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Bent

Čiščenje
steklenih
površin
Dejavnost čiščenja steklenih
površin je zaradi vse večjih
zahtev vedno bolj specializirana,
bistveno pa se je povečalo tudi
število stavb z vedno več
steklenimi površinami.

V Bentu sledimo smernicam razvoja. Poleg
klasičnih preizkušenih brisalnikov za stekla, ki so različnih širin od 25 do 55 cm in
različnih materialov (PVC, aluminij, nerjavno jeklo), ter mazalnikov stekel širin
25–45 cm z različnimi prevlekami in različnih sestav, kot novost ponujamo polirni
prah za jedkana okenska stekla Glass-polish.
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15 % popusta na
Hydro power dik starter set
AKCIJSKA CENA:

463,66 EUR +DDV
(545,50 + DDV)

•
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Ekonomičnost
Brez stroškov dvigal
Ni rizika iz vidika dela na višini
3 x hitreje opravljeno delo od ročnega čiščenja
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Uporablja se ga na steklenih površinah, ki
so postale mat, zamegljene zaradi cementne vode ali zunanjih vremenskih dejavnikov.
Sredstvo nanesete na površino z vlažno krpo in polirate, dokler ne dosežete želenega
rezultata. Nepogrešljivi pripomočki pri čiščenju stekel so tudi strgala za stekla z rezili, krpa mikrofibra, nosilnik s pasom za brisalnik, mazalnik in strgalo, za delo na višini
pa komplet Visa versa ki v enem kosu združuje brisalnik in mazalnik, ki mu dodamo
še teleskopsko držalo, katerega dolžino
prilagodimo višini čiščenja stekel. Specialno čistilo za stekla Vitrex vsebuje hitrodelujoče sestavine, ki odstranijo nečistoče.
Pri naših kupcih se je zelo prijel način čiščenja na višini z deionizacijskim sistemom
Hydro Power, ki proizvaja 100-odstotno
mehko vodo. Ta ima izredno čistilno moč
brez uporabe čistil, steklo pa po čiščenju
ostane brez madežev in lis. Lahki karbonski teleskopi nam omogočajo enostavno
delo na višini, izberemo si samo še primerno ščetko.
Izredni so tudi rezultati pri čiščenju fotovoltaičnih panelov in sončnih zbiralnikov.
Izkoristek panelov in zbiralnikov se bistveno poveča, kar hitro povrne stroške čiščenja.

