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Wyprodukowano w UE dla:

Magazynowanie:
Produkty FEDA należy przechowywać oraz używać 

w temp. od +5 do +30 °C

WażnOść prOduktóW - 2 lata

impregnat do marmuru 
Specjalistyczny preparat na bazie roztworu 
silanu i siloksanu w rozpuszczalniku 
organicznym do impregnacji marmuru.
Głęboko penetruje podłoże i zabezpiecza 
przed wchłanianiem wilgoci, zapobiegając 
rozwojowi glonów i porostów. Ogranicza 
powstawanie wykwitów solnych 
na impregnowanych powierzchniach. 
Preparat uwydatnia strukturę i kolor 
marmuru. Nie pozostawia smug i zacieków. 
opakowania: 0,2 l i 0,5 l

impregnat do piaskowca
Płynny preparat na bazie silanu i siloksanu, 
do impregnacji piaskowca i okładzin 
z kamienia naturalnego. Zabezpiecza  
przed wnikaniem wilgoci w podłoże, 
ograniczając rozwój glonów i porostów, 
ogranicza powstawanie wykwitów solnych  
na impregnowanych powierzchniach, 
uwydatnia kolor i zapobiega blaknięciu. 
Powłoka zabezpieczająca jest przepuszczalna 
dla pary wodnej, co umożliwia swobodę 
„oddychania” ścian i sprzyja procesowi 
ich osuszania.
opakowania: 1 l i 5 l

impregnat do fug
Do impregnowania powierzchni fug, 
klinkieru, kamienia oraz innych powierzchni 
nieszkliwionych (np. płytek o wysokiej 
chłonności). Wytwarza trwałą, bezbarwną 
wysokoodporną warstwę na zabezpieczanych 
powierzchniach fugi. Zabezpiecza 
przed wnikaniem wilgoci w podłoże, 
ograniczając rozwój grzybów. Zalecany 
do ochrony przed typowymi zabrudzeniami 
użytkowymi. Ułatwia utrzymanie czystości. 
opakowania: 0,2 l i 0,5 l
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BEzpIEczEństWO: 
Używając produktów Feda, należy stosować 

ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  
charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia 

zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic 
ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  

oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu 
ze skorą i oczami. Unikać  wdychania oparów 

produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach 
z rozpuszczalnikami palnymi.

Szczegółowe informacje o produktach i ich sposobie 
użycia zostały umieszczone w kartach technicznych.

pomoc techniczna
tel. 601 320 228

Pobierz i otwórz 
aplikację do czytania 
kodów QR. Skieruj 
aparat na powyższy 
kod i zeskanuj.

Odwiedź naszą stronę
www.onduline.com.pl  

CHCIAŁBYŚ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ ?
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czyścik do klinkieru 
Do usuwania wykwitów węglanowych 
z cegły klinkierowej, płytek klinkierowych.
Usuwa naloty wapienne, osady kamienia, 
plamy po wodzie oraz inne uciążliwe 
zabrudzenia. Usuwa zabrudzenia z zapraw 
murarskich i betonu. Skuteczny wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. 
opakowania: 0,5 l, 1 l i 5 l
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czyścik do fug 
Środek do czyszczenia spoin pomiędzy 
płytkami podłogowymi i ściennymi. Usuwa 
tłuszcze, osady kamienia i rdzy, plamy 
po wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia. 
Odświeża i ożywia kolor spoin, usuwa 
uporczywe zabrudzenia. Skuteczny wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń. 
opakowanie: 0,5 l

czyścik do kominka 
Środek do czyszczenia szyb kominkowych, 
piekarników i grilli. Usuwa osady ze smoły, 
sadzy, tłuszcze oraz inne uciążliwe 
zabrudzenia. Nie pozostawia smug 
i odbarwień. 
opakowanie: 0,5 l

płyn do mycia gresu
Specjalnie opracowany środek do czyszczenia 
podłóg wyłożonych płytkami z gresu 
polerowanego jak również niepolerowanego. 
Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. Nie pozostawia smug. Zwiększa 
ochronę przed zabrudzeniem. 
opakowanie: 1 l

zmywacz plam olejowych do kostki 
brukowej 
Alkaiczny dwufazowy środek na bazie 
rozpuszczalników, umożliwia szybkie 
i dokładne usunięcie nawet starych plam 
po olejach silnikowych, spożywczych oraz 
śladów po oponach. Może być stosowany 
na kostce, elementach betonowych, płytach 
chodnikowych itp. Odświeża i ożywia kolor 
kostki. 
opakowanie: 1 l

czysta podłoga
Specjalnie opracowany środek do czyszczenia 
podłóg. Przeznaczony do większości typów 
płytek glazurowanych. Może być stosowany 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
W łatwy i skuteczny sposób usuwa nawet 
silne i stare zabrudzenia, odtłuszcza. 
Nie pozostawia smug. Zwiększa ochronę 
przed zabrudzeniem. 
opakowania: 1 l i 5 l

preparat do mycia kostki 
Do czyszczenia kostki brukowej, fug 
cementowych oraz innych naturalnych 
i barwionych elementów betonowych. 
Usuwa uporczywy bród, osady rdzy, plamy 
po wodzie oraz inne uciążliwe zabrudzenia. 
Przywraca estetyczny wygląd. Odświeża 
i ożywia kolor kostki. 
opakowania: 1 l i 5 l

Impregnat do kostki brukowej 
“mokra kostka” (wodny)
Produkt przeznaczony do impregnacji kostki 
brukowej, posadzek betonowych 
oraz posadzek wykonanych z kamieni 
naturalnych.  Preparat gwarantuje 
długotrwałą ochronę przed szkodliwym 
działaniem wilgoci i zapobiega wzrostowi 
mchów i porostów. Wzmacnia naturalny 
odcień, zwiększa intensywność barw. 
opakowania:  1 l i 5 l

Impregnat do kostki (matowy)
Impregnat trwale chroni przed wpływem 
warunków atmosferycznych zarówno nowe, 
jak i stare produkty betonowe. Zabezpiecza 
przed wnikaniem wilgoci w podłoże, 
ograniczając rozwój glonów i porostów. 
Ogranicza powstawanie wykwitów solnych 
na zabezpieczonych powierzchniach. 
Nie zmienia koloru impregnowanej 
powierzchni. 
opakowania: 1 l i 5 l

impregnat do gresu
Impregnat trwale chroni zarówno nowe, 
jak i stare powierzchnie wykonane 
z gresu oraz nisko nasiąkliwych 
kamieni naturalnych. Wytwarza trwałą, 
wysokoodporną warstwę 
na zabezpieczonych powierzchniach, 
która skutecznie chroni przed 
zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie. 
Dzięki specjalnym składnikom zawartym 
w recepturze utrudnione jest przywieranie 
brudu i kurzu. 
opakowania: 1 l i 5 l

Olej do klinkieru
Do impregnowania powierzchni 
wykonanych z klinkieru, płytek 
elewacyjnych, okładzin z kamienia 
naturalnego, tynków, betonu i piaskowca 
naturalnego. Do zabezpieczania przed 
oraz po fugowaniu.
Tworzy powłokę przepuszczalną dla 
pary wodnej, co umożliwia swobodę 
„oddychania ścian” i sprzyja procesowi ich 
osuszania. Uwydatnia kolor i zabezpiecza 
przed blaknięciem.
opakowania: 1 l i 5 l

impregnat do klinkieru
Płynny preparat na bazie żywic silanu 
i siloksanu w rozpuszczalniku, 
przeznaczony do impregnacji klinkieru, 
cegieł, płytek elewacyjnych i okładzin 
z kamienia naturalnego. Zabezpiecza 
przed wnikaniem wilgoci w podłoże, 
ograniczając rozwój glonów i porostów, 
ogranicza powstawanie wykwitów solnych 
na zabezpieczanych powierzchniach, 
uwydatnia kolor i zabezpiecza 
przed blaknięciem. 
opakowania: 1 l i 5 l

czyścik do kostki 
Do usuwania wykwitów węglanowych 
z kostki brukowej, elementów betonowych 
i fug cementowych oraz innych naturalnych 
i barwionych elementów betonowych.
Usuwa naloty wapienne, osady kamienia, 
plamy po wodzie oraz inne uciążliwe 
zabrudzenia.  
opakowania: 0,5 l, 1 l i 5 l
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Z KOSTKI BRUKOWEJ Impregnat do kostki brukowej 
“mokra kostka” (rozpuszczalnikowy)
Impregnat do kostki brukowej nadający 
efekt tzw. „mokrej kostki”. Wzmacnia 
naturalną barwę kostki i zwiększa 
intensywność kolorów. Zabezpiecza przed 
wchłanianiem wody, tłuszczy i innych 
płynów, znacznie opóźnia powstawanie 
wykwitów. Produkt stworzony na bazie 
rozpuszczalnika, głęboko penetruje 
powierzchnię kostki, dzięki czemu 
zaimpregnowane podłoże zachowuje 
trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.
opakowania: 1 l i 5 l


