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Profesjonalne preparaty do pielęgnacji 
płytek ceramicznych, drewna, wykładzin elastycznych

PODŁOGI,  SCHODY

Firma HG Polska jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce holenderskich środków
do kompleksowej ochrony i pielęgnacji różnego rodzaju podłóg (płytki ceramiczne,
kamień, panele laminowane, parkiety i podłogi drewniane, dywany, wykładziny ela-
styczne; linoleum, PCV). Wszystkie środki oferowane przez firmę HG Polska to gwa-
rancja wysokiej jakości, niezwykłej skuteczności i dużej wydajności. Wszystkie pre-
paraty HG ułatwiające użytkowanie różnych powierzchni w domu i wokół domu
można nabyć np. w sieci sklepów Castorama, Nomi, Komfort, Platforma lub w in-
nych dobrych salonach oferujących płytki ceramiczne.

Preparaty do pielęgnacji płytek gresowych (gres ceramiczny)
HG „środek do usuwania cementu, zapraw klejowych” – po przyklejeniu pły-
tek do podłoża na ich powierzchni pozostają ślady kleju i cementu; ich usunięcie
za pomocą preparatu HG nie nastręcza żadnych trudności
HG „środek do usuwania zaprawy spoinowej” – jest to wyjątkowo skuteczne
i bezpieczne rozwiązanie; po spoinowaniu na powierzchni płytek pozostają ślady
zaprawy do fugowania; mycie samych płytek bez kontaktu środka czyszczącego
z fugami jest praktycznie niewykonalne, a usunięcie tych pozostałości bez ryzy-
ka uszkodzenia spoin oraz ich odbarwienia nastręcza wiele kłopotów
HG „ochrona przed plamami” – wszystkie płytki gresowe mają tzw. mikropory,
które powodują podatność na zaplamienia np. tłuszczem, winem, kawą i innymi
płynami barwiącymi; paradoksalnie najbardziej narażony na tego typu  szkody jest
tzw. gres polerowany; użycie preparatu HG zabezpiecza płytki i cementowe spo-
iny przed plamami, tłuszczem i wilgocią
HG „czysty gres” – w tzw. mikroporach płytek gresowych lub na płytkach o re-
liefowej strukturze gromadzi się brud, który jest trudny do usunięcia zwykłymi środ-
kami; specjalna formuła preparatu HG pozwala na jego wniknięcie we wszystkie
mikropory gresu i usunięcie wszelkich zabrudzeń
HG „czysta, błyszcząca podłoga” – mycie płytek już zabezpieczonych np. środ-
kiem HG „ochrona przed plamami” jest znacznie ułatwione; do bieżącej pielę-
gnacji takiej podłogi zalecany jest środek , który oprócz usunięcia powierzchnio-
wych zabrudzeń nada płytkom delikatny, satynowy połysk
HG „czyste fugi” – spoiny są najbardziej narażonym na zabrudzenie miejscem
podłogi; preparat HG umożliwia ich skuteczne wyczyszczenie wreszcie widać jaki
miały kolor zaraz po przyklejeniu płytek
HG „super ochrona fug podłogowych i ściennych” – jeśli nie mamy zamiaru
zabezpieczać płytek gresowych preparatem HG „ochrona przed plamami” warto
ograniczyć się do zabezpieczenia samych spoin; w rezultacie fugi będą znacznie
dłużej czyste, co ma znaczny wpływ na wygląd całej podłogi; należy pamiętać 
o co najmniej 14-dniowym okresie odstępu czasu od fugowania do zabezpiecza-
nia spoin (w celu uniknięcia przebarwienia spoin)

Preparaty do pielęgnacji podłóg drewnianych
Firma HG Polska oferuje unikalną „politurę” nakładaną na lakierowane drewno. Jest
to łatwo zmywalna (zmywaczem HG) warstwa chroniąca lakier przed zadrapaniami
i ścieraniem. Uzupełnieniem oferty jest zestaw środków do bieżącej pielęgnacji pod-
łóg drewnianych. Nową grupą produktów są oleje do drewna oraz preparaty do pie-
lęgnacji powierzchni olejowanych.

Preparaty do pielęgnacji wykładzin dywanowych i elastycznych
Firma HG Polska oferuje szampon do prania mechanicznego lub ręcznego oraz do-
skonały i niezwykle skuteczny środek do usuwania plam z tłuszczu, kawy, herbaty
itp. Szczególnej pielęgnacji wymagają również wykładziny elastyczne (np. linoleum),
które niewłaściwie pielęgnowane matowieją i pękają. Zastosowanie preparatów HG
sprawia, że wykładziny są gładkie, lśniące i czyste.
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Preparaty do kamienia

Preparaty do parkietu
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