
Védelem és ápolás - Aidol ápolókészlettel az
ablakokhoz, ajtókhoz - már a tisztításnál is!

Az ablakok, bejárati ajtók fafelülete különböző időjárási
hatásnak és környezeti befolyásnak van kitéve. Napfény,
eső, hó, jég és a mechanikai igénybevétel is befolyásolja a
faszerkezeteket. Úgy, ahogy autóinkat ápoljuk, ugyanúgy
tudjuk - az Aidol ápolókészlettel - az értékes fafelületeinket
is védeni.

Lágy tisztítás és védelem az Aidol tisztítóval és az Aidol
ápolóbalzsammal. Gyorsan, egyszerűen és hosszantar-
tóan. Akár az enyhe felületi sérülések, mint a hajszálrepe-
dések, az Aidol ápolóbalzsammal megvédésre kerülnek.
Már évi kétszeri kezeléssel is a felújítási intervallum
jelentősen meghosszabbítható. Egyidejűleg a színhatás és
a fényesség is felfrissítésre kerül. Az ablakok, bejárati ajtók
ápolása egyszerűbb, mint gondolná:

� tisztítsa meg az ablak, bejárati ajtó felületét az Aidol
tisztítóval

� hordja fel az Aidol ápolóbalzsamot a mellékelt kendő
segítségével

� egyszerűen hangzik, ez így is van, és egyúttal
hónapokig tartó védelmet biztosít

� hosszantartó védelem az értékes ablakokra és
bejárati ajtókra

� környezetbarát
� minden felületkezelt fafajra - fedőfestékre és lazúrra -

egyaránt alkalmas

Aidol ÁPOLÓKÉSZLET
Ápolás és tisztítás az Ön fa ablakaihoz, ajtóihoz

Remmers Ungarn Kft.
2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 12. Tel.: 23/530-133; Fax.: 23/532-227
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Ápoló balzsammal kezelve: károsodásmentes felület

Jégverés következménye egy év időjárási behatás után

Ápoló balzsam használata nélkül: megkékült felület
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Tulajdonságok

Az Aidol ápolókészlet rendszeres használatával a faablakok
és bejárati ajtók felújítási intervalluma jelentősen meghosz-
szabbítható. A speciális Aidol ápolóbalzsam lezárja a mikro-
repedéseket, melyek a bevont felületeken pl. jégverés által
keletkezhetnek. Az Aidol ápolókészlet, minősített ápoló-
készlet az ablakokra és ajtókra adott Remmers System
Garancia (RSG) keretein belül is.

Miben különbözik a két ápolókészlet?

� Mindegyik ápolókészlet ápolóbalzsama az adott
nyílászáró szerkezethez igazított. (megjegyzés: a tisztító
mindkettőnél azonos)

� Az ablakokhoz kifejlesztett Aidol ápolóbalzsam
maximális védelmet biztosít a gyakran időjárási hatások-
nak kitett faablakoknak.

� Az ajtókhoz kifejlesztett Aidol ápolóbalzsam a fa
bejárati ajtókon történő alkalmazásra lett kifejlesztve,
melyek az épület szerkezetéből adódóan védettebben
helyezkednek el. Itt mindenekelőtt legfontosabb az
egyöntetű és csíkozás mentes felhordás.

Alkalmazási terület

Lazúrozott vagy lakkozott faablakok és fa bejárati ajtók ke-
zelésére.

A szett tartalma:
� 250 ml tisztító
� 250 ml ápolóbalzsam ablakokhoz / bejárati ajtókhoz
� 2 szálasodás mentes kendő a felhordáshoz
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