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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 czysz-

czących, ale 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 użycia w mieszkaniach, do-

mach, garażach, warsztatach oraz ogrodzie. Wszystkie produk-

ty są wytwarzane według własnych receptur. Przestrzegając 

surowych standardów jakości i bezpieczeństwa obowiązują-

cych 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.“ 
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SPIS TREŚCIZAWSZE DOBRY WYBÓR

Do każdego zadania potrzeba prawdziwego specjalisty – to naj-

większa zaleta MELLERUD. Szybko i pewnie kontrolujesz 

wszystkie strefy, które mogą przysparzać problemy w domu i 

wokół niego. Niezależnie od tego, czy chodzi o pleśń na fu-

gach, plamy rdzy na płytkach tarasowych czy o zielone naloty 

na ścianie domu: MELLERUD zawsze proponuje optymalne 

rozwiązanie. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych 

uniwersalnych środków czyszczących, specjalne produkty 

czyszczące są doskonale dostosowane do zabrudzeń na po-

wierzchniach. Usuwają zabrudzenia skutecznie i długofalowo. 

Mimo tego MELLERUD gwarantuje coś o wiele więcej: dla sze-

rokiej gamy wrażliwych materiałów przygotowaliśmy specjalne 

środki do pielęgnacji i ochrony. Chronią strukturę i pozwalają 

zachować wysoką jakość. W szczególności uwagę zwracamy 

nie tylko na wysoką jakość, lecz również na dobrą tolerancję 

produktu przez człowieka i środowisko naturalne. W przeważa-

jącej większości naszych substancji czynnych opieramy się na 

surowcach odnawialnych, jak również na surowcach niebudzą-

cych żadnych zastrzeżeń pod kątem zdrowotnym. Wszystkie 

materiały opakowaniowe można w 100% poddać recyclingo-

wi. Dlatego też całkowicie możesz zaufać sile i skuteczności 

produktów MELLERUD Classic. 

Nie wszystkie produkty są już dostępne w Polsce.
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OCHRONA I PIELĘGNACJA  
KAMIENIA I CERAMIKI

PŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNY

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

Środek pielęgnujący do płytek  
podłogowych MELLERUD

2

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

Mleczko do  pielęgnacji cotto MELLERUD 3

Skuteczny środek w walce z brudem. Do impregnacji  
wszystkich chłonnych powierzchni z kamienia natural-
nego i sztucznego. Środek do impregnacji betonu, bruku 
i płyt MELLERUD 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 zasto-
sowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

1 Środek do impregnacji betonu, bruku  
i płyt MELLERUD

Posadzki z terakoty, marmuru czy gresu to już 

coś szczególnego. Dobrze zadbane i wypielę-

gnowane potrafią przykuwać uwagę. Dlatego też 

dumny z nich właściciel powinien zwrócić szcze-

gólną uwagę i zadbać o ich pielęgnację. W prze-

ciwnym razie często się zdarza, że farby blakną 

lub powierzchnia ulega uszkodzeniu. Aby nie 

dochodziło do takich sytuacji, firma MELLERUD 

przygotowała obszerną paletę produktów do 

pielęgnacji wszystkich rodzajów ceramiki i ka-

mienia naturalnego. Oprócz sprawdzonych już 

środków do czyszczenia podstawowego, gama 

naszych produktów obejmuje środki do pielę-

gnacji i ochrony, przeznaczone do impregnowa-

nia, uszczelniania powierzchni oraz podkreśla-

nia kolorów. Są one nieskomplikowane podczas 

stosowania, a specjaliści MELLERUD gwarantują 

Ci długotrwałą radość ze swoich eleganckich 

wykładzin podłogowych. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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PŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNYPŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNY

Maksymalna czystość. Dokładne czyszczenie podstawo-
we płytek, płytek podwójnie ciągnionych, gresu oraz 
innych rodzajów ceramicznych płytek podłogowych, jak 
również do kamienia naturalnego nie zawierającego wap-
nia oraz do różnych rodzajów granitu, łupków, kwarcytów, 
porfirów i bazaltu. Przeznaczony do użytku w kuchni, ka-
binach prysznicowych. 

Środek do czyszczenia płytek ceramicznych 
i kamionki MELLERUD 

8

Skuteczna ochrona. Specjalny środek do ochrony przed 
plamami do gresów matowych, naturalnych, polerowa-
nych na wysoki połysk, strukturalnych, profilowanych czy 
szlifowanych. Chroni powierzchnie przed plamami oleisty-
mi, tłustymi i wodnistymi. Środek do impregnacji gresów 
MELLERUD zapewnia najwyższej jakości ochronę przed 
plamami. 

Impregnacja powierzchi kamionkowych 
MELLERUD

5

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

Środek do impregnacji fug MELLERUD9

Łagodny, ale równocześnie skuteczny. Przy pomocy środka 
do czyszczenia i pielęgnacji gresów MELLERUD bez trudu 
usuniesz zabrudzenia z płytek gresowych o wysokim po-
łysku oraz matowych, z płytek glazurowanych oraz błysz-
czących podłóg kamiennych. Do czyszczenia rutynowego 
oraz do zabezpieczenia przed zabrudzeniami tłustymi i 
oleistymi należy stosować środek do impregnacji gresów 
MELLERUD. 

Środek czyszczący i pielęgnujący
do kamionki MELLERUD

6

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

7 Środek do rozpuszczania tłuszczu,
wosku i zabrudzeń MELLERUD

Kolory pełne życia przed długi czas. Środek do wydoby-
wania kolorów z powierzchni kamiennych MELLERUD pod-
kreśla 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. 

4 Środek do wydobywania kolorów z  
powierzchni kamiennych MELLERUD

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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PŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNYPŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNY

Przywraca powierzchni dawny połysk. Po zastosowaniu 
środka do ochrony przed plamami, politura do po-
wierzchni 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 powierzch-
nie. Nadaje kolorom głębię i je odświeża.

Politura do marmuru MELLERUD14

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

Środek do czyszczenia i pielęgnacji 
powierzchni granitowych MELLERUD 

11

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

Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
marmuru MELLERUD 

15

Dzięki intensywnemu środkowi do czyszczenia podstawo-
wego MELLERUD gruntownie i z łatwością usuniesz war-
stwy samo-połyskujące oraz woskowe, stare warstwy 
ochronne, uporczywy brud, zaschnięty tłuszcz, zżółknie-
nia, osady nikotyny, oleju i sadzy. Zapewnia on podsta-
wową czystość na płytkach, kamieniu naturalnym, sztucz-
nym i betonie, na posadzkach z tworzyw sztucznych i PCV, 
jak również na lakierowanym drewnie i metalu. Nadaje się 
do czyszczenia podstawowego, przed późniejszym nało-
żeniem środka pielęgnacyjnego. 

Intensywny środek do czyszczenia  
MELLERUD 

12

13 Olej do pielęgnacji cegieł klinkierowych
i ceramiki MELLERUD 

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

10 Środek do  czyszczenia spoin MELLERUD

Żywe kolory przez długi czas. Olej do klinkieru i powierzch-
ni ceramicznych MELLERUD odświeża kolory i podkreśla 
strukturę klinkieru, cegieł, płyt glinianych i podwójnie 
ciągnionych, łupków oraz płyt prasowanych na sucho. 
Chroni przed brudem, powstawaniem plam oraz podkreśla 
naturalny charakter powierzchni i jest przeznaczony do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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PŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNYPŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNY

Usuwa każdą plamę. Pomocna do ręcznego czyszczenia 
podłóg oraz usuwania zacieków cementowych oraz wo-
sku. Specjalna włóknina do szorowania gwarantuje do-
skonałe rezultaty. 

Specjalna gąbka do szorowania MELLERUD20Środek do impregnacji murów i fasad 
MELLERUD

17

Długotrwała ochrona i pielęgnacja. Bezbarwna i odporna 
na działanie wody, długotrwała ochrona zapewniająca 
jedwabisty połysk. Do zastosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz pomieszczeń, na wszelkiego rodzaju chłonnych 
kamieniach naturalnych i sztucznych – np. na łupkach, 
marmurach, piaskowcach, lastryko, płytach Solnhofen, 
betonie płukanym, płytach chodnikowych itd. Wzmacnia 
barwy i struktury, zapobiega osadzaniu się brudu. 

Środek do utrwalania zamykającego 
posadzek kamionkowych MELLERUD

21

Natychmiastowa pomoc w walce z uciążliwymi plamami. 
Środek do usuwania saletry MELLERUD natychmiastowo 
usuwa wykwity mineralne, osady soli ze ścian i murów oraz 
innego rodzaju uciążliwy brud. Idealnie nadaje się do klin-
kieru, elewacji, cegieł, murów oraz betonu. 

19 Środek do czyszczenia cegieł
klinkierowych i elewacji MELLERUD

Efektywna ochrona i łatwa pielęgnacja. Środek do impre-
gnacji powierzchni marmurowych i z kamienia naturalne-
go MELLERUD należy nanosić na oczyszczoną już, całko-
wicie 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 wodni-
stych. Łatwiej usunąć zacieki z wapienne i z wody. 

16 Impregnat do marmuru i  
kamienia naturalnego MELLERUD  

Kompleksowa ochrona przed wilgocią. Powstrzymu-
je wnikanie wilgoci i deszczu. Czyni powierzchnie 
odporne na działanie wody, bez naruszenia jej zdol-
ności do przepuszczania pary. Nadaje się do fasad 
i murów z piaskowca wapnistego, klinkieru, do ce-
gieł, marmuru, łupków, porfiru oraz płyt glinianych. 
Zapobiega osadzeniu się brudu. Szczególnie prze-
znaczony do tynków mineralnych i betonu. 

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

Produkt dostępny w opakowaniu 2,5 l. 

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

Szybka i skuteczna ochrona przed rdzą. Usuwa pozosta-
łości z nawozów zawierających związki żelaza, plamy 
rdzy powodowanych przez meble ogrodowe z metalu, 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz np. na tarasach, 
chodnikach, itp. Nadaje się również do powierzchni wraż-
liwych, takich jak marmur, granit.

Środek do usuwania rdzy ze wszystkich 
powierzchni kamiennych MELLERUD 

18

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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PŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNYPŁYTKI, MARMUR, KAMIEŃ NATURALNY

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

Środek do czyszczenia płytek  
ściennych i podłogowych MELLERUD

23

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

Środek do usuwania zamglenia  
cementowego MELLERUD

24

Czystość bez końca. Środek do usuwania zacieków ce-
mentowych 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 za-
wierające wapień. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju 
pozostałości cementu na materiałach, które nie tolerują 
środków zawierających kwasy. Może być stosowany w 
stanie nierozcieńczonym lub rozcieńczonym. 

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

Zapewnia połysk, który pozostaje przez długi czas. Ochro-
na powierzchni narażonych na niszczenie, w tym powierzch-
ni z kamienia naturalnego i sztucznego, grubych ceramicz-
nych 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 użycia stosowa c w stanie 
nierozcieńczonym. Przy każdym kolejnym użyciu dodać 
wody. Nadaje się też do czyszczenia podstawowego PCV. 

22 Pielęgnacja połyskowa posadzek
kamionkowych MELLERUD 

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

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

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

Nie ma miejsca na pleśń. Dodatek hamujący i zwalczają-
cy rozwój pleśni do farb dyspersyjnych, kleju tapetowego, 
tynków oraz innych wodorozcieńczalnych materiałów re-
nowacyjnych. Zapobiega powstawaniu pleśni. Nadaje się 
do powłok malarskich na ścianach i murach oraz do fu-
gowania. 
 

Dodatek antypleśniowy MELLERUD26

Aktywny żel, nie zawiera chloru, ma neutralny zapach. 
Działa samoczynnie i skutecznie dzięki zawartości tlenu 
aktywnego. Usuwa pleśń, wodorosty, mech, wilgotne pla-
my, bakterie i zarodniki z tapet, tynku, murów, szczelin, 
płytek, drewna, kamienia i tworzywa sztucznego. Szcze-
gólnie zalecany do stosowania w pomieszczeniach miesz-
kalnych, sypialniach i pokojach dla dzieci. 

Środek do usuwania pleśni MELLERUD27

Króki test i szybka odpowiedź. Mikrobiologiczny szybki test 
na oznaczenie grzybów pleśniowych w powietrzu miesz-
kania oraz w miejscu pracy. Przez kontakt z powietrzem 
test na występowanie pleśni MELLERUD już po krótkim 
czasie wykaże ewentualne podwyższone stężenie zarod-
ników pleśni. 

28 Szybki test na występowanie pleśni  
MELLERUD

Pleśń w domu to zawsze poważna sprawa. Spory 

pleśni, nawet w małych stężeniach, mogą wy-

woływać reakcje alergiczne. Pleśń może się po-

jawić tam, gdzie wilgoć wnika w ściany, podło-

gę, sufit czy meble. Jeżeli da się zauważyć 

ciemne plamy, wówczas należy podjąć działa-

nie szybkie i skuteczne. Środek do usuwania 

pleśni aktywny żel MELLERUD oraz środek do 

walki z pleśnią MELLERUD to odpowiednie pre-

paraty przeciw pleśni. By zapobiec ponownemu 

wystąpieniu pleśni, polecamy dodatek antyple-

śniowy MELLERUD oraz środek do ochrony przed 

pleśnią MELLERUD. Z takim wyposażeniem, żad-

na pleśń nie stanowi już problemu.

ŻEGNAJCIE PLEŚNIE

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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PLEŚŃ 

Und der Schimmel ist erledigt

I po pleśni. Natychmiastowe działanie na wszystkich zmy-
walnych powierzchniach w łazienkach i ubikacjach, w 
saunie i na pływalni. Niszczy pleśń, wodorosty, mchy, 
grzyby i bakterie na płytkach, w fugach, na murze oraz 
tworzywach sztucznych. Gwarantuje intensywne działanie 
dezynfekujące i zapobiegające dzięki związkom chloru. 

Środek anihilacyjny do niszczenia pleśni  
MELLERUD

30

Po prostu nanieść lub spryskać zagrożone miejsca. Trwa-
ła ochrona przez pleśnią, wodorostami, pleśnią na ścia-
nach, suficie i innych chłonnych powierzchniach mine-
ralnych. 

29 Środek ochronny przeciwko pleśni  
MELLERUD

PLEŚŃ 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

„10 DOBRYCH POWODÓW, BY STOSOWAĆ  
PRODUKTY PRZECIW PLEŚNI FIRMY  
MELLERUD.“ 

Jakość w klasie premium, która miliony razy się sprawdziła 
i potwierdziła. 

Walka z pleśnią dzięki systemowi: MELLERUD ma wszystko, by 
skutecznie walczyć z pleśnią.  

Najprostszy sposób zapobiegania: Dodatek antypleśnio-
wy MELLERUD zamienia wszystkie wodorozcieńczalne ma-
teriały budowlane, takie jak farby, tynki, masy szpachlowe 
oraz kleje do tapet w produkty o działaniu antypleśniowym.  

ÖKO TEST ocenił środek do usuwania pleśni MELLERUD jako 
„bardzo dobry“.  

Zamknięcia bezpieczne dla dzieci zapobiegają niebezpiecznym 
sytuacjom.  

Dzięki testowi na obecność pleśni MELLERUD fima  we właściwym 
czasie umożliwia identyfikację zagrożenia wraz z bezpośrednią 
możliwością analizy.  

Skuteczność wszystkich produktów jest certyfikowana i została 
potwierdzona przez zewnętrznych weryfikatorów.  

Produkty MELLERUD chronią zdrowie i zapewniają bezpieczeństwo. 
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ŁAZIENKA I WC 

Długo utrzymujący się efekt perlistej powierzchni. Po-
wierzchnie z akrylu i tworzyw sztucznych wyglądają jak 
nowe. Preparat usuwa z wanny, kabiny prysznicowej, 
wanny z hydromasażem itp. osady kamienia, mydła, ole-
ju oraz brudu i zapobiega ich ponownemu osiadaniu. 
Osiągnięcie efektu połysku i perlistej powierzchni jest 
oznaką dokładnego wyczyszczenia i pielęgnacji tej po-
wierzchni.

Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
powierzchni akrylowych MELLERUD

31

Siła czyszczenia w łazience i toalecie. Do wszystkich 
powierzchni odpornych na kwasy, takich jak płytki, umy-
walki, wanny, prysznice, wanny z hydromasażem, toalety 
i armatury. Intensywny środek do czyszczenia sanitariatów 
MELLERUD szybko i skutecznie usuwa uporczywe osady 
wapniowe i plamy wody, szare naloty, resztki mydła i rdzę. 

Intensywny środek czyszczący do  
łazienek i sanitariatów MELLERUD

32

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

33 Środek pielęgnujący do płytek  
podłogowych MELLERUD 

Jedno pomieszczenie, a tyle pracy związanej z 

zachowaniem czystości. To właśnie w łazience i 

toalecie czystość jest najważniejsza. Minerały 

znajdujące się w wodzie i wysoka wilgotność po-

wietrza szybko prowadzą do tego, że kamień i 

inne osady tworzą się na armaturze oraz w spo-

inach. Takie plamy nie tylko nie wyglądają ład-

nie, ale obniżają też znacząco poziom higieny. 

Do efektywnego i szybkiego czyszczenia w kabi-

nie prysznicowej i toalecie MELLERUD proponu-

je szereg najróżniejszych specjalnych środków 

czyszczących. Dzięki nim, bez problemu oraz bez 

większego nakładu kosztów, usuniesz kamień i 

inne naloty czy osady. W ten sposób Twoja ła-

zienka będzie po prostu higienicznie czysta. 

ZDROWIE I CZYSTOŚĆ 
W ŁAZIENCE I TOALECIE

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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ŁAZIENKA I WC 

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

Środek do  czyszczenia spoin MELLERUD38

Zapewnia higieniczną czystość w całym domu. Czyści od 
razu, usuwa uporczywy brud, tłuszcz oraz przebarwienia 
na wszystkich zmywalnych powierzchniach - w szczegól-
ności w kuchni, łazience i toalecie.

Środek czyszcząco - sanityzujący MELLERUD 35

Powierzchnie czyste bez smug. Środek do czyszczenia 
szkła i luster MELLERUD usuwa brud, nikotynę i tłuste 
osady ze wszystkich powierzchni szklanych, z szyb okien-
nych i szyb samochodowych, luster i stołów szklanych, 
kafli i drzwi. Chroni przez ponownym powstaniem brudu i 
zapewnia długotrwałą ochroną przed zaparowaniem.

Środek czyszczący do szkła i  
luster MELLERUD 

39

Higieniczna czystość na każdy dzień. Środek do czyszcze-
nia kabin prysznicowych MELLERUD usuwa resztki wapnia 
i mydła z kabin prysznicowych z tworzyw sztucznych, szkła 
czy aluminium znajdujących się na przesłon w kabinach 
czy zasłon. Po kąpieli spryskać powierzchnie czyszczone 
i spłukać wodą. Jedno sprzątanie: czyści, chroni i pielę-
gnuje.

Środek do czyszczenia kabin  
prysznicowych MELLERUD

36

37 Środek do impregnacji fug MELLERUD

Czystość bez jakichkolwiek pozostałości. Środek do usu-
wania brązowych osadów MELLERUD usuwa w przypadku 
dłuższego niekorzystania z toalet, wanien, kabin pryszni-
cowych oraz umywalek uporczywe brązowe przebarwienia 
i osady powstałe przez wodę zawierającą związki żelaza i 
manganu. Nadaje się również do czyszczenia osadów na 
kaloryferach.

34 Środek do usuwania brązowych osadów  
MELLERUD 

ŁAZIENKA I WC  

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

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

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

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

By zapewnić maksymalną czystość. Środek do usuwania 
silikonu MELLERUD usuwa w całości świeży i zaschnięty 
silikon np. na powierzchniach ceramicznych, emaliowa-
nych, akrylowych, drewnianych, szklanych oraz porcela-
nowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje 
się do czyszczenia wanien, kabin prysznicowych, umywa-
lek, okien i luster. Doskonale czyści dzięki formule żelowej. 

Preparat  do usuwania silikonu MELLERUD44

Pomaga szybko i efektywnie. Żelowa struktura wspomaga 
rozdzielanie się preparatu w zatkanych rurach odpływo-
wych. Środek do czyszczenia przewodów rurowych aktyw-
ny żel MELLERUD szybko i efektywnie rozpuszcza pozo-
stałości po jedzeniu, tłuszcz i włosy. Podczas stosowania 
nie wydziela się ciepło, przez co nadaje się do zastoso-
wania w rurach z tworzyw sztucznych. Regularne stosowa-
nie zapobiega nieprzyjemnym zapachom. 

Aktywny żel do udrożnienia rur  
MELLERUD

41

Pełny połysk dla toalety. W łazience i toalecie najważ-
niejsza jest higiena. Środek do usuwania osadów moczu 
i wapnia MELLERUD samodzielnie usuwa kamień moczo-
wy i osady wapniowe. Do czyszczenia WC, bidetów, pisu-
arów i wszystkich innych instalacji sanitarnych itd. Prosty 
w stosowaniu: wlać do czyszczonego miejsca, odczekać, 
przeczyścić szczotką, spłukać. 

Środek do usuwania osadów moczu i 
wapnia MELLERUD

45

Sprawdzony środek o działaniu natychmiastowym. Gra-
nulat do czyszczenia przewodów rurowych MELLERUD 
rozpuszcza brud w zatkanych umywalkach, wylewach 
prysznicowych, wannach, toaletach i odpływach. Pozo-
stałości ulegają szybkiemu rozpuszczeniu, a zamrożone 
odpływy odżelaźnione. Regularne stosowanie usuwa 
nieprzyjemne zapachy i zapewnia przepływ w rurach. 

Środek do czyszczenia
przewodów rurowych MELLERUD 

42

43 Środek anihilacyjny do niszczenia pleśni 
MELLERUD

Specjalista w walce z osadami wapniowymi i rdzą. Środek 
do rozpuszczania osadów wapniowych i rdzy MELLERUD 
gruntownie i szybko usuwa uporczywe osady wapniowe, 
ślady rdzy, osady mydlane, jak również czyści brudne kra-
wędzie na armaturze chromowanej, umywalkach, wan-
nach, prysznicach czy toaletach. 

40 Środek do rozpuszczania osadów  
wapniowych i rdzy MELLERUD

ŁAZIENKA I WC  

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

Produkt dostępny w opakowaniu 250 ml. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l oraz 2,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 600 g. 

I po pleśni. Natychmiastowe działanie na wszystkich 
zmywalnych powierzchniach w łazienkach i ubikacjach, 
w saunie i na pływalni. Niszczy pleśń, wodorosty, mchy, 
grzyby i bakterie na płytkach, w fugach, na murze oraz 
tworzywach sztucznych. Gwarantuje intensywne działanie 
dezynfekujące i zapobiegające dzięki związkom chloru. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.
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ŁAZIENKA I WC  

Czyści skutecznie i gwarantuje higieniczną czystość. Usu-
wa osady kamienia, tłuszczu, mydeł oraz oleistych za-
cieków na powierzchni wanny, dysze i systemy przewodów 
w wannie z hydromasażem. 

Środek czyszczący do wanien z  
hydromasażem MELLERUD 

47

46 Środek do czyszczenia płytek  
ściennych i podłogowych MELLERUD 

ŁAZIENKA I WC 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

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

„CZYSTA SPRAWA,  
GDY HIGIENA PANUJE  
W ŁAZIENCE.“
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GOSPODARSTWO DOMOWE

Skuteczne rozwiązanie na każdy rodzaj kleju. Środek do 
usuwania nalepek i taśm klejących MELLERUD usuwa 
mocno przywierające taśmy klejące, nalepki, etykietki, 
resztki kleju, etykiety z cenami. Zawarty w nim rozpusz-
czalnik nawilża warstwę kleju i powoduje jej odlepienie. 
Nadaje się do mało wrażliwych powierzchni takich jak 
szkło, drewno, kamień, metal i ceramika. Nadaje się 
również do usuwania smoły. 

Środek do usuwania pozostałości po  
naklejkach i  resztek kleju MELLERUD 

48

Szybki i skuteczny preparat do usuwania tłuszczu. Wyso-
ce skuteczne połączenie substancji czyszczących samo-
czynnie. Szybko usuwa przypalone resztki jedzenia, tłusz-
czu i stare zaschnięte zabrudzenia. Nadaje się do 
czyszczenia stali szlachetnej, ceramiki i powierzchni 
emaliowanych. Do stosowania w domu i w ogrodzie.

Środek do czyszczenia piekarników i 
grilla MELLERUD 

49

Czystość bez jakichkolwiek pozostałości. Środek do usu-
wania brązowych osadów MELLERUD usuwa w przypadku 
dłuższego niekorzystania z toalet, wanien, kabin pryszni-
cowych oraz umywalek uporczywe brązowe przebarwienia 
i osady powstałe przez wodę zawierającą związki żelaza i 
manganu. Nadaje się również do czyszczenia osadów na 
kaloryferach.

50 Środek do usuwania brązowych osadów  
MELLERUD 

Różne materiały, wykładziny podłogowe oraz 

stopień intensywności użytkowania – różnorod-

ne są wymagania podczas czyszczenia kuchni, 

części mieszkalnych i sypialni. Stosując uniwer-

salny środek czyszczący szybko osiąga się grani-

ce możliwości. Albo nie można w całości usu-

nąć zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, sadza 

czy rdza, albo materiały te staną się z czasem 

matowe i nieładne. Dlatego najlepiej od razu 

sięgnąć po nasze specjalne środki czyszczące 

oraz specjalne środki do pielęgnacji: tak można 

osiągnąć dodatkowy etap czyszczenia i w oka-

mgnieniu znów zapewnić przyjemną atmosferę i 

błyszczące powierzchnie.

BŁYSK W KAŻDYM KĄCIE

Produkt dostępny w opakowaniu 250 ml. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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GOSPODARSTWO DOMOWE 

Bezkompromisowy w walce z plamami. Odplamiacz MEL-
LERUD pomaga w usuwaniu uporczywych plam, takich jak 
ślady używania, tłuste zabrudzenia, pastę do butów czy 
ślady obcasów na dywanach, wykładzinach, materiałach 
obiciowych oraz obiciach samochodowych. 

Środek do usuwania plam MELLERUD55

Zapewnia szlachetny blask. Chroni, czyści i pielęgnuje 
powierzchnie ze stali szlachetnej i chromowane. Uwalnia 
od tłuszczu okapy kuchenne, urządzenia agd stosowane 
w kuchni, meble i armaturę. Wszystko za jednym razem. 
Na powierzchni powstaje równocześnie specjalna nano-
technologiczna warstwa. 

Pielęgnacja stali szlachetnej
i chromu MELLERUD 

52

By rozkosz picia kawy pozostała niezmącona. Specjalny 
odkamieniacz do ekspresów do kawy oraz ekspresów na 
naboje. Bezzapachowy, działa ochronnie. W przypadku 
regularnego stosowania gwarantuje wysoką jakość espres-
so i kawy. 

Środek do usuwania  kamienia w różnego 
 rodzaju ekspresach  do kawy MELLERUD 

53

54 Środek do rozpuszczania tłuszczu,
wosku i zabrudzeń MELLERUD

Zapewnia higieniczną czystość w całym domu. Czyści od 
razu, usuwa uporczywy brud, tłuszcz oraz przebarwienia 
na wszystkich zmywalnych powierzchniach - w szczegól-
ności w kuchni, łazience i toalecie.

51 Środek czyszcząco - sanityzujący  
MELLERUD 

GOSPODARSTWO DOMOWE 

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 250 ml. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

56 Środek do impregnacji fug MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

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

Powierzchnie czyste bez smug. Środek do czyszczenia 
szkła i luster MELLERUD usuwa brud, nikotynę i tłuste 
osady ze wszystkich powierzchni szklanych, z szyb okien-
nych i szyb samochodowych, luster i stołów szklanych, 
kafli i drzwi. Chroni przez ponownym powstaniem brudu i 
zapewnia długotrwałą ochroną przed zaparowaniem.

Środek czyszczący do szkła i  
luster MELLERUD

59

Proste zastosowanie, pielęgnacja, która chroni. Do wszyst-
kich mebli z tworzyw sztucznych o wyglądzie plecionki, jak 
np. do plecionki z tworzyw sztucznych czy polirattanu, 
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków. Czyści 
i pielęgnuje. Środek do czyszczenia mebli z wykonanych 
plecionek MELLERUD bez problemu usuwa uporczywe 
zabrudzenia, takie jak tłuszcz, olej, sadza i zanieczyszcze-
nia środowiskowe, jak również kurz i odciski palców. Dłu-
gofalowo zapobiega powstawaniu nowych zabrudzeń i 
starzeniu. Z ochroną przed promieniowaniem UV. Działa 
antystatycznie.

58 Środek do czyszczenia mebli z  
wykonanych plecionek MELLERUD 

Gotowanie pełne blasku. Środek czyszczący  do płyty 
kuchennej ceramicznej MELLERUD ułatwia codzienne 
czyszczenie wszystkich kuchennych płyt ceramicznych. 
Usuwa uporczywy brud i przypalone resztki jedzenia. Ta 
specjalna kombinacja czynników pielęgnacyjnych zapew-
nia połysk bez jakichkolwiek smug oraz długotrwałą 
ochronę. 

Środek czyszczący  do płyty kuchennej 
ceramicznej MELLERUD 

60

Łagodna pielęgnacja gwarantująca pełen blask. Natural-
ne czyszczenie mydłem, pielęgnacja i ochrona dla podłóg 
olejowanych, woskowanych i lakierowanych. Niezależnie 
od tego, czy chodzi o podłogi, schody czy boazerie: po-
wierzchnie drewniane zawsze przetrzeć lekko zwilżoną 
ściereczką. Nie zawiera wosków, a a czyszczone posadzki 
nie pozostają śliskie. 

Mydło do drewna MELLERUD62

Czystość w kotle grzewczym. Sadza, rdza i inne zanieczysz-
czenia wewnątrz kotła sprawiają najczęściej problemy 
podczas ogrzewania. Środek do czyszczenia kotłów grzew-
czych MELLERUD działa tu natychmiast. Działa szybko i 
gruntownie – pozwala tu oszczędzać energię i chroni przed 
korozją. Łatwy w u życiu.

61 Środek czyszczący do 
kotłów grzewczych MELLERUD

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

Środek do  czyszczenia spoin MELLERUD57

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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GOSPODARSTWO DOMOWE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Siła usuwania tłuszczu, która sprawia radość. Kuchenny 
środek odtłuszczający MELLERUD pomaga szybko, grun-
townie i niezawodnie w walce z tłuszczem i innymi lepki-
mi nalotami na powierzchniach szafek kuchennych, sto-
łów i piecyków, na blatach kuchennych, okapach, 
garnkach i kafelkach. Twoja kuchnia będzie całkowicie 
czysta.

Kuchenny środek odtłuszczający MELLERUD66

Dobra widoczność. Nadaje się do czyszczenia z osadów 
sadzy, tłuszczu, brudu, pozostałości po spalaniu i kurzu 
na szkle kominkowym i okienkach piecowych. Specjalna 
formuła oparta na kredzie czyści efektywnie i łagodnie 
oraz zapobiega korozji szkła. Poza tym zapobiega powsta-
waniu uporczywych zabrudzeń. 

Środek do czyszczenia szkła kominkowego  
i okienek piecowych MELLERUD 

64

Dobra widoczność. Aktywna formuła czynna łatwo i sku-
tecznie rozpuszcza uporczywy brud np. sadzę, żywicę i 
tłuszcz. Aktywna piana wspomaga samoczynne działanie. 

Usuwa brud. Niezależnie od tego, czy wewnątrz, czy na 
zewnątrz. Z łatwością pozbywa się brudu, tłuszczu, oleju 
i nikotyny ze wszystkich powierzchni wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Do białych i kolorowych ram okiennych, drzwi, 
profili, rolet i żaluzji, łódek, desek surfingowych i części 
samochodowych. 

Środek do czyszczenia okien z
tworzywa sztucznego MELLERUD

67

Środek do rozpuszczania osadów  
wapiennych i rdzy MELLERUD

63

Specjalista w walce z osadami wapniowymi i rdzą. Środek 
do rozpuszczania osadów wapniowych i rdzy MELLERUD 
skutecznie i szybko usuwa osady wapniowe, rdzę, osady 
mydlane i brudne krawędzie armatury chromowanej, umy-
walki, wanny, prysznice i WC. 

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Środek do czyszczenia szkła kominkowego i  
okienek piecowych aktywna piana MELLERUD 

65   

Pielęgnacja powierzchni z tworzyw sztucznych bez proble-
mu. Do wszystkiego, co jest wykonane z tworzyw sztucz-
nych, np. żaluzji, rolet, mebli plastikowych, powierzchni 
kuchennych i biurowych, obudów odbiorników radiowych 
i telewizorów. Dzięki odpowiedniej kombinacji materiałów 
zapewnia gruntowne i skuteczne usuwanie brudu, tłusz-
czu, olejów i nikotyny. Idealnie nadaje się również do 
czyszczenia wnętrza samochodów. 

Środek do czyszczenia powierzchni z  
tworzywa sztucznego MELLERUD

68

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.
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Szlachetny błysk. Do stali szlachetnej, chromowanej i 
aluminium. Pasta polerska MELLERUD gruntownie i ła-
godnie usuwa uporczywy brud, warstwy utlenione oraz 
inne naloty i osady. Podczas polerowania powstaje połysk 
bez smug. Przez dłuższy okres czasu powierzchnie są 
chronione przed korozją. Zapewnia efekt perlistej po-
wierzchni, działa samoczynnie.

73 PASTA POLERSKA do stali szlachetnej, 
chromowanej i aluminium MELLERUD

GOSPODARSTWO DOMOWE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Pielęgnacja z efektem połysku. Środek do czyszczenia i 
pielęgnacji powierzchni z laminatów i wykładzin korko-
wych MELLERUD czyści łagodnie, ale gruntownie. Odświe-
ża kolory, zapewnia lekko jedwabisty połysk oraz warstwa 
ochronna powstrzymująca osiadanie brudu. W przypadku 
pierwszego stosowania nanosić w stanie nierozcieńczo-
nym, w celu pielęgnacji rutynowej dodać do wody. 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
powierzchni z linoleum MELLERUD 

70

By powierzchnie błyszczały. By powierzchnie z laminatów 
i wykładzin korkowych wyglądały nowocześnie. Środek 
do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z laminatów i 
wykładzin korkowych MELLERUD zapewnia czystość przez 
przecieranie podłóg z pełnowartościowego laminatu i 
oklein jak i paneli ściennych i sufitowych. Zapewnia ła-
godną pielęgnację podłóg i parkietów korkowych. 

69 Środek do czyszczenia i pielęgnacji  
laminatu i wykładziny korkowej MELLERUD

Zapewnia połysk parkietu. Do czyszczenia lakierowanych 
powierzchni z drewna, parkietów oraz desek podłogowych. 
Środek do czyszczenia parkietów z połyskiem MELLERUD 
odświeża również zniszczone części, samoistnie zapewnia 
połysk. Chroni, zapobiega ponownemu osadzaniu brudu, 
a czyszczone posadzki nie pozostają śliskie. Regularne 
stosowanie chroni przez wcześniejszymi objawami starze-
nia się materiałów. 

Środek do połyskowego
czyszczenia parkietu MELLERUD

71

Odświeża i chroni czyszczone powierzchnie. Środek do 
parkietów lakierowanych z połyskiem MELLERUD tworzy 
na czyszczonej powierzchni specjalną odporną warstwę, 
która dzięki specjalnym dodatkom doskonale przylega do 
Powierzchni, jest odporna na chodzenie i działanie wody. 
Chroni przed ponownym osadzaniem się brudu oraz przed 
zarysowaniami i zużyciem. Środek do parkietów lakiero-
wanych z połyskiem MELLERUD ponownie odświeża ma-
towe podłogi, chroni parkiet, laminaty, deski podłogowe 
i lakierowane podłogi z drewna i korka. Pielęgnacja i 
połysk bez polerowania. 

Środek do parkietów lakierowanych z 
połyskiem MELLERUD

72

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 150 ml. 

Szlachetny błysk. Do złota, srebra, mosiądzu i miedzi.
Pasta polerska MELLERUD gruntownie i łagodnie usuwa 
uporczywy brud, warstwy utlenione oraz inne naloty i osa-
dy. Podczas polerowania powstaje połysk bez smug. Przez 
dłuższy okres czasu powierzchnie są chronione przed 
korozją. Zapewnia efekt perlistej powierzchni, działa sa-
moczynnie. 

74 PASTA POLERSKA do złota, srebra,  
mosiądzu i miedzi MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 150 ml. 
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GOSPODARSTWO DOMOWE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Intensywny efekt czyszczenia. Dzięki specjalnym substan-
cjom czynnym środek do czyszczenia wykładzin z PCV 
MELLERUD czyści powierzchnie z PCV, gumy, z tworzywa 
CV, z innych tworzyw sztucznych. Bez problemu usuwa 
oleiste powłoki, wosk, tłuszcz i nawet stare powłoki i 
warstwy pielęgnacyjne oraz zaschnięty brud. 

Środek do czyszczenia wykładzin z PVC 
MELLERUD 

77

Uszczelnienie na czysto. Środek do usuwania pianki po-
liuretanowej MELLERUD usuwa skutecznie świeże i utwar-
dzone resztki pianki poliuretanowej np. z tworzyw sztucz-
nych, szkła, ceramiki, płytek, cotto, drewna i murów. Do 
stosowania na widocznych powierzchniach np. na futry-
nach, ościeżnicach, parapetach, roletach czy też na po-
wierzchniach podłóg i ścian. 

Środek do usuwania pianki  
poliuretanowej MELLERUD

76

By zapewnić połyskujący efekt. Pasta polerska MELLERUD 
gruntownie i łagodnie usuwa ślady użytkowania oraz inne 
naloty i osady. Usuwa też lekkie zarysowania i zadrapania. 
Dzięki specjalnej kombinacji czynników pielęgnujących 
powierzchnie otrzymują optymalną ochronę. Regularne 
stosowanie wydłuża żywotność materiałów. Zapewnia 
doskonały efekt perlistej powierzchni. 

75 PASTA POLERSKA do tworzyw sztucznych 
i szkła akrylowego MELLERUD

Sprawdzony środek o działaniu natychmiastowym. Gra-
nulat do czyszczenia przewodów rurowych MELLERUD 
rozpuszcza brud w zatkanych umywalkach, wylewach 
prysznicowych, wannach, toaletach i odpływach. Pozo-
stałości ulegają szybkiemu rozpuszczeniu, a zamrożone 
odpływy odżelaźnione. Regularne stosowanie usuwa nie-
przyjemne zapachy i zapewnia przepływ w rurach.

Środek do czyszczenia
przewodów rurowych MELLERUD 

79

Pomaga szybko i efektywnie. Żelowa struktura wspomaga 
rozdzielanie się preparatu w zatkanych rurach odpływo-
wych. Środek do czyszczenia przewodów rurowych rur 
aktywny żel MELLERUD szybko i efektywnie rozpuszcza 
pozostałości po jedzeniu, tłuszcz i włosy. Podczas sto-
sowania nie wydziela się ciepło, przez co nadaje się do 
zastosowania w rurach z tworzyw sztucznych. Regularne 
stosowanie zapobiega nieprzyjemnym zapachom. 

78 Aktywny żel do udrożnienia rur  
MELLERUD 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 150 ml. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 600 g.

Bez kamienia w kilka minut. Wysoce skuteczna i bezza-
pachowa kombinacja substancji czynnych usuwa osady 
kamienia w ekspresach do kawy, podgrzewaczach wody, 
czajnikach bezprzewodowych, urządzeniach do czyszcze-
nia na parę, żelazkach na parę, pralkach i grzałkach. To 
pozwala oszczędzić energię oraz wydłuża wydajność urzą-
dzeń. 

Środek do szybkiego usuwania osadów
wapniowych MELLERUD

80

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l.
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GOSPODARSTWO DOMOWE GOSPODARSTWO DOMOWE 

Skuteczny środek w walce z brudem i wilgocią. Środek do 
impregnacji tekstyliów MELLERUD zapewnia ochronę tek-
styliów i skóry przed wilgocią: woda spływa po powierzch-
ni, wilgoć nie wnika pod powierzchnię. Nadaje się namio-
tów, markiz, odzieży, butów, plecaków itd. 

84 Środek do impregnacji tekstyliów  
MELLERUD

Usuwa każdą plamę. Pomocna do ręcznego czyszczenia 
podłóg oraz usuwania zacieków cementowych oraz wo-
sku. Specjalna włóknina do szorowania gwarantuje do-
skonałe rezultaty. 

Specjalna gąbka do szorowania MELLERUD83

Szybka pomoc bez zarysowań. Do łatwego usuwania fug 
silikonowych w łazienkach i kuchniach oraz przypalonych 
resztek jedzenia na ceramicznych płytach kuchennych. 

Nożyki wymienne są dostępne w paczce po 5 sztuk.

Nożyk do usuwania silikonu i zabrudzeń z ceramicznych 

płyt kuchennych wraz z ostrzem dodatkowym MELLERUD
82

81 Preparat  do usuwania silikonu MELLERUD

Produkt dostępny w opakowaniu 400 ml. Produkt dostępny w opakowaniu 250 ml. 

By zapewnić maksymalną czystość. Środek do usuwania 
silikonu MELLERUD usuwa w całości świeży i zaschnięty 
silikon np. na powierzchniach ceramicznych, emaliowa-
nych, akrylowych, drewnianych, szklanych porcelanowych. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do 
czyszczenia wanien, kabin prysznicowych, umywalek, okien 
i luster. Doskonale czyści dzięki formule żelowej. 
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Usuwa samodzielnie glony i zielone naloty z powierzchni 
kamiennych, drewnianych, szklanych, z tworzywa sztucz-
nego, betonowych i ceramicznych, takich jak: elewacje 
budynków, płoty drewniane, dachy, chodniki.

85

Po prostu bez alg. Samoczynnie i bez trudu usuwa wodo-
rosty, mech, i zielone naloty. Idealnie nadaje się do za-
stosowań na małych powierzchniach np. na parapetach, 
rzeźbach, naczyniach na rośliny, stołach, ławkach, pło-
tach itd. Zapobiega powstawaniu nowych zielonych osa-
dów. Skuteczny dzięki naturalnym substancjom czynnym. 

Gotowy do użycia środek do usuwania 
wodorostów i mchów MELLERUD

86

Szybki i skuteczny preparat do usuwania tłuszczu. Wyso-
ce skuteczne połączenie substancji czyszczących samo-
czynnie, Szybko usuwa przypalone resztki jedzenia, tłusz-
czu i stare zaschnięte zabrudzenia. Nadaje się do 
czyszczenia stali szlachetnej, ceramiki i powierzchni 
emaliowanych. Do stosowania w domu i w ogrodzie.

87 Środek do czyszczenia piekarników i  
grilla MELLERUD

Co w zimie spokojnie śpi, budzi się wiosną do 

nowego życia. Jednakże zewnętrzne ściany, ta-

rasy oraz balkony cierpią niejako przez ciem-

ność i wilgoć, bo wtedy tworzą się wodorosty, 

mchy i pleśń. To nie tylko brzydko wygląda, 

lecz stanowi ryzyko pośliźnięcia się na drogach 

i schodach. W usuwaniu lekkiego i uporczy-

wego brudu w ogrodzie i na podwórku pomo-

gą Ci specjalne środki czyszczące MELLERUD 

Classic. Skutecznie usuwają podłoże, ściany i 

powierzchnie plastikowe z pozostałości: dłu-

gofalowo i łagodnie. A jak już doprowadzisz do 

porządku swoje meble ogrodowe przy użyciu 

naszych specjalnych środków czystości i pielę-

gnacyjnych, możesz cieszyć się latem „w swoim 

salonie na zewnątrz“. 

PIELĘGNACJA I OCHRONA 
NA ZEWNĄTRZ

OGRÓD, TARAS, BALKON, PODWÓRKO

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje 
dotyczące produktu.

Środek do usuwania glonów  
MELLERUD Koncentrat  
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OGRÓD, TARAS, BALKON, PODWÓRKO 

Pozwala zabłysnąć każdemu ogródkowi. Ten specjalny 
środek do czyszczenia mebli ogrodowych intensywnie i 
łagodnie usuwa uporczywy brud, kurz, ptasie odchody, 
naloty zielone, tłuszcz, resztki jedzenia, plamy po środ-
kach opalających itp. ze stołów, krzeseł, leżaków, ławek, 
stojaków do parasoli ogrodowych i innych przedmiotów z 
tworzywa sztucznego lub drewna lakierowanego. 

Środek do czyszczenia mebli
ogrodowych MELLERUD Koncentrat 

92

Szlachetne drewno zawsze piękne. Olej do pielęgnacji 
mebli z drewna eukaliptusowego i twardego MELLERUD 
chroni i pielęgnuje twarde drewno, przede wszystkim eu-
kaliptusowe przed wysychaniem i szarzeniem, jak również 
przed czynnikami atmosferycznymi. Podkreśla naturalny 
kolor drewna, czyni powierzchnie hydrofobowe i podtrzy-
muje wartość drewna. 

Olej do pielęgnacji drewna eukaliptusowego  
i drewna twardego MELLERUD 

89

Kolory pełne życia przed długi czas. Środek do wydoby-
wania kolorów z powierzchni kamiennych MELLERUD pod-
kreśla 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.  

Środek do wydobywania kolorów z  
powierzchni kamiennych MELLERUD

90

Maksymalna czystość. Dokładne czyszczenie podstawo-
we płytek, płytek podwójnie ciągnionych, gresu oraz 
innych rodzajów ceramicznych płytek podłogowych, jak 
również do kamienia naturalnego nie zawierającego wap-
nia jak również do różnych rodzajów 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. 

91 Środek do czyszczenia płytek ceramicznych  
i kamionki MELLERUD

Skuteczny środek w walce z brudem. Specjalny środek do 
impregnacji wszystkich chłonnych powierzchni z kamienia 
naturalnego i sztucznego. Chroni powierzchnie przed wni-
kaniem 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. 

88 Środek do impregnacji betonu, bruku  
i płyt MELLERUD

OGRÓD, TARAS, BALKON, PODWÓRKO 

Proste zastosowanie, łagodna pielęgnacja. Do wszystkich 
mebli ogrodowych. Środek do czyszczenia mebli ogrodo-
wych MELLERUD usuwa brud, kurz, ptasie odchody, na-
loty zielone, tłuszcz, resztki jedzenia, plamy po środkach 
opalających, nikotynę, itp. ze stołów, krzeseł, leżaków, 
ławek, stojaków do parasoli ogrodowych. Do wszelkich 
powierzchni z tworzywa sztucznego, szkła lub z lakierowa-
nego drewna i metalu.

Gotowy do użytku środek  do  czyszczenia 
mebli ogrodowych MELLERUD 

93

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

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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By zapewnić ochronę przed słońcem. Środek czyszczący 
materiał oraz chroniący barwy, do zastosowania w stanie 
nierozcieńczonym (przy silnym zabrudzeniu) lub rozcień-
czonym, w walce z brudem, ptasimi odchodami, itd. Do 
regularnej pielęgnacji i do czyszczenia podstawowego 
przed impregnacją.

Środek do czyszczenia markiz MELLERUD

Głęboka ochrona włókien. Długotrwała ochrona przed 
wodą i brudem. Środek do impregnowania markiz zapo-
biega powstawaniu plam pleśniowych, ułatwia regularne 
czyszczenie oraz chroni materiał. 

98 Środek do impregnowania markiz  
MELLERUD 

Czystość w mgnieniu oka. Dodatek do czyszczenia wyso-
kociśnieniowego w koncentracie MELLERUD usuwa zabru-
dzenia, tłuszcz, plamy i osady na powierzchniach kamien-
nych, tarasach, chodnikach, balkonach, murach, 
elewacjach oraz łódkach, deskach surfingowych, samo-
chodach. 1 litr dodatku do czyszczenia wysokociśnienio-
wego (w koncentracie) MELLERUD daje 25 litrów dodatku 
do czyszczenia. Do wszelkiego rodzaju urządzeń wysoko-
ciśnieniowych.

Środek do czyszczenia w koncentracie do  
czyszczenia wysokociśnieniowego MELLERUD 

96

Skutecznie i bezproblemowo usuwa zabrudzenia powsta-
łe na skutek zalegającej sadzy i kurzu, wszelkie osady, 
ptasie odchody, pozostałości po liściach i kwiatach. 

95 Środek czyszczący do nagrobków  
MELLERUD 

Głęboka barwa, która utrzymuje się przez długi czas. Olej 
do cegieł klinkierowych oraz ceramicznych MELLERUD 
odświeża kolory i podkreśla strukturę cegieł klinkiero-
wych, cegieł, płyt glinianych i podwójnie ciągnionych, 
łupków oraz płyt prasowanych na sucho. Chroni przed 
brudem, powstawaniem plam oraz podkreśla naturalny 
charakter powierzchni i jest przeznaczony do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 

Olej do pielęgnacji cegieł klinkierowych
i ceramiki MELLERUD

97

Proste zastosowanie, pielęgnacja, która chroni. Do wszyst-
kich mebli z tworzyw sztucznych o wyglądzie plecionki, jak 
np. do plecionki z tworzyw sztucznych czy polirattanu, 
znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków. Czyści 
i pielęgnuje. Środek do czyszczenia mebli z wykonanych 
plecionek MELLERUD bez problemu usuwa uporczywe 
zabrudzenia, takie jak tłuszcz, olej, sadza i zanieczyszcze-
nia środowiskowe, jak również kurz i odciski palców. Dłu-
gofalowo zapobiega powstawaniu nowych zabrudzeń i 
starzeniu. Z ochroną przed promieniowaniem UV. Działa  
antystatycznie. 

Środek do czyszczenia mebli z  
wykonanych plecionek MELLERUD 

94

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 

99
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By zapewnić naturalny wygląd i piękno. Olej do pielęgna-
cji mebli z drewna teakowego MELLERUD chroni i zacho-
wuje lub pogłębia pierwotny, ciepły kolor tego drewna. 
Przy regularnym stosowaniu zapobiega szarzeniu i powsta-
waniu czarnych plam. Działa hydrofobowo i chroni po-
wierzchnię drewna przed wysychaniem. 

Olej do pielęgnacji mebli
z drewna teakowego MELLERUD 

105

Długotrwała ochrona i pielęgnacja. Bezbarwna i odporna 
na działanie wody, długotrwała ochrona zapewniająca 
jedwabisty połysk. Do zastosowania wewnątrz i na ze-
wnątrz pomieszczeń, na wszelkiego rodzaju chłonnych 
kamieniach naturalnych i sztucznych – np. na łupkach, 
marmurach, piaskowcach, lastryko, płytach Solnhofen, 
betonie płukanym, płytach chodnikowych itd. Wzmacnia 
barwy i struktury, zapobiega osadzaniu się brudu.

104 Środek do utrwalania zamykającego  
posadzek kamionkowych MELLERUD

Natychmiastowa pomoc w walce z uciążliwymi plamami. 
Środek do usuwania saletry MELLERUD natychmiastowo 
usuwa wykwity mineralne, osady soli ze ścian i murów 
oraz innego rodzaju uciążliwy brud. Idealnie nadaje się 
do klinkieru, elewacji, cegieł, murów oraz betonu. 

Środek do czyszczenia cegieł
klinkierowych i elewacji MELLERUD

103

Specjalista od przypadków trudnych. Do gruntownego i 
głębokiego usuwania plam po syntetycznych i mineral-
nych, olejach silnikowych, olejach do przekładni oraz po 
smarach, olejach roślinnych, olejów grzewczych i napę-
dowych. Do czyszczenia posadzek w garażach, wjazdów, 
podłóg, tarasów, płyt roboczych wykonanych np. kamie-
nia naturalnego i sztucznego, betonu, bruku, ceramiki lub 
asfaltu. 

101 Odplamiacz usuwa olej MELLERUD

Szybko i bezpiecznie w walce z rdzą. Samoczynnie usuwa 
pozostałości po nawozach zawierających żelazo, plamy 
po rdzy powodowane przez meble ogrodowe wykonane z 
metalu np. na tarasach, chodnikach, itp. zarówno we-
wnątrz i na zewnątrz. Nadaje się również do powierzchni 
wrażliwych np. marmuru, granitu, betonu i tworzyw sztucz-
nych. Produkt bezkwasowy.

Środek do usuwania rdzy do wszystkich  
powierzchni kamiennych MELLERUD 

102

Środek do impregnacji murów i fasad 
MELLERUD

Kompleksowa ochrona przed wilgocią. Powstrzymu-
je wnikanie wilgoci i deszczu. Czyni powierzchnie 
odporne na działanie wody, bez naruszenia jej zdol-
ności do przepuszczania pary. Nadaje się do fasad 
i murów z piaskowca wapnistego, klinkieru, do ce-
gieł, marmuru, łupków, porfiru oraz płyt glinianych. 
Zapobiega osadzeniu się brudu. Szczególnie prze-
znaczony do tynków mineralnych i betonu. 

100

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

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

Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. Produkt dostępny w opakowaniu 0,5 l. 
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Łagodny środek rozpuszczający brud. Środek do czyszcze-
nia powierzchni WPC MELLERUD usuwa brud, plamy, oraz 
inne zanieczyszczenia ze wszelkich powierzchni WPC 
(drewno – tworzywo sztuczne - materiał warstwowy). Sku-
tecznie i łagodnie czyści deski podłogowe, tarasy, bal-
kony i drogi oraz elementy chroniące widoczność, meble 
itd. Nadaje się zarówno do czyszczenia podstawowego, 
jak i rutynowego.

Środek do czyszczenia powierzchni WPC 
MELLERUD

111

Łagodna pielęgnacja o działaniu długofalowym. Olej 
do pielęgnacji powierzchni WPC chroni i pielęgnuje po-
wierzchnie WPC (drewno – tworzywo sztuczne - materiał 
warstwowy), jak również deski podłogowe na balkonach, 
tarasach oraz drogach, jak również elementy chroniące 
widoczność czy meble. Odświeża strukturę i działa, wy-
dobywając głębię barw. Drewno nadal może aktywnie 
oddychać i jest odporne na działanie wody i brudu. Dzięki 
naturalnym olejom i żywicom chroni powierzchnie przed 
czynnikami atmosferycznymi. 

110 Olej do pielęgnacji powierzchni WPC  
MELLERUD

Ochrona o długotrwałym działaniu. Środek do impre-
gnacji terrakoty MELLERUD chroni przed osadami soli, 
plamami wodnymi oraz zbytnią wilgocią. Brud przestaje 
się osadzać. Już jednorazowe zastosowanie zapewnia 
długotrwałą ochronę. Nie powoduje zmian kolorów! 

107 Środek do impregnacji terrakoty  
MELLERUD

By długo zachować naturalne piękno. Wysoce skuteczny 
preparat w walce z zaschniętymi plamami, brudem i wy-
kwitami na terrakocie oraz na innych powierzchniach 
glinianych. Nadaje się również do glazurowanych garn-
ków ceramicznych. Koncentrat – bardzo wydajny. 

Środek do czyszczenia terrakoty MELLERUD108

Skuteczny środek w walce z brudem i wilgocią. Środek do 
impregnacji tekstyliów MELLERUD zapewnia ochronę tek-
styliów i skóry przed wilgocią: woda spływa po powierzch-
ni, wilgoć nie wnika pod powierzchnię. Nadaje się namio-
tów, markiz, odzieży, butów, plecaków itd. 

Środek do impregnacji tekstyliów  
MELLERUD 

109

Łagodna pielęgnacja i naturalna ochrona. Środek czysz-
czący w koncentracie przeznaczony do stosowania w 
stanie nierozcieńczonym i rozcieńczonym. Usuwa brud, 
tłuszcz, ptasie odchody, oraz inne zabrudzenia. W zależ-
ności od stężenia powierzchnia uzyskuje naturalny stan 
drewna lub zachowuje srebrno-szarą powłokę patyny.

Środek do czyszczenia mebli z drewna 
teakowego MELLERUD

106

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 400 ml. 

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

Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. Produkt dostępny w opakowaniu 1,0 l. 
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Zestawienie produktów od A do Z
Artykuł Strona
Środek do czyszczenia mebli ogrodowych, koncentrat 1,0 l 45

Środek do czyszczenia mebli z drewna teakowego 1,0 l 50

Środek do czyszczenia mebli z wykonanych plecionek 0,5 l 32, 46

Środek do czyszczenia okien z tworzywa sztucznego 1,0 l 35

Środek do czyszczenia piekarników i grilla 0,5 l 29, 43

Środek do czyszczenia płytek ceramicznych i kamionki  
1,0 l / 2,5 l

9, 45

Środek do czyszczenia płytek ściennych i podłogowych 1,0 l 14, 26

Środek do czyszczenia powierzchni WPC 1,0 l 51

Środek do czyszczenia powierzchni z tworzywa sztucznego 0,5 l 35

Środek do czyszczenia przewodów rurowych 600 g 24, 39

Środek do  czyszczenia spoin 0,5 l 10, 23, 32

Środek do czyszczenia szkła kominkowego i okienek piecowych 
0,5 l

34

Środek do czyszczenia szkła kominkowego i okienek piecowych 
aktywna piana 0,5 l

34

Środek do czyszczenia terrakoty 1,0 l 50

Środek do czyszczenia w koncentracie do czyszczenia  
wysokociśnieniowego 1,0 l

46

Środek do czyszczenia wykładzin z PVC 1,0 l 38

Środek do impregnacji betonu, bruku i płyt 1,0 l 7, 44

Środek do impregnacji fug 0,5 l 9, 23, 31

Środek do impregnacji murów i fasad 2,5 l 12, 48

Środek do impregnacji tekstyliów 400 ml 41, 51

Środek do impregnacji terrakoty 0,5 l 50

Środek do impregnowania markiz 0,5 l 47

Środek do parkietów lakierowanych z połyskiem 1,0 l 37

Środek do połyskowego czyszczenia parkietu 1,0 l 36

Środek do rozpuszczania osadów wapiennych i rdzy 0,5 l 24, 34

Środek do rozpuszczania tłuszczu, wosku i zabrudzeń 1,0 l 9, 31

Środek do szybkiego usuwania osadów wapniowych 0,5 l 39

Środek do usuwania brązowych osadów 0,5 l 22, 29

Środek do usuwania glonów, koncentrat 1,0 l / 2,5 l 43

Środek do usuwania  kamienia w różnego  rodzaju ekspresach  do 
kawy 0,5 l

30

Środek do usuwania osadów moczu i wapnia 1,0 l / 2,5 l 25

Środek do usuwania pianki poliuretanowej 0,5 l 38

Środek do usuwania plam 0,5 l 31

Środek do usuwania pleśni 0,5 l 17

Środek do usuwania pozostałości po naklejkach i  resztek kleju 
250 ml

29

Środek do usuwania rdzy do wszystkich powierzchni kamiennych 
0,5 l

12, 48

Środek do usuwania zamglenia cementowego 1,0 l / 2,5 l 14

Środek do usuwania zamglenia cementowego na marmurze i 
kamieniu naturalnym 1,0 l

15

Zestawienie produktów od A do Z
Artykuł Strona
Aktywny żel do udrożnienia rur 1,0 l 24, 39

Dodatek antypleśniowy 0,5 l 17

Gotowy do użytku środek  do  czyszczenia mebli ogrodowych 0,5 l 45

Gotowy do użycia środek do usuwania wodorostów i mchów 0,5 l 43

Impregnacja powierzchi kamionkowych 0,5 l 8

Impregnat do marmuru i kamienia naturalnego 0,5 l 12

Intensywny środek czyszczący do łazienek i sanitariatów 0,5 l 21

Intensywny środek do czyszczenia 1,0 l 10

Kuchenny środek odtłuszczający 0,5 l / 1,0 l 35

Mleczko do  pielęgnacji cotto 1,0 l 7

Mydło do drewna 1,0 l 33

Nożyk do usuwania silikonu i zabrudzeń z ceramicznych płyt 
kuchennych wraz z ostrzem dodatkowym 

40

Odplamiacz usuwa olej 0,5 l 48

Olej do pielęgnacji cegieł klinkierowych i ceramiki 1,0 l 11, 47

Olej do pielęgnacji drewna eukaliptusowego i drewna twardego 1,0 l 44
Olej do pielęgnacji mebli z drewna teakowego 0,5 l 49

Olej do pielęgnacji powierzchni WPC 0,5 l 51

PASTA POLERSKA do stali szlachetnej, chromowanej i aluminium 
150 ml

37

PASTA POLERSKA do tworzyw sztucznych i szkła akrylowego 150 ml 38

PASTA POLERSKA do złota, srebra, mosiądzu, miedzi 150 ml 37

Pielęgnacja połyskowa posadzek kamionkowych 0,5 l 14

Pielęgnacja stali szlachetnej i chromu 250 ml 30

Politura do marmuru 0,5 l 11

Preparat  do usuwania silikonu 250 ml 25, 40

Specjalna gąbka do szorowania 13, 40

Środek anihilacyjny do niszczenia pleśni 0,5 l 18, 25

Środek czyszcząco - sanityzujący  0,5 l 22, 30

Środek czyszczący do kotłów grzewczych 0,5 l 33

Środek czyszczący do nagrobków 0,5 l 46

Środek czyszczący  do płyty kuchennej ceramicznej 0,5 l 33

Środek czyszczący do szkła i luster 0,5 l 23, 32

Środek czyszczący do wanien z hydromasażem 1,0 l 26

Środek czyszczący i pielęgnujący do kamionki 1,0 l 8

Środek do czyszczenia cegieł klinkierowych i elewacji 1,0 l 13, 49

Środek do czyszczenia i pielęgnacji marmuru 1,0 l 11

Środek do czyszczenia i pielęgnacji laminatu i wykładziny 
korkowej 1,0 l

36

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni akrylowych 0,5 l 21

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni granitowych  1,0 l 10

Środek do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni z linoleum 1,0 l 36

Środek do czyszczenia kabin prysznicowych 0,5 l / 1,0 l 22

Środek do czyszczenia markiz 1,0 l 47
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Twój Problem 

               

Nasze produkty, które polecamy

Czyszczenie odpływów

Ślady obcasów (na podłodze)

Ślady obcasów (na dywanie)

Akrylowe masy uszczelniające

Akrylowe wanny, kabiny prysznicowe

Aglomarmur

Klon 

Wodorosty i mech 

Aluminium

Efekt zapobiegający zaparowaniu 
powierzchni 

Blaty kuchenne z kamienia naturalnego 

Blaty kuchenne, inne

Czyszczenie armatur

Odświeżanie płytek, cegły klinkierowej, 
kamieni

Odświeżanie kamienia naturalnego i 
sztucznego

Nalepki, naklejki, resztki kleju 

Wykwity na elewacjach, fasadach i murach

Felgi samochodowe 

Czyszczenie samochodów wewnątrz 

Obicia w samochodzie 

Szyby samochodowe 

Piec aztecki 

Piekarnik 

Wanna, kabiny prysznicowe

Czyszczenie łazienek

Dodatki do łazienek, usuwanie osadów

Bakterie, usuwanie

Balkony i tarasy

Bangkirai 

Czyszczenie bazaltów 

Czyszczenie na koniec prac budowlanych

Pianka budowlana (usuwanie)

Usuwanie zarazków i bakterii w przewo-
dach rurowych

Podłoża betonowe i elementy elewacji 

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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11 16 101

66

27 31 40 3263 34

2 33 13 97

4 90

48

19 103

96

68

55

39 59

21 104 107

49 87
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34 50
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8 91 21 104 96
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12

76

8 91 24 25

35 51 41 78

91

42 79

1 88 8 21 96104

Artykuł Strona
Środek do utrwalania zamykającego posadzek kamionkowych  
0,5 l / 2,5 l

13, 49         

Środek do wydobywania kolorów z powierzchni kamiennych 0,5 l 8, 44

Środek ochronny przeciwko pleśni  0,5 l 18

Środek pielęgnujący do płytek podłogowych 1,0 l 7, 21

Szybki test na występowanie pleśni 17

Zestawienie produktów od A do Z
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Twój Problem Nasze produkty, które polecamy

Czyszczenie i ochrona gresów 

Czyszczenie felg, kołpaków

Parapety z kamienia naturalnego (wewnątrz)

Ramy okienne

Szyby okienne

Warstwa tłuszczu, osady tłuszczu

Plamy tłuszczu na kamieniach 

Ochrona przed wilgocią

Problemy z wilgocią

Kafelki ścienne, podłogowe

Reszty zaprawy do fug

Czyszczenie fug

Ochrona fug 

Posadzka w garażu

Domek w ogrodzie 

Meble ogrodowe

Płyty chodnikowe 

Zapachy z odpływów

Ceramiczna płyta kuchenna

Powierzchnie szklane

Złoto 

Czyszczenie i ochrona płyt nagrobkowych 

Granit 

Grill

Osady zielone, wodorosty, mech

Czyszczenie podstawowe płytek i kamienia

Wykładzina gumowa 

Pielęgnacja drewna twardego

Resztki żywicy 

Podgrzewacz wody (odkamienianie) 

Czyszczenie kotłów grzejnych 

Kaloryfery 

Urządzenia do czyszczenia pod wysokim 
ciśnieniem 

Lakierowane podłogi drewniane i parkiety 

Podłogi drewniane olejowane, woskowane 

Impregnowanie elewacji/murów

Impregnowanie kamienia naturalnego i 
sztucznego 

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 

101

17

24 25

86 85

8 91

60 82

39 59

74

16 95

4

49 87

86

8

76

89 105

48 101

100

80

61

34 50 12

96

62 71 72

62

17

1 88 16

84 109

100

98

8 91 23

9

46

37

96

56

10 38 57 30 43

21 104 101 96

92 93 58 94   105

85 96

35 51 41 4278 79

90 11 16

85

91

22

12 96

667 54 65

96

5 6

73

11 14

75

16

67

39 59

Twój Problem 

               

Nasze produkty, które polecamy

Wyroby betonowe o obrobionej powierzchni 

Marmur Bianco Carrara 

Bidety, pisuary, muszle klozetowe 

Monitory (szkło) 

Czyszczenie i pielęgnacja płytek  
podłogowych

Łódki 

Brązowe osady

Buk 

Żelazko 

Meble biurowe

Armatura chromowana

Materiały kompozytowe 

Ochrona, czyszczenie i pielęgnacja cotto

Panele sufitowe

Dezynfekcja 

Podłogi z desek

Daglezja

Okapy kuchenne

Kabiny prysznicowe, zasłonki prysznicowe

Słuchawki prysznicowe (odkamienianie)

Brodzik prysznicowy z akrylu lub emalii 

Stal szlachetna 

Zlewozmywak ze stali szlachetnej 

Dąb 

Przypalone resztki jedzenia 

Plamy po nawozach zawierających 
żelazo (usuwanie) 

Powierzchnie emaliowane 

Odżelaźnianie zatkanych odpływów

Odkamienianie 

Jesion

Ekspresy do kawy (odkamienianie)

Usuwanie etykiet 

Drewno eukaliptusowe 

Ożywianie kolorów w przypadku drewna 
twardego 

Pogłębianie kolorów

Czyszczenie i ochrona elewacji

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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Twój Problem Nasze produkty, które polecamy

Urządzenia na mikrofale

Mikrofalówki 

Resztki zaprawy

Płytki mozaikowe

Efekt wilgoci

Kamienie naturalne; czyszczenie i 
pielęgnacja

Kamienie naturalne – czyszczenie i 
pielęgnacja

Kamienie naturalne – ochrona

Szkło kominkowe i okienka piecowe - 
czyszczenie 

Plamy olejowe, warstwy olejowe

Ekspresy do kawy na pady (odkamienianie)

Ekspresy do kawy, na naboje – odkamie-
nianie

Podłogi drewniane, deski podłogowe

Warstwy ochronne, resztki ochronne

Osad grzybów

Plandeki

Plexiglas

Szkło plexi

Polirattan 

Porfir

Pianka poliuretanowa (usuwanie)

Tynk (impregnowanie), ochrona

PCV

Kwarcyt

Odbiorniki radiowe i telewizory 

Odciski np. szklanek na kamieniach 
naturalnych i marmurze

Odciski na kamieniach naturalnych i 
marmurze

Powierzchnie i zlewozmywaki z granitu

Zatkane rury 

Rolety

Osady rdzy w sanitariatach

Plamy rdzy na powierzchniach kamiennych 

Sadza 

Osady soli i związków mineralnych

64 65

101

53

69

62 71

7 54 12

26

98 96

100

36

55

76

58 94

17 26 29

70 22 77

8 91

68

14 25

19

105

41 78

67 68

34 50

12 64 65

7 54

72

93

27 29 30 43 85 86

68 75

4 90 8 2191 104

16

103

106

42

75

79

40 63

8 91 18 102

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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Twój Problem Nasze produkty, które polecamy

Spray do impregnowania

Iroko

Marmur jurajski 

Kafle

Ekspresy do kawy (odkamienianie)

Automaty do kawy (odkamienianie) 

Osady i resztki kamienia 

Kamienie naturalne zawierające wapń

Szkło kominkowe i okienka piecowe 

Guma do życia

Zarazki, usuwanie

Ceramika, glazurowana

Ceramika, nieglazurowana

Kamień kotłowy 

Sosna

Resztki kleju, naklejki, nalepki

Czyszczenie i ochrona cegły klinkierowej

Korek 

Powierzchnie kuchenne

Plecionka z tworzyw sztucznych 

Kamień sztuczny

Tworzywo sztuczne

Posadzka z tworzyw sztucznych

Łódki, spoilery z tworzy sztucznych 

Ramy okienne z tworzyw sztucznych

Posadzki z laminatów - czyszczenie, 
pielęgnacja, ochrona

Artykuły ze skóry

Resztki kleju

Linoleum; czyszczenie, pielęgnacja

Szminka

Ciężarówka 

Osady manganu i tlenków żelaza

Markizy

Marmur - czyszczenie, pielęgnacja, ochrona 

Mury i elewacje 

Metal, lakierowany, epoksydowany

Mosiądz

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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Twój Problem Nasze produkty, które polecamy

Zaschnięte, tłuste plamy 

Boazerie 

Posadzka – uszczelnianie

Warstwy wosku (usuwanie) 

Płytki ścienne i podłogowe

Wartswy wosku – usuwanie

Umywalki 

Płyty z betonu płukanego

Pralki (odkamienianie)

Właściwości hydrofobowe tekstyliów i skóry

Pralki – odkamienianie

Czajnik bezprzewodowy (odkamienianie)

WC

Bezprzewodowy – odkamienianie

Wanny z hydromasażem

Powierzchnie WPC - czyszczenie i pielęgnacja

Namioty 

Płyty z cementu i kamieni sztucznych 
(pielęgnacja)

Zacieki i resztki cementowe

Płyty z cementu, kamieni sztucznych – 
pielęgnacja

Cegły, klinkier, płyty podwójnie ciągnione

34 50 45

47

31

84

2 33 13

24 25

25

19 103  10017

47

109

110 111

98

97 22

Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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Twój Problem Nasze produkty, które polecamy

Piaskowiec, ochrona

Czyszczenie sanitariatów oraz powierzchni 
chromowanych

Sauna - higiena

Łupki 

Pleśń - usuwanie

Pleśń - ochrona i zapobieganie

Silny deszcz; ochrona przed

Powierzchnia szaf i szafek

Silny deszcz – ochrona 

Resztki mydła

Srebro

Silikonowe masy uszczelniające (usuwanie) 

Silikonowe masy uszczelniające (czyszczenie) 

Płyty Solnhofen

Płyty podwójnie ciągnione

Resztki jedzenia w przewodach rurowych

Lustra 

Studnie 

Kamionka

Plamy od pleśni

Deski surfingowe

Usuwanie pleśni z tapet

Grzałki - odkamienianie

Drewno teakowe

Smoła - usuwanie

Grzałki – odkamienianie

Terrakota, cotto na zewnątrz

Smoła – usuwanie

Terazzo  

Terakota, cotto – na zewnątrz

Muszle klozetowe, pisuary, bidety

Trawertyn 

Drzwi i schody z drewna

Osad moczowy i kamień

Tworzywo warstwowe

Zaschnięte warstwy; tłuste

Zaschnięte warstwy; zawierające warstwy

634032

27 35

27 30 43

26 29 84 109 98

17 100
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8 91 30

3240 63
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30 43
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14
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15 16
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15

8 91

14
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62
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4 90 13 97 21 104
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4 90 7 54 16 22
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547 1514 22
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1
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Zestawienie produktów według materiałów/problemu 
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„PROSTA SPRAWA,  
GDY OD RAZU MOŻNA  
UZYSKAĆ ODPOWIEDŹ.“ 

Dalsze informacje na stronie  

www.mellerUd.de

Tam, w naszej bibliotece multimedialnej uzyskasz 

pomocne wskazówki dotyczące stosowania produk-

tów. Również w poradni ku ds. plam znajdziesz ważne 

informacje na temat problemów i rozwiązań związa-

nych z czyszczeniem, pielęgnacją oraz ochroną i za-

bezpieczaniem przed plamami.

62 63



29
00

60
00

94

Dalsze specjalistyczne produkty znajdziesz w Internecie na www.mellerud.de  
oraz tu na regale MELLERUD. 

Z firmy MELLERUD
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
41379 Brüggen/Niederrhein

Niemcy
  Tel.: +49 (0) 21 63 – 9 50 90-0

 Fax: +49 (0) 21 63 – 9 50 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


