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HG INTERATIONAL jest producentem specjalistycznych środków przeznaczonych do czyszczenia i zabezpieczania różnego rodza-
ju powierzchni. Oferowane produkty zapewniają najlepszą i kompleksową pielęgnację m.in.: płytek ceramicznych, wyposażenia ła-
zienek i kuchni, kamieni naturalnych, podłóg drewnianych, dywanów i wykładzin, wyrobów skórzanych, mebli. 

HG POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź
tel. 042 655 98 80, faks 042 655 98 90

www.hgpolska.pl, e-mail: hgpolska@hgpolska.pl

Preparaty do pielęgnacji 
różnego rodzaju powierzchni

  HG środek do usuwania zaprawy 

spoinowej – usuwa uporczywe śla-
dy spoin cementowych oraz rdzy 
z glazury, terakoty, gresów, łupków 
oraz innych powierzchni odpor-
nych na kwasy. Nie narusza fug.

  HG impregnat – chroni przed wni-
kaniem wilgoci i brudu do porowatej 
terakoty, klinkieru, cegieł, kostki bru-
kowej i naturalnego kamienia. Nowe, 
nieglazurowane, porowate płytki wy-
magają solidnego, jednorazowego 
zaimpregnowania. zapobiegnie to 
wchłanianiu przez płytki wilgoci oraz 
zabrudzeń. HG impregnat nie zmienia oryginalnych właści-
wości płytek i nie zakleja w nich porów, umożliwiając prawid-
łowe odparowywanie wilgoci z podłoża. Nie zawiera silikonu 
i szybko schnie. impregnat można stosować do nieglazuro-
wanych płytek, kamienia naturalnego, ta wewnątrz jak i na ze-
wnątrz pomieszczeń.

  HG preparat do czyszczenie klin-

kieru i elewacji – skuteczny i pro-
fesjonalny środek, który: usuwa 
szybko i gruntownie wszelkie za-
brudzenia z klinkieru i muru ce-
glanego  usuwa całkowicie z muru 
naloty, pleśnie, grzyby, glony i silne 
zabrudzenia  usuwa również biały 
nalot cementowy, wapienny i inne 
białe wykwity.

  HG super ochrona fug podło-

gowych i ściennych – doskona-
łe zabezpieczenie cementowych 
spoin. niewidzialna, bezbarwna 
bariera dla wilgoci, tłuszczu i bru-
du! HG super ochrona fug pod-
łogowych i ściennych wiąże się 
z fugami cementowymi i dzięki 
temu gwarantuje powstanie bez-
barwnej, przezroczystej powłoki 
chroniącej spoiny przed wnika-
niem wilgoci, olejów, tłuszczu. 
dzięki niedopuszczaniu do ab-
sorpcji wilgoci, na fugach nie rozwija się pleśń i nie osadza 
się kamień. preparat nadaje się do spoin wewnątrz i na ze-
wnątrz pomieszczeń.

  HG ochrona przed plamami – 
środek odpowiedni do nieglazu-
rowanych płytek ceramicznych 
[terakoty], gresów, i naturalnego 
kamienia. Gwarantuje skuteczną 
ochronę przed zaplamieniem spo-
wodowanym przez płyny takie jak 
np.: wino, olej, cola itp. Środek do-
skonale zabezpiecza nawet poro-
wate powierzchnie. Zalecany jest 
do stosowania zwłaszcza w często 
uczęszczanych pomieszczeniach 
takich jak: korytarze, kuchnie, ła-
zienki itp. Można go stosować 
wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń.
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