
TREATMENT
Применение
გამოყენება

MARBLE,BLUESTONE ANd
OTHER

NON ACIDIC-RESISTANT
NATURAl

STONE TYPES
Мрамор, блюстоун и другие

не кислотоустойчивые
натуральные виды

მარმარილო, "ბლუსთოუნი"
და სხვა მჟავაგამძლე

ნატურალური სახეობები

GRANITE AND OTHER ACID-
RESISTANT

CALCIFEROUS STONE TYPES
Гранит и другие

кислоустойчивые типы
известкового камня
გრანიტი და სხვა

მჟავაგამძლე  კირის ქვების
სახეობები

Removal of cement residue
Удаление остатков цемента

ცემენტის ნარჩენების
მოშორება

Natural stone cement & lime
film remover (product 31)

Средство для удаления цемента и
извести с мрамора и натурального

камня მარმარილოდან და
ნატურალური ქვიდან ცემენტის და

კირის მოსაშორებელი ხსნარი

Cement grout film remover
(extra) ( product 11)

Средство для удаления цементного
налета с плитки

ფილებიდან ცემენტის ნადების
მოსაშორებელი საშუალება

Natural stone impregnating protector
(product 32 ) *

Защитное средство от влаги
ტენისგან დამცავი ხსნარი

Natural stone impregnating protector
(product 32 ) *

Защитное средство от влаги
ტენისგან დამცავი ხსნარი

 Top protector (product 36)
Средство для очистки верхнего слоя

натурального камня
ნატურალური ქვის ზედა ფენის

გასაწმენდი საშუალება

 Top protector (product 36)
Средство для очистки верхнего слоя

натурального камня
ნატურალური ქვის ზედა ფენის

გასაწმენდი საშუალება

Protection/impregnation
against dirt and staining,
specially for bathrooms

Защита / пропитка от грязи и
пятен, специально для

ванных комнат
კვება/დაცვა ჭუჭყისა და

ლაქებისგან სპეციალურად
აბაზანებისთვის

 Natural stone protector (product 35)
Средство для ухода за натуральным

камнем
ნატურალური ქვის მოვლის

საშუალება

 Natural stone protector (product 35)
Средство для ухода за натуральным

камнем
ნატურალური ქვის მოვლის

საშუალება

 Natural stone protective
coating gloss finish (shine finish)

(product 33)
 Защитное средство для глянцевых

покрытий
დამცავი ხსნარი პრიალა

ზედაპირებისთვის

 Natural stone protective
coating gloss finish (shine finish) (product

33)
 Защитное средство для глянцевых

покрытий
დამცავი ხსნარი პრიალა

ზედაპირებისთვის

Natural stone protective
coating matt finish (mat finish)

(product 34)
Защитное средство для матовых

покрытий
დამცავი საშუალება დაბურული

ზედაპირებისთვის

Natural stone protective
coating matt finish (mat finish)

(product 34)
Защитное средство для матовых

покрытий
დამცავი საშუალება დაბურული

ზედაპირებისთვის

Protection/impregnation
against dirt and staining

Защита / пропитка от грязи и
пятен კვება/დაცვა

ჭუჭყისა და ლაქებისგან

Surface protection against
wear and damage to top

layer
Защита поверхности от
износа и повреждения

верхнего слоя
ზედაპირის დაცვა, ცვეთისა

და ზედა ფენის
დაზიანებისგან



 Natural stone gloss polish (product 44)
 Средство для придания блеска

натуральному камню
ნატურალური ქვისათვის

ბზინვარების მიმნიჭებელი ხსნარი

 Natural stone gloss polish (product 44)
 Средство для придания блеска

натуральному камню
ნატურალური ქვისათვის ბზინვარების

მიმნიჭებელი ხსნარი

Invisible protection against
dirt and staining

Невидимая защита от грязи и
пятен

უხილავი დაცვა ჭუჭყისა და
ლაქებისგან

Stain protector (product 15)
Средство для удаления пятен

ლაქების მოსაშორებელი საშუალება

Stain protector (product 15)
Средство для удаления пятен

ლაქების მოსაშორებელი საშუალება

Natural stone shine restoring
cleaner (wash & shine)

(product 37)
Моющее средство для мрамора и

натурального камня
მარმარილოს და ქვის სარეცხი სითხე

Natural stone shine restoring
cleaner (wash & shine)

(product 37)
Моющее средство для мрамора и

натурального камня
მარმარილოს და ქვის სარეცხი სითხე

Natural stone polished tile
cleaner (product 38)

Средство для мытья глянцевой плитки
без разводов

პრიალა ფილების სუფთა
წმენდისთვის

Natural stone polished tile
cleaner (product 38)

Средство для мытья глянцевой плитки
без разводов

პრიალა ფილების სუფთა
წმენდისთვის

Extreme power cleaner  (super remover)
(product 20)

Активное средство для очистки
напольной плитки

ფილების სუპერ მძლავრი საწმენდი
საშუალება

Extreme power cleaner  (super remover)
(product 20)

Активное средство для очистки
напольной плитки

ფილების სუპერ მძლავრი საწმენდი
საშუალება

Natural stone power cleaner (stripper)
(product 40)

Сильнодействующее чистящее
средство ძლიერმოქმედი სარეცხი

საშუალება

Natural stone power cleaner (stripper)
(product 40)

Сильнодействующее чистящее средство
ძლიერმოქმედი სარეცხი საშუალება

Surface protection against
wear and damage to top

layer
Защита поверхности от
износа и повреждения

верхнего слоя
ზედაპირის დაცვა, ცვეთისა

და ზედა ფენის
დაზიანებისგან

Regular cleaning
Регулярная уборка

რეგულარული დალაგება

Intensive cleaning,
remove protective layer,
pre-treatment protective

layer
Интенсивная очистка,

удаление защитного слоя,
защитный слой перед

обработкой
ინტენსიური წმენდა,

დამცავი ფენის მოშორება,
დამცავი ფენის წინასწარი

დამუშავება



Repair of scratches/damage to
top layer of

calciferous natural stone
types

Ремонт царапин /
повреждения верхнего слоя

известняковых пород
природного камня

ნაკაწრების /  ბუნებრივი
ქვის ზედა ფენის

დაზიანების აღდგენა

Natural stone top layer
restorer (product 43)

Средство для восстановления верхнего
слоя натурального камня

ბუნებრივი ქვის ზედა ფენის
აღმდგენი ხსნარი

 Spot stain remover (product 21)
 Средство для удаления пятен и

загрязнений с плитки и натурального
камня

ნატურალური ქვიდან და ფილებიდან
ლაქების და დაბინძურების
მოსაშორებელი საშუალება

 Spot stain remover (product 21)
 Средство для удаления пятен и

загрязнений с плитки и натурального
камня

ნატურალური ქვიდან და ფილებიდან
ლაქების და დაბინძურების
მოსაშორებელი საშუალება

Natural stone oil & grease
stain absorber (product 42)

Пятновыводитель против масла и жира
ცხიმის და ზეთის ლაქების ამომყვანი

Removal of coloured stains
Удаление цветного слоя

 Natural stone stain colour remover
(product 41)

Средство для удаления пятен и
загрязнений с плитки и натурального

камня
ფილებიდან და ნატურალური ქვიდან

ლაქების და ჭუჭყის მოსაშორებელი
საშუალება

 Natural stone stain colour remover
(product 41)

Средство для удаления пятен и
загрязнений с плитки и натурального

камня
ფილებიდან და ნატურალური ქვიდან

ლაქების და ჭუჭყის მოსაშორებელი
საშუალება

Enhancement of colour
indoors

Улучшение цвета в
помещении ფერის

გაუმჯობესება დახურულ
სივცეში

Colour intensifier for granite,
blue stone and other natural stone

types (product 48)
Усилитель цвета для гранита, синего
камня и других видов натурального

камня
ფერის გამაძლიერებელი გრანიტის,

ლურჯი ქვის და სხვა სახის
ნატურალური ქვებისათვის

Colour intensifier for granite,
blue stone and other natural stone

types (product 48)
Усилитель цвета для гранита, синего
камня и других видов натурального

камня ფერის გამაძლიერებელი
გრანიტის, ლურჯი ქვის და სხვა სახის

ნატურალური ქვებისათვის

* must not be mixed or used in combination.
*нельзя смешивать или использовать комбинацию
*არ შეიძლება შერევა ან კომბინაციის გამოყენება

Removal of oil and grease
stains

Удаление масляных и
жировых пятен

ცხიმის და ზეთის ლაქების
მოშორება


