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Thermospeed
Ochronny środek dyspersyjny

s Bardzo dobre właściwości tworzenia
powłoki z optymalnym połyskiem 

s Optymalny do polerowania

Thermohospital
Ochronny środek polimerowy 
odporny na działanie środków 
do dezynfekcji i alkoholi

s Powłoki dla szpitalnictwa
s Wysoki połysk bez polerowania

Ceradur-compact
Pielęgnacyjny środek 
dyspersyjny wolny od soli 
metalicznych do bardzo 
chłonnych podłóg 

s Nadaje się do
polerowania

s Wolny od TBEP
s Pielęgnacja późniejsza 

bez mycia gruntownego

Ceradur-eco
Pielęgnacyjny środek 
dyspersyjny wolny od 
soli metalicznych

s Nadaje się do polerowania
s Wolny od TBEP 
s Pielęgnacja późniejsza bez

mycia gruntownego 
s Spełnia normy DIN 18032 i dlatego

nadaje się do zastosowania 
w halach sportowych

s Ze Skandynawskim Oznakowaniem
Ekologicznym

s Zachowanie wartości
s Odporność na ścieranie
s Odporność na zmywanie
s Odporność na działanie

środków do dezynfekcji 
powierzchni

Thermodur-satina
Środek dyspersyjny 
o matowym połysku

s Duża twardość
s Matowa optyka

Thermodur
Metaliczny środek dyspersyjny

s Wysoka zawartość substancji stałych
s Samonabłyszczająca się pielęgnacja 

bazowa

Thermodur-diamant
Ekstremalnie trwała dyspersja 
akrylowa

s Dyspersja tworzywa sztucznego
o trójwymiarowej strukturze

s Długotrwały film ochronny odpierający
brud

s Ekstremalnie odporna na zarysowania
i ścieranie

s Gwarancja wzrostu wydajności pracy 
podczas mycia bieżącego dzięki 
efektowi diamentu

s Przyjazna dla środowiska naturalnego
dzięki mniejszej częstotliwości mycia 
gruntownego

s W znacznej mierze odporna na
działanie środków do dezynfekcji 
powierzchni i rąk

s Wolna od PU i dlatego dobrze
usuwalna.

Verodur-satina
Wysokowydajna dyspersja, 
matowa

s Matowo- jedwabista optyka
s Duża siła wypełniania 
s Spełnia normy

DIN 18032 
i dlatego też 
nadaje się do 
zastosowania 
w halach 
sportowych

Trend
Emulsja pielęgnacyjna wolna 
od soli metalicznych 

s Pielęgnacja późniejsza bez mycia
gruntownego

s Optymalna do polerowania
s Spełnia normy DIN 18032 i dlatego

nadaje się do zastosowania w halach 
sportowych
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Wszystkie produkty są do nabycia także w innych 
opakowaniach (patrz: cennik lub ulotka produktu).
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