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ILKA®-Gra�  ti-Ex
Speciaal afb ijt product zonder NMP- en CKW. Verwijderd slogans en graffi  ti  op stenen 
gevels en muren. Werkt zeer snel, ook op meerdere kleurlagen. 

ILKA®-Rapid-Bio-pastös III
Speciaal afb ijtproduct zonder NMP en CKW voor gevels, pleisters, natuursteen- 
gevelsteen. Verwijderd dispersieverf, kunststofpleister, latex, olieverf op acrylbasis. 

ILKA®- Rapid 
Taperesten en harsoplosser, gevel verf en gra�  ti verwijderaar. 
Krast niet in metaal, glas, hout, steen en eloxaal.  Bij lakken,
rubber en kunststo� en is het aanbevolen eerst een proefvlak
te maken. 

ILKA®-Steinreiniger S
Reinigingsconcentraat voor verwijdering van sterk gesinterde organische en 
anorganische afzettingen, roest, mos en algengroei. Geschikt voor silicaat- gebonden 
natuursteen, graniet, zandsteen, fassadesteen, klinkers.

ILKA®-Alu-Rein S
Verwijdert moeiteloos sterke atmosferische vervuilingen op
alu-gevels. Neemt vet, vuil, kalk, roest en oxidatie op van
aluminium, edelstaal, chroom, kunststo� en en tegels. 

ILKA®-Alu-Fix
Conserveermiddel met reinigingskracht. Een combinatie van conserverings- en 
reinigingsactieve sto� en, voor metalen gevels , aluminium, poeder en eloxal. 
Ral getest. 

ILKA®-Fleckschutz-W
Oplosmiddelvrij, op waterbasis olie afwijzend, vuilafstotend met impregnerende werking . 
Dringt in de oppervlakte in en verminderd de vuilopname van water, olie, vet, rode wijn, 
ko�  e. De vlekken blijven op het oppervlak en kunnen zo opgenomen worden. 
Het product is waterdampdoorlatend en klaar voor gebruik. 
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ILKA®-Waschhallenreiniger
Reinigingsconcentraat met hoge reinigingskracht, lost kalk, olie, vet, roest, wax en 
algen van zuurvaste betegeling. 

ILKA®-HB
Zwembad- en tegel reiniger, concentraat ( zoutzuurvrij). Verwijderd kalk, 
zeep resten, kraanvet,wanden, douchedeuren en sanitair. 

ILKA®-Solar� x
Reinigingsmiddel voor zonnepanelen. 
Verhoogd de prestatie van de panelen door vuil minder te laten aanhechten en 
vertraagd het terug vuil worden.  Verbeterd het rendement van de fotovoltaïsche 
elementen en dus ook uw inkomsten.  Door regelmatig reinigen. 

ILKA®-Plano� x
Concentraat krachtige kompleet reiniger voor olie, vet, wax, roet en rubbersporen, enorm snelle 
dieptewerking, lost snel hardnekkige vervuiling op. Toegelaten in de levensmiddelenverwerking, 
Voor het gebruik op wanden, vloeren, plafonds, kunststof, steen, hout, metaal, glas. Tast 
kunststo� en niet aan . 
1 product voor alles        
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