
I Š T Ě N Í ,  K T E R É  M Á  S Y S T É MČ
údržba od heroalu pro povrchové úpravy dur hwr

I přes fakt, že hliník nekoroduje, je chráněn dlouhodobě proti 
oxidaci až lakováním. Zde je velice důležitá kvalita lakování,
povrchová úprava hwr umožňuje znatelně prodloužit intervaly
údržby. Obvyklé intervaly údržby závislé na podnebí (až 3 roky)
mohou být u práškového lakování heroal dur hwr prodlouženy 
o 1,5 až 2-násobek. Zde ale již záleží na vhodných čistících prostřed-
cích. Heroal Vám nabízí obsáhlý paket na témata údržba, čištění 
a opravy/vylepšení, aby si povrch zachoval co nejdéle svou brilanci.

Mimořádná odolnost proti nepřízni počasí, nebo anglicky

highly weather resistent, to je synonymum systému hwr,

který reprezentuje v současnosti nejvyšší světový standard

povrchové úpravy hliníkových profilů v rámci celé palety

barev RAL. Systém heroal dur hwr splňuje nejvyšší kvali-

tativní požadavky třídy 2, stanovené institutem Qualicoat

a tzv. třídu kvality Master institutu GSB. Jako GSB-premium

lakovna nabízí heroal svým zákazníkům prověřovanou

kvalitu první třídy.
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heroal-Proficlean

heroal-Proficlean je univerzální čistič, který bez námahy odstraní zbytky lepidla,
PUR-pěnu, těsnící hmoty, tér, vápna a omítky, stopy gum a popisků. Je ideálním
čističem pro zpracovatele během výroby a po montáži. Jednoduché použití
vyznačuje tuto oblíbenou rekvizitu.

heroal-Homeclean

heroal-Homeclean je speciální čistič pro čištění povrchů a zároveň jejich konzer-
vaci. Homeclean čistí a chrání před rychlým znovu znečištěním a je proto optimál-
ním prostředkem uživatele. Navíc chrání povrch před efektem křídového vzhledu.
Čistič by měl být používán nejméně jednou ročně.

heroal-Politurset

heroal-Polishset se skládá ze základní politury heroal-Basepolish. Jde o hrubou
leštící pastu pro odstranění jemných škrábanců. Další součástí je heroal-Shine-
polish, jemná leštící pasta určená pro finiš vysoce lesklých povrchových úprav. 
Set je snadná pomůcka pro zpracovatele I uživatele.

heroal-Eloxclean

heroal-Eloxclean je intenzivní čistič a konzervant pro eloxované povrchy E6/EV1 
a E6/C34. Tento čistič se používá s měkkou textilií.

heroal-Repairspray

heroal-Repairspray je určený pro opravu větších lakových škod na práškovém
laku. Ve výrobě, na stavbě nebo také později je opravný sprej v barvách bílá (19),
šedá (18), hnědá (22) a naturel (20) věrným společníkem zpracovatele.

heroal-Retuschierset

heroal-Retuschierset obsahuje lakovou tužku a malý bavlněný hadřík. Je určen 
k retuši malých škrábanců na práškových lacích. Laková tužka je k dispozici v bar-
vách bílá (19), hnědá (22) a krémově bílá (61) a vhodná především pro uživatele,
který chce opravit malé škrábance.

heroal RAL-Repairset

heroal RAL-Repairset je opravný set sloužící k vylepšení práškových laků v barvách
dle stupnice RAL. Set obsahuje prášek odpovídající barvy dle RAL, lahvičku s
ředidlem, štětečkem a třemi miskami pro míchání barvy. Je vhodné u neobvyklých
barev objednat opravný set zároveň s objednávkou profilů.
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