
Kiehl-Wax-Ex
Produkt do usuwania wosku

s Bezzapachowy odaromatyzowany
rozpuszczalnik

s Usuwa wosk na bazie
rozpuszczalników, smołę, olej, 
bitum oraz zarysowania po obcasach 

s Może być stosowany tylko na
podłożach odpornych na działanie 
rozpuszczalników

Kiehl-Parketta
Szlachetny twardy wosk 
w płynie

s Wysokojakościowy wosk na bazie
rozpuszczalników

s Łatwy w użyciu
s Bardzo dobre właściwości wnikania
s Do nie poddanych obróbce jak

i woskowanych, olejowanych- 
woskowanych oraz zabezpieczonych- 
woskowanych powierzchni 
z naturalnego drewna w obszarze 
wewnętrznym
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www.kiehl-group.com

Mycie i pielęgnacja
parkietu / drewna

KiEhl & ŻEGARSKi Sp. z o.o.
ul. Wolnej Wszechnicy 3
PL-02-098 Warszawa
Tel: 22-823-98-65
Fax: 22-824-04-84
kiehl@kiehl-zegarski.pl

Johannes KiEhl KG
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Tel. +49 (0) 81 34 / 93 05-0
Fax +49 (0) 81 34 / 64 66
info@kiehl-group.com

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny

Profesjonalne systemy produktów
do perfekcyjnego mycia,

pielęgnacji i higieny



Kiehl-Basic-Oil
Olej impregnujący

s Do olejowania bazowego i późniejszego
s Na bazie surowców odnawialnych 
s Podkreśla kolorystykę drewna
s Dobre właściwości nasycania
s Dobre właściwości wypełniania 
s Czas utwardzania tylko 1-3 dni 

Kiehl-Eco-Refresher
Olej do pielęgnacji drewna na 
bazie wodnej, tworzący film

s Do pielęgnacji wszystkich europejskich 
gatunków drewna

s Wolny od metali ciężkich, rozpuszczal-
ników, pigmentów i formaldehydów 

s Po 2 h nadaje się do chodzenia a po 2 
dniach do zmywania

s Z Ekologicznym Oznakowaniem UE

s Perfekcyjna pielęgnacja drewna
s Najnowocześniejsze produkty

Kiehl-legnodur-brillant
Powłoka do podłóg drewnianych
samonabłyszczająca się

s Do olejowanych lub zabezpieczonych
podłóg drewnianych

s O dużej zawartości substancji stałych
s Wysycha podobnie

jak powierzchnie 
lakierowane

Kiehl-Parketto-care-satina
Środek myjąco- pielęgnacyjny 
do podłóg drewnianych, matowy 

s Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką
fabrycznie zabezpieczonych podłóg 
z naturalnego drewna oraz do gotowego 
parkietu

s Powierzchnia nie błyszczy się także po
upływie dłuższego okresu czasu 

s Produkt stosuje się w rozcieńczeniu lub
nierozcieńczony

s Wolny od TBEP

Kiehl-legnomat
Płyn do mycia podłóg 
drewnianych automatem 

s Do maszynowego mycia pobudowlanego
i bieżącego 

s Do surowych,
olejowanych i 
zabezpieczonych 
podłóg 
drewnianych  

s Przydatność
zaświadczamy 
ekspertyzą 

Kiehl-Parketto-care
Produkt myjąco- pielęgnacyjny 
do podłóg drewnianych

s Do pielęgnacji i do pokrycia powłoką
fabrycznie zabezpieczonych podłóg 
z naturalnego drewna i gotowego 
parkietu

s Produkt stosuje się w rozcieńczeniu
lub nierozcieńczony

s Dyspersja tworzywa sztucznego wolna
od soli metalicznych

s Wolny od TBEP
s Bezpieczny w chodzeniu zgodnie

z DIN 18032

Kiehl-legnodur-satina
Powłoka do podłóg 
drewnianych, matowa

s Do olejowanych lub zabezpieczonych 
podłóg drewnianych

s O dużej zawartości
substancji stałych

s Wysycha podobnie jak
powierzchnie lakierowane 

Kiehl-Parketto-clean-
Konzentrat
Produkt myjący do parkietu 
i laminatu

s Duża siła czyszczenia
s Wolny od mydła i wosku
s Przyjazny dla materiału 
s Z Ekologicznym

Oznakowaniem UE

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Professionelle Produktsysteme
für perfekte Reinigung, Pflege

und Hygiene

Wszystkie produkty są do nabycia także w innych 
opakowaniach (patrz: cennik lub ulotka produktu).
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Kiehl-PurOil
Pielęgnacyjny olej na bazie 
wodnej do impregnacji drewna 

s Po utwardzeniu całkowicie bezwonny
s Wolny od metali ciężkich,

rozpuszczalników, pigmentów 
i formaldehydu

s Do olejowania późniejszego
powierzchni z prawdziwego drewna

s Nadaje się do chodzenia po
2 h a do zmywania po 24 h

s Z Ekologicznym
Oznakowaniem UE

Kiehl-Parkettin-Konzentrat
Produkt do mycia i pielęgnacji 
podłóg drewnianych

s Znaczna ochrona krawędzi przed
wnikaniem wilgoci

s Do powierzchni drewnianych
poddanych obróbce, gotowego 
parkietu i laminatu

s Odpiera brud
s Bezpieczny w chodzeniu zgodnie

z DIN 18032

Kiehl-legnodur-Titan
Matowo- jedwabista, 
2-składnikowa powłoka do 
podłóg drewnianych 

s Bardzo wysoka odporność na
ścieranie i działanie chemikaliów

s Odporna na działanie środków 
do dezynfekcji rąk

s Do olejowanych i
zabezpieczonych podłóg 
z naturalnego drewna

s Matowo – przeźroczysty
film wysycha podobnie jak 
powierzchnie lakierowane

DIN 18032

DIN 18032


