• Предотвратява
омазняването
(Спира проникването
на автомобилно гориво, моторно масло
и атмосферни замърсявания)

ISO A-CLEAN

• Предотвратява обра-

Повърхностите на покривите и фасадите са
изложени на въздействието на непрекъснато
нарастващ брой въздухопреносими микроорганизми.
Тяхното нарастване води до увеличаване на
оцветените обраствания от трева, плесени,
мъх и други.
Премахването на тези отлагания гарантира
по-бързото изсъхване на повърхностите, което
може като цяло да удължи експлоатационния
живот на вашия дом.
За отстраняване на тези микроорганизми и
предотвратяване
растежа на обраствания
е най-добре да се
За нови и обраизползва продукт,
ботени покриви прекойто дезинфекцира и
поръчваме почистване с
предпазва повърхностите,
Iso A-Clean веднъж на
изложени на такива
всеки две години. По този
въздействия.
начин, вашият покрив
винаги ще има хубав
Можем да ви помогнем
и чист вид.
с този продукт, който
ще възвърне хубавия и
чист вид на повърхността
на вашия покрив,
фасада, тротоар,
тераса и т.н.

зуването на петна
(Мазни хранителни
остатъци - кетчуп,
кола, червено вино)

• Предотвратява проникването на вода и
влага
(Спира растежа на
плесени, мъх, лишеи и
други видове замърсители)

Отстранява
отлаганията върху
всякакви видове покриви
и фасади – светопропускливи покривни конструкции и
куполи, покривни прозорци и
табакери, цокли, стени,
стъпала, плочи за настилки, тераси
и др.

ISO PAINT NORDIC A/S е с 40-годишен опит и специализация при разработването
и производството на продукти за покривна обработка и други продукти за
повърхностна обработка, като:
• Покривни покрития ISONIT • Фасадни бои ISO • Импрегнатори HydroBlock
• Изолационно покритие StoneColor
• Средство за отстраняване на растителни обраствания ISO A-Clean • Импрегнатори ProCover
ISO PAINT NORDIC A/S има двукратно сертифициране по ISO в съответствие с
ISO 9001:2000 „Управление на качеството“, ISO 14001 „Управление на околната среда“.
Удостоени сме и със „Зеленото цвете на Европа“.
За контакти и допълнителна информация:
Тел.: 02/ 858 11 94, тел./факс: 02/ 958 14 73, моб.: 0888 695 376,
e-mail: atrox@bg400.bg, www.atroxiso.com

• Ефект
„ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ“

ISO ProCover – невидима повърхностна защита
НЕПРИЯТНОСТИ С ВАШИТЕ НАСТИЛКИ?
– защитете ги с ISO ProCover.
Нашият невидим продукт за повърхностна защита на пътните
алеи за автомобили, алеите за разходка, паркинга, терасата,
вътрешния двор, площадките около плувния басейн и др.

ISO ProCover - невидима повърхностна защита
Повърхностна защита за всякакви порести материали –
облицовъчен камък, пясъчник, теракота, гранит и др.
ISO ProCover осигурява невидима
ДЪЛГОТРАЙНА защита за порестите
строителни материали (както вътре,
така и изложени на външни
атмосферни въздействия). ProCover
се просмуква дълбоко в порите на
материала, като подобрява неговите
водоизолиращи свойства. ProCover
осигурява защита срещу атмосферните
въздействия и новата поява на мъх,
треви и плесен и предотвратява
напукването и рушенето на
повърхностите при ниски температури.
Освен това, обработените с
ProCover повърхности са защитени
срещу образуване на мазни петна,
които не могат да полепват върху
материалите и следователно лесно
могат да се отстранят. ProCover
позволява на обработената
повърхност „да диша“, осигурява
невидима защита и не влияе
върху нейния външен вид.

ISO ProCover
Най-добрата защита срещу атмосферните въздействия и замърсяванията на
пътните алеи за автомобили, алеите за разходка, терасите, вътрешните
дворове, площадките около плувния басейн и др.
Предимствата на обработката с
ProCover:
Лесно почистване с по-малко разходи
Забавя стареенето на материала.
Материалите са „като нови“ и имат
чист вид за по-дълго време.
Обработената с ProCover повърхност е „самоизмиваща се“:
за отмиването на повечето петна
и замърсявания е достатъчен един
по-силен дъжд
(ефект „ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ“).
ProCover е под формата на воден
разтвор и не са необходими
специални предпазни мерки преди,
по време и след употреба
(екологично безвреден).
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