
De leo to udraż niacz do rur od -
pły wo wych o wy jąt ko wych wła ści -
wo ściach. Dzia ła nie zwy kle szyb ko
i sku tecz nie. Jest to pre pa rat, któ -
ry umoż li wia ode tka nie w cią gu
dwóch mi nut każ de go za tka ne go se de -
su, pi su aru, zle wu lub umy wal ki. Uży -
wa nie tzw. żmij ki lub in nych przy rzą -
dów do me cha nicz ne go udraż nia nia od -
pły wów sta je się prak tycz -
nie zbęd ne.

De leo ma nie zwy kle
moc ne wła ści wo ści utle nia -
ją ce, cze go nie po sia da ża -
den in ny udraż niacz z do -
stęp nych na ryn ku che mii
go spo dar czej. Od pły wy w
se de sach pi su arach i zle -
wach za ty ka ją się pa pie ra -
mi, ręcz ni ka mi, tam po na -
mi, nie do pał ka mi pa pie ro -
sów wło sa mi itp. Ogól nie
rzecz bio rąc ma te ria ła mi
or ga nicz ny mi. Z ta ki mi od -
pa da mi ty po we udraż nia cze
obec ne na ryn ku w po sta ci
gra nu lek lub że lu, opar te o
ług so do wy, nie ra dzą so bie.
W prze ci wień stwie do De -
leo, pre pa ra tu któ ry re agu je
z ni mi bar dzo gwał tow nie i
szyb ko. Z che micz ne go

punk tu wi dze nia moż na po wie -
dzieć, iż wy mie nio ne wy żej ma te -
ria ły ule ga ją spa le niu pod wo dą. I
rze czy wi ście moż na za ob ser wo wać,
że z ręcz ni ków pa pie ro wych, tam -

po nów itp. po kil ku chwi lach two rzy się
zwę glo na spa le ni zna ła two roz pusz czal -
na w wo dzie. Dzia ła nie De leo moż na
zo ba czyć na stro nie www.de leo.pl, gdzie

w za kład ce wi deo za miesz -
czo ny jest film po ka zu ją cy
nie zwy kłe wła ści wo ści te -
go pre pa ra tu.

Gdzie naj le piej spraw -
dza się De leo? Wszę dzie
tam, gdzie po trzeb na jest
na tych mia sto wa in ter wen -
cja i nie ma cza su na tra dy -
cyj ne me to dy udraż nia nia.
A więc ob słu ga cen trów
han dlo wych, re stau ra cji,
sta cji ben zy no wych, im -
prez, gdzie prze by wa du ża
ilość osób. Każ dy in sta la -
tor po wi nien być za opa -
trzo ny w pre pa rat ja kim
jest De leo.

Pre pa rat do stęp ny w
sie ciach Bims Plus, Hy -
dro so lar i Tad mar.
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