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Firma HG Polska jest wy³¹cznym dystrybutorem w Polsce holen-

derskich œrodków do kompleksowej ochrony i pielêgnacji ró¿nego

rodzaju pod³óg (p³ytki ceramiczne, kamieñ, panele laminowane,

parkiety i pod³ogi drewniane, dywany, wyk³adziny elastyczne;

linoleum, PVC). Wszystkie œrodki oferowane przez firmê HG Pol-

ska to gwarancja wysokiej jakoœci, niezwyk³ej skutecznoœci i du¿ej

wydajnoœci. Wszystkie preparaty HG u³atwiaj¹ce u¿ytkowanie

ró¿nych powierzchni w domu i wokó³ domu mo¿na nabyæ m.in. 

w sieci sklepów Castorama, Nomi, Komfort, Platforma lub 

w innych dobrych salonach oferuj¹cych p³ytki ceramiczne.

Preparaty do pielêgnacji p³ytek gresowych (gres ceramiczny)

HG „œrodek do usuwania cementu, zapraw klejowych” – po

przyklejeniu p³ytek do pod³o¿a na ich powierzchni pozostaj¹

œlady kleju i cementu; ich usuniêcie preparatem HG nie nastrêcza

¿adnych trudnoœci

HG „œrodek do usuwania zaprawy spoinowej” – jest to

wyj¹tkowo skuteczne i bezpieczne rozwi¹zanie; po spoinowaniu

na powierzchni p³ytek pozostaj¹ œlady zaprawy do fugowania;

mycie samych p³ytek bez kontaktu œrodka czyszcz¹cego z fugami

jest praktycznie niewykonalne, a usuniêcie tych pozosta³oœci bez

ryzyka uszkodzenia spoin oraz ich odbarwienia nastrêcza wiele

k³opotów

HG „ochrona przed plamami” – wszystkie p³ytki gresowe maj¹

tzw. mikropory, które powoduj¹ podatnoœæ na zaplamienia np.

t³uszczem, winem, kaw¹ i innymi p³ynami barwi¹cymi; parado-

ksalnie najbardziej nara¿ony na tego typu  szkody jest tzw. gres

polerowany; u¿ycie preparatu HG zabezpiecza p³ytki i cementowe

spoiny przed plamami, t³uszczem i wilgoci¹

HG „czysty gres” – w tzw. mikroporach p³ytek gresowych lub na

p³ytkach o reliefowej strukturze gromadzi siê brud, który jest

trudny do usuniêcia zwyk³ymi œrodkami; specjalna formu³a

preparatu HG pozwala na jego wnikniêcie we wszystkie mikro-

pory gresu i usuniêcie wszelkich zabrudzeñ

HG „czysta, b³yszcz¹ca pod³oga” – mycie p³ytek ju¿ zabezpie-

czonych np. œrodkiem HG „ochrona przed plamami” jest

znacznie u³atwione; do bie¿¹cej pielêgnacji takiej pod³ogi zale-

cany jest œrodek, który oprócz usuniêcia powierzchniowych

zabrudzeñ nada p³ytkom delikatny, satynowy po³ysk

HG „super ochrona fug pod³ogowych i œciennych” – jeœli nie

mamy zamiaru zabezpieczaæ p³ytek gresowych preparatem HG

„ochrona przed plamami” warto ograniczyæ siê do zabezpieczenia

samych spoin; w rezultacie fugi bêd¹ znacznie d³u¿ej czyste, 

co ma znaczny wp³yw na wygl¹d ca³ej pod³ogi; nale¿y pamiêtaæ 

o co najmniej 14-dniowym okresie czasu od fugowania 

do zabezpieczania spoin (w celu unikniêcia przebarwienia spoin)

HG „czyste fugi” – spoiny s¹ najbardziej nara¿onym na

zabrudzenie miejscem pod³ogi; preparat HG umo¿liwia ich

skuteczne wyczyszczenie, wreszcie widaæ jaki mia³y kolor zaraz

po przyklejeniu p³ytek

Preparaty do pielêgnacji pod³óg drewnianych

Firma HG Polska oferuje unikaln¹ „politurê” nak³adan¹ na

lakierowane drewno. Jest to ³atwo zmywalna (zmywaczem HG)

warstwa chroni¹ca lakier przed zadrapaniami i œcieraniem. Uzu-

pe³nieniem oferty jest zestaw œrodków do bie¿¹cej pielêgnacji

pod³óg drewnianych. Now¹ grup¹ produktów s¹ oleje do drewna

oraz preparaty do pielêgnacji powierzchni olejowanych.

Preparaty do pielêgnacji wyk³adzin dywanowych i elastycznych

Firma HG Polska oferuje szampon do prania mechanicznego lub

rêcznego oraz doskona³y i niezwykle skuteczny œrodek do usuwania

plam z t³uszczu, kawy, herbaty itp. Szczególnej pielêgnacji wymaga-

j¹ równie¿ wyk³adziny elastyczne (np. linoleum), które niew³aœci-

wie pielêgnowane matowiej¹ i pêkaj¹. Zastosowanie preparatów HG

sprawia, ¿e wyk³adziny s¹ g³adkie, lœni¹ce i czyste.
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