
Hunter Systemet

BLANKERE
GULV

Eldre og slitte gulv blir som nye igjen med rett 
behandling. Vi har et bredt utvalg av polisher og 

polishfjernere for alle typer gulv produsert av 
PLS. Renovering og fornying av gulv krever gode 
kunnskaper for å oppnå rett resultat. Er du usik-

ker på hvordan du skal gjøre det finnes det lettfat-
telige brukerveiledninger for både oppskuring og 

påføring av polish på vår hjemmeside. 
Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp av en av 

våre profesjonelle rådgivere.

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



For grunnbehandling av 
alle typer porøse gulv. Sp-
esielt egnet til nedskurte 
og uttørkede linoleumsgulv. 
Grundfix danner en fleksi-
bel vann- og kjemikalieav-
visende grunning i gulvet. 
Skal ikke brukes på plast-
gulv.

GRUNDFIX

En miljøvennlig og holdbar 
gulvpolish for alle typer 
gulvbelegg som er lett å 
legge. Gir en en halvblank 
overflate.

HUNTER GRØNN POLISH

1979
1977

1 liter
5 liter

En kombinert grunn og 
overflate gulvpolish for lang 
levetid. Legges i ett eller to 
lag. Tidsbesparende. Kan 
brukes på alle harde 
gulvmaterialer hvor polish 
kan brukes.

HUNTER SOLID POLISH

I-VAX kan brukes til polering 
og vedlikehold av polish.

SPRAYPOLERING I-VAX

1161
1162
1165
1163

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme

Brukes for grunnbehandling 
/ porefylling av plast og 
linoleumsgulv. Gulvgrund 
danner en vann og kjemi-
kalieavvisende grunnhinne 
på gulv. Kan etterbehandles 
med polish eller voks.

GULVGRUND

1135 5 liter

Linumgrund er en kombinert 
polish og grunner for alle 
typer gulv. Gir en matt ove-
flate som kan etterbehan-
dles med polish eller voks. 
Vedlikeholdes med mykvoks 
eller nøytrale rengjøring-
smidler.

LINUMGRUND

1959 5 liter

Floori kan brukes til polering 
og vedlikehold av polish.

SPRAYPOLERING FLOORI

11011
11013
11012
11014

1 liter m/parfyme
1 liter u/parfyme
5 liter m/parfyme
5 liter u/parfyme

1295 5 liter

En ekstra hard og holdbar 
gulvpolish for alle typer 
gulvbelegg når man vil ha 
en hard og blank overflate. 
Hunter gir en langvarig, 
blank og slitesterk overflate.

HUNTER POLISH

1126 5 liter

En slitesterk matt polish for 
vinylgulv og andre grunnbe-
handlede gulv. Anbefales 
når du ønsker å beholde gul-
vets opprinnelige blankhet.

HUNTER MATT POLISH

1128 5 liter 1130 5 liter


