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Od 30 lat konsumenci kojarzą z nazwą MELLERUD
wysokiej jakości produkty przeznaczone do czyszczenia,
pielęgnacji oraz ochrony. Historia firmy rozpoczęła się
w momencie, gdy koniecznym się stało, by opracować
wydajne produkty do usuwania zabrudzeń wymagających
specjalnego traktowania. Produkty, które są podobne
do uniwersalnych środków czyszczących, ale dodatkowo
chronią powierzchnię materiału oraz środowisko naturalne. W siedzibie firmy znajdującej się w Brüggen nad Dolnym Renem 100 pracowników produkuje dzisiaj ponad
200 różnych wyspecjalizowanych środków czyszczących i
do pielęgnacji, przeznaczonych do stosowania w mieszkaniach, domach, garażach, warsztatach oraz w ogrodzie.
Wszystkie produkty są wytwarzane według własnych
receptur. Przestrzegając surowych standardów jakości i
bezpieczeństwa obowiązujących w MELLERUD, firmowe
laboratorium stale pracuje nad rozwojem nowych produktów oraz optymalizacją istniejących.
Heinz Riedel, założyciel firmy

”CZYSTA SPRAWA,
GDY OD 30 LAT SWOJĄ TWARZĄ
FIRMUJE SIĘ MARKĘ.“
Niestety nie wszystkie produkty są już dostępne w Polsce.
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”A OTO POWODY, BY
STOSOWAĆ NATURALNE ŚRODKI
CZYSZCZĄCE FIRMY MELLERUD.“

1. Naturalne środki czyszczące MELLERUD nie zawierają
formaldehydu, fosforu oraz chloru W całości są produkowane bez barwników oraz środków kompleksujących, które z trudem ulegają biologicznemu rozpadowi.
2.	
Do naszych receptur wykorzystywane są tylko naturalne kwasy, sole, woski oraz oleje.
3.	
Zamiast syntetycznych rozpuszczalników stosuje się
bioalkohol.
4.	
Wszystkie wykorzystywane środki powierzchniowo czynne
wyprodukowano w 100 % na bazie surowców odnawialnych.
5.	
Jeżeli konieczne okazuje się użycie substancji zapachowych, wówczas stosuje się naturalne olejki
perfumeryjne lub substancje zapachowe zgodne z
kryteriami Öko-Test.
6.	
Dla nas jest oczywiste, że wszystkie materiały i
opakowania można w 100 % poddać recyclingowi,
a zastosowane środki powierzchniowo czynne łatwo,
szybko i całkowicie ulegają biodegradacji.
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BADANIA I ROZWÓJ NAD
EKOLOGICZNĄ ALTERNATYWĄ
Dla MELLERUD produkcja skutecznych i równocześnie
ekologicznych środków czystości stanowi integralną część
filozofii przedsiębiorstwa. Już od dawna zamierzaliśmy wprowadzić do naszej oferty alternatywne bioprodukty, stanowiące tym samym uzupełnienie naszych znanych, wysoce skutecznych specjalnych środ-

Dom od str. 8
Środek do pielęgnacji mebli drewnianych 0,5 l
Szare mydło w płynie 1,0 l
Preparat do mycia podłóg 1,0 l
Środek myjący do laminatów 1,0 l
Środek myjący do podłóg drewnianych i korkowych nadający
połysk 1,0 l
Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów 0,5 l 1
Środek do szybkiego usuwania osadów wapiennych 0,5 l
Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych 0,5 l 1
Środek do czyszczenia powierzchni kuchennych 0,5 l 1
Preparat do trudnych zabrudzeń 0,5 l
Środek do czyszczenia szkła - koncentrat 0,5 l

Łazienka i ubikacja od str. 18

Środek do usuwania osadów moczowych i kamienia 1,0 l 2
Pielęgnacyjny środek czyszczący do łazienek i sanitariatów 0,5 l 1

ków czystości i środków do pielęgnacji. Ze względu
na fakt, że nie do każdego problemu związanego z
czyszczeniem i pielęgnacją można zaproponować
skuteczne rozwiązanie na bazie naturalnej, to w
przypadku bio-produktów staraliśmy się zadbać o to,
co tylko możliwe. Na rzecz środowiska naturalnego
założyliśmy w pojedynczych przypadkach, że konieczne
mogą się okazać dłuższe czasy działania preparatów,
nieznaczne wsparcie mechaniczne oraz wyższe stężenia
substytutów naturalnych, by w ten sposób móc osiągnąć optymalny rezultat. Wszystko to, by zaoferować
skuteczne i dobrze działające ekologiczne środki
czystości, utrzymujące dotychczasowy uznany poziom

Pleśń od str. 20

jakości firmy MELLERUD.

Środek do usuwania pleśni 0,5 l*

Ogród i podwórko od str. 22
Środek do usuwania wodorostów i mchu 0,5 l 1*
Środek do czyszczenia mebli ogrodowych 0,5 l 1
Środek do czyszczenia tarasów i balkonów 1,0 l
Środek do mycia rąk 0,5 l 1

Dostępny również jako butelka do ponownego napełniania 1,0 l
Dostępny również jako duże opakowanie 2,5 l
* Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.
1
2
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Środek do pielęgnacji mebli drewnianych MELLERUD

DOM
Nowoczesne wyposażenie mieszkania i urządzenia gospodarstwa domowego są szczególnym wyzwaniem dla produktów czyszczących.
Obowiązuje zasada: im bardziej wyposażenie
domu jest niezwykłe czy ekskluzywne, tym
więcej potrzebuje pielęgnacji. Niejednokrotnie
nie wystarczy używać uniwersalnego środka
czyszczącego, bo stosując takie materiały i
powierzchnie szybko zmatowieją i będą brzydko
wyglądać. Szczególną uwagę należy zwrócić nie
tylko na możliwie jak najlepszą pielęgnację – przynajmniej tak samo ważna jest tolerancja na bio-

Zwykła pielęgnacja i skuteczna ochrona. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna: niezależnie od tego, czy jasne, ciemne,
stare czy nowe. Chroni przed codziennymi czynnikami powodującymi niszczenie i bez problemu usuwa kurz, jak i odciski palców. Zawarty w nim wosk pszczeli trwale pielęgnuje materiały.
Drewno jest chronione przez wysychaniem oraz przez długi
czas zachowuje naturalną barwę i połysk.
Zastosowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć. Na czyszczoną powierzchnię nanieść
cienką warstwą produktu i wypolerować suchą szmatką. W przypadku wrażliwych powierzchni lakierowanych najpierw spryskać
ściereczkę, a następnie
równomiernie nanieść
na czyszczoną powierzchnię i polerować,
aż znikną smugi.

logiczne substancje czynne. Wtedy tak naprawdę
można się dobrze czuć w domu. Dla większości
problemów związanych z utrzymaniem czystości właśnie wśród bio-produktów MELLERUD
znajdziesz odpowiednie rozwiązanie: czyste i
naturalne.
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Szare mydło w płynie MELLERUD

Preparat do mycia płytek MELLERUD

Delikatne czyszczenie oraz trwała pielęgnacja. W szczególności
nadaje się ono do łagodnego czyszczenia glazurowanych i
nieglazurowanych płytek podłogowych, kamienia naturalnego,
posadzek z kamienia sztucznego, parkietu i laminatów.
Podłoga jest odświeżona i długo zachowuje swój naturalny
blask. A ponieważ preparat nie zawiera wosku, po czyszczeniu
podłoga nie jest śliska.

Ściany i podłogi pod pełną kontrolą. Preparat skutecznie i
trwale usuwa brzydko wyglądające osady. Kombinacja substancji czynnych na bazie surowców odnawialnych chroni
materiały i pozostawia blask bez smug. Środek do czyszczenia
ścian i podłóg MELLERUD nadaje się w szczególności do płytek
ceramicznych (glazurowane lub nieglazurowane), gresów oraz
błyszczących podłóg kamiennych oraz kamienia naturalnego.

Zastosowanie:
40-50ml preparatu dodać do 10 litrów letniej wody i dobrze
wymieszać. Zgodnie z dotychczasowym sposobem pielęgnacji
przemyć równomiernie powierzchnię ścierką lub szmatką.
Ponowne polerowanie nie jest konieczne, gdyż blask powstaje
samoistnie.

Zastosowanie:
Ok. 60ml preparatu dodać do 10 litrów letniej wody i dobrze
wymieszać. Nanieść równomiernie ścierką lub szmatką, a
następnie zgodnie z dotychczasowym sposobem pielęgnacji
przemyć czyszczone powierzchnie. W przypadku uporczywych
zabrudzeń preparat nanosić bez rozcieńczenia, odczekać chwilę,
a następnie przetrzeć szczotką lub gąbką. Następnie spłukać
czystą wodą.
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Środek myjący do laminatów MELLERUD
Łatwe i przyjemne czyszczenie laminatów. Za jednym razem
czyści i pielęgnuje wszystkie rodzaje laminatów, jak również
panele ścienne i sufitowe. Środek do czyszczenia laminatów
MELLERUD bez problemu usuwa brud, kurz, ślady obcasów,
warstwy tłuszczu czy oleju. Połączenie substancji naturalnych
nadaje podłodze zadbany wygląd i dodatkowo chroni ją przed
wilgocią przy krawędziach.
Zastosowanie:
Ok. 30-40 ml preparatu dodać do wiadra ciepłej wody. Dobrze
wymieszać. Nanieść ścierką i zgodnie z dotychczasowym
sposobem pielęgnacji przetrzeć podłogę. W przypadku
powstawania smug i zacieków zwiększyć ilość dozowanego
preparatu. Nie wycierać do sucha – pozwolić podłodze
wyschnąć. Połysk pojawi się samoistnie.
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Środek myjący do podłóg drewnianych i
korkowych nadający połysk MELLERUD
Doskonały połysk bez naruszania materiału. Środek do
czyszczenia parkietów i wykładziny korkowej MELLERUD zapewnia łagodną i długotrwałą pielęgnację parkietu, podłóg
drewnianych i wykładziny korkowej. W szczególności nadaje
się do czyszczenia powierzchni uszczelnionych oraz woskowanych. Naturalne substancje ożywiają kolory i przeciwdziałają
gromadzeniu się brudu. Regularne stosowanie zapobiega
przedwczesnemu pociemnianiu i blaknięciu parkietu oraz
wykładziny korkowej.
Zastosowanie:
Ok. 125-150 ml preparatu dodać do 10 litrów ciepłej wody.
Dobrze wymieszać. Równomiernie nanosić ścierką i zgodnie z
dotychczasowym sposobem pielęgnacji przemyć powierzchnię.
Nie wycierać do sucha – pozwolić podłodze wyschnąć. Połysk
pojawi się samoistnie. W przypadku powstawania smug
zmniejszyć dozowanie.
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Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów MELLERUD
Nieprzyjemne zapachy nie mają szans. Za jednym razem czyści
i pozostawia przyjemny zapach. Skutecznie usuwa źródło
powodujące smród z odchodów, moczu i wymiocin, a tym samym związany z nimi nieprzyjemny zapach. Mikroorganizmy
zawarte w tej substancji czyszczącej trwale zastępują nieprzyjemne zapachy. Preparat nadaje się do stosowania na wszelkich powierzchniach i posadzkach. Skutecznie usuwa brzydkie
zapachy w śmietnikach oraz pojemnikach na odpady.
Zastosowanie:
Zabrudzenia stałe należy najpierw zebrać papierowym ręcznikiem.
Biologicznym środkiem do usuwania nieprzyjemnych zapachów
obficie spryskać zabrudzone powierzchnie i
równomiernie rozprowadzić. Odczekać ok. 30
minut. W przypadku
chłonnych powierzchni
takich jak fugi czy tynk
należy odczekać dłużej,
najlepiej pozostawić przez
noc. Następnie przetrzeć
czystą wodą. W celu
pozbycia się nieprzyjemnych
zapachów,
śmietniki i kontenery
spryskać preparatem i
odczekać, aż zacznie
działać.
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Środek do szybkiego usuwania osadów wapiennych
MELLERUD
Skuteczna ochrona i dłuższa żywotność urządzeń. Skutecznie i
całkowicie usuwa osady wapienne. Kombinacja naturalnych
kwasów długofalowo chroni materiały powierzchniowe. Podczas
czyszczenia nie powstają nieprzyjemne opary. Ten biologiczny
środek do szybkiego usuwania osadów wapiennych nadaje się
do czyszczenia np. ekspresów do kawy, żelazek parowych,
czajników bezprzewodowych i pralek.
Zastosowanie:
Małe urządzenia (np. czajniki bezprzewodowe, żelazka):
Dozowanie: ok. 60 ml preparatu dodać do 250 ml wody. Mieszankę wlać do zbiornika na wodę, podgrzać do ok. 60°C,
odstawić i odczekać ok. 15 minut. Wylać i przepłukać czystą
wodą.
Ekspresy do kawy:
Dzbanek napełnić ok. ¼ l wody, dodać ok. 60 ml odkamieniacza.
Wlać do zbiornika na wodę urządzenia. Włączyć urządzenie.
Odczekać, aż połowa wody przejdzie do dzbanka. Wyłączyć i
odczekać 15 minut. Ponownie włączyć i pozwolić przejść reszcie
wody. Przepłukać 2 dzbankami
czystej wody.
Pralka:
½ butelki użyć na jedno
napełnienie pralki wodą.
Podgrzać do 40°C stopni.
Odczekać 1 godzinę. Włączyć
program pranie główne. W
połowie programu wyłączyć.
Ponownie odczekać godzinę.
Kontynuować program prania
głównego. Włączyć płukanie.
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Środek do czyszczenia tworzyw sztucznych MELLERUD

Preparat do trudnych zabrudzeń MELLERUD

Efektywny środek w walce z uporczywym brudem. Gruntownie i
z pożytkiem dla środowiska naturalnego czyści wszystkie
powierzchnie z tworzyw sztucznych. Możliwości zastosowania
są różnorodne: od czyszczenia mebli i rolet do czyszczenia
wnętrza samochodu, łódek i desek surfingowych. Środek do
czyszczenia tworzyw sztucznych MELLERUD skutecznie usuwa
brud, kurz i inne osady i naloty. Wysychanie
powierzchni bez pozostawienia smug oraz
efekt antystatyczny pozwalają materiałom
dłużej zachować czystość.

Specjalista od połysku. Usuwa uporczywy brud, zaschnięte
resztki jedzenia, stare osady i naloty wapienne. Pozostawia
świeży zapach i błysk na powierzchni. Nadaje się do stali szlachetnej, ceramiki, szkła i tworzywa sztucznego. Wysychanie
powierzchni bez pozostawienia smug powoduje, że powierzchnie są dłużej czyste.

Zastosowanie:
Po prostu równomiernie spryskać czyszczoną
powierzchnię. Chwilę odczekać. Następnie
ściereczką lub gąbką zebrać rozpuszczony
brud. Potem przetrzeć powierzchnię wilgotną
ściereczką.

Zastosowanie:
Nanieść bezpośrednio na czyszczone powierzchnie lub na wilgotną
gąbkę i rozprowadzić. Chwilę odczekać. Następnie
przetrzeć gąbką, ściereczką lub szczoteczką.
Spłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką.

Środek do czyszczenia powicrzchni kuchennych MELLERUD

Środek do czyszczenia szkła – koncentrat MELLERUD

Zapewnia w kuchni świeżość i błysk. Łagodnie i skutecznie
usuwa tłuszcz, brud i uporczywe zabrudzenia. Czyści dzięki naturalnej sile sody i nadaje się do powierzchni z kompozytów,
stali szlachetnej, drewna, szkła i ceramiki. Bez problemu i za
jednym razem można czyścić wszystkie części kuchni.

Przejrzysty blask pozbawiony smug. Preparat idealny do czyszczenia okien, luster, mebli ze szkła i ram obrazów. Gwarantuje
czystość i ochronę powierzchni, nie pozostawiając na niej zacieków. Wysychanie powierzchni bez pozostawienia smug oraz
efekt zapobiegający osiadaniu pary zapewniają klarowność powierzchni.

Zastosowanie:
Równomiernie
spryskać
czyszczone
powierzchnie. Chwilę odczekać. Następnie
ściereczką lub gąbką zebrać rozpuszczony
brud. Potem przetrzeć powierzchnię wilgotną
ściereczką.
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Zastosowanie:
50 ml preparatu dodać do wiadra z letnią wodą (5 litrów) i
dobrze wymieszać. Roztwór czyszczący nanosić
kolistymi ruchami. Wytrzeć ściereczką do sucha
lub zebrać zbierakiem. W przypadku uporczywych
plam preparat nanosić bez rozcieńczenia i
chwilę odczekać. Dokładnie przetrzeć lekko
wilgotną gąbką lub ściereczką. W przypadku
wrażliwych powierzchni stosować tylko w stanie
rozcieńczonym.
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Środek do usuwania osadów moczowych i kamienia MELLERUD

ŁAZIENKA I UBIKACJA
Łazienka i ubikacja to bardzo wrażliwe
części domu, szczególnie jeśli chodzi o czyszczenie. Zarazki i bakterie stanowiące zagrożenie dla zdrowia mogą być z łatwością przenoszone przez skórę. O lepszym samopoczuciu
współdecydują także czysta i higieniczna kabina
prysznicowa i ubikacja. Dlatego też wymogi stawiane środkom czystości stosowanym do sanitariatów są równie wysokie: mają skutecznie zwal-

Pełna moc czyszczenia przy zwykłym zastosowaniu. Usuwa
samodzielnie kamień moczowy, osady wapniowe, mydlane i
plamy rdzy. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia
higieniczną czystość w łazience i toalecie.
Zastosowanie:
W zależności od stopnia zabrudzenia 1-2 filiżanki środka
(200-250ml) bez rozcieńczenia wlać do WC, bidetu itd. Odczekać i następnie doczyścić szczotką lub gąbką
do szorowania. Następnie dobrze spłukać
wodą. W razie większych zabrudzeń oraz uporczywych osadów procedurę powtórzyć i wydłużyć czas działania.

czać uporczywe osady z kamienia, chronić
czyszczone powierzchnie i ulegać rozkładowi
biologicznemu. Intensywny środek do czyszczenia łazienki i ubikacji oraz Środek do usuwania
osadów moczu i wapnia MELLERUD to dwa produkty, które spełniają najwyższe wymogi jakościowe: zarówno w zakresie higieny, jak również
tolerancji na czynniki środowiska naturalnego.

Pielęgnacyjny środek czyszczący do łazienek i sanitariatów MELLERUD

Siła czyszczenia z połyskiem. Czyści na bazie kombinacji
kwasów organicznych. Usuwa szybko i skutecznie uporczywe
plamy, resztki mydła i rdzę. Zapewnia piękny blask na płytkach
i armaturze. Wysychanie powierzchni bez pozostawienia smug
zapobiega powstawaniu osadów.
Zastosowanie:
Nanosić bez rozcieńczenia na czyszczoną
powierzchnię. Po krótkim czasie spłukać wodą.
W przypadku uporczywych osadów po rozpyleniu wytrzeć gąbką, spłukać lub przetrzeć
wilgotną ściereczką.
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Środek do usuwania pleśni MELLERUD

PLEŚŃ
Pleśń w domu to zawsze poważna sprawa.
Wszystkie spory pleśni są w dużych stężeniach szkodliwe dla zdrowia i mogą wywoływać reakcje alergiczne. Pleśń tworzy się
przede wszystkim tam, gdzie wilgoć wniknęła w ściany, podłogę, sufit czy meble. Tam
pleśń zawsze znajdzie doskonałe środowisko do rozwoju. Duży problem w walce z
pleśnią to fakt, iż tworzy się najczęściej
tam, gdzie początkowo trudno ją znaleźć.
Jeżeli da się zauważyć ciemne plamy, wówczas należy podjąć działanie szybkie i skuteczne. Środek do usuwania pleśni MELLERUD to dobra alternatywa dla użytkowników,
którzy w sposób szczególny chcą się przyczynić do ochrony środowiska.

Efektywna ochrona przed pleśnią. Działa samoczynnie dzięki
zawartości tlenu aktywnego. Głęboko, skutecznie i długofalowo
usuwa pleśń, grzyb, wilgotne plamy, bakterie i zarodniki.
Działa natychmiast. Środek do usuwania pleśni MELLERUD
nadaje się tapet, tynku, murów, fug, płytek, drewna, kamienia, tworzywa sztucznego i tkanin. Działa dezynfekująco na
części dotknięte pleśnią. Nie zawiera chloru i posiada neutralny
zapach. Szczególnie zalecany do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach i pokojach dla dzieci. Usuwa
także błony biologiczne wokół armatury, wylewów i w kabinach prysznicowych
Zastosowanie:
Nie czyścić wstępnie zapleśniałych powierzchni.
Spryskać równomiernie
i odczekać przynajmniej
1 godz. W przypadku
silnego
zapleśnienia
pozostawić na dłużej
(najlepiej na całą noc).
Następnie
oczyścić
miękką szczotką lub
gąbką, zebrać resztki.
Gruntownie wytrzeć wilgotną gąbką lub ścierką.

Produktów biobójczych należy używać
z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem przeczytać
ulotkę i informacje dotyczące produktu.
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Środek do usuwania wodorostów i mchu MELLERUD

OGRÓD I PODWÓRKO
Zadbany ogród to sporo pracy, ale również
sporo radości. Jednakże nie o każdej porze
roku można się zawsze o niego troszczyć w
jednakowy sposób. W skutek zabrudzeń
spowodowanych przez różne warunki pogodowe: parapety, płoty, płyty zewnętrzne i
meble ogrodowe wyglądają po pewnym
czasie po prostu brzydko. Dlatego poszukuje się ciągle środków czyszczących, które

Samoczynnie i długofalowo usuwa wodorosty, mech i inne zielone naloty ze wszystkich powierzchniach. Doskonale nadaje się
do parapetów, donic, rzeźb, mebli ogrodowych i płotów. Nawet
najbardziej oporne na czyszczenie zielone naloty są łatwo usuwane. Chroni zabezpieczane powierzchnie na przyszłość.
Zastosowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć. Dokładnie i równomiernie spryskać
czyszczone powierzchnie. Nie płukać dodatkowo wodą.
Odczekać przynajmniej 24 godz. Następnie – jeżeli będzie
konieczne – usunąć resztki twardą szczotką lub miotłą bądź
ewentualnie przetrzeć na mokro. Przed czyszczeniem
powierzchnia musi być sucha.

skutecznie chronią powierzchnie, usuwając
z nich takie zabrudzenia jak: wodorosty,
mech lub inne osady. A ponieważ stosowanie środków ma miejsce na zewnątrz, to jest
to bardzo ważne, by stosować łagodne i
ekologiczne substancje czyszczące. Produkty ekologiczne MELLERUD z segmentu ogród i
podwórko to rozwiązania odpowiednie dla
Twoich potrzeb: wszystkie prace można załatwić z czystym sumieniem.

Produktów biobójczych należy używać
z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem przeczytać
ulotkę i informacje dotyczące produktu.
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Środek do czyszczenia mebli ogrodowych MELLERUD

Środek do mycia rąk MELLERUD

Usuwa wszelkie rodzaje brudu i osadów. Nadaje się do
wszelkich rodzajów mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych,
plecionki z tworzyw sztucznych, szkła, lakierowanego drewna i
metalu. Zawarte w nim komponenty pielęgnacyjne chronią powierzchnię materiałów. Wysychanie powierzchni bez pozostawienia smug oraz efekt antystatyczny pozwalają materiałom
dłużej zachować czystość.

Łagodny środek do mycia rąk. Czyści głęboko i chroni skórę.
Szybko i pewnie rozpuszcza uciążliwe zabrudzenia takie, jak,
oleje, tłuszcze, smary, ziemia i farby. Idealnie nadaje się do
czyszczenia rąk po pracy w ogrodzie. A jako naturalny czynnik
nawilżający pomaga się skórze zregenerować. Dodatkowo
odtłuszcza. Może być stosowany jako środek do pielęgnacji
rąk przez profesjonalistów np. w zakładach malarskich i samochodowych.

Zastosowanie:
Równomiernie spryskać na czyszczone
powierzchnie. Chwilę odczekać. A następnie
miękką szczotką lub gąbką zebrać resztki
brudu. Na koniec spłukać powierzchnię
czystą wodą.

Zastosowanie:
Ręce lekko zwilżyć. Naciskając na dozownik nanieść
odpowiednią ilość środka na powierzchnię dłoni. Wcierać w ręce,
aż brud się rozpuści. Następnie dokładnie spłukać wodą.

Środek do czyszczenia tarasów i balkonów MELLERUD
Widoczna czystość na kamieniach i fugach. Łagodnie, ale
skutecznie brud i osady wapienne. Nadaje się do czyszczenia
chodników, balkonów i tarasów. Chroni i pielęgnuje powierzchnie
wykonane z najróżniejszych materiałów: od kamienia naturalnego i sztucznego przez granit do ceramiki.
Zastosowanie:
Preparat nanosić w stanie nierozcieńczonym
lub rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3.
Odczekać chwilę, ale nie pozwolić przyschnąć.
Następnie przetrzeć powierzchnię twardą
gąbką lub szczotką i gruntownie zmyć wodą.
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Dalsze informacje na stronie

WWW.MELLERUD.DE
Tam, w naszej bibliotece multimedialnej
uzyskasz pomocne wskazówki dotyczące
stosowania produktów. Również w poradniku ds. plam znajdziesz ważne informacje na

”CZYSTA SPRAWA,
GDY OD 30 LAT SWOJĄ TWARZĄ
FIRMUJE SIĘ MARKĘ.“

temat problemów i rozwiązań związanych z
czyszczeniem, pielęgnacją oraz ochroną i
zabezpieczaniem przed plamami.
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Z firmy MELLERUD
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen/Niederrhein
Niemcy
tel.: +49 (0) 21 63 – 950 90-0
faks: +49 (0) 21 63 – 950 90-120
service@mellerud.de
www.mellerud.de
Wyłączny Dystrybutor w Polsce:
MoTip Dupli Polska sp. z o.o.,
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20b,
55-080 Kąty Wrocławskie
071/ 387 86 76
motipdupli@motipdupli.pl
www.motipdupli.pl

2900630201

Inne specjalistyczne produkty znajdziesz na www.mellerud.de
oraz w innych materiałach informacyjnych

