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Koncept ekspozycyjny opracowany
przez
europejskich
specjalistów
merchandisingu chemii gospodarczej.
Przejrzysty
układ
wg
kategorii
produktów z łatwą identyﬁkacją dzięki
kolorom, które są na etykietach
artykułów.
Szybka
orientacja
i
nawigacja
w ekspozycji sprzyjająca ułatwieniu
w podjęciu decyzji o wyborze
potrzebnego produktu.

STARWAX

STARWAX

Innowacyjny koncept
profesjonalnej marki STARWAX
STARWAX to ponad 70 lat doświadczenia w produkcji specjalistycznych środków
do czyszczenia oraz konserwacji i renowacji różnych powierzchni, a także
materiałów w domu i ogrodzie.
Niezwykłą skuteczność naszych produktów zawdzięczamy zastosowaniu
innowacyjnych rozwiązań i staranie wyselekcjonowanym składnikom. Proces
produkcji realizowany jest w nowoczesnej fabryce na północy Francji przy
zachowaniu najwyższych standardów jakości oraz pod nadzorem własnego
laboratorium badań i rozwoju.
W poszukiwaniu pełnej satysfakcji naszych Klientów stale udoskonalamy receptury
produktów i tworzymy nowe innowacyjne preparaty.
STARWAX to gwarancja jakości, skuteczności i wydajności.
Aby łatwiej było Państwu znaleźć poszukiwany produkt, nasz katalog został
podzielony na kategorie oznaczone różnymi kolorami. W każdej kategorii znajdą
Państwo BESTSELLER, czyli produkty najbardziej cenione i wyróżniające się
efektywnością.
KUCHNIA

PODŁOGI

MEBLE

NA ZEWNĄTRZ

ŁAZIENKA

DYWANY

KOMINKI

DREWNO

SZYBY

SKÓRY

KAMIEŃ

AKCESORIA

REMONT

METALE

OGRÓD

NATURALNE

Tworzymy z pasją, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu produkty STARWAX
ugruntowały swoją pozycję europejskiego lidera wśród specjalistycznych środków
czystości.

Marka STARWAX to profesjonalizm i pełne zaufanie naszych Klientów!
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Płyty kuchenne
ochrona i nabłyszczanie

KUCHNIA

KUCHNIA

Produkty do kuchni

250 ml | 43191

Środki czystości Starwax to
profesjonalna linia skutecznie
rozwiązująca problemy nawet
przy dużych lub starych
zabrudzeniach. Nasze produkty
przechodzą szereg dokładnych
testów i badań, aby zapewnić
higieniczną czystość
i bezpieczeństwo
użytkowania.

Konserwacja
i nabłyszczanie
Płynna pasta o silnych
właściwościach czyszczących.
Nie rysuje, intensywnie
nabłyszcza i pozostawia
warstwę ochronną.
Skrobak
do ceramiki
Ref. 1610

250 ml | 6 sztuk

Witroceramika
codzienne mycie
250 ml | 43248
500 ml | 43024

Wygodny
i praktyczny
Doskonale sprawdza się
w codziennym myciu
i nabłyszczaniu płyt
ceramicznych
oraz indukcyjnych.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Nierysująca
gąbka
Ref. 1397

Super odtłuszczacz
250 ml | 43241
500 ml | 43193

Łatwe i skuteczne
odtłuszczanie
Rozpuszcza nawet zaschnięty
i przypalony tłuszcz.
Nie spływa z pionowych
powierzchni.
Może być stosowany do
powierzchni mających
bezpośredni kontakt z żywnością.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk
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Piekarnik i akcesoria
500 ml | 43192

Super aktywna
pianka
Całkowicie odtłuszcza i usuwa przypalenia.
Aerozol rozpyla aktywną piankę, która
dociera do wszelkich trudno dostępnych miejsc.
500 ml | 6 sztuk
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Zlewozmywaki
odwapnianie i odtłuszczanie

KUCHNIA

KUCHNIA

Produkty do kuchni

250 ml | 43267
500 ml | 43260

1 produkt, 2 funkcje
Doskonale usuwa osad mineralny z wody
oraz plamy z herbaty, kawy, soków.
Idealnie usuwa tłuszcz.
Do stali nierdzewnej, kompozytu,
granitu, ceramiki i żywic
syntetycznych.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Gąbka naturalna
Ref. 1365

Lodówka
i mikrofalówka
250 ml | 43264
500 ml | 43190

Czyści i odświeża
urządzenia AGD
Myje, odtłuszcza i odplamia.
Delikatny i świeży zapach.
Do powierzchni mających kontakt
z żywnością.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Inoks - aluminium
mycie i ochrona
250 ml | 43263
500 ml | 43141

Produkt 2 w 1
Do bieżącego mycia urządzeń,
okapów, lodówek, blatów.
Pozostawia warstwę ochronną
opóźniającą ponowne zabrudzenie.
Czyści bez smug i konserwuje.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Aluminium - inoks - chrom
mycie i nabłyszczanie
500 ml | 43142

Doskonały do dużych powierzchni
Do aluminium anodyzowanego i nieanodyzowanego, stali nierdzewnej,
powierzchni chromowanych (we wnętrzach i na zewnątrz).
Usuwa smugi i ślady palców.
Pięknie nabłyszcza.
Idealny do dużych powierzchni: lodówek, okapów, okładzin.
500 ml | 4 sztuki
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RÓŻNE POWIERZCHNIE

RÓŻNE POWIERZCHNIE

Produkty uniwersalne

Koncentrat
uniwersalny sosnowy
1000 ml | 43179

Zawiera naturalny
olejek sosnowy
Myje, odtłuszcza, pozostawia
przyjemny zapach sosnowy.
Do płytek, gresu, kamienia, lastriko,
laminatów, plastiku, PCW, wykładzin
winylowych, paneli, skaju.
Wydajność: 1000 ml do 5000 m².
1000 ml | 4 sztuki

Tradycyjne mycie
Szare mydło
koncentrat na oleju lnianym
1000 ml | 43177

Do regularnego mycia z efektem
pielęgnacji i satynowym połyskiem
Doskonały do bieżącego mycia ceramicznych
posadzek i powierzchni we wnętrzach
(z wyjątkiem gresu polerowanego).
Regularnie stosowany impregnuje
porowate powierzchnie.
Nie wymaga spłukiwania czystą wodą.
Pozostawia satynowy połysk.
1000 ml | 12 sztuk

Uniwersalny płyn
do mycia
werbena z cytryną

Koncentrat
uniwersalny
werbena z cytryną

500 ml | 43254

1000 ml | 43328

Odtłuszcza i odświeża

Formuła 3w1

Do bieżącego mycia i odtłuszczania.
Pozostawia przyjemny zapach
werbeny z cytryną.
Do wszelkich powierzchni
zmywalnych na mokro.

Czyści, odtłuszcza, pozostawia
przyjemny zapach werbeny z cytryną.
Do płytek, gresu, kamienia, lastriko,
powierzchni emaliowanych, laminatów,
linoleum, drzwi.
Wydajność: 1000 ml do 800 m².

500 ml | 6 sztuk

1000 ml | 4 sztuki

Koncentrat uniwersalny
zapach lawendy
1000 ml | 43634

Mycie i odświeżanie
Czyści, odtłuszcza i pozostawia przyjemny
zapach lawendy.
Do płytek, gresu, kamienia, lastriko, powierzchni
emaliowanych, laminatów, linoleum, drzwi, paneli.
Wydajność: 1000 ml do 800 m².
1000 ml | 4 sztuki
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Pleśniobójczy
i bakteriobójczy

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

Produkty do łazienki

500 ml | 43262

Dezynfekcja i usuwanie
czarnych śladów

Produkty do łazienki z gamy Starwax
przechodzą bardzo rygorystyczne testy
i badania, aby sprostać trudnym
wyzwaniom w naszej łazience.
Składniki użyte w preparatach
działają kierunkowo i silnie
w miejscu problemu, jednocześnie
spełniając wysokie
normy bezpieczeństwa.

Niszczy grzyby i pleśń,
działa bakteriobójczo i wybiela.
Całkowicie usuwa czarne ślady.
Doskonały do łazienek oraz do
zawilgoconych pomieszczeń i ścian.
500 ml | 6 sztuk

Super odwapniacz
250 ml | 43665
500 ml | 43187

Usuwa mineralne osady
Usuwa nawet grube złogi
osadu mineralnego z wody.
Do wanien, umywalek, muszli WC,
kabin prysznicowych, płytek, baterii, itp.
Doskonale sprawdzi się również w kuchni.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Kabina prysznicowa
250 ml | 43672 zapach świeży
500 ml | 43389 zapach świeży
500 ml | 43388 zapach egzotyczny

Kultowy produkt
do Twojej łazienki

Akryl
mycie i odwapnianie

Super aktywny i wygodny.
Idealnie myje i usuwa bieżące osady.
Po wyschnięciu pozostawia błyszczącą
warstwę ochronną, która zapobiega
nawarstwianiu się osadów.
Do kabin, parawanów, brodzików,
wanien, umywalek, baterii, płytek, itp.

500 ml | 43061

250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Czyste i błyszczące powierzchnie
Do codziennego mycia i nabłyszczania.
Usuwa bieżący osad mineralny
z wody i z mydła.
Może być stosowany do akrylu
białego i kolorowego.
Efekt perlenia opóźnia powstanie
nowego osadu z wody.
500 ml | 6 sztuk

10

Katalog STARWAX / Produkty do łazienki

Katalog STARWAX / Produkty do łazienki

11

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

Produkty do łazienki

Czyste spoiny
250 ml | 43195
500 ml | 43188

Czyści, odtłuszcza,
usuwa osad wapienny z wody
Do spoin ściennych i podłogowych.
Do kuchni, łazienki, holów, korytarzy.
Działa odplamiająco i wybielająco.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Koncentrat do mycia
urządzeń z hydromasażem
Szczotka do
czyszczenia
spoin, fug,
szczelin.
Ref. 1686

Gąbki
sanitarne
Ref. 1398

Toaleta & łazienka

1000 ml | 43804

Higiena instalacji urządzeń
z hydromasażem
Higienicznie myje i odwapnia
systemy hydromasażu.
Gwarancja skuteczności i higieny
dzięki zawartości kwasu mlekowego.
Usuwa nieprzyjemne zapachy
i odświeża.
1000 ml | 6 sztuk

Łazienka
zapach lawendy
500 ml | 43630

500 ml | 43803

Praktyczny i ekonomiczny
Do bieżącego mycia i usuwania osadu
mineralnego z wody.
Do stosowania do muszli i desek WC,
bidetów, wanien, umywalek, baterii,
kabin prysznicowych, płytek.
Na bazie kwasu mlekowego.
500 ml | 6 sztuk

12

Katalog STARWAX / Produkty do łazienki

Skutecznie odwapnia.
Pozostawia przyjemny zapach.
Bieżące utrzymanie czystości w łazience
z efektem zapachowym.
Do kabin prysznicowych, wanien,
umywalek, parawanów, baterii,
płytek, parapetów.
Idealnie czyści i odwapnia.
500 ml | 6 sztuk
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13

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

Produkty do łazienki
Odtykacz w żelu
1000 ml | 43181

Super wydajny,
idealny do stojącej wody
Zawiera ponad 30% sody kaustycznej.
Gęsty, ciężki żel dociera do zatoru bez
konieczności wybierania stojącej wody.
Błyskawicznie usuwa zatory
w kuchni i łazience.
Usuwa brzydkie zapachy.
1000 ml | 6 sztuk

Odtykacz mikrogranulki
500 g | 43184

Udrażnia i czyści

Szczotka do
czyszczenia WC.
Ref. 1670

Odtyka i dezynfekuje odpływy wanien,
umywalek, zlewów, kabin prysznicowych.
Na bazie sody kaustycznej z opiłkami
aluminium.
Błyskawicznie działa w zimnej wodzie.
500 g | 12 sztuk

Silny odwapniacz
w żelu do toalety

Toaleta WC & bidety
zapach lawendy

750 ml | 43390

750 ml | 43632

Skutecznie czyści
i odwapnia muszle WC

Bieżące utrzymanie czystości
w toalecie z efektem
zapachowym

Gęsty żel do czyszczenia
i odwapniania muszli WC.
Wygodny w aplikacji na
brzegach muszli.
Doskonały do muszli WC,
bidetów i pisuarów.

Doskonale czyści, gruntownie
odwapnia i na długo pozostawia
lawendowy zapach.
Bieżące utrzymanie czystości
w toalecie.
Do muszli WC, bidetów i pisuarów.

750 ml | 6 sztuk

Aktywny puder
musujący do WC
1 kg | 43678

Musujący puder, który
skutecznie odwapnia toaletę.
Doskonale oczyszcza brzegi i dno muszli.
Działa również na gruby osad mineralny
z wody i rdzę.
Niezastąpiony przy czyszczeniu toalety
po pracach remontowych.

750 ml | 6 sztuk
1 kg | 12 sztuk
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Żel do mycia ekranów
250 ml | 43521

SZYBY

SZYBY

Produkty do okien,
luster i ekranów

Usuwa kurz, brud
i odciski palców
Nie spływa z powierzchni pionowych
i nie pozostawia smug.
Do ekranów TV (telewizory plazmowe,
kineskopowe, LCD, LED), komputerów
stałych lub przenośnych.
Do wyświetlaczy w urządzeniach przenośnych
(GPS, odtwarzaczach Mp3, smartfonach, itp.).
250 ml | 6 sztuk

Specjalna
mikroﬁbra
high-tech
Ref. 1333

Zbierak do mycia
szyb, szer. 35 cm
Ref. 1620

Mikroﬁbra
do szyb
Ref. 1334

Zbierak do mycia szyb
z myjką, szer. 30 cm
Ref. 1621

Czyste szyby
płyn na alkoholu
500 ml | 43157 opakowanie z rozpylaczem
1000 ml | 43158 zapas

Idealna czystość
i połysk bez wysiłku
Doskonałe odtłuszczenie dzięki dużej
zawartości alkoholu.
Gruntownie i szybko myje nawet
bardzo zabrudzone powierzchnie.
Nie pozostawia smug i opóźnia
powstawanie śladów po deszczu.
Do szyb, luster, powierzchni
szkliwionych i emaliowanych.

PCW & aluminium
czyszczenie i pielęgnacja
500 ml | 43562

Specjalistyczny preparat
do drzwi i okien
Gruntownie czyści i odświeża.
Do drzwi, ram okiennych
parapetów, proﬁli, rynien, itp.
Do plastiku, żywic syntetycznych,
aluminium.

Zbierak do szyb,
bez smug,
szer. 38 cm
Ref. 1624

500 ml | 6 sztuk

500 ml | 6 sztuk
1000 ml | 6 sztuk
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Zmywacz
zapraw

Intensywny koncentrat
czyszczący

1000 ml | 43030

1000 ml | 43037

Aktywny koncentrat
do prac remontowych

Bardzo wydajny
i skuteczny

Szybko usuwa smugi
i zacieki z cementu, wapna,
gipsu, plamy z rdzy oraz
wykwity soli wapiennych.
Do płytek ceramicznych,
terakoty, klinkieru.
Usuwa zaprawy klejowe.
Uwaga: zawiera silny kwas.

Usuwa zabrudzenia, tłuszcze
spożywcze i przemysłowe.
Do cementu, terakoty, płytek,
wykładzin PCW.
Do czyszczenia kuchni,
warsztatów, garaży.
1000 ml | 6 sztuk

1000 ml | 6 sztuk

Wielkie porządki
Rękawice Starwax:
Ref. 1711 (S)
Ref. 1712 (M)
Ref. 1713 (L)

500 ml | 43092

Niezastąpiony do mycia
bardzo brudnych powierzchni
Łatwo i całkowicie usuwa nawet zaschnięty
brud, lepkie plamy, tłuszcz.
Idealny do czyszczenia rzadko sprzątanych
miejsc za sprzętem AGD.
Do płytek, kamienia, lastriko, plastiku,
powierzchni emaliowanych, wykładzin
PCW, linoleum, laminatów, drzwi.
500 ml | 6 sztuk

Rozpuszczalnik i odplamiacz
(dawniej Treffer)
100 ml | 00002
300 ml | 00001

Rewelacyjny preparat na bazie
ekstraktu ze skórki pomarańczy

Koncentrat myjący
do prac remontowych

Gąbka remontowa
Ref. 1360

1000 ml | 43721
Skutecznie usuwa lepkie plamy, naklejki,
taśmę montażową, gumę do żucia
i inne zabrudzenia.
Zmiękcza piankę poliuretanową.
Doskonale odtłuszcza,
idealny do odplamiania tkanin
bezpośrednio przed praniem.
100 ml | 12 sztuk
300 ml | 12 sztuk

Przygotowanie remontu
i sprzątanie po remoncie
Mycie i odłuszczanie ścian oraz
suﬁtów przed malowaniem.
Zmywanie zachlapań ze świeżych farb,
do wszelkich powierzchni zmywalnych
na mokro.
Wydajność: 1000 ml do 250 m².
1000 ml | 6 sztuk
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REMONT

REMONT

Produkty do zadań
specjalnych

płytki & gres

Usuwanie nabłyszczeń
& oczyszczanie

Zmywacz
super aktywny

1000 ml | 43032

1000 ml | 43033

Skuteczny i bardzo
praktyczny

Gruntowne czyszczenie
i odtłuszczanie

Usuwa stare warstwy
preparatów nabłyszczających.
Nie wymaga spłukiwania
czystą wodą.
Zalecany do powierzchni
porowatych.
Wydajność: 1000 ml od 30 do 50 m².

Usuwa stare warstwy
preparatów nabłyszczających.
Gruntownie oczyszcza
powierzchnie.
Nie stosować na posadzkach
porowatych.
Wydajność: 1000 ml do 50 m².

1000 ml | 6 sztuk

PODŁOGI

PODŁOGI

Produkty do podłóg

PRZYGOTOWANIE

1000 ml | 6 sztuk

OCHRONA

Nabłyszczanie & mycie
koncentrat

Ścierka z mikroﬁbry
Ref. 1324

1000 ml | 43053

Silna ochrona i nabłyszczanie
bez rozcieńczania
Do płytek, marmuru, gresu, linoleum,
wykładzin winylowych, lastriko, itp.
Bez rozcieńczania w wodzie silna ochrona i nabłyszczanie.
W roztworze wodnym (raz na
2 tygodnie) - bieżąca ochrona
i nabłyszczanie.
Może być stosowany na panelach i parkietach.
Super wydajny: 1000 ml do 400 m².
1000 ml | 6 sztuk

PIELĘGNACJA

Bieżące mycie
Koncentrat
1000 ml | 43800

Regularne sprzątanie
bez efektu nabłyszczania
Myje i odtłuszcza bez spłukiwania.
Można stosować do gresu polerowanego.
Do powierzchni porowatych, gładkich,
szkliwionych, nieszkliwionych, polerowanych,
impregnowanych, nabłyszczanych oraz
marmuru i wykładzin winylowych.
Wydajność: 1000 ml do 2500 m².
1000 ml | 6 sztuk
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PRZYGOTOWANIE

Ścierka gofrowana
do podłóg
Ref. 1320

Specjalny zmywacz
bez spłukiwania

marmur & kamień

PODŁOGI

PODŁOGI

Produkty do podłóg

1000 ml | 43471

Podstawa doskonałej
renowacji
Usuwa brud i resztki wcześniej
używanych preparatów.
Do marmuru i kamienia naturalnego*.
Praktyczny, nie wymaga spłukiwania
czystą wodą.
Wydajność: 1000 ml od 30 do 50 m².
1000 ml | 4 sztuki

OCHRONA
PIELĘGNACJA

Balsam nabłyszczający
1000 ml | 43590

Ochrona i nabłyszczanie
(bez rozcieńczania w wodzie)

Specjalny zmywacz
zaprawy do marmuru
Gąbka remontowa
Ref. 1360

1000 ml | 43801

Idealny po ułożeniu
posadzki wrażliwej na kwasy
Usuwa smugi, zamglenia, trudne
plamy z marmuru i kamienia*.
Do użytku we wnętrzach.
Wydajność: 1000 ml od 30 do 50 m².

Silnie nabłyszcza posadzki, które
z czasem zaczęły tracić swój blask.
Ochrania przed plamami, opóźnia
zużycie posadzki.
Wydajność: 1000 ml do 30 m².

Mycie i pielęgnacja połysku
(w roztworze wodnym)
Usuwa bieżące zabrudzenia, wzmacnia
warstwę nabłyszczenia.
Nie wymaga spłukiwania czystą wodą.
Wydajność: 1000 ml do 400 m².

1000 ml | 4 sztuki

1000 ml | 4 sztuki

*Trawertyn, wapień burgundzki, piaskowiec, comblanchien, niebieski kamień belgijski.
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lakierowane parkiety & panele

Intensywny zmywacz
skoncentrowany

Ścierka z mikroﬁbry
Ref. 1322

PODŁOGI

PODŁOGI

Produkty do podłóg

PRZYGOTOWANIE

1000 ml | 43500

Doskonale odtłuszcza
i oczyszcza przed
nałożeniem Emulsji
Usuwa brud, resztki wcześniej
stosowanych nabłyszczeń, odtłuszcza.
Obowiązkowy do użycia przed
nałożeniem Emulsji Starwax.
Wydajność: 1000 ml do 80 m².
1000 ml | 4 sztuki

OCHRONA

Emulsja
ochronna
1000 ml | 43360

Odnawia połysk, chroni przed
plamami i zużyciem
Intensywnie nabłyszcza, maskuje
drobne rysy.
Bardzo długa ochrona nawet do 12 miesięcy.
Nie tworzy śliskiej warstwy.
Wydajność: 1000 ml do 30 m².
1000 ml | 4 sztuki

PIELĘGNACJA

PORADY
Na nowych lakierowanych parkietach
i nowych panelach Emulsja ochronna
może być stosowana najwcześniej po
6 miesiącach użytkowania podłogi.
Parkiety i panele nie powinny być
mocno moczone podczas mycia.

Koncentrat
do mycia

Pielęgnacja
i nabłyszczanie

1000 ml | 43358

1000 ml | 43112

Bieżące mycie

Mycie i nabłyszczanie

Usuwa kurz, brud i plamy.
Nie wymaga spłukiwania
czystą wodą.
Bezpieczny dla preparatów
nabłyszczających.
Wydajność: 1000 ml do 2500 m².

Usuwa brud, nabłyszcza bez smug.
Nie wymaga spłukiwania czystą wodą.
Pozostawia przyjemny zapach wosku.
Do stosowania raz na 2 tygodnie.
Wydajność: 1000 ml do 750 m².

1000 ml | 6 sztuk
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Produkty do podłóg

parkiety olejowane

parkiety woskowane
PORADY
Jak poznać, że drewno
jest woskowane?
Czystą szmatkę należy nasączyć
rozpuszczalnikiem White spirit lub
benzyną lakową i potrzeć powierzchnię.
Jeżeli szmatka zabarwi się, a miejsce
potarcia stanie matowe, to znaczy, że
powierzchnia jest woskowana.

Starlon żel woskowy
bezbarwny
1000 ml | 43108

Piękna patyna i doskonała
ochrona przed plamami
Odżywia, podkreśla urodę drewna
i pozostawia piękny satynowy połysk.
Zapewnia ochronę przed plamami
(rozlane płyny perlą się na powierzchni,
dzięki czemu można je usunąć
zanim wnikną w drewno.
Może być stosowany do mebli.
Wydajność: 1000 ml do 30 m².
1000 ml | 4 sztuki

Zmywacz wosku
ekstra mocny
1000 ml | 43058

Czyści lub usuwa
całkowicie woski
Mydło
pielęgnacyjne

Ekspresowa
pielęgnacja

1000 ml | 43176

500 ml | 43847

Myje i konserwuje

Szybkie odświeżenie podłóg

Usuwa brud, odświeża, odżywia,
nie usuwa olejowej impregnacji.
Bogate w naturalne oleje.
Do stosowania raz na 2 tygodnie.
Wydajność: 1000 ml do 2500 m².

Szybko usuwa lekkie
zabrudzenia i plamy.
Idealny do małych, lekko
przybrudzonych powierzchni
i stopni schodów.
Nie wymaga spłukiwania
czystą wodą.
Gotowy do użycia.

1000 ml | 6 sztuk

500 ml | 6 sztuk

Użyty bez rozcieńczania usuwa nawet
wiele starych warstw wosków.
Zastosowany w roztworze 1:1 z wodą
doskonale czyści brudne powierzchnie
woskowane.
Zawiera mydło, doskonały do
czyszczenia brudnych mebli
i stolarki z lakierowanego drewna.
Wydajność:
bez wody: 1000 ml do 30 m²,
z wodą: 1000 ml do 60 m².
1000 ml | 4 sztuki

PORADY
Najważniejszym zabiegiem konserwującym woskowaną powierzchnię jest jej
polerowanie. Polerowanie wygładza, wzmacnia i utwardza wosk.
1 – 2 razy w roku (w zależności od natężenia ruchu) należy na podłogę nałożyć
tzw. „warstwę przypominającą” wosku. Takie woskowanie oczyści podłogę
oraz wzmocni jej ochronę i połysk.
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PODŁOGI

PODŁOGI

Produkty do podłóg

Odplamiacz
ekspresowy

Czyszczenie
i odświeżenie

250 ml | 43392

250 ml | 43395

Niezastąpiony przy
małych „katastrofach”

Wygodny
i praktyczny

Usuwa plamy z dywanów, wykładzin,
mebli, tapicerki samochodowej.
Doskonały do wstępnego
odplamiania przed czyszczeniem
odkurzaczem piorącym.
Na bazie skoncentrowanego mydła.

Produkt przeznaczony do
tkanin tapicerskich i obić.
Usuwa bieżące zabrudzenia.
Odplamia i odtłuszcza.

DYWANY

DYWANY

Produkty do dywanów,
wykładzin i tapicerki

250 ml | 6 sztuk

250 ml | 6 sztuk

Szampon odświeżający
dywany & wykładziny
1000 ml | 43015

Ożywia kolory
Koncentrat do rozpuszczania w wodzie,
przywraca sprężystość włókien.
Do włókien naturalnych i syntetycznych.
Do czyszczenia ręcznego.
1000 ml | 6 sztuk

Ekspresowa pianka
czyszczenie & odświeżanie
600 ml | 43011

Formuła 2 w 1
Do okresowego odświeżania
i odplamiania dywanów, wykładzin,
obić mebli i tapicerki samochodowej.
Sucha pianka działa w 15 minut.
Ożywia kolory.
Do włókien naturalnych,
mieszanych i syntetycznych.
600 ml | 6 sztuk

Koncentrat do
odkurzaczy piorących
1000 ml | 43020

Gruntownie czyści
i odświeża
Wyłącznie do czyszczenia przy użyciu odkurzaczy
piorących (urządzeń ciśnieniowo-odsysających).
Głęboko i dokładnie czyści oraz odświeża kolory.
Specjalna formuła chroni czyszczoną powierzchnię
przed szybkim ponownym zabrudzeniem,
przywraca sprężystość przybrudzonych włókien.
Do włókien syntetycznych i naturalnych.
Doskonały do czyszczenia foteli, kanap,
również do tapicerki samochodowej.

PORADY

1000 ml | 6 sztuk
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Chusteczki do czyszczenia
i pielęgnacji

skóry nowe lub w dobrym stanie

SKÓRY

SKÓRY

Produkty do skór

18 sztuk | 1356

Wygodne ściereczki
do bieżącej konserwacji
Usuwają bieżące zabrudzenia
i pielęgnują.
Ściereczki nasączone mleczkiem
na bazie lanoliny myją bez wysuszania.
Do skór naturalnych i skór ekologicznych,
do skórzanych obić meblowych,
odzieży, galanterii i obuwia.
opakowanie | 11 sztuk

Impregnat ochronny do skór
w aerozolu

Konserwacja
i nabłyszczanie

300 ml | 43003

300 ml | 43002

Impregnacja i ochrona przed
plamami z płynów i tłuszczu

Konserwacja naturalnych
skór licowych

Zapewnia długotrwałą ochronę
przed wilgocią i plamami.
Do skór licowych, zamszu, nubuku,
daime, kożuchów oraz do tkanin
obiciowych i sportowych
(plecaki, pokrowce, kurtki).

Odżywia, pielęgnuje, nabłyszcza.
Na bazie lanoliny, oleju kostnego
i terpentyny.
Idealny do dużych powierzchni:
obić mebli, tapicerki samochodowej,
torby, walizki, kufry.
300 ml | 4 sztuki

300 ml | 4 sztuki

Balsam pielęgnujący
3w1
500 ml | 43579

Regularna pielęgnacja
skór
Usuwa zabrudzenia, odżywia,
ochrania przed przesuszeniem.
Do mebli, galanterii i tapicerki
samochodowej.
Zawiera lanolinę, która zachowuje
miękkość skór i zapewnia
delikatny połysk.
500 ml | 6 sztuk
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Wosk ochronny
200 ml | 43006

Konserwuje skóry
licowe
Przywraca miękkość i blask, nawilża.
Na bazie lanoliny i oleju kostnego.
Po wypolerowaniu nadaje
piękny połysk i pozostawia
przyjemny zapach.
200 ml | 4 sztuki
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Delikatne mydło

SKÓRY

SKÓRY

Produkty do skór

150 ml | 43004

skóry pozbawione świeżości

Gruntownie czyści bardzo
brudne skóry licowe
Usuwa silne zabrudzenia, sebum,
ślady po nikotynie.
Odtłuszcza nie przesuszając.
Do obić, galanterii, odzieży i obuwia
z głęboko farbowanych naturalnych skór
licowych o niskiej porowatości.
150 ml | 4 sztuki

Ściereczka do polerowania
Ref. 1350

Krem odżywczy
bezbarwny
150 ml | 43005

Odżywianie i nawilżenie
naturalnych skór licowych
Przywraca miękkość,
elastyczność i blask.
Na bazie lanoliny i oleju
kostnego.
Idealny do przesuszonych
skór licowych.
150 ml | 4 sztuki

Mleczko czyszczące
bez spłukiwania
200 ml | 43008

Dokładnie czyści
i nawilża
Łagodnie myje i oczyszcza naturalne
skóry licowe głęboko barwione (meble,
tapicerkę samochodową, odzież, obuwie,
galanterię skórzaną).
Zawiera woski i lanolinę.
Może być stosowane do skór delikatnych
i lekko porowatych.

Krem odżywczy
150 ml | 43583 beżowy
150 ml | 43584 brązowy
150 ml | 43588 czarny

Pielęgnacja pod kolor skóry
Do naturalnych skór licowych
przesuszonych i lekko odbarwionych.
Nawilża i odświeża kolor.
Po wypolerowaniu nie brudzi.
150 ml | 4 sztuki

200 ml | 4 sztuki

Beżowy
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Metale czyszczenie
i nabłyszczanie

Aluminium - inoks - chrom
mycie i nabłyszczanie

250 ml | 43171

250 ml | 43170

Gruntownie czyści
bez zarysowań

Gruntownie czyści
bez zarysowań

Dokładnie usuwa czarne
osady, śniedź i rdzę.
Pozostawia błyszczącą
warstwę ochronną.

Do aluminium anodyzowanego
i nieanodyzowanego, stali nierdzewnej,
powierzchni chromowanych
we wnętrzach i na zewnątrz.
Usuwa tłuste zacieki i ślady palców.
Zostawia warstwę ochronną.
Płynna pasta, idealna do małych
powierzchni, doskonała do baterii.

250 ml | 6 sztuk

250 ml | 6 sztuk

Pasta polerska
czyszczenie i nabłyszczanie
250 ml | 0015

Czyści i poleruje
na wysoki połysk
Do aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu,
srebra, złota, stali nierdzewnej,
stali kwasoodpornej, powierzchni
z pokryciem galwanicznym.
Usuwa rdzę, sczernienia, zżółknięcia,
ślady palców, brud.
Do polerowania ręcznego lub mechanicznego.
Nie stosować na platerach
i powierzchniach lakierowanych.

Miedź - mosiądz - brąz
czyszczenie i nabłyszczanie

Srebro czyszczenie
i nabłyszczanie

250 ml | 43168

250 ml | 43167

Pozostawia błyszczącą
warstwę ochronną

Gruntownie czyści
bez zarysowań

Gruntownie usuwa osady i śniedź.
Na długo zabezpiecza przed
ponownym utlenieniem.

Dokładnie usuwa
czarny osad.
Pozostawia błyszczącą
warstwę ochronną.

250 ml | 6 sztuk
250 ml | 6 sztuk

250 ml | 6 sztuk

Pasta do renowacji
żeliwa
200 ml | 43420

Konserwuje różne
elementy żeliwne
Upiększa płytki, ruszty, plakietki, kominki,
piece i akcesoria żeliwne.
Konserwuje i nadaje piękną czarną patynę.
Nie wydziela zapachu nawet po ogrzaniu.
200 ml | 4 sztuki
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METALE

METALE

Produkty do metali

Pielęgnacja
mebli

Odplamiacz
do mebli

400 ml | 0017

250 ml | 43166

Odkurza, działa
antystatycznie

Usuwa plamy, czyści,
odnawia

Skutecznie usuwa ślady palców.
Do mebli lakierowanych,
politurowanych, laminowanych,
z płyt meblowych, oklein, plastiku,
lakierowanej blachy.

Usuwa plamy z wody, alkoholu.
Czyści meble lakierowane i woskowane.
Odświeża wyblakły kolor.
Do mebli we wnętrzach.

MEBLE

MEBLE

Produkty do mebli

250 ml | 6 sztuk
400 ml | 6 sztuk

Odkurzanie
Meble & inne powierzchnie
250 ml | 43633

Usuwa ślady palców,
lepkie plamy
Usuwa kurz i bieżące plamy.
Do płyt meblowych, tworzyw sztucznych,
ceramiki, kamienia, lastriko, gresu,
powierzchni szkliwionych, stalowych,
chromowanych.
Pozostawia przyjemny i świeży
lawendowy zapach.
250 ml | 6 sztuk

Olej do konserwacji
500 ml | 43118

Konserwacja drewna
w trudnych warunkach
Odświeża wyblakły lakier i zabezpiecza
przed plamami i wodą.
Doskonały do mebli, boazerii i stolarki:
w kuchni, łazience, domkach letniskowych,
na werandach, pokładach łodzi, w trudnym
klimacie morskim i górskim.
Nadaje się również do konserwacji rattanu, wikliny,
powierzchni laminowanych, drewna surowego,
olejowanego, dębu, wiązu, jesionu, teku.
500 ml | 4 sztuki

Odnawiacz meble
woskowanie i lakierowane
250 ml | 43605
250 ml | 43606
250 ml | 43607

Szybka renowacja lakierowanych
i woskowanych mebli
Gruntownie czyści dzięki zawartości
rozpuszczalnika.
Nabłyszcza i zalepia rysy dzięki
zawartości żywic.
Poprawia i wyrównuje kolor.
Do mebli we wnętrzach.
250 ml | 6 sztuk
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Kominki ekspresowe
czyszczenie - żel

KOMINKI

KOMINKI

Produkty do kominka

Gąbka do mycia
bez zarysowań
Ref. 1397

1000 ml | 43161

Szybkie i łatwe
czyszczenie
Aktywny żel.
Błyskawicznie rozpuszcza
sadzę i okopcenia.
Gruntownie odtłuszcza.
Nie zawiera sody kaustycznej.
1000 ml | 6 sztuk

Kominki specjalna
pasta do czyszczenia
500 ml | 43543

Do szyb kominkowych
i szyb w piecach
Usuwa tłuszcz, sadzę, smołę, żywice i okopcenia.
W opakowaniu praktyczny dozownik.
Gruntownie oczyszcza.
500 ml | 6 sztuk

Kominki ekspresowe
czyszczenie
500 ml | 43160

Pasta do renowacji
żeliwa

Szybkie i łatwe
czyszczenie

200 ml | 43420

Błyskawicznie rozpuszcza
sadzę i okopcenia.
Gruntownie odtłuszcza.
Nie spływa z pionowych
powierzchni.
Nie zawiera sody kaustycznej.
500 ml | 6 sztuk

Odnawia różne
elementy żeliwne
Upiększa płytki, ruszty, plakietki,
kominki, piece i akcesoria żeliwne.
Konserwuje i nadaje piękną
czarną patynę.
Nie wydziela zapachu
nawet po ogrzaniu.
200 ml | 4 sztuki
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Blaty & okładziny
marmur - kamień - granit

marmur & kamień & granit

250 ml | 43375
500 ml | 43377

KAMIEŃ NATURALNY

KAMIEŃ NATURALNY

Kamień naturalny

Czyści, nabłyszcza
i ochrania
Doskonale czyści i konserwuje.
Do marmuru, kamienia naturalnego, granitu,
błękitnego kamienia belgijskiego.
Do stosowania w kuchni i w łazience:
do blatów, parapetów, okładzin, sprzętów i rzeźb.
Może być stosowany na balkonach, tarasach,
w ogrodach.
250 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk

Czysty nagrobek
marmur - kamień - granit
250 ml | 43201

Mycie i konserwacja
Doskonale usuwa brud, ślady
po liściach, ptasie odchody,
zmywa lekkie zazielenienia.
Konserwuje i delikatnie nabłyszcza.
Do marmuru, granitu, lastriko,
gresu, kamienia.
250 ml | 6 sztuk

PORADY

Gąbki
z mikroﬁbry
Ref. 1399

Marmur i kamienie wapienne są bardzo
wrażliwe na kwasy. Równocześnie
tradycyjne preparaty do usuwania osadu
mineralnego z wody mają silnie kwaśny
odczyn i ich użycie niesie ze sobą ryzyko
zmatowania lub zaplamienia podłoża.
Na marmurze i kamieniach wapiennych
należy stosować wyłącznie specjalistyczne
preparaty i dokładnie stosować się do
zaleceń konserwacji umieszczonych
na ich etykietach.
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OGRÓD

OGRÓD

Produkty do mebli
ogrodowych

Olej z długotrwałą ochroną
Tek & drewno egzotyczne
750 + 20 % ml | 43774

Bardzo długa i wzmocniona
ochrona
Większa zawartość żywic gwarantuje
mocniejszą ochronę przed słońcem
i warunkami atmosferycznymi.
Doskonale zabezpiecza przed wodą,
tłuszczem i plamami.
Wzbogacony o olej z orzechów tungowca,
który zapewnia skuteczną impregnację.
900 ml | 4 sztuki

Olej ochronny
barwiący
500 ml | 43143 Tek
500 ml | 43144 Merbau

Impregnacja i barwienie
Odżywia, impregnuje i barwi meble
z drewna tekowego, egzotycznego
oraz drewna europejskiego.
Na długo zabezpiecza przed wodą,
plamami i tłuszczem.
Bariera anty-UV blokuje odbarwienie
pod wpływem promieni słonecznych.
Wzbogacony o olej z orzechów tungowca,
który zapewnia skuteczną impregnację.
Chroni naturalną powierzchnię drewna.
500 ml | 43143 Tek | 4 sztuki
500 ml | 43144 Merbau | 4 sztuki

43143
Tek

43144
Merbau

Olej ochronny
Tek i drzewo egzotyczne
400 ml | 43365
500 ml | 43146
1000 ml | 43366

Zabezpiecza przed tłuszczem
i wodą
Konserwuje i ochrania drewno surowe i olejowane.
Odżywia drewno przesuszone.
Zabezpiecza przed niekorzystnym działaniem
warunków atmosferycznych.
Podkreśla naturalną urodę drewna.
Wzbogacony o olej z orzechów tungowca,
który zapewnia skuteczną impregnację.
400 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk
1000 ml | 6 sztuk
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OGRÓD

OGRÓD

Produkty do mebli
ogrodowych

Odnawiacz koloru
Tek & drewno egzotyczne
500 ml | 43363

Odświeżenie lub przywrócenie
oryginalnego koloru teku
Produkt do stosowania po preparacie
Czyszczenie zszarzałego drewna.
Na drewnie tekowym: przywraca oryginalny kolor.
Na innych gatunkach drewna jasnego: barwi
na kolor teku.
Zalecane zabezpieczenie olejem.
500 ml | 6 sztuk

Czyste meble
Drewno olejowane
500 ml | 43362

a
Noweta
i
etyk cej
wię wań!
oso
zast

Codzienna łatwa
pielęgnacja
Myje i odświeża.
Usuwa brud, resztki spożywcze, tłuszcz, owady.
Do drewna olejowanego.
Nie usuwa olejowej impregnacji.
Może być stosowany do powierzchni
mających kontakt z żywnością.
500 ml | 6 sztuk

Czyszczenie zszarzałego
drewna
1000 ml | 43364

Gruntowne czyszczenie
Gruntownie czyści nawet bardzo
brudne drewno.
Usuwa zszarzenia powstałe w wyniku
działania promieni słonecznych
lub warunków atmosferycznych.
Do mebli, okładzin, pergoli, balustrad.
Doskonały do surowej wikliny
i surowego naturalnego rattanu.
1000 ml | 6 sztuk
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Koncentrat do mycia
drewnianych tarasów

Koncentrat czyszczący
powierzchnie na zewnątrz

1000 ml | 43772

1000 ml | 43374

Gruntowne oczyszczanie
drewnianych powierzchni

Skuteczny
i wydajny

Do drewna egzotycznego,
sosnowego i kompozytowego.
Usuwa brud, tłuszcze i przywraca
oryginalny kolor drewna.
Do czyszczenia ręcznego,
z rozpylaczami lub z użyciem
myjek ciśnieniowych.

Do płytek, terakoty, wylewek,
betonu, bruku, kostki.
Usuwa brud, tłuszcze spożywcze,
oleje mineralne.
Wysoko skoncentrowany.
1000 ml | 4 sztuki

1000 ml | 4 sztuki

Plastik - PCW
regularne mycie
500 ml | 43164

Idealny do bieżącego mycia
mebli ogrodowych
Usuwa brud, resztki z jedzenia,
plamy, tłuszcz.
Do różnych powierzchni
na zewnątrz: mebli ogrodowych
z plastiku, kompozytu,
rattanu syntetycznego,
tkanin syntetycznych,
szkła, aluminium, stali,
kamienia betonu.
500 ml | 6 sztuk

Impregnat do tkanin
i tekstyliów
Grill & akcesoria
500 ml | 43145

Intensywnie odtłuszcza
Całkowicie usuwa tłuszcz i przypalenia.
Może być stosowany do powierzchni
mających kontakt z żywnością.
Do grilli, rusztów, rożnów, blach,
naczyń i akcesoriów.
Do bieżącego stosowania.
500 ml | 6 sztuk

300 ml | 43368

Skuteczna ochrona
przed plamami
Impregnuje, chroni przed bieżącymi plamami
z wody, płynów, tłuszczu.
Zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń,
przedłuża trwałość i ładny wygląd materiałów.
Do parasoli, namiotów, pawilonów ogrodowych,
również do dywanów, wykładzin, tapicerki,
odzieży, poduszek, z wyjątkiem przeciwwskazań
producenta.
300 ml | 4 sztuki

46

Katalog STARWAX / Czystość i pielęgnacja powierzchni na zewnątrz

Katalog STARWAX / Czystość i pielęgnacja powierzchni na zewnątrz

47

NA ZEWNĄTRZ

NA ZEWNĄTRZ

Czystość i pielęgnacja
powierzchni na zewnątrz

DREWNO

Odnawiacz lakieru
Antiquaire
500 ml | 43117

Czyści, wygładza rysy,
odnawia
Odnawia lakierowane powierzchnie:
meble, boazerie, parkiety, okładziny,
stolarkę.
Do lakierów starych i współczesnych,
błyszczących, satynowych i matowych.
Na powierzchniach politurowanych
konieczna wstępna próba
w niewidocznym miejscu.

500 ml | 4 sztuki

Wosk do wypełniania ubytków
15 g
Naprawia, koryguje, wyrównuje drobne
uszkodzenia w wykończeniu drewna:
rysy, zadrapania, inne drobne ubytki
Do drewna woskowanego, lakierowanego, politurowanego
i mebli laminowanych.
Gotowy do użycia, do modelowania na zimno.
Poszczególne kolory wosków można mieszać ze sobą.
15 g | 6 sztuk

Zmywacz wosku
ekstra mocny

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

Wosk do wypełniania
ubytków

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

MEBLE

Czyści lub usuwa całkowicie woski
Użyty bez rozcieńczania usuwa nawet wiele starych warstw wosków.
Zastosowany w roztworze 1:1 z wodą doskonale czyści brudne
powierzchnie woskowane.
Doskonały do drewna we wnętrzach.
Zawiera mydło, doskonały do czyszczenia brudnych mebli
i stolarki z lakierowanego drewna.
Wydajność:
bez wody 1000 ml do 30 m²,
z wodą 1000 ml do 60 m².

BIAŁY

SZARY

GRAFIT

S TA RWA X

1000 ml | 43058

S TA RWA X

DREWNO

Konserwacja
i renowacja drewna

SOSNA

JASNY DĄB

ŚREDNI DĄB

DĄB RUSTYKALNY

ORZECH

1000 ml | 4 sztuki
Biały
43513
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Szary
43514

Graﬁt
43515

Sosna
43516

Jasny
dąb
43517

Średni
dąb
43518

Dąb
rustykalny
43519

Orzech
43520
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Bejce Antiquaire
drewno surowe

DREWNO

DREWNO

Pielęgnacja i dekoracja
drewna - barwienie

500 ml

Profesjonalne bejce z dodatkiem
terpentyny i oleju lnianego
Idealnie barwią i podkreślają urodę drewna.
Do mebli, boazerii, parkietów, stolarki i drewnianych przedmiotów we wnętrzach.
7 kolorów, które można ze sobą mieszać w celu uzyskania nowych odcieni.
Nie pozostawiają tłustego osadu i nie powodują pęcznienia drewna.
Po nałożeniu Utrwalacza Starwax mogą być pokrywane dowolnym
wykończeniem: lakier, wosk, politura.
Bez użycia Utrwalacza mogą być wykończone lakierem na bazie
wody lub olejami Starwax.
Wydajność: 1000 ml do 12-15 m².
500 ml | 4 sztuki
43076
jasny
dąb

43077
średni
dąb

43078
dąb
rustykalny

43079
skórka
orzecha

43080
wiśnia

43081
mahoń

43082
orzech

Utrwalacz Antiquaire
drewno surowe
500 ml | 43086

Doskonałe wykończenie
i dodatkowa ochrona drewna
Obowiązkowy podkład pod lakiery rozpuszczalnikowe i woski na drewnie
barwionym bejcami Starwax.
Obowiązkowy podkład pod lakiery rozpuszczalnikowe i woski na drewnie
dekorowanym Pastą do wybielania Starwax.
Dodatkowa ochrona drewna przed plamami i wilgocią.
Wydajność: 1000 ml do 15 m².
500 ml | 6 sztuk

Pozłoty Deco
59 ml

Pasta do wybielania
500 g | 43560

Artystyczne dekorowanie
i patynowanie drewna
Wydobywa oryginalny rysunek słojów drewna
różnych gatunków.
Dekoracyjnie wybiela, a na drewnie bejcowanym
pozwala na uzyskanie patyny w starym stylu.
Do drewna surowego lub bejcowanego.
Do parkietów, mebli, boazerii i drewnianych
przedmiotów we wnętrzach.
Doskonała do decoupage.
Wydajność: 1000 ml do 10 m².
500 g | 4 sztuki
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Prace artystyczne i dekoracja
Prace dekoratorskie we wnętrzach.
Złocenie, tamponowanie i przecieranie.
Do drewna, papieru, kartonu, styropianu, gipsu, tynków,
kamienia, tkanin,nieszkliwionej porcelany, gliny, tapet,
świec, masy papierowej, masy solnej.
59 ml | 6 sztuk

0030
Miedź

0031
Złoto
królewskie

0032
Złoto
bogate

0033
Srebro

0034
Perła

0035
Stare złoto

0036
Białe złoto
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Woski Antiquaire
drewno woskowane

DREWNO

DREWNO

Pielęgnacja i dekoracja
drewna - barwienie
i woskowanie

Wykończenie i pielęgnacja
Niska zawartość pigmentów, wykończenie pod kolor bejcy lub bieżąca pielęgnacja pod kolor drewna.
Do drewna surowego (woskowe wykończenie), do drewna woskowanego, lakierowanego i politurowanego
(bieżąca pielęgnacja, maskowanie drobnych rys).
Do wnętrz: do mebli, boazerii, parapetów, snycerki, rzeźb. Woski w płynie zalecane są do powierzchni pionowych,
woski w paście do blatów i parapetów, w aerozolu do rzeźb i snycerki.
Receptura mistrzów: wosk pszczeli i olejek terpentynowy.
- Płyn: do drewna surowego, bejcowanego, rzeźbionego, snycerki.
- Pasta: do drewna surowego, bejcowanego, woskowanego, blatów.
- Aerozol: do pielęgnacji drewna woskowanego, lakierowanego i politurowanego.
Wydajność:
- płyn 1000 ml do 30 m².
- pasta opakowanie do 30 m².
Aerozol 300 ml | 6 sztuk
Pasta 375 ml | 4 sztuki
Płyn 500 ml | 4 sztuki

Woski barwiące
375 ml

Produkt 2 w 1,
równocześnie barwi i woskuje
Duża zawartość pigmentów, jednocześnie
barwią i wykańczają drewno.
Pozwala na korektę koloru bejcy oraz
uzyskanie efektu starej patyny z przetarciami.
Odżywia i konserwuje drewno.
Wydajność: opakowanie do 30 m².

Pasta:

43548
jasny
dąb
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Aerozol:
43056
drewno
jasne

43087
naturalny

43088
jasny
dąb

43089
dąb
rustykalny

43095
naturalny

43096
jasny
dąb

43097
średni
dąb

43090
wiśnia

43091
średni
dąb

43093
orzech

43098
orzech

43099
dąb
rustykalny

43100
wiśnia

375 ml | 4 sztuki
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Płyn:

43549
średni
dąb

43550
dąb
rustykalny

43551
orzech

43057
drewno
ciemne

43552
wiśnia
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Ścierka z mikroﬁbry do
mycia podłóg

Ścierka z mikroﬁbry do
czyszczenia podłóg

Mikroﬁbra
wielofunkcyjna

1 sztuka | 1322

1 sztuka | 1324

1 sztuka | 1331

Na sucho do odkurzania, na mokro do
mycia z koncentratami myjącymi. Do
podłóg we wnętrzach. Bardzo chłonna,
duża powierzchnia tarcia gwarantuje
idealne mycie.

opakowanie | 12 sztuk

Ścierka gofrowana
szara

Ścierka gofrowana
biała

Ścierka
boucle

1 sztuka | 1315

1 sztuka | 1320

1 sztuka | 1310

Mięsista i bardzo chłonna. Doskonała
do stosowania ze zmywaczami na
posadzkach. Świetna w trakcie prac
remontowych.

Mięsista i bardzo chłonna. Idealna do
mycia, nabłyszczania i do mycia
z efektem nabłyszczania oraz do
aplikacji emulsji polimerowych.

Super wytrzymała i chłonna. Doskonała
do regularnego mycia gładkich podłóg
we wnętrzach. Idealna do stosowania
z koncentratami myjącymi.

Dzięki wypukłemu splotowi doskonale
czyści, odtłuszcza, usuwa zabrudzenia
nawet z nierównych powierzchni i spoin.
Rzep do mocowania na miotle. Bardzo
chłonna i mocna.

opakowanie | 12 sztuk

Na sucho do odkurzania lub
polerowania, na mokro do mycia różnych
powierzchni z płynami i koncentratami.
Bardzo chłonna i wytrzymała. Do kuchni,
łazienki, ogrodu.

opakowanie | 12 sztuk

Specjalna mikroﬁbra do
płyt kuchennych

Mikroﬁbra specjalna
High-Tech

Magiczna
gąbka

1 sztuka | 1332

1 sztuka | 1333

2 sztuki | 1400

Specjalny splot z paskami czyszczącymi
i paskami osuszającymi. Nie rysuje.
Doskonała do mycia delikatnych płyt
kuchennych, szyb piekarników i szyb
kominkowych.

Miękka i delikatna. Krótkie włosie
doskonale odkurza i odtłuszcza ekrany
TV, notebooków, komputerów,
telefonów, kserokopiarek, tabletów, itp.
Działa elektrostatycznie.

Specjalna gąbką do usuwania trudnych
zabrudzeń: smugi po podeszwach, ślady
palców, ślady po długopisach, kredkach
oraz różnego rodzaju plamy.

opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 12 sztuk
opakowanie | 12 sztuk

54

Katalog STARWAX / Akcesoria

opakowanie | 12 sztuk

opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 12 sztuk
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AKCESORIA

AKCESORIA

Akcesoria Starwax

Zmywaki do mycia
bez zarysowań
2 sztuki | 1393
Doskonale czyszczą bez zarysowań.
Usuwają przypalony brud i tłuszcz. Do grilli,
naczyń, blach, piekarników. Idealne do
powłok antyadhezyjnych, np. z teﬂonu.

Gąbki
z mikroﬁbry

Nierysująca
gąbka

2 sztuki | 1399

2 sztuki | 1397

Dwustronne gąbki:
dłuższe włosie czyści bez rysowania,
krótsze włosie osusza.
Doskonałe do kuchni i łazienki.

opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 6 sztuk

Skrobak
do witroceramiki
1 sztuka | 1610

Nie rysuje. Nie
rdzewieje. Dokładnie
zeskrobuje resztki
spożywcze i przypalenia.
System chowania ostrza
zabezpiecza przed
przypadkowym
skaleczeniem. Doskonały
również do czyszczenia
szyb i luster z resztek
farb, zabrudzeń.

Ściereczka
gofrowana

Ściereczka
boucle

1 sztuka | 1335

2 sztuki | 1340

Wytrzymała i chłonna. Specjalny splot
i tłoczenie gwarantuje doskonałe
właściwości myjące. Do bieżącego mycia
wszelkich zmywalnych powierzchni.

Mięsista i miękka. Doskonała do
mycia z użyciem dedykowanych
preparatów i szybkiego osuszania
powierzchni w kuchni oraz łazience.

Ściereczka
do polerowania
2 sztuki | 1350

Dwustronna. Strona srebrna czyści bez
uszkadzania powierzchni. Strona beżowa
z celulozowej gąbki doskonale myje
i osusza. Wewnętrzna trzecia warstwa
z prostopadłych włókien zapobiega
deformacji w trakcie użytkowania.

opakowanie | 12 sztuk

Zmywaki
do ścierania

Gąbka naturalna
do różnych powierzchni

4 sztuki | 1380

1 sztuka | 1395
2 sztuki | 1365
3 sztuki | 1366

Czyści bardzo brudne powierzchnie
(grill, piekarnik, brudne kafelki). Bardzo
skuteczny w usuwaniu przypalonych
tłuszczów i uporczywych zabrudzeń.

Bardzo odporna mechanicznie i chemicznie.
Super chłonna, celulozowa gąbka do mycia
i osuszania.

opakowanie | 6 sztuk
opakowanie | 10 sztuk

opakowanie | 6 sztuk

Na sucho do odkurzania i polerowania.
Na mokro do aplikacji preparatów do
skór, mebli i marmuru. 100% bawełna.

Co to jest gąbka naturalna Starwax?
Ścierki z mikroﬁbry
naczynia i szkło
2 sztuki | 1337
Zestaw dwóch specjalistycznych
ścierek. Wzór diamentowy,
popielata, gwarantuje idealne
osuszanie i nabłyszczanie szkła.
opakowanie | 12 sztuk

opakowanie | 12 sztuk
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opakowanie | 20 sztuk

Gąbki naturalne Starwax są produkowane
na bazie polimeru z celulozy w procesie
spieniania. Takie gąbki są silnie porowate,
bardzo chłonne, odporne na zużycie
i działanie mieszanin chemicznych. Gąbki
celulozowe doskonale nadają się do: mycia
różnych powierzchni, również porowatych,
szybkiego osuszania i usuwania rozlanych
płynów, dekoracyjnego malowania ścian
z efektem przecierki.

opakowanie | 10 sztuk
Katalog STARWAX / Akcesoria
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AKCESORIA

Akcesoria Starwax

Zbierak z mikroﬁbry
do szyb szer. 38 cm
1 sztuka | 1624

Zbierak do mycia
szyb szer. 35 cm
1 sztuka | 1620

To produkt wysokiej jakości, który idealnie
nadaje się do czyszczenia szyb. Łatwy
w użyciu, nie pozostawia smug i zarysowań.

opakowanie | 6 sztuk

Nadaje się idealnie do usuwania brudu i
osadu z szyb. Nie pozostawia smug
i zarysowań, wygodny w użyciu.

opakowanie | 6 sztuk

Zbierak z myjką do
mycia szyb, szer. 30cm
1 sztuka | 1621
Zestaw do mycia szyb zbierak + nakładka
- to kompleksowy zestaw do mycia szyb
i luster. Produkt wysokiej jakości,
wygodny w użytkowaniu.

opakowanie | 6 sztuk

Gąbki sanitarne
2 sztuki | 1398

Zbierak do kabin
prysznicowych

Dwustronna gąbka.
Biała włóknina czyści bez
zarysowań. Celulozowa
gąbka myje i osusza.
Wewnętrzna 3 warstwa
z prostopadłych włókien
zapobiega deformacji
w trakcie użytkowania.

1 sztuka | 1622
To idealny produkt do kabin
prysznicowych. Dzięki swojej
budowie jest w stanie dotrzeć
do najbardziej trudno
dostępnych miejsc
w kabinach prysznicowych.
opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 6 sztuk

Mikroﬁbra
do szyb

Specjalna ściereczka
do szyb

1 sztuka | 1334

1 sztuka | 1355

1 zestaw | 1670

To wysokiej jakości
ściereczka
przeznaczona do
szyb. Zachowuje
trwałość, nie
pozostawia smug
i zarysowań.

To produkt wysokiej
jakości, służący do
czyszczenia szyb. Nie
pozostawia smug
i zanieczyszczeń.

opakowanie | 6 sztuk

Szczotka do WC
zestaw

Trwała, wygodna,
estetyczna. Szczotka
ze stojaczkiem
z ergonomiczną
rączką i nylonowym
włóknem.
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1 sztuka | 0676

Szczotka do
spoin
1 sztuka | 1686

Przywraca biel
zabrudzonym
spoinom. Bardzo
dobre krycie
pozwala na
zamalowanie
kolorowych spoin
na biało.

Skutecznie
poradzi sobie
z zabrudzeniami
nawet w trudno
dostępnych
miejscach.

opakowanie | 6 sztuk
opakowanie | 6 sztuk
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Pisak do renowacji spoin
+ 3 końcówki

opakowanie | 4 sztuki

opakowanie | 6 sztuk
Katalog STARWAX / Akcesoria
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Akcesoria Starwax

Miotła do odkurzania
suﬁtów

Miotełka do kurzu
elektrostatyczna

1 sztuka | 1521

1 sztuka | 1523

Pozwala odkurzać trudno
dostępne miejsca: suﬁty,
narożniki, belki suﬁtowe,
karnisze, gzymsy,
żyrandole. Teleskopowy
drążek do 130 cm.
Zmiażdżone końcówki
włosia gwarantują
doskonałe zbieranie
i zatrzymywanie kurzu
i pajęczyn.

opakowanie | 6 sztuk

Zestaw:
zmiotka + szufelka
1 sztuka | 1603

Zbiera kurz bez efektu
ponownego opadania.
Elastyczna końcówka
pozwala na wyginanie
do odpowiedniego
kształtu, dzięki czemu
można odkurzać trudno
dostępne miejsca, np.
żeberka kaloryferów.
Ergonomiczna rączka.

Trwałe tworzywo odporne na pękanie.
Ergonomiczne rączki. Wyproﬁlowany
brzeg szufelki oraz zmiażdżone końców
włosia zmiotki gwarantują bardzo
dokładne zbieranie kurzu, włosów,
sierści, drobnych śmieci.

opakowanie | 10 sztuk

Zestaw zmiotka
+ szufelka,
z długim drążkiem

opakowanie | 10 sztuk

Kauczukowa
szczotka
1 sztuka | 1666

1 sztuka | 1606

Dwustronna: 1 strona do
tapicerki, obić, dywanów; 2
strona do odzieży i tekstyliów.
Doskonała do zbierania kurzu,
włosów, sierści, kłaczków.
Ergonomiczna rączka.

Profesjonalny zestaw do
miejscowego zamiatania kurzu
i śmieci. Ergonomiczny, nie
wymaga schylania się. Pojemna
szufelka. Nacięcia włosia zmiotki
gwarantują dokładne zamiatanie.
Łatwe łączenie do zawieszenia
w trakcie przechowywania.

opakowanie | 12 sztuk

opakowanie | 4 sztuki

Rękawice lateksowe
wzmocnione

Rękawice
winylowe

Rękawice
gospodarcze

Rękawice
majsterkowicza

Rękawice gospodarcze
silna ochrona

Gąbka do prac
remontowych

rozmiar S | 1724
rozmiar M | 1725
rozmiar L | 1726

rozmiar M | 1727
rozmiar L | 1728
rozmiar XL | 1729

rozmiar S | 1711
rozmiar M | 1712
rozmiar L | 1713

rozmiar M | 1701
rozmiar L | 1702
rozmiar XL | 1703

rozmiar M | 1714
rozmiar L | 1715
rozmiar XL | 1716

1 sztuka | 1360

Elastyczne,
wygodne,
wzmocnione.
Do bieżących
porządków
i lekkich prac
remontowych.
Mogą mieć
kontakt
z żywnością,
pudrowane
wnętrze.

Winylowe, idealne
dla osób
uczulonych na
lateks.
Wzmocnione,
wygodne, do
bieżących prac
porządkowych.
Mogą mieć
kontakt
z żywnością.
Doskonałe do prac
wymagających
precyzyjnych
ruchów.

Elastyczne,
wygodne, odporne.
Z naturalnego
lateksu. Pudrowane
wnętrze. Do
bieżących
porządków. Mogą
mieć kontakt z
żywnością.

Wygodne, grube,
bardzo odporne
mechanicznie
i chemicznie.
Bawełniana wyściółka
podnosi komfort pracy.
Antypoślizgowe
wnętrze dłoni pozwala
na leprze chwytanie
i trzymanie. Do prac
na zewnątrz i we
wnętrzach.

Bardzo odporne,
ergonomiczne, mankiet
z powinięciem, żeby
woda nie spływała po
rękach. Bawełniana
wyściółka zmniejsza
pocenie się dłoni.
Antypoślizgowe
wnętrze dłoni ułatwia
chwytanie i trzymanie.
Mogą mieć kontakt
z żywnością.

Szybko osusza powierzchnie. Łatwo
się płucze i odsącza. Wykonana
w 100% z włókna roślinnego.
Wytrzymała, gęsta i mocna. Do
stosowania na wszelkich
zmywalnych powierzchniach.
opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 12 sztuk
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opakowanie | 12 sztuk

opakowanie | 6 sztuk

opakowanie | 6 sztuk
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AKCESORIA

AKCESORIA

Akcesoria Starwax

Mop Expert
z mikroﬁbrą myjącą
1 sztuka | 1593

MOP EXPERT ULTRA COMFORT STARWAX - idealny do mycia i odkurzania różnego typu
podłóg, ścian i suﬁtów.
Zalecany do stosowania z preparatami myjącymi Starwax.
Wymienny mop myjący.
Technologia „maksi-poślizg” zawiera 2 różne materiały, co gwarantuje szybkie mycie bez
smug.
Końcówka ergonomiczna i antypoślizgowa: okrągła końcówka ułatwia trzymanie w dłoni.
Pokrycie antypoślizgowe: nie ślizga się, gdy mop jest oparty o ścianę.
Drążek teleskopowy z regulowaną długością od 1 do 1,6 m: nie trzeba się schylać lub
trzymać mopa obydwoma rękami, łatwe składanie. Lekki i odporny: wykonany
z aluminium anodyzowanego.
Obrotowa główka: pierścień zaciskowy dokręcony pozycją do mycia ścian i suﬁtów.
Pierścień zaciskowy poluzowany, pozycja do mycia podłóg i miejsc pod meblami bez ich
przesuwania.
Proﬁlowana główka: idealna do mycia cokołów i kątów. Dodatkowe akcesoria: Mikroﬁbra
odkurzająca Starwax i Mikroﬁbra myjąca Starwax.

Mikroﬁbra
odkurzająca
do Mopa Expert
1 sztuka | 1595
Do sprzątania na sucho, idealnie usuwa kurz.
Efekt antystatyczny – opóźnia ponowne osadzanie kurzu.
Do wszystkich rodzajów podłóg: parkiet, panele, płytki,
marmur, również do cokołów i nóg mebli.
opakowanie | 6 sztuk

Mikroﬁbra
szorująca
do Mopa Expert
2 sztuki | 1592
Rekomendowana do wszystkich brudnych podłóg.
Usuwa tłuszcz i silne zabrudzenia.
Mikroskopijne czyszczące włókna mikroﬁbry zapewniają
skuteczne i głębokie czyszczenia bez rysowania.
Wysoka wchłanialność: z jednego namoczenia mikroﬁbry
można wyczyścić 30 m² powierzchni.
opakowanie | 6 sztuk

Mikroﬁbra
myjąca
do Mopa Expert
1 sztuka | 1594
Idealna do pielęgnacji gładkich podłóg.
Nadaje się również do mycia ścian i suﬁtów.
Wysoka wchłanialność: lekko odtłuszcza, wchłania wodę
i przyśpiesza wysychanie, nie zostawia smug.
opakowanie | 6 sztuk
opakowanie | 6 sztuk
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AKCESORIA

Akcesoria Starwax

Linia
naturalne

NATURALNE

NATURALNE

Uniwersalna
pasta
375 ml | 43600

Czyszczenie i polerowanie
Gruntownie czyści, usuwa tłuszcz, przypalenia, odwapnia, nabłyszcza.
Nie zawiera alergenów*, przebadana dermatologicznie.
Biodegradowalna receptura.
Ma zastosowanie w kuchni, łazience, ogrodzie, warsztacie, przyczepie.
Czyści płytki ścienne i podłogowe, kamień, marmur, granit, gres,
piaskowiec, trawertyn, lastriko.
Dodatkowo: stal nierdzewna, mosiądz, srebro, powierzchnie
chromowane i szkliwione, plastik, pcw, winyl, żywice syntetyczne,
laminaty, konglomerat, kompozyt.
Substancje aktywne: pozyskiwane z orzecha
kokosowego, mączka z krzemionki.
375 ml | 12 sztuk

Różne powierzchnie
koncentrat do mycia
1000 ml | 43455

Mycie i odtłuszczanie

Linia Soluvert jest produkowana
wyłącznie na bazie naturalnych
substancji aktywnych. Kwasy
owocowe i kwas mlekowy z buraków
cukrowych zapewniają działanie
odwapniające i higieniczne mycie.

Kuchnia
płyn do mycia

Żel
do naczyń

500 ml | 43435

500 ml | 43438

Odtłuszczanie
i nabłyszczanie

Koncentrat

Gruntownie myje, odtłuszcza
i odwapnia, pozostawia delikatny
połysk i świeży zapach.
Może być stosowany do powierzchni
mających bezpośredni kontakt
z żywnością.
Niestosować na powierzchniach
wrażliwych na kwasy (marmur,
kamień wapienny).
Substancje aktywne: pozyskiwane
z buraków cukrowych, kwas cytrynowy.

Szybko i skutecznie rozpuszcza
tłuszcz i przypalenia.
Pozostawia naczynia czyste
i błyszczące.
Łagodny dla skóry.
Bardzo skoncentrowany:
1 opakowanie wystarcza na ok.
200 użyć.

Alkohol z buraków cukrowych
intensywnie odtłuszcza. Naturalne
glicerydy z orzechów tungowca, oleju
lnianego i orzecha kokosowego
działają nabłyszczająco i ochronnie.

Do bieżącego mycia, odtłuszczania
i odświeżania, pozostawia przyjemny zapach.
Posiada pH zbliżone do pH skóry.
W cotygodniowym cyklu sprzątania 1 L
koncentratu wystarcza na 25 tygodni.
Do mycia podłóg (płytki, gres, kamień,
marmur, granit, panele, PCW, winyl), blatów,
mebli laminowanych, płytek ściennych,
zlewów, stolarki okiennej i drzwi.
Substancje aktywne: pozyskiwane
z buraków cukrowych.
1000 ml | 4 sztuki

Meble i inne
powierzchnie
500 ml | 43450

Wszystkie produkty zostały
przebadane dermatologicznie. Świeże
zapachy nie działają alergizująco
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
648/20014 w sprawie detergentów.

Substancje aktywne: pozyskiwane
z buraków cukrowych i orzecha
kokosowego.

Mycie, odkurzanie
i nabłyszczanie
Myje, odkurza, odświeża, usuwa
bieżące plamy, ślady palców i tłusty brud,
pozostawia połysk i przyjemny zapach.
Do mebli z drewna lakierowanego, laminatów
i tworzyw sztucznych, parapetów z kamienia,
lastriko, PCW, stolarki okiennej i drzwi, sprzętu
AGD, sprzętu elektronicznego, kokpitów,
do powierzchni chromowanych,
ze stali nierdzewnej, szkliwionych.
Substancje aktywne: substancje
powierzchniowo czynne z przetworzonego
cukru.

500 ml | 6 sztuk
500 ml | 6 sztuk
*zgodnie z rozporządzeniem 648/2004 w sprawie detergentów
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NATURALNE

NATURALNE

Linia
naturalne

Parkiety i panele
koncentrat
1000 ml | 43445

Mycie i pielęgnacja
Czyści i przywraca blask parkietów oraz paneli.
Nie wymaga spłukiwania.
Na bazie oleju drzewnego.
Nie stosować na parkietach olejowanych,
woskowanych, z surowego drewna.
Substancje aktywne: olej z tungowca,
substancje pozyskiwane z buraka cukrowego
1000 ml | 6 sztuk

Szare mydło
uniwersalne

Czyste WC

1000 ml | 43460

1000 ml | 43470

Mycie, pielęgnacja
i satynowy połysk.

Mycie i odwapnianie
Gruntownie odwapnia, myje
i dezodoryzuje.
Nie zawiera alergenów*.
Biodegradowalna receptura
pozostawia toaletę czystą i świeżą.
Nie zawiera chloru ani silnego
kwasu.

Doskonale czyści, odżywia
i chroni wszystkie powierzchnie
w domu: kafelki, terakotę,
posadzki kamienne i plastikowe.
Może być stosowany
w ogrodzie do czyszczenia
drewnianych mebli lub
zabrudzonych roślin.

Substancje aktywne: kwas

z soku cytrynowego, ekstrakt
z buraków cukrowych.

Substancje aktywne: olej lniany.

Płyn do szyb
500 ml | 43430

Odtłuszczanie,
połysk bez smug
Błyskawicznie usuwa zabrudzenia
i odtłuszcza szklane powierzchnie.
Zapewnia idealną przejrzystość
bez smug oraz świeży, delikatny
zapach.
Zastosowanie: szklane
powierzchnie, okna, szyby,
antyramy, lustra, witryny,
szyby samochodowe.
Substancje aktywne: alkohol
z buraków cukrowych, roślinna
substancja zapobiegająca
powstawaniu smug.

Łazienka
płyn do mycia

1000 ml | 6 sztuk

1000 ml | 6 sztuk

500 ml | 43440

Odwapnianie
i nabłyszczanie
Głęboko czyści i nabłyszcza wanny,
umywalki, kabiny prysznicowe, WC,
płytki, baterie.
Idealnie usuwa brud, osad
wapienny oraz tłuste pozostałości
po kosmetykach.
Pozostawia przyjemny zapach.
Nie stosować na powierzchniach
wrażliwych na kwasy (marmur,
kamień wapienny).
Substancje aktywne: pozyskiwane
z buraka cukrowego oraz z jabłek.
500 ml | 6 sztuk

Remont
koncentrat do mycia
1000 ml | 43720

Silne działanie
Do mycia ścian przed malowaniem oraz do prac porządkowych po
malowaniu, nadaje się także do mycia tapet, usuwa brud i odtłuszcza.
Posiada właściwości odtłuszczające dzięki zawartości alkoholu
cukrowego, jest konserwowany wyciągiem z jarzębiny.
Mycie ścian przed malowaniem: 2 nakrętki w 8 litrach wody.
Prace porządkowe: 1 nakrętka w 8 litrach wody.
Jedno opakowanie 1000 ml do 250 m².
Substancje aktywne: substancje powierzchniowo-czynne
pochodzenia roślinnego.
1000 ml | 6 sztuk

500 ml | 6 sztuk
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