НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Средствата за почистване на леда на ЗИРАКС са
предназначени за почистване на прилежащи до дома
площи, алеи, площадки пред гаражи и стълбища в домове,
пред магазини и ресторанти; използват се от водачи на
МПС на паркинги, пред гаражи и на път. Използват се
както за отстраняване на леда и на утъпкания сняг, така и
за превенция на образуването на поледица. Продуктите са
произведени от чисти суровини, не съдържащи
неразтворими примеси и затова айсмелт и премелт не
оставят бели утайки. Екологични са за използване в
домашни условия. Химически са неактивни към твърдите
покрития - плочки, бетон, асфалт, дърво.

«КАЛЦИЕВ ХЛОРИД», МАТЕРИАЛ
С БЪРЗО ДЕЙСТВИЕ. РАБОТНА
ТЕМПЕРАТУРА ДО 31°C

94-98% калциев хлорид – чист продукт на гранули. Ефектът
от действието е видим още след 10 минути. Препоръчва се
да се използва в случаите, когато е нужно леда да се
почисти бързо, за премахване на тънък лед в условията на
сух въздух. Идеален помощник за шофьорите на път,
когато е необходимо леда да се премахне под колелата на
паркинга и пред гаража.

«АЙСМЕЛТ», КОМПОЗИТЕН
МАТЕРИАЛ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ДЕЙСТВИЕ. РАБОТНА
ТЕМПЕРАТУРА ДО -20°С
Препоръчва се за отстраняване на дебел слой лед и утъпкан сняг. За предотвратяване на образуването на заледявания - почистената повърхност да се обработи при понижение на температурата или в началото на снеговалежа.
Оптимално е да се провежда обработката на повърхността през нощта.

ДА СЪХРАНИМ ЧИСТИ
ПЪТЕЧКИТЕ В ДВОРА
ГРИЖЛИВО ДА ПОЧИСТИМ
СТЪЛБИЩЕТО И ВХОДА
ДА ПОЧИСТИМ ИЗХОДА ЗА
АВТОМОБИЛА

СЪВРЕМЕНЕН
СПОСОБ ЗА
ТОПЕНЕ НА ЛЕДА

ИМА РЕШЕНИЕ CЪВРЕМЕННИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ПОЧИСТВАНЕТО НА ЛЕДА!

За извънградския дом

При използване на айсмелт няма да
пострадат: декоративните покрития
(плочки и др.), обувки, гумите на
автомобилите, прилежащата растителност - трева, храсти и др.

За безопасни пътища

www.pharmcobg.com
www.pharmco-shop.com

Грижливо почистване на
двора и алеите.
ЕК0Л0ГИЧЕН за домакинството

Позволява бързо да се премахне
леда, да няма заледяване пред
гаража и на паркинга

За дворове, паркинги
стълбища, алеи
ЗАПАЗВА материалите - плочки,
дървени, бетонни и асфалтови
покрития

