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CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU

Přestože nerezová ocel je v porovnání s normální ocelí několikanásobně odolnější proti vnějším vlivům,
není bezúdržbová. Stopy koroze je třeba z obrobků odstraňovat pravidelně.
Pravidelná údržba ochrání Vaši investici před znehodnocením, což může ovlivnit celkovou pevnost 
konstrukce obrobku.

VÝROBA

InoxiClean křída z vídeňského vápna
Čistící prášek po leštění. Odstraňuje zbytky olejů a otisky prstů 
z vyleštěného obrobku snadno a bez škrábanců. Tento prášek se 
používá v kombinaci s mirkovláknem.

objednací číslo:InoxiClean křída z vídeňského vápna CRPV103



 

 

ÚDRŽBA

Čistící pěna InoxiClean
Víceúčelový čistič vysoce lesklých nerezových obrobků a dalších
leštěných povrchů. Odstraňuje zbytky olejů a otisky prstů z vyleštěného
obrobku snadno a bez škrábanců.

Čistící pěna InoxiClean objednací číslo:

Čistící sprej InoxiClean
Čistič matných povrchů nerezových ocelí,  kovů, laminátů, 
keramických dlaždic apod., snadno a bez škrábanců. Zajišťuje 
hladký a bezchybný povrch, vytváří tenký ochranný film, který
zabraňuje dalšímu znečištění povrchu. 

Čistící sprej InoxiClean objednací číslo:

CRFOAMIC

CRSPIC
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InoxiClean Restore 5 l 

InoxiClean Restore set 500 ml 

InoxiClean Restore 500 ml 

T/00/140100 ICMV/XF/400400
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RENOVACE

InoxiClean Restore
Odtraňuje stopy rzi, nečistoty a mapy po chemickém čištění
z nerezové oceli, hliníku nebo mědi snadno a rychle. Navrací 
zpět originální vzhled materiálu. 100% biologicky odbouratelný.

Lze použít pro:
Průmyslové kuchyně, renovaci fasád, bazény, venkovní nábytek,
průmyslové pekárny, údržbu strojů, ráfky a výfukové systémy vozidel.

objednací číslo:

objednací číslo:

objednací číslo:

PŘED PO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na archy netkané textilie
objednací číslo:

Arch netkané textilie
objednací číslo:

Utěrka z mikrovlákna - extra fine
objednací číslo:

Utěrka z mikrovlákna - fine
objednací číslo:

CRICRE500

CRICRE5000

CRICRESET

CRHG12080 CRICMV/F/400400

Pro další informace kontaktujte:

ABRASIV a.s.
+420 326 727 278
abrasiv@abrasiv.cz




