ZEP Eesti OÜ pakutavad tooted
puhastavad kiiresti ja tõhusalt
Kas olete tüdinud puhastusvahenditest, mida laialt reklaamitakse, aga mis tegelikult head
tulemust ei anna? ZEP Eesti OÜ müüb juba 9 aastat USA puhastus- ja hooldusvahendeid, mis
praktikas väga hästi töötavad.
Need tooted on mõeldud küll eelkõige professionaalseks kasutamiseks, aga on väga head abimehed
ka paljude kodus ette tulevate probleemide lahendamisel. ZEP Eesti OÜ on maailma ühe juhtiva
puhastusvahendite tootja ZEP Inc. ametlik maaletooja Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. ZEP Inc.
asutati 1937. aastal USA-s Atlantas ning kontserni tootevalikus on rohkem kui 4000 nimetust
puhastus- ja hooldusvahendeid.
Järgnevalt mõned nõuanded kodus sageli ette tulevate probleemide lahendamiseks.
1.

Kui kanalisatsioonitorus on ummistus, tuleb appi Therma-Fluid. Selle tugevat
mineraalhapet sisaldava puhastusvahendiga saab paberist, mähkmetest, kaltsudest
ja muust sarnasest prahist ummistunud äravoolu- ja kanalisatsioonitorusid kiiresti
puhastada. Igapäevaselt aitavad kanalisatsioonitorusid, septikuid ja imbväljakuid korras
hoida Canazim Forte* ja Bio Microtabs*.
2. Ebameeldivad lõhnad ja ka plekid tekstiililt kaotab kodust Odorstroyer*. See vahend
võtab ebameeldiva lõhna ära, kuid ei asenda seda teise lõhnaga. Muide, kassiomanikud, ka
teile võib sellest vahendist suurt abi olla! Mehed, kes on kimpus ebameeldivalt lõhnavate
jalatsitega, võivad sellest vahendist samuti tõhusat abi leida.
3. Suitsuhaisu kaotab Smoke Screen.
4. Katlakivi ja rooste eemaldamisel duširuumist, tualetist ja saunast on tõhus abimees
Terfox (1:3).
5. Kivi- ja betoonpõrandate süvapuhastust on mugav ja tõhus teha vahendiga N-124-E
(1:10), mida ei ole tarvis pärast loputada.
6. Laminaadi ja parketi hoolduseks on parim valik Parquet’05 (1:200) lahus, mis ei jäta
põrandale triipe.
7. Hallituse kaotab kodust Mildew & Stain Remover. Piisab vaid vahendi hallitusele
pritsimisest, hallituse kohta üle pesta ega pühkida pole vaja, ainult tuba tuleks hiljem
tuulutada.
* Tegemist on bakteriaalsete ehk bakteri baasil valmistatud puhastusvahenditega.

ZEP Eesti OÜ tootevalikus on vahendeid igaks otstarbeks, olgu siis vaja midagi puhastada,
desinfitseerida, määrida, kaitsta, katta, lõhnastada või lõhna eemaldada. Muidugi peab igaks
otstarbeks õige vahendi valima ja täpselt kasutusjuhisest kinni pidama. Tootevalikuga saab tutvuda
ettevõtte veebilehel www.zep.ee.
Puhastus- ja hooldusvahendeid müüvad:
Tallinnas ja Harjumaal müügiesindaja Kalju Hanni, tel 505 4631, kalju@zep.ee;
ettevõttel on Tallinnas ka kontor Punane 6, tuba 106, tel 621 0853
Tartus müügiesindaja Anneli Peramets, tel 5669 1545, anneli@zep.ee;
Tartus töötab ka kauplus Võru 65, avatud T–R 9–17 ja L 10–15, tel 518 0315
Pärnus müügiesindaja Sandra Tomingas, tel 5632 7928, sandra@zep.ee
Virumaal müügiesindaja Enn Merilai, tel 5566 8438, enn@zep.ee
Lisaks on valik tooteid müügil ESPAK-i, FEB-i ja Decora kauplustes

