Haglslag efter et års vejrpåvirkning

Aidol PLEJESÆT
Med plejebalsam: intakt overflade

Beskyttelse og pleje sammen med rengøring
– med Aidol Plejesæt til vinduer, døre og
porte af træ!
Træoverfladerne på vinduer og døre påvirkes af vejr og
miljø. Sol, regn, sne, hagl og mekaniske bevægelser belaster træet. Lige som en bil plejes med vask og voks kan
træoverflader (malet/lasur behandlet) – behandles og plejes med Aidol Plejesæt til vinduer eller døre.

Uden plejebalsam: blåskimmel









rengør overfladen med Aidol Rengøringsmiddel. Obs:
Til rengøring af glas tilsættes 10 – 20 dråber rengøringsmiddel i 1 liter varmt vand. Brug vedlagte fnugfri
klud.
påfør derefter Aidol Plejebalsam med vedlagte fnugfri
klud.
lyder enkelt, er enkelt og beskytter i flere måneder.
giver vedvarende beskyttelse af vinduer og døre.
milde og uskadelige produkter.
til alle behandlede træsorter – både laserende og
dækkende maling.
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Mild rengøring og virksom pleje med henholdsvis Aidol
Rengøringsmiddel samt Aidol Plejebalsam. Hurtigt, let og
vedvarende. Selv små overfladeskader som mikrorevner
bliver lukket med Aidol Plejebalsam. Ved at anvende dette
to gange årligt kan renoveringsintervaller forlænges betydeligt. Samtidig bliver farve og glans hele tiden opfrisket.
Pleje af vinduer, døre og porte af træ, er nemmere end man
tror.
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Pleje & rengøring til trævinduer, -døre og -porte

Maling til trævinduer og –døre, inde og ude

Egenskaber

Anvendelse

Regelmæssig anvendelse af Aidol Plejesæt forlænger renoveringsintervaller for vinduer, døre og porte af træ.
Den specielle Aidol Plejebalsam lukker for mikroridser og
beskytter overfladen fx mod hagl. Aidol Plejesæt er det autoriserede plejesæt som Remmers bruger i forbindelse
med Remmers System Garanti (RSG) til trævinduer, -døre
og -porte.

Til behandling af laserende samt malede
vinduer/døre/porte af træ.

Hvad adskiller de to plejesæt?





begge typer plejebalsam er afstemt til vinduer henholdsvis døre og porte af træ - bemærk: Aidol rengøringsmiddel er det samme produkt.
Aidol Plejesæt til vinduer beskytter maksimalt, idet vinduer ofte er mere eksponeret vejrliget end døre.
Aidol Plejesæt til døre (og træporte) anvendes til døre udvendig. Døre og porte er konstrueret således at de bedre
tåler vejligets påvirkning Aidol. Plejebalsam til døre er
specielt beregnet til store overflader, hvorved striber undgås.

Plejesættet består af:
 250 ml rengøringsmiddel
 250 ml plejebalsam til vinduer eller døre
 2 fnugfri special klude til at påføre rengøringsmiddel og
balsam

