
PRZEMYSL I BUDOWNICTWOI



COLOR METAL CLEANER
CZYŚCI UTLENIONE POWIERZCHNIE METALI KOLOROWYCH

ZASTOSOWANIE:
Środek służy do czyszczenia i usuwania utlenionych
nalotów z elementów miedzi, aluminium, ocynku itp.
Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności.
Formuła chemiczna oparta na nieagresywnych
substancjach czynnych ICP® Intelligent chemical properties.

SPOSÓB UŻYCIA:SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut,
przetrzeć szmatką. W niedostępnych miejscach
zanieczyszczenia usunąć za pomocą szczoteczki.
Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy czynność powtórzyć
(przetrzeć za pomocą szczotki z twardym włosem, lub powietrzem 
pod ciśnieniem).Przed użyciem preparatu należy dokonać próby 
w niewidocznym miejscu!w niewidocznym miejscu!

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



DESCALING REMOVER
ODKAMIENIACZ

ZASTOSOWANIE:
Profesjonalny środek do usuwania uporczywych osadów
z kamienia. Z materiałów ceramicznych, armatury sanitarnej, szkła itp.
Nie powoduje skutków ubocznych tj. odbarwienia i uszkodzenia
struktury powierzchni czyszczonej.
Innowacyjna technologia ICP® Intelligent chemical
properties sprawia, że produkt jest niezwykle skutecznproperties sprawia, że produkt jest niezwykle skuteczny,
a jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska

SPOSÓB UŻYCIA:
Nałożyć niewielką ilość środka na szorstką szmatkę
lub szczoteczkę. Spłukać wodą. W niedostępnych miejscach
zanieczyszczenia usunąć za pomocą szczoteczki, a następnie
powietrzem pod ciśnieniem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi
należy czynność powtórzyć (przetrzeć za pomocą szczotkinależy czynność powtórzyć (przetrzeć za pomocą szczotki
z twardym włosem, lub powietrzem pod ciśnieniem).
Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym
miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



FOIL REMOVER
USUWA ZWULKANIZOWANĄ FOLIĘ I KELJ PO NAKLEJKACH

ZASTOSOWANIE:
Preparat usuwa pozostałości kleju, zaschniętą i zapieczoną folię na ramach
okiennych lub karoseriach samochodów. Profesjonalny preparat czyszczący
o bardzo wysokiej skuteczności. Formuła chemiczna oparta
na nieagresywnych substancjach czynnych ICP®
Intelligent Chemical Properties.

SPOSÓB UŻYCIA:SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat wpryskać pomiędzy folie (nalepkę), a strukturę czyszczącą w celu
zneutralizowania substancji klejącej. Po spryskaniu preparatem należy
odkleić pozostałości nalepki, przetrzeć szmatką lub miękka szczotką.
Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy czynność powtórzyć. Przed użyciem
preparatu należy dokonać próby w niewidocznym miejscu!
Nie wcierać preparatu w powierzchnie czyszczona!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



GRAFFITI REMOVER N
USUWA graffiti nitro

ZASTOSOWANIE:
Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności.
Czyści Graffiti. Idealnie nadaje się do czyszczenia Graffiti na wszystkich
Rodzajach powierzchni : PVC, szkło, drewno, kamień, dachówki, powierzchnie
metalowe, betonowe itd. Formuła chemiczna oparta na nowoczesnej
technologii ICP® Intelligent Chemical Properties. O błyskawicznym
działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.

PRZYKŁADOWE POWIERZCHNIE I ICH RODZAJE:
Lastriko, cegła, wapień, tynki, beton, piaskowiec, granit Elewacje 
budynków, pomniki,przejścia podziemne, wiadukty; Powierzchnie metalowe,
pokryte farbami utwardzalnymi, powierzchnie zewnętrzne wagonów 
kolejowych, tramwajów i autobusów,ekrany akustyczne, metalowe 
konstrukcje wiat przystankowych, windy,skrzynki przekaźnikowe itp; 
Podłoże z pleksi, szkła akrylowego ekrany akustyczne, budki telefoniczne, Podłoże z pleksi, szkła akrylowego ekrany akustyczne, budki telefoniczne, 
przenośne toalety, wnętrza wagonów, przystanki; Laminaty, siding – jw., 
znaki drogowe. Budynki oraz obiekty prywatne, handlowe, publiczne.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać do ok. 1 minuty, przetrzeć szmatką
lub szczoteczką z twardym włosem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi, należy czynność
powtórzyć. Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym miejscu!
Nie należy wcierać preparatu w powierzchnie czyszczoną!Nie należy wcierać preparatu w powierzchnie czyszczoną!

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



GROUT REMOVER
USUWA ZASCHNIĘTĄ FUGĘ EPOKSYDOWĄ

ZASTOSOWANIE:
Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści
zaschniętą (starą) fugę epoksydową. Idealnie nadaje się do czyszczenia
wszystkich rodzajów powierzchni: kafelek, granitów, marmurów itd.
Formuła chemiczna oparta na nowoczesnej technologii ICP®
Intelligent Chemical Properties. O błyskawicznym działaniu bez ingerencji
w strukturę powierzchni.w strukturę powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 5 do 10 minut
w zależności od warstwy zanieczyszczenia, przetrzeć szmatką
lub szczoteczką z twardym włosem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy
czynność powtórzyć. Przed użyciem preparatu należy dokonać próby
w niewidocznym miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnie czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



GUM REMOVER
uSUWA GUMY DO ŻUCIA

ZASTOSOWANIE:
Profesjonalny preparat do usuwania gumy do żucia praktycznie
ze wszystkich powierzchni: z dywanu, tapicerki, drewna, kamienia, włosów,
ubrań, skóry, itd., o niezwykle wysokiej skuteczności. Formuła chemiczna
oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP® Intelligent Chemical
Properties. Nie powoduje skutków ubocznych tj. odbarwienia i uszkodzenia
struktury powierzchni czyszczonej.struktury powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut,
przetrzeć za pomocą szczoteczki z twardym włosem.
Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy czynność powtórzyć
(przetrzeć za pomocą szczotki z twardym włosem).
Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym
miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



IRON CLEANER
CZYŚCI SPRZĘT WARSZTATOWY I PANELE STEROWNICZE

ZASTOSOWANIE:
Środek do czyszczenia powierzchni gładkich; metali, aluminium,
podzespołów elektronicznych, szaf sterowniczych, wyświetlaczy.
Preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Formuła chemiczna
oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP® Intelligent Chemical 
Properties.Czyści syntetyczne i organiczne zanieczyszczenia (smary, oleje, smoła, itd.).

SPOSÓB UŻYCIA:SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut, przetrzeć szmatką.
W niedostępnych miejscach zanieczyszczenia usunąć za pomocą szczoteczki,
a następnie powietrzem pod ciśnieniem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy
czynność powtórzyć (przetrzeć za pomocą szczotki z twardym włosem,
lub powietrzem pod ciśnieniem). Przed użyciem preparatu należy 
dokonać próby w niewidocznym miejscu! Nie wcierać preparatu 
w powierzchnię czyszczoną!w powierzchnię czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



ISO REMOVER
USUWA UTWARDZACZE ISO (ISOCYANATY)

ZASTOSOWANIE:
Czyści ISOCYANATY (utwardzacze , ISO) pianki Poliuretanowej.
Idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów pistoletów,
agregatów, PVC, drewno, kamień, dachówki, beton, epoksydowe,
stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, itd.
Produkt o błyskawicznym działaniu bez ingerencji
w strukturę czyszczonej powierzchni.w strukturę czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 5 minut, przetrzeć szmatką
lub szczoteczką z twardym włosem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy
czynność powtórzyć. W przypadku grubszej warstwy usunąć skalpelem,
pozostawiając cienką powłokę ISO i ponownie spryskać pozostałość.
Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym miejscu!
Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY  DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



PUR REMOVER
USUWA ZASCHNIĘTĄ PIANKĘ POLIURETANOWĄ

ZASTOSOWANIE:
Preparat czyszczący do zaschniętej (starej) PUR-Piany.
Jedyny taki środek na rynku europejskim!
Czyści zaschniętą (starą) piankę Poliuretanową.
Idealnie nadaje się do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni:
PVC, drewno, kamień, dachówki, beton, epoksydowe, stal, tapicerka,
odzież, ubrania robocze, ręce itd.odzież, ubrania robocze, ręce itd.
Formuła chemiczna oparta na nowoczesnej technologii ICP® Intelligent
Chemical Properties, o błyskawicznym działaniu bez ingerencji w strukturę
powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut, przetrzeć szmatką
lub szczoteczką z twardym włosem. Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy
czynność powtórzyć. W przypadku grubszej warstwy usunąć skalpelemczynność powtórzyć. W przypadku grubszej warstwy usunąć skalpelem
warstwę pozostawiając cienką powłokę poliuretanu i ponownie spryskać
pozostałość. Przed użyciem preparatu dokonać próby w niewidocznym
miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnie czyszczoną!

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



RUST REMOVER
usuwa rdzę z powierzchni

ZASTOSOWANE:
Preparat do usuwania rdzy jest doskonałym rozwiązaniem, które sprawdza się
w najtrudniejszych warunkach technologicznych. Innowacyjna technologia
ICP® Intelligent Chemical Properties sprawia, że produkt jest niezwykle
skuteczny, a jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Zawiera unikalne,
selektywnie działające związki chelatowe do usuwania rdzy z metali.
Usuwa rdzę ze stopów żelaza, tlenki z aluminium, szybko i bezpiecznie rozjaśniaUsuwa rdzę ze stopów żelaza, tlenki z aluminium, szybko i bezpiecznie rozjaśnia
miedź, mosiądz, stal nierdzewną. Perfekcyjnie czyści i przygotowuje
powierzchnię do dalszych czynności konserwujących lub dalszej obróbki
(np. cynkowania, malowania itp.).

SPOSÓB UŻYCIA:
Duże i luźne płaty korozji powinny być usuwane stalową szczotką
lub przez inne mechaniczne czyszczenie. Smary i podobne trudne
zanieczyszczenia powinny być usunięte przed usunięciem rdzzanieczyszczenia powinny być usunięte przed usunięciem rdzy.
Roztwór czyszczący może być stosowany poprzez spryskanie lub 
wcieranie na zardzewiałej powierzchni. Najlepsze wyniki uzyskuje się 
jednak poprzez kąpiel w roztworze. Czas kąpieli jest różny i wynosi 
od 30 minut do 12 godzin w zależności od ilości rdzy, typu stali i temperatury. 
Podnosi to także efektywność substancji.

RUST REMOVER może być wielokrotnie używany:
badania wykazałbadania wykazały, że skuteczność roztworu nie spada nawet
po 20 do 40-krotnym użyciu płynu.

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



SILICON REMOVER
USUWA SILIKON

ZASTOSOWANIE:
Profesjonalny preparat do usuwania silikonu praktycznie ze wszystkich
powierzchni: z kafelek ceramicznych, armatury sanitarnej, drewna,
kamienia, ubrań, itd., o niezwykle wysokiej skuteczności.
Formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych
ICP® Intelligent Chemical Properties. Nie powoduje skutków ubocznych
tj. odbarwienia i uszkodzenia struktury powierzchni czyszczonej.tj. odbarwienia i uszkodzenia struktury powierzchni czyszczonej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut, następnie należy
zerwać stary silikon a pozostałości ściągnąć szorstkim materiałem.
Jeżeli silikon nie ustąpi należy czynność powtórzyć.
Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym
miejscu! Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



STONE CLEANER
USUWA ZABRUDZENIA Z ELEWACJI I KAMIENIA NATURALNEGO

ZASTOSOWANIE:
Niezwykle skuteczny środek czyszczący do marmuru, granitu, piaskowca,
betonu, cegły, drewna, wyrobów drewno pochodnych. Środek penetruje
strukturę czyszczonej powierzchni, po czym oddziela zanieczyszczenia.
Brud który jest w materiale zostaje wyssany na zewnątrz.. Dzięki takiej
formule STONE czyści szczególnie głębokie zabrudzenia nie naruszając
strukturstruktury, właściwości i kolorów powierzchni czyszczonej.
Nawet szczególnie delikatne i często czyszczone powierzchnie zachowują
swoje naturalne właściwości oraz kolory.

SPOSÓB UŻYCIA:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut, przetrzeć szmatką
lub szczotką z grubym włosem (wytrzeć do sucha lub spłukać wodą)
Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy czynność powtórzyć
(przetrzeć za pomocą szczotki z twardym włosem).(przetrzeć za pomocą szczotki z twardym włosem).
Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym miejscu!
Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!
PRODUKT NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OPAKOWANIA:

100ml, 450ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl
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