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Płyn do czyszczenia szyb kominkowych Ludwik 500 ml
 

Cena: 7,04 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

9 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

Płyn do czyszczenia szyb kominkowych Ludwik 500 ml

 

Listopadowa aura nie sprzyja wychodzeniu z domu. Wieczory stają się coraz dłuższe i zimniejsze,     a perspektywa zaszycia się przy
domowym ognisku jest bardzo kusząca. By móc w pełni cieszyć się widokiem wesoło trzaskającego ognia, należy właściwie zadbać o
czystość naszego kominka. Skutecznie pomoże nam w tym nowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych marki Ludwik.

 

Rozpalając kominek w sezonie jesienno-zimowym możemy zapewnić w swoim domu ciepło i przytulną atmosferę. Aby korzystanie z
domowego paleniska było przyjemnością, musimy jednak dbać o jego czystość. Regularnego czyszczenia wymaga z pewnością szyba
kominkowa, ponieważ podczas każdego palenia osadza się na niej smolisty nalot, zmniejszający jej przejrzystość.

 

Aby nic nie zakłócało nam widoku rozgrzewających płomieni, warto zaopatrzyć się w nowy Ludwik do czyszczenia szyb kominkowych,
który pomoże nam łatwo, szybko i skutecznie wyczyścić tę powierzchnię. Produkt doskonale rozpuszcza cząstki sadzy i substancji
smołowych, chroniąc przed ponownym osadzeniem się uporczywych zabrudzeń. Aktywna piana przywiera na dłużej do czyszczonej
powierzchni, dzięki czemu sprawnie usuniemy zanieczyszczenia, bez obaw, że płyn dostanie się na podłogę. Naniesiony na szybę
preparat wystarczy przetrzeć papierowym ręcznikiem. Aplikację dodatkowo ułatwi nam wygodny dozownik w sprayu. Nie zapominajmy,
że czyszczenie kominka bezwzględnie należy odłożyć do czasu, aż szyba będzie całkowicie zimna.
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Wybór właściwego preparatu do czyszczenia kominka to jednak nie wszystko. Należy też pamiętać, że większość zabrudzeń na szybie
to efekt spalania zbyt wilgotnego drewna, dlatego warto zadbać o właściwy rodzaj drzewa opałowego. Istotna jest także odpowiednia
wentylacja – nie należy zatem przymykać zbyt mocno szybra, ponieważ zmniejszy to odpływ powietrza i spotęguje osadzanie się sadzy.

 

 

Nowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych Ludwik to produkt, którego nie może zabraknąć w naszych domach w
nadchodzących zimowych miesiącach. Nie tylko rozprawi się z uciążliwymi zabrudzeniami, ale też stworzy warstwę chroniącą szybę
przed nadmiernym osadzaniem się sadzy. To doskonałe połączenie z całą pewnością docenią zapracowani domatorzy. Dzięki
Ludwikowi, nasze pomieszczenia wypełnią się ciepłym blaskiem ognia. 
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