
Ochrana a údržba již při čištění  pomocí 
údržbových sad Aidol Pfl egeset pro
okna a dveře!

Dřevěný povrch vašich oken/venkovní dveří je vystaven 

mnoha klimatickým a okolním vlivům. Slunce, déšť, sníh, 

kroupy a mechanická zátěž dřevo velmi namáhají. Péči, 

kterou věnujete svému autu, můžete nyní prokázat i vašim 

kvalitním dřevěným oknům za pomoci údržbových sad 

Aidol Pfl egeset für Fenster/Türen.

Čistič a balzám Aidol jsou šetrné a účinné prostředky. 

Čistí rychle, jednoduše a mají dlouhodobý účinek. Balzám 

chrání i nepatrné poškození povrchu, například trhlinky. 

Již dvojí použití během roku může výrazně prodloužit 

renovační intervaly. Současně se oživí barevný efekt a 

lesk. Údržba vašich dřevěných oken/domovních dveří je 

snadnější než jste čekali:

  Vyčistěte povrch oken/dveří čističem Aidol Reiniger

  Přiloženou utěrkou naneste Aidol Pfl egebalsam

  Postup zní jednoduše, je jednoduchý a poskytuje 

ochranu na mnoho měsíců

  Dlouhodobá ochrana kvalitních oken/domovních dveří

 Prostředky šetrné k životnímu prostředí

 Vhodné pro všechny dřevěné dílce opatřené lazuro-  

 vými nebo krycími nátěry

Aidol PFLEGESET

 Pro údržbu a čištění vašich dřevěných oken a dveří

Remmers CZ s.r.o.  Kolovratská 1445  251 01 Říčany u Prahy

tel.: 323 604 877  fax: 323 603 143  www.remmers.cz

Po ošetření údržbovým balzámem:  neporušený povrch

Poškození způsobené krupobitím po 
ročním působení klimatických vlivů

Bez použití údržbového balzámu: zamodrání
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Vlastnosti

Pravidelné používání údržbových sad Aidol Pflegeset 

prodlužuje renovační intervaly dřevěných oken/venkovních 

dveří. Speciální přípravek Aidol Pfl egebalsam uzavírá mi-

krotrhlinky, které mohou na povrchu nátěru vzniknout např. 

působením krupobití.

Aidol Pfl egeset jsou autorizované údržbové sady určené 

v rámci záruky na systém výrobků Remmers (RSG) pro 

ošetření oken a dveří.

Čím se obě údržbové sady liší?

  Obě údržbové sady obsahují údržbové balzámy 

přizpůsobené danému konstrukčnímu dílci (poznámka:  

čistič je v obou případech stejný)

 Aidol Pfl egebalsam für Fenster (balzám na   

okna) nabízí ochranu  pro dřevěná okna často vysta-

vená mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám.

  Aidol Pfl egebalsam für Türen se používá pro venko-

vní dveře, jejichž umístění poskytuje lepší ochranu před 

povětrnostními vlivy. U velkých ploch zde záleží hlavně 

na rovnoměrném zpracování bez vytváření šmouh.

Oblast použití

Pro ošetření dřevěných oken /domovních dveří s krycím 

nebo lazurovým nátěrem.

Složky:
 čistič 250 ml

 údržbový balzám na okna/domovní dveře 250 ml

  2 speciální nechlupatící utěrky pro nanášení přípravku 
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