak marmur 
czy kamienie naturalne i sztuczne zawierające wapień. Przeznaczony do wszelkiego  
rodzaju pozostałości cementu na materiałach, które nie tolerują środków zawierających 
kwasy. Może być stosowany w stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym. 

4 Środek do usuwania zamglenia cementowego
na marmurze i kamieniu naturalnym MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

M

M

Produkt dostępny w opakowaniu 
1,0 l oraz 2,5 l. 
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MELLERUD GWARANTUJE NOWY 
BLASK I ŚWIEŻE KOLORY
Glazurowane czy nie: płytki ceramiczne to niezbyt skomplikowany rodzaj 
wykładzin podłogowych. Gdy są czyszczone regularnie, wówczas przez wie-
le lat wyglądają jak nowe i nawet w przypadku częstego użytkowania są 
odporne na uszkodzenia i zachowują higieniczną czystość. Najlepsza 
forma czyszczenia płytek rozpoczyna się już w momencie ich układa-
nia. Kolor, połysk i dekory prezentują się w optymalny sposób, gdy cał-
kowicie usunięto z nich brud budowlany oraz zacieki cementowe (patrz: 
środek do usuwania zacieków cementowych i do czyszczenia podstawo-
wego). Następnie od czasu do czasu wystarczy przeprowadzić czyszcze-
nie podstawowe jak również regularne czyszczenie rutynowe. Płytki nie-
glazurowane wymagają trochę więcej uwagi. Ze względu na ich 
porowatą powierzchnię wymagają dodatkowego zaimpregnowania, jak 
również regularnej pielęgnacji, która odświeży połysk oraz zapewni od-
porność powierzchni na brud. 

Słabym punktem mało wrażliwych płytek są 
często fugi. Dlatego, by uchronić fugi wiązane 
cementem przed plamami z oleju czy tłuszczy, 

należy je chronić środkiem do impregnacji fug         
          MELLERUD. 

Surowe płytki typu cotto dłużej zachowają swój pierwotny wy-
gląd, gdy zostaną zaimpregnowane Impregnat do marmuru i ka-
mienia naturalnego MELLERUD. W celu usunięcia starych powłok 
po środkach do pielęgnacji oraz przeprowadzenia czyszczenia 
podstawowego należy stosować Środek do rozpuszczania tłusz-
czu, wosku i zabrudzeń MELLERUD! 

OCHRONA I PIELĘGNACJA PŁYTEK

RADA  

PROFESJO-

NALISTÓW! 
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Połysk dla każdej płytki. Wysokiej jakości preparat do pielęgnacji glazurowanych i nie-
glazurowanych płytek podłogowych, płytek podwójnie ciągnionych, płytek glinianych, 
klinkieru, łupków oraz płyt Solnhofen. Nadaje się również do podłóg z tworzyw sztucz-
nych oraz PCV. Zapewnia świeżość kolorów oraz połysk, trwale chroni przed brudem. 
Czyszczone posadzki nie pozostają śliskie. 

Środek pielęgnujący do płytek podłogowych MELLERUD5

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Pielęgnacja w naturalny sposób. Naturalne substancje pielęgnacyjne do czyszczenia 
i pielęgnacji płytek cotto, terrakoty i płytek glinianych. Mleczko do pielęgnacji Cotto 
MELLERUD zapewnia ochronę woskowanych powierzchni i równocześnie nadaje im 
lekki połysk. Dodać po prostu do wody – a potem możesz się długo czerpać radość ze 
swoich pięknych podłóg cotto. 

Mleczko do pielęgnacji Cotto MELLERUD 6

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Piękne fugi przez długi czas. Specjalny preparat do impregnacji przepuszczający parę 
wodną do wszystkich chłonnych materiałów do fugowania. Środek do impregnacji 
fug MELLERUD chroni przed wnikaniem zabrudzeń oleistych, tłustych i wodnistych jak  
również przed wilgocią. Redukuje powstawanie uporczywego kamienia wapiennego i  
innych osadów oraz ułatwia ich późniejsze czyszczenie tych powierzchni. Nadaje się do 
płytek ściennych i podłogowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Środek do impregnacji fug MELLERUD7

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Lśniące fugi. Higieniczna czystość w fugach między płytkami ściennymi i podłogowymi, 
płytkami klinkierowymi, przesłonami, płytkami elewacyjnymi w kształcie cegły oraz 
płytkami z kamieni naturalnych. Tłuste i oleiste zabrudzenia, zaschnięty brud, osady 
warstw ochronnych, pozostałości po gotowaniu i pieczeniu są bez szans w kontakcie 
z tym środkiem. 

8 Środek do  czyszczenia spoin MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Każdy rodzaj posadzki pod pełną kontrolą. Dzięki intensywnemu środkowi do czyszczenia 
podstawowego MELLERUD gruntownie i z łatwością usuniesz warstwy samopołyskujące 
oraz woskowe, stare warstwy ochronne, uporczywy brud, zaschnięty tłuszcz, zżółknienia, 
osady nikotyny, oleju i sadzy. Zapewnia on podstawową czystość na płytkach, kamieniu 
naturalnym, sztucznym i betonie, na posadzkach z tworzyw sztucznych i PCV jak również 
na lakierowanym drewnie i metalu. Nadaje się do czyszczenia podstawowego przed 
późniejszym nałożeniem środka pielęgnacyjnego. 

Intensywny środek do czyszczenia MELLERUD9

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Środek do czyszczenia płytek ściennych i 
podłogowych MELLERUD

10

Naturalnie czyste płytki ścienne i podłogowe. Aby dłużej cieszyć się naturalnym pięk-
nem powierzchni w łazience, toalecie i częściach mieszkalnych. Środek czyszczący 
do płytek ściennych i podłogowych MELLERUD działa szybko, głęboko i skutecznie,  
zwalcza plamy z wody i osady kamienia, pozostałości mydła i brud na krawędziach –  
zarówno podczas zwykłego utrzymywania czystości jak i pielęgnacji. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

M

M

M

M

M

M

6



OCHRONA I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI  
MARMUROWYCH I Z KAMIENIA NATURALNEGO 

NAJLEPSZE ŚRODKI DO WRAŻLIWYCH 
NATURALNYCH PRODUKTÓW 
Kamienie naturalne, takie jak marmur czy granit przed dziesięciolecia 
wyglądają elegancko, gdy od początku są profesjonalnie czyszczone i 
pielęgnowane. Niezależnie od tego, czy są szorstkie, matowe czy o wyso-
kim połysku.

Podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia naturalnego, również  
kamienie naturalne reagują w sposób wrażliwy na codzienne obciążenia 
przez czynniki występujące w gospodarstwie domowym lub czynniki 
środowiskowe. Środki do ochrony i pielęgnacji produktów z marmuru i 
kamieni naturalnych firmy MELLERUD opracowano specjalnie w celu 
zapewnienia optymalnej ochrony i pielęgnacji tychże powierzchni przed 
brudem, tłuszczem i olejami. Tylko odpowiednio dopasowany do 
materiału środek czyszczący pozwala podłogom, parapetom, stołom z 
marmuru czy blatom granitowym zachować piękny i zadbany wygląd. 

Materiały zawierające wapień, do których zali-
cza się również marmur, nie należy czyścić 
środkami zawierającymi kwasy. Każdy kwas – 

również kwasy owocowe, ocet czy kwasek cytry-
nowy – atakują kamień. W przypadku powierzchni 

polerowanych natychmiast pojawiają się matowe miejsca. Pod-
łogi naturalne bezpośrednio po ich ułożeniu należy zabezpieczyć 
przed plamami Impregnat do marmuru i kamienia naturalnego 
MELLERUD. 

Jeżeli naturalne kamienie zawierające wapień ze względu na  
zawarte w nich żelazo zabarwiają się na żółto, wówczas ten proces 
rdzewienia można powstrzymać, stosując Środek do czyszczenia 
płytek ceramicznych i kamionki MELLERUD. 

RADA  

PROFESJO-

NALISTÓW! 
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NAJLEPSZE ŚRODKI DO WRAŻLIWYCH 
NATURALNYCH PRODUKTÓW 

Efektywna ochrona i łatwa pielęgnacja. Środek do impregnacji powierzchni marmu-
rowych i z kamienia naturalnego MELLERUD należy nanosić na całkowicie czystą i 
suchą powierzchnię z marmuru, granitu, kamienia naturalnego i sztucznego, łupków, 
klinkieru oraz ceramiczną, cotto i piaskowca. Długofalowa ochrona przed wnikaniem 
zabrudzeń oleistych, tłustych i wodnistych. Łatwiej usunąć zacieki z wapienne i z wody. 

11 Impregnat do marmuru i kamienia naturalnego  
MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Nadaje powierzchniom dawny połysk. Po zastosowaniu środka do ochrony przed 
plamami, politura do powierzchni marmurowych MELLERUD zapewnia świeży  
połysk, również na starych parapetach, stołach czy ścianach z marmuru, kamienia 
naturalnego i sztucznego. Politura do powierzchni marmurowych MELLERUD za jednym 
razem czyści, pielęgnuje oraz chroni powierzchnie. Dodaje kolorom głębi i odświeża. 

Politura do marmuru MELLERUD12

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Połysk bez trudu. Do czyszczenia rutynowego i pielęgnacji wszelkiego rodzaju powierzch-
ni marmurowych – również polerowanych na wysoki połysk – jak również do powierzchni  
z kamieni naturalnych i sztucznych. Stosuj środek do czyszczenia i pielęgnacji  
powierzchni marmurowych MELLERUD np. do podłóg i schodów wewnątrz pomieszczeń.  
Najpierw po prostu przetrzyj podłogę, a następnie wypoleruj ją na wysoki połysk. Środek 
odświeża, zapobiega przyleganiu brudu, a czyszczone posadzki nie pozostają śliskie. 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji marmuru  
MELLERUD

13

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Powierzchnie granitowe w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych, w kuchni i 
łazience, na posadzkach, blatach kuchennych oraz parapetach trzeba czyścić i chronić. 
Substancje czynne odpowiednio dostosowane do kamienia naturalnego, jakim jest 
granit, za jednym razem czyszczą i pielęgnują powierzchnie. Kamień jest chroniony przed 
wysychaniem i trwale zachowuje swoje naturalne piękno. 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni  
granitowych MELLERUD 

14

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Zapewnia połysk, który pozostaje przez długi czas. Ochrona powierzchni narażonych 
na niszczenie w przypadku wszystkich powierzchni z kamienia naturalnego i sztucz-
nego, grubych ceramicznych płyt podłogowych, płytek ceramicznych i glinianych  
nieglazurowanych w wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Środek do pielęgnacji podłóg  
kamiennych z połyskiem MELLERUD pielęgnuje powierzchnie i wstrzymuje wnikanie 
brudu. W przypadku pierwszego zastosowania stosować w stanie nierozcieńczonym. W 
kolejnych zastosowaniach najzwyczajniej należy dodać do wody. Nadaje się również do 
czyszczenia podstawowego PCV. 

15 Pielęgnacja połyskowa posadzek kamionkowych  
MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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TRWAŁA OCHRONA 
DZIĘKI MELLERUD
Gres jest odporny na działanie mrozu, wysoce odporny na ścieranie 
oraz bardzo wytrzymały. Oferuje dużą różnorodność dekorów i najróż-
niejsze możliwości aranżacji. Jednakże gres jest podatny na plamy i 
brud. 

Polerowany gres wymaga szczególnej pielęgnacji. W porach mikro- 
wielkości, które podczas polerowania zostają oszlifowane i otwarte,  
osadzają się resztki zaprawy, klejów i brudu. Dlatego czyszczenie należy 
wspomóc mechanicznie przy pomocy środków do czyszczenia. 

Przed pierwszym zastosowaniem powierzchnię 
należy zawsze zabezpieczyć Impregnacja po-

wierzchi kamionkowych MELLERUD. W przypad-
ku stosowania zaprawy do fug wzbogaconej o two-

rzywa sztuczne, najpierw usunąć pozostałości z tworzyw przy 
pomocy Intensywny środek do czyszczenia  MELLERUD, a następ-
nie zabrudzenia zawierające wapień trzeba usunąć Środek do usu-
wania zamglenia cementowego MELLERUD. 

Ze względu na niską chłonność uszczelnianie powierzchni gresu 
prowadzi do zmiany wyglądu kamienia. Dlatego też nie należy  
stosować środków tworzących warstwy jak np. środki pielęgnacyjne 
zawierające woski i akrylany. 

OCHRONA I PIELĘGNACJA GRESU

RADA  

PROFESJO-

NALISTÓW! 
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Widoczna ochrona. Specjalny środek do ochrony przed plamami do gresów mato-
wych, naturalnych, polerowanych na wysoki połysk, o powierzchni strukturalnej, pro-
filowanych lub delikatnie szlifowanych. Chroni przed plamami oleistymi, tłustymi i  
wodnistymi. Środek do impregnowania gresów MELLERUD zapewnia najwyższej jakości  
ochronę przed plamami.

Impregnacja powierzchi kamionkowych MELLERUD16

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.

Łagodny, ale równocześnie skuteczny. Przy pomocy środka do czyszczenia i pielęgnacji 
gresów MELLERUD bez trudu usuniesz zabrudzenia z płytek gresowych o wysokim  
połysku oraz matowych, z płytek glazurowanych oraz błyszczących podłóg kamien-
nych. Przeznaczony do czyszczenia podstawowego oraz do wygodnego czyszczenia  
rutynowego. Czyści i nie zostawia smug ani zacieków. 

17 Środek czyszczący pielęgnujący do kamionki MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l.

M

M
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IMPREGNACJA I USZCZELNIANIE POWIERZCHNI 

OCHRONA PRZED BRUDEM, 
CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI I 
ŚCIERANIEM
Przez długie lata podłoga jest narażona na działanie różnych czynników 
niszczących takich jak brud, środki czyszczące, woda czy ścieranie. Na  
zewnątrz na cegłę klinkierową, bruk, cegłę i beton negatywnie wpływają 
również zjawiska pogodowe. W tym zakresie pomocne okazują się specjalne 
środki czyszczące do impregnowania i uszczelniania powierzchni MELLERUD. 

18 Impregnat do marmuru i kamienia naturalnego 
MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Efektywna ochrona i łatwa pielęgnacja. Środek do impregnacji powierzchni marmuro-
wych oraz z kamienia naturalnego MELLERUD należy nanieść oczyszczoną wstępnie, 
zupełnie czystą i suchą powierzchnię marmurową, granitową, z kamienia naturalnego 
i sztucznego, z łupków, klinkieru i materiałów ceramicznych, cotto oraz z piaskowca. 
Długofalowa ochrona przed zabrudzeniami tłustymi, oleistymi oraz wodnistymi. Środek 
łatwo usuwa kamień oraz zacieki z wody. 

M

Zawsze zalecamy impregnowanie powierzchni 
polerowanych z granitu, marmuru czy gresu. 

Materiałów polerowanych i glazurowanych nie  
                      wolno jednak nigdy uszczelniać. Ze względu na niski 
stopień chłonności tychże materiałów uszczelnienie nie może 
pozostać na powierzchni. Ze względu na wilgoć warstwa uszczel-
nienia ulega lekkiemu rozpuszczeniu - efektem tego są białe 
zacieki i plamy. 

RADA  

PROFESJO-

NALISTÓW! 
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Żywe kolory przez długi czas. Olej do klinkieru i powierzchni ceramicznych MELLERUD 
odświeża kolory i podkreśla strukturę klinkieru, cegieł, płyt betonowych, łupków i 
płyt prasowanych na sucho. Chroni przed brudem, powstawaniem plam oraz podkre-
śla naturalny charakter powierzchni i jest przeznaczony do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń. 

19 Olej do pielęgnacji cegieł klinkierowych i ceramiki 
MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

22 Środek do impregnacji betonu, bruku i płyt MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Skuteczny środek w walce z brudem. Specjalny środek do impregnacji wszystkich 
chłonnych powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego. Chroni powierzchnie przed  
wnikaniem zabrudzeń oleistych, tłustych i wodnistych oraz wilgoci. Nadaje się do płytek 
ściennych i podłogowych o otwartych porach, do płyt chodnikowych oraz tarasowych 
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Środek do impregnacji murów i fasad MELLERUD21

Zapobiega wilgoci i przedostawaniu się wody do powierzchni. Chroni przed ciężkimi 
opady deszczu, jest wodoodporny, bez zmniejszenia przepuszczalności pary wodnej. Do 
wszystkich porowatych i absorbujących naturalnych i sztucznych powierzchni z kamie-
nia, takich jak cegły, wapień, piaskowiec, cegły klinkierowe, marmur, lastryko, łupki, 
gliny i płytki cotto. Specjalnie stworzony dla tynków mineralnych i fasad betonowych. 

Produkt dostępny w opakowaniu 2,5 l. 

Skuteczna ochrona. Specjalny środek do ochrony przed plamami do gresów matowych, 
naturalnych, polerowanych na wysoki połysk, strukturalnych, profilowanych czy szlifo-
wanych. Chroni powierzchnie przed plamami oleistymi, tłustymi i wodnistymi. Środek 
do impregnacji gresów MELLERUD zapewnia najwyższej jakości ochronę przed plamami. 

23 Impregnacja powierzchi kamionkowych MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

24

Produkt dostępny w opakowaniu  
0,5 l oraz 2,5 l. 

Długotrwała ochrona i pielęgnacja. Bezbarwny i odporny na działanie wody. Długotrwa-
ła ochrona zapewniająca jedwabisty połysk. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń na wszelkiego rodzaju chłonnych kamieniach naturalnych i sztucznych – np. 
na łupkach, marmurach, piaskowcach, lastryko, kostce brukowej, klinkierze, betonie, 
płytach chodnikowych, itd. Wzmacnia barwy i struktury, zapobiega osadzaniu się brudu. 

Środek do utrwalania zamykającego posadzek
kamionkowych MELLERUD

Kolory pełne życia przed długi czas. Środek do wydobywania kolorów z powierzchni  
kamiennych MELLERUD podkreśla naturalną strukturę oraz ożywia barwy chłonnych 
kamieni naturalnych i sztucznych. Po zastosowaniu tego środka powierzchnie sprawiają 
wrażenie świeżych, jakby były mokre. Poza tym obniża podatność powierzchni na brud. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W szczególności nadaje się do  
kamieni betonowych o szorstkiej powierzchni. 

20 Środek do wydobywania kolorów z powierzchni  
kamiennych MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

M
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M
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1  Środek do rozpuszczania tłuszczu, wosku i zabrudzeń MELLERUD
Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

       Strona 4 

2  Środek do czyszczenia płytek ceramicznych i kamionki MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l oraz 2,5 l.
       Strona 4

3  Środek do usuwania zamglenia cementowego MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l oraz 2,5 l.
       Strona 4

4  Środek do usuwania zamglenia cementowego na marmurze  
       i kamieniu naturalnym MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Strona 4

5  Środek pielęgnujący do płytek podłogowych MELLERUD 
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 6

6  Mleczko do pielęgnacji cotto MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 6

7  Środek do impregnacji fug MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
       Strona 6

8  Środek do  czyszczenia spoin MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.
       Strona 6
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ZESTAWIENIE PRODUKTÓW

Zakres 
zastosowania Gres Cotto Granit

Beton/
pustak ścienny Marmur

Kamień  
naturalny

Płytki Klinkier

Czyszczenie
podstawowe

Czyszczenie  
na koniec prac  

budowlanych

Ochrona 

Pielęgnacja 

Czyszczenie  
rutynowe

M

2 3 9

11 18 19

31 92

167

1

17

92 8 1 2 9

6 1517

5 6 1517

2059000325

2059000059 
2059000066

2059000004 
2059000011

2059000981

2059000042

2004050047

2001001483

2059000332
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9  Intensywny środek do czyszczenia MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 6

10  Środek do czyszczenia płytek ściennych i podłogowych MELLERUD        
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 6

11  + 18  Impregnat do  marmuru i kamienia naturalnego MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.  
       Strona 8 + 11

12  Politura do marmuru MELLERUD 
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
       Strona 8

13  Środek do czyszczenia i pielęgnacji marmuru MELLERUD   
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 8

14  Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni granitowych MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 8

15  Pielęgnacja połyskowa posadzek kamionkowych MELLERUD 
       Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
       Strona 8

16  + 23  Impregnacja powierzchi kamionkowych MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
       Strona 10 + 12
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zastosowania Gres Cotto Granit
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pustak ścienny Marmur

Kamień  
naturalny

Płytki Klinkier

Czyszczenie
podstawowe

Czyszczenie  
na koniec prac  

budowlanych

Ochrona 

Pielęgnacja 

Czyszczenie  
rutynowe

2 4 9

11 18 2220
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117 18 20
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12 15

18 24

1 2 91 92 8 1 98
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5145 1715135

2059000301

2059000936

2059000875

2059000158

2059000950

2001001803

2059000318

2059001568
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17  Środek czyszczący i pielęgnujący do kamionki MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 10

19  Olej do pielęgnacji cegieł klinkierowych i ceramiki MELLERUD 
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 12

20  Środek do wydobywania kolorów z powierzchni kamiennych MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
       Strona 12

21  Środek do impregnacji murów i fasad MELLERUD   
     Produkt dostępny w opakowaniu 2,5 l. 
       Strona 12

22  Środek do impregnacji betonu, bruku i płyt MELLERUD
     Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
       Strona 12

24  Środek do utrwalania zamykającego posadzek kamionkowych MELLERUD          
     Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l oraz 2,5. 
       Strona 12
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WSKA-

ZÓWKA!
W przypadku podanych produktów chodzi o zalecenia do sto-
sowania. W przypadku konkretnych zastosowań trzeba zawsze 
zawracać uwagę na określone powierzchnie oraz na informa-
cje na etykietach. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody 
powstałe na skutek błędów dot. zastosowania. 

2059000943

2059000035

2001001179

2001000172

2001001469

2059000189 
2001003340

15


