


populace má v domácnosti 
zašlé spáry

*Source: MR Online PULSE in Germany Feb. 2015 (IN - 2015 - 530)



z nich si spáry nedovede 
samostatně zrenovovat

*Source: MR Online PULSE in Germany Feb. 2015 (IN - 2015 - 530) & Global study, sealants DIY penetration in Germany



Proč nejsou schopni opravy zrealizovat 
samostatně?

Z důvodu, že tmelení je relativně komplikované, vzniká při něm 
nepořádek, je časově náročné, vyžaduje zručnost...



Co mohu udělat místo renovace 
poškozených silikonových spojů?

Nepřijatelné a náročné řešení až pro 44% populace.
VELKÝ PRODEJNÍ POTENCIÁL! 

Vyčerpávající postupy: 
- Různé čistící metody

- Krátkodobé řešení
- Plísně se stále vracejí

- Praskliny v silikonech
zůstávají neopravené

Drahé postupy: 
- Opravy řemeslníky
- Vysoké náklady

- Časová náročnost
- Potreba dalšího nářadí

- Nepořádek



… je ideální řešení

… na všechny druhy silikonových spár

… má protiplísňové účinky

… je speciální technologie

… znamená snadné použití

Co je ?



Revoluční novinka na trhu! 

Ideální rešení

Bez potřeby odstranění 
starého silikonu: 

Přímá aplikace na starý v 
průběhu 5-ti minut.

Bez potřeby aplikačních 
nástrojů!

Nabízí stejnou ochranu 
proti plísním jako 

silikony.



Jednoduché použití

Jednoduchý start
Nemusíte odstraňovat 
existující silikon.

Snadná aplikace
Inovativní balení: 
ergonomická lahvička s 
integrovaným 
speciálním aplikátorem 
určeným na vyhlazení 
povrchu.

Konečné vyhlazení
Po aplikaci silikonu, 
stačí po povrchu ještě 
jednou přejet 
speciálním aplikátorem 
a povrch bude dokonale 
hladký.

Snadno umývatelný
Na čištění rukou, 
povrchů, oblečení, 
...postačí jen obyčejná 
voda.

Jednoduchá korekce
Pokud výsledek není 
uspokojivý, jednoduše 
povrch setřete papírovým 
ubrouskem a aplikujte 
silikon znovu.



První volba pro každého!! 
Bez potřeby zručnosti při aplikování silikonu!

Speciální technologie
Inovativní receptura Silicotec 2.0 na bázi jedinečné a exkluzivní Henkel 
Silicotec technologie

100 % Silikonový tmel

100 % Voděodolný

Jednoduché čištění

Dlouhotrvající, trojitá 
ochrana proti plísni

Vynikající přilnavost k silikonům 

Bez zápachu

Šetrný k přírodě: bez výparů 
a rozpouštědel
Vysoce elastické vlastnosti



Tvorba plísní se okamžite
po aplikaci zastaví!

Pod nanesenou vrstvou  
RE-NEW plísně NEROSTOU

Zamezí se růstu 
existujících plísní, které 
byly na původním silikonu

Žádné plísně viditelné na 
povrchu

QUV test: 
DIN EN ISO 846-B test

‚Real life‘ application test: elimination of moulds by covering



Protiplísňové účinky

Překrývá praskliny a nerovnosti díky vysoké přilnavosti ke 
všem druhům silikonů

Díky extra bílé barvě překrývá i tmavé 
odstíny silikonů

na všechny aplikace:

Překrývá a zastavuje vznik plísní a preventivně 
působí na jejich vznik i v budoucnosti

Použitelný na vertikální i horizontální aplikace v 
koupelnách, sprchových koutech, toaletách, prádelnách, 
kuchyních,...
Jedno balení použitelné na 5-7 metrů



Jak používat      ? 

Snadné jako použití zvýrazňovače..
... profesionální provedení jako od mistra!




