
HAP WIN FUGI 1L
Czyszczenie fugi w płytkach kuchennych i łazienkowych nie jest łatwym
zadaniem. Najlepszym sposobem ich czyszczenia jest użycie polecanego
przez profesjonalistów preparatu Hap Win do czyszczenia fug i spoin. Fuga
to materiał wypełniający szczeliny między płytkami lub innymi rodzajami
powierzchni kamiennych. Zwykle jest wykonany z cementu i piasku, które
mogą być trudne do czyszczenia. O to kilka wskazówek, jak czyścić
zabrudzone fugi i spoiny cementowe ścian i podłóg w kuchni, łazience,
tarasie itp. Czyszczenie zabrudzonych fug i spoin cementowych Za pomocą
szczoteczki do zębów czy innych szczotek jest męczące i czasochłonne.
Dzięki preparatowi Hap Win do fug i spoin, zrobisz to natychmiastowo bez
użycia siły. Spryskaj płytki i fugi preparatem, odczekaj kilkanaście sekund,
przetrzyj płytki wilgotną ściereczką bądź mopem. Efekt jest widoczny
natychmiastowo.

Konserwacja fug w płytkach: sposoby na utrzymanie ich w czystości
Fuga to materiał, który znajduje się między płytkami. Jest to materiał porowaty. Pochłania wodę, oleje i inne płyny. Z
biegiem czasu fuga może się zabrudzić. Niewłaściwie oczyszczona może prowadzić do trwałych plam.
Sposobów na utrzymanie zaprawy w czystości jest wiele. Jednym z nich jest środek do czyszczenia fug Hap Win, który
można stosować w kuchni lub łazience. Te środki do czyszczenia fug są bardzo skuteczne w usuwaniu plam z fug,
ponieważ zawierają składniki, które rozpuszczają brud i olej z powierzchni fugi. Produkt skutecznie usuwa również
niektóre z najbardziej ciężkich zabrudzeń, w tym plamy po tytoniu i alkoholu. Niektórzy ludzie używają również
mieszanki octu i sody oczyszczonej do czyszczenia fug, ale nie pozwoli to pozbyć się plam na porowatych
powierzchniach, takich jak płytki. Zalecamy stosowanie środka czyszczącego zawierającego wybielacz tlenowy,
ponieważ jest on najskuteczniejszy w usuwaniu plam z fugi i może usunąć niektóre rodzaje plam, które są trudne do
usunięcia innymi metodami.

Opis producenta

HAP WIN, to środki czystości, które pomagają w porządkach nie tylko w domach, ale także są stosowane
przez profesjonalistów. Dzięki temu możemy mieć pewność, że poradzą sobie tam, gdzie inna chemia już nie daje rady!
Ze środkami czystości HAP WIN, sprzątanie będzie o wiele szybsze i mniej męczące!


