
Reynaers Aluminium jest wiod¹cym europejskim dostawc¹ wysokiej jakoœci systemów aluminiowych.  
Firma specjalizuje siê w rozwoju i promowaniu konstrukcji aluminiowych (szeroki wybór systemów okienno-
drzwiowych, œcian os³onowych, drzwi przesuwnych, os³on przeciws³onecznych, ogrodów zimowych, 
œwietlików, moskitier oraz zintegrowanych elementów lameli i nawietrzaków).

PROSZÊ UWA¯NIE PRZECZYTAÆ INSTRUKCJE ZAWARTE NA ETYKIETACH ! 

REYNAERS CARE PRODUCTS
Dla profesjonalistów

REYNASEAL DUO 

  

  

  

  

  

  

REYNAFINISH 60

  

  

  

  

Aby uzyskaæ wiêcej informacji o Reynaers Aluminium i naszych 
produktach odwiedŸ nasz¹ stronê www.reynaers.com lub 
skontaktuj siê z Regionalnym Kierownikiem Sprzeda¿y.

ReynaeRs PolsKa sp. z o.o.
Ul. Gen. Okulickiego 12 • 05-500 Piaseczno
t +48 22 715 77 77 • f +48 22 715 77 78
informacje@reynaers.com

I

? Œrodek czyszcz¹cy/ odt³uszczaj¹cy, usuwa 
„œwie¿e” œlady  kleju, resztki folii ochronnej, 
œlady o³ówków woskowych oraz resztki 
uszczelnienia, pianek PUR, smo³y,…
? U³atwiony sposób aplikacji,
? Uniwersalny: odpowiedni dla pow³ok typu 

Coatex*, a tak¿e innych powierzchni,
? Nierozpuszczalny,
? Szybkoschn¹cy,
? Artyku³ 086.9210.--/ butelka 1000 ml/ 
sprzedawany po 10 sztuk,

?

  *z wy³¹czeniem pozosta³oœci betonu i tynku i 
gipsu

Przy pierwszym u¿yciu nale¿y wypróbowaæ preparat nak³adaj¹c go na stronê niewidoczn¹ i obserwowaæ 
czy nie zachodz¹ jakieœ niepo¿¹dane reakcje. 

?Klej dwusk³adnikowy
?Krótki czas przygotowania,
?£atwy w u¿yciu,
?Po zastosowaniu mo¿na lakierowaæ 

proszkowo,
?Mo¿na u¿ywaæ ju¿ w temperaturze 7°C,
?Kompatybilny z innymi produktami, np. 

takimi jak Reynaprotector
?Artyku³ 084.9080.--/kartrid¿ z 

dwusk³adnikowym klejem/550g/ 
sprzedawany w opakowaniach po 6 sztuk/ 
do stosowania przy u¿yciu manualnego lub 
pneumatycznego pistoletu



REYNAPROTECTOR

  

  

  

  

  

  

MANUALNY 

  

  

  

  

TUBKA MIESZAJ¥CA

  

UCHWYT DO ROLKI
REYNAPROTECTOR

  

  

?S³u¿¹cy do zabezpieczeñ 
przed korozj¹ powierzchni 
surowych powsta³ych po 
obróbce np. ciêciu, wierceniu, 
wybijaniu otworów 
drena¿owych,

?£atwa i kompletna aplikacja 
bez pistoletu, do stosowania z 
rolk¹ 086.9225

?Artyku³ 086.9208.--/jedna 
tubka zawiera 150g

I PNEUMATYCZNY PISTOLET

?Zawieraj¹ pe³n¹ instrukcjê obs³ugi,
?Prosty i standardowy system dozowania
?Pistolet manualny znajduje 

zastosowanie równie¿ bez sprê¿onego 
powietrza.

?Pistolet manualny: 095.E300.00/ 
Pistolet pneumatyczny: 095.E400.00/ 
do u¿ytkowania z Reaynaseal Duo/ 

?Do u¿ytkowania z Reynaseal Duo
?Artyku³ 084.9085.--/ sprzedawane 

po 20 sztuk w opakowaniu

?Do u¿ytkowania z rolk¹ Reynaprotector
?Artyku³ 095.E500.--/ sprzedawane na 

sztuki



REYNAERS CARE PRODUCTS
Dla u¿ytkowników koñcowych

REYNAWASH COLOR
  

  

  

  

  

REYNAWASH ANO
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Aby uzyskaæ wiêcej informacji o Reynaers Aluminium i naszych 
produktach odwiedŸ nasz¹ stronê www.reynaers.com lub 
skontaktuj siê z Regionalnym Kierownikiem Sprzeda¿y.

ReynaeRs PolsKa sp. z o.o.
Ul. Gen. Okulickiego 12 • 05-500 Piaseczno
t +48 22 715 77 77 • f +48 22 715 77 78
informacje@reynaers.com

Reynaers Aluminium jest wiod¹cym europejskim dostawc¹ wysokiej jakoœci systemów aluminiowych.  
Firma specjalizuje siê w rozwoju i promowaniu konstrukcji aluminiowych (szeroki wybór systemów okienno-
drzwiowych, œcian os³onowych, drzwi przesuwnych, os³on przeciws³onecznych, ogrodów zimowych, 
œwietlików, moskitier oraz zintegrowanych elementów lameli i nawietrzaków).

PROSZÊ UWA¯NIE PRZECZYTAÆ INSTRUKCJE ZAWARTE NA ETYKIETACH ! 

Przy pierwszym u¿yciu nale¿y wypróbowaæ preparat nak³adaj¹c go na stronê niewidoczn¹ i obserwowaæ 
czy nie zachodz¹ jakieœ niepo¿¹dane reakcje. 

?Œrodek czyszcz¹cy do powierzchni 
kolorowych, do regularnego stosowania i 
konserwacji,

?Do wszystkich powierzchni w³¹czaj¹c 
Coatex'y, lakierowanych proszkowo i 
warstwowo laminowanych powierzchni oraz 
do szklanych powierzchni,

?Dok³adny i ³atwy sposób dozowania,
?Nie zawiera rozpuszczalników,
?Neutralne Ph,
?Artyku³ 086.9212.--/ butelka 500 ml/ 

sprzedawany na sztuki

?Nadaje nowy po³ysk starszym profilom,
?Œrodek czyszcz¹cy o kremowej konsystencji 

do regularnego stosowania,
?Dla wszystkich anodowanych powierzchni 

aluminium,
?Nie zawiera rozpuszczalników,
?Artyku³ 086.9213.--/ butelka 500 ml/ 

sprzedawany na sztuki



REYNACARE BOX

?   

 

  

  

  

  

  

  

  

REYNAVATOR 718
  

  

  

  

  

  

?Zestaw niezbêdnych produktów do konserwacji, 
tak by na jak najd³u¿ej zachowaæ radoœæ z 
systemów aluminiowych,

?Zestaw zawiera:
?Reynawash color: 200 ml
?Fitting oil – olej do konserwacji okuæ: gwarantuje 

p³ynne dzia³anie ruchomych czêœci i chroni 
przed korozj¹

?Maintenance stick – sztyft ochronny do 
uszczelek: zapobiega przyklejaniu siê uszczelki

?Œciereczka czyszcz¹ca wykonana z delikatnej 
tkaniny

?Produkty w zestawie s¹ ma³e i porêczne, 
?Artyku³ 086.9220.--/ sprzedawany na sztuki

?Olejek renowacyjny typu „wszystko w jednym”
?Stosowany do odnawiania i konserwacji ju¿ 
zainstalowanych systemów aluminiowych 
(lakierowanych proszkowo i anodowanych)
?Chroni przed utlenianiem,
?Nadaje po³ysk,
?Przywraca w³aœciwoœci ochronne pow³ok,
?Artyku³ 086.9211.--/butelka 500ml/ 
sprzedawany na sztuki 
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