
- Renser, polere og beskytter i en operasjon.
- Smuss- og vannavstøtende. 
- Lager en skinnende og beskyttende film.
- Hindrer groe og skitt i å sette seg fast.
- Hindrer synlige fingermerker. 
- Tørker veldig fort og det er ingen fare for    
  at produktet smitter over på klær e.l når  
  folk kommer borti vegger og dører.
- Egnet for krom, aluminium og anodisert  
  overflater, nikkel og messing.

Spar tid med 3 i 1 effekt. 
Prestan stålpolish er et meget effektivt 
produkt som behandler og beskytter 
alle typer metall overflater.
Prestan stålpolish utfører flere operasjoner 
i en omgang, som sparer deg for mye tid.

Bjerkes Eiendom service AS:
“Prestan renser og polerer i samme prosess
noe som også er tidsbesparende.
Hurtig tørketid og veldig drøy i forbruk.
God pris. Det er av svært stor betydning at 
det benyttes riktig verktøy under utførelse.
Anbefaler Doodlebug holder med tilhørende 
små mikromopper. Registrerte også at det var 
svært viktig og polere med en ren mikroklut til 
slutt for å få frem glansen i overflaten. 
Vi anbefaler dette produktet!” 
John Leo Fiskaa, Driftsjef

PRESTAN  - Metall polish
3-i-1 - Renser, polere og beskytter
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pH
6-7

Prestan må kun brukes på vertikale overflater. 
Må ikke brukes på flater der det tilberedes mat.



Slik vil en heis se ut med merker, fingeravtrykk 
og flekker etter en stund uten jevnlig
vedlikehold.

Produktliste:   
Velg det utstyret som passer best for deg. 

Holdere:
30139 Lettmoppeplate 25cm ( 1 ) 
30159 Moppeskaft teleskop 90-180 cm
40295 Doodlebugholder BLÅ m/håndtak 30 cm ( 2 )

Mopper:
33227 Micro bambusklut blå 40x40 ( 3 )
33130 Speil & Vindus lettmopp 25cm - U9K ( 4 )
29151 Glass & Vindus mopp 30cm  - U9K  m/borrelås
29153 Glass & Vindus mopp 35cm - U9K ( Kompatibelt med Swep)

Prestan renser, polerer og beskytter i en og 
samme operasjon. Med rett utstyr er jobben 
gjort på et øyeblikk og man sparer tid og 
penger. 

For et optimalt resultat, poler over hele flaten 
med en ren klut eller mopp.

Prestan stålpolish påføres i dette tilfellet på 
en glass & interiørmopp ( Se komplett produkt 
liste under)  siden dette er store og rette 
flater. Microklut ble brukt hvor det er vanskelig 
å komme til. Halvveis i operasjonen ser man 
tydelig forskjell på før og etter.

Hvordan gjør man det? 
Rensing og polering med Prestan stålpolish på heisdører

Les mer om produktet på vår hjemmeside www.premiere-produkter.no eller ved å scanne qr-koden

1

3

4

2


