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Łatwa w czyszczeniu powłoka ochronna
na powierzchnie szklane, płytki, fugi,
stal nierdzewną i chromowaną

www.enduroshield.com

Opcje produktu

bez powłoki

z powłoką

Opcja 1:
EnduroShield® – profesjonalna aplikacja

Profesjonalnie naniesiona powłoka trwale* łączy się z powierzchnią
Option
2:
nowego szkła i jest
objęta 10-letnią
gwarancją działania.

EnduroShield Home - DIY kits
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Zapytaj sprzedawcę,
a powłoka EnduroShield zostanie naniesiona

na Twoje nowe szkło na etapie produkcji w fabryce.

Napylenie powłoki EnduroShield jest również możliwe na nowych
płytkach, powierzchniach szklanych i ze stali nierdzewnej, tuż
przed ich instalacją.

Opcja 2: EnduroShield® Home- zestaw do
samodzielnego naniesienia powłoki
Linia produktów do samodzielnej aplikacji składa się ze środka
myjącego oraz powłoki ochronnej. Powłokę EnduroShield nanosi
się w prosty sposób za pomocą spryskiwacza i następnie wciera
w uprzednio umytą powierzchnię.
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Ułatwia czyszczenie

EnduroShield® to rewolucyjna, niewidoczna powłoka ochronna,
która powoduje, że woda, osady z mydła oraz inne zabrudzenia
nie przywierają do powierzchni i dają się z niej łatwo usunąć.
Woda spływa po powłoce w formie charakterystycznych
kropel, ukazując jej właściwości hydrofobowe. Powłoka
EnduroShield zdecydowanie ułatwia i skraca czas czyszczenia
wielu powierzchni i może być stosowana zarówno na
powierzchniach nowych, jak i już użytkowanych.
Szybkie i łatwe czyszczenie
- Wystarczy regularne przetarcie powierzchni ściereczką
z mikrofibry, bez potrzeby szorowania.
Doskonała ochrona
- Chroni powierzchnię przed korozją spowodowaną brudem,
osadami z mydła, kamieniem i twardą wodą.
Oszczędność czasu
- Czas mycia powierzchni z powłoką jest krótszy o 90%.
Powierzchnie z powłoką EnduroShield pozostają czyste przez
dłuższy czas.
Opcje produktu
- Aplikacja w fabryce lub przez profesjonalny serwis na nowe
szkło: 10 lat gwarancji działania.
- Profesjonalna aplikacja na nowe lub użytkowane płytki oraz
powierzchnie ze stali: do 5 lat gwarancji działania.
- Zestaw do samodzielnej aplikacji na powierzchnie szklane
i ze stali nierdzewnej oraz płytki i fugi: 3 lata gwarancji
działania.

Magazyn Popular Mechanics umieścił powłokę
EnduroShield na liście 48 wyjątkowych
rozwiązań ułatwiających codzienne życie.
Wydanie z Października 2014.

Powierzchnie szklane

bez powłoki

z powłoką

Kabiny prysznicowe
Barierki i balustrady
Szklane panele ścienne
Okna i drzwi
oraz wiele innych

Płytki i fugi

bez powłoki

z powłoką

Powierzchnie ceramiczne,
porcelanowe, szkliwione
w łazience i kuchni

Powierzchnie ze stali nierdzewnej

bez powłoki

z powłoką

“Przetestowaliśmy wiele powłok
ochronnych i naszym zdaniem
najlepiej sprawdza się
EnduroShield...”
Magazyn HGTV Wydanie Lipiec/Sierpień 2014

ŁATWE USUWANIE
ODCISKÓW PALCÓW

Testy i certyfikaty
Powłoka EnduroShield została
zastosowana na szczycie
najwyższego budynku na
zachodniej półkuli – One World
Trade Center w Nowym Jorku.

Powłoka EnduroShield® posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV
Rheinland, potwierdzający jej trwałość oraz łatwość czyszczenia.
W trakcie procesu certyfikacji zasymulowano warunki odpowiadające
10-letniemu użytkowaniu produktu wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Produkt ten przeszedł obszerne testy uwzględniające
kwestie bezpieczeństwa i jakości.
Certyfikat jednego z najbardziej prestiżowych instytutów badawczych
jest wymiernym potwierdzeniem wysokiej jakości powłoki EnduroShield.

Łatwość czyszczenia
Przebadana trwałość

opisany w

*Potwierdzone niezależnymi badaniami
i certyfikatem instytutu TÜV Rheinland
- symulacja warunków użytkowania
produktu wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń przez okres 10 lat.

Dlaczego EnduroShield?

Magazyn TIME wskazał
powłokę EnduroShield
wśród 10 produktów
najbardziej
przyczyniających się
do ochrony środowiska
naturalnego.
Numer z 7 Lipca 2014

EnduroShield® jest liderem branży w zakresie powłok odpornych na
wodę i substancje oleiste oraz zapewnia maksymalną ochronę przed
trwałymi zabrudzeniami. W przypadku profesjonalnie naniesionej
powłoki producent gwarantuje, że pokryta nią powierzchnia
pozostanie hydrofobowa, a kąt jej zwilżania będzie większy niż 70
stopni. Wartość ta kwalifikuje powierzchnię jako łatwą do
czyszczenia.
Inni producenci powłok podają bardzo ogólne informacje.
Zapewniają oni jedynie funkcjonalność lepszą od powierzchni bez
powłoki. Nie deklarują oni żadnej minimalnej wartości kąta zwilżania
powierzchni, podczas gdy dla niepowleczonego szkła wynosi on
w przybliżeniu tylko 15 stopni.
Powłoki te dla zachowania swoich właściwości i gwarancji często
wymagają codziennego czyszczenia oraz stosowania dodatkowo
zakupionych specjalnych środków rewitalizujących. Dlatego też nie
wszystkie powłoki i gwarancje są takie same. EnduroShield nie
prowadzi sprzedaży środków rewitalizujących do swoich powłok,
ponieważ nie są one potrzebne. To tylko jeden z wielu powodów, dla
których najwięksi przetwórcy i dostawcy szkła stosują powłoki
EnduroShield.
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Więcej informacji na www.enduroshield.com
EnduroShield Europe B.V
Slimdijk 4
1631 DB Oudendijk
Netherlands
Tel: +48 513 185 086
poland@enduroshield.com

Łatwo być EKO
z EnduroShield

