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KAFIJAS APARĀTU ATKAĻĶOTĀJS 
UZ CITRONSKĀBES BĀZES

Virtuvēm

323050141

Īpaši izstrādāts kaļķakmens nogulšņu 
tīrītājs dažādu veidu espresso un 

pupiņu kafijas aparātiem. Līdzeklis 
darbojas droši un ātri, tas ir bez 

aromāta un bioloģiski sadalās. Regulāri 
izmantojot šo produktu, kafija saglabās 

patīkamu garšu, ierīce saglabās 
darbības ātrumu un tiks paildzināts 
espresso vai pupiņu kafijas aparāta 

darbības ilgums!

KAFIJAS APARĀTU ATKAĻĶOTĀJS 
UZ PIENSKĀBES BĀZES

Virtuvēm

627050100

Īpaši izstrādāts kaļķakmens nogulšņu 
tīrītājs dažādu veidu espresso un 

pupiņu kafijas aparātiem. Līdzeklis 
darbojas droši un ātri, tas ir bez 

aromāta un bioloģiski sadalās. Regulāri 
izmantojot šo produktu, kafija saglabās 

patīkamu garšu, ierīce saglabās 
darbības ātrumu un tiks paildzināts 
espresso vai pupiņu kafijas aparāta 

darbības ilgums!

ATKAĻĶOTĀJS

Virtuvēm

174050141

koncentrēts, ātras iedarbības līdzeklis 
kaļķakmens notīrīšanai no kafijas 
automātu, elektrisko tējkannu un 

veļasmašīnu sildelementiem. 
Apkaļķojušies sildelementi patērē 

daudz vairāk enerģijas un ātrāk 
sabojājas. Bez tam tie sabojā kafijas 
garšu, ja tā ir gatavota ar aizkaļķotu 

kafijas automātu
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TĪRĪŠANAS KAPSULAS NESPRESSO 
APARĀTIEM

Virtuvēm

678000100

Lai izvairītos no kafijas tauku un kafijas 
nogulšņu veidošanos Nespresso® 

aparātā (tā saucamajā kapsulu tvertnē), 
kā arī kafijas padeves atverē, kas var 

būtiski ietekmēt kafijas garšu, ir 
nepieciešams tīrīt Nespresso® aparāta 
kapsulu tvertni. Produkts rūpīgi iztīra 
kafijas taukus un citas nogulsnes, lai 

saglabātu patieso kafijas garšu.  

TAUKU TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

128050141

Pilnībā notīra dzīvnieku un augu 
izcelsmes taukus un pārtikas eļļas. Šis 
produkts ir drošs nerūsējošā tērauda, 
galvanizētām, emaljētām un alumīnija 

virsmām, kā arī keramiskajām flīzēm un 
plastmasai.

UNIVERSĀLĀS TABLETES 
KAFIJAS APARĀTA TĪRĪŠANAI

Virtuvēm

637000100

Kafijas pupiņu malšana un kafijas 
pagatavošana zem spiediena izraisa 

kafijas tauku un eļļu nogulšņu 
veidošanos kafijas aparāta iekšējā 

sistēmā, kā arī kafijas aparāta caurulēs. 
HG Universālās tabletes kafijas aparāta 
tīrīšanai nodrošina ne tikai ilgstošu un 

optimālu kafijas aromātu, bet arī būtiski 
pagarina kafijas automāta kalpošanas 

laiku.
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KERAMISKO PLĪTS VIRSMU 
INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

102025141

Drošs tīrīšanas līdzeklis ar svaigu 
aromātu, kas īpaši izstrādāts 

piedegušu netīrumu un riņķu attīrīšanai 
no visu veidu keramiskajām un 

indukcijas plīts virsmām. Tas ne tikai 
notīra virsmas, bet arī veido spīdīgu 

aizsargslāni.

SPĪDUMS NERŪSĒJOŠAM
TĒRAUDAM

Virtuvēm

482012141

Īpaši piemērots virtuves nosūcēju un 
citu nerūsējošā tērauda izstrādājumu 

kopšanai un aizsardzībai. Speciāli 
radītā minerāleļļu formula nodrošina 

ilgāku virsmu spīdumu, kā arī pasargā 
tās no jauniem netīrumiem un tauku 

traipiem.

KERAMISKO PLĪTS VIRSMU 
IKDIENAS TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

109050141

Drošs ikdienas tīrīšanas līdzeklis ar 
svaigu aromātu, visu veidu 

keramiskajām un indukcijas plīts 
virsmām. Produkts viegli notīra 

ikdienas netīrumus, tādus kā tauki un 
kaļķakmens nogulsnes un rada 

netīrumus atgrūdošu efektu.
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TĒRAUDA PULIERIS

Virtuvēm

168030106

Tīra, pulē un aizsargā tērauda izlietnes, 
katlus, pannas un virtuves piederumus, 

alumīnija katlus, izlietnes krāni, 
tējkannas un keramiskās un elektriskās 

plīts gredzeni. Aizkavē tauku 
nosēšanos un ir saudzīgs ādai.

TVAIKA NOSŪCĒJA FILTRU 
TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

363050141

Īpaši koncentrēts un ārkārtīgi spēcīgs 
tīrītājs, kas bez piepūles iztīra tvaika 

nosūcēja metāla filtrus. Iemērciet 
filtrus tīrīšanas šķīdumā un tauki 
vienkārši izšķīdīs. Regulāra tvaika 

nosūcēja filtru tīrīšana pagarina tvaika 
nosūcēja kalpošanas laiku un saglabā 

tā maksimālo jaudu.

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA  
TĪRĪTĀJS - AEROSOLS

Virtuvēm

341030141

 Spēcīgs, profesionāls līdzeklis, kas 
notīra tauku nogulsnes, netīrumus un 
pirkstu nospiedumus no nerūsējošā 

tērauda, hroma un alumīnija virsmām 
ātri un viegli, neatstājot švīkas. 

Produkts ir ideāli piemērots, lai tīrītu 
plītis, nosūcējus, krāsnis, ledusskapjus, 

mikroviļņu krāsnis, utt. Līdzeklis arī 
atstāj uz virsmas plānu, neredzamu 
aizsargslāni ar netīrumus atgrūdošu 

efektu.
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SALDĒTAVAS ATKAUSĒTĀJS

Virtuvēm

539050106

Saldētavas vai ledusskapja nodalījumu 
sasalšanas gadījumā, tā ietilpība kļūst 

mazāka un enerģijas patēriņš 
ievērojami pieaug. Pateicoties HG 

saldētavas atkausētājam, ledu var viegli 
un ātri notīrīt, neatkausējot sasaldētos 

produktus. Regulāra HG saldētavas 
atkausētāja lietošana samazina 

atkārtotu sasalšanas iespēju līdz 
minimumam.

MIKROVIĻŅU KRĀSNIŅU 
TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

526050141

Ērts un spēcīgs ikdienas tīrīšanas 
līdzeklis, lai noņemtu tauku un ēdiena 
atlieku nogulsnes mikroviļņu krāsnīs. 
HG mikroviļņu krāsns tīrītājs ir droši 

lietojams visu veidu mikroviļņu 
krāsniņu tīrīšanai.

LEDUSSKAPJA TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

335050141

Ātri žūstošs, aromātisks līdzeklis 
higiēniskai ledusskapju tīrīšanai, 
neatstājot švīkas. Pēc līdzekļa 

lietošanas nav nepieciešams tīrīt ar 
ūdeni.
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TRAUKU MAŠĪNAS NEPATĪKAMO 
SMAKU NOŅĒMĒJS

Virtuvēm

636050106

Trauku mašīnas patstāvīgi nav spējīgas 
saglabāt svaigo aromātu un novērst 

nepatīkamo smaku. Nepatīkamu 
smaku izraisa tauku, ēdienu un ziepju 

nogulsnes, kas izveidojušās uz filtriem 
un gumijas blīvēm. HG Trauku mašīnas 
nepatīkamo smaku noņēmējs efektīvi 

noņem šīs nogulsnes un nodrošina 
ilgstošu svaigu aromātu jūsu trauku 
mašīnā. Izmantojot šo produktu, jūs 
uzlabojat trauku mašīnas higiēnu un 

padarāt traukus vēl tīrākus.

VEĻAS UN TRAUKU MAŠĪNU 
TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

248020106

 Līdzeklis novērš un atrisina bojājumus, 
kas var rasties veļas un trauku 

mašīnās. Izmantojot šo produktu, jūs 
novērsīsiet filtru, kanalizācijas cauruļu 

un citu grūti sasniedzamo detaļu 
kļūmes. Produkts nodrošina gumijas 

blīves elastības un ūdens 
necaurlaidības saglabāšanu. Tādā 

veidā Jūs novērsīsiet plūdus, iekārtu 
darbības traucējumus vai 

īssavienojumus.

VIRTUVES NOVADCAURUĻU 
TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

481100141

Speciāli radīts lai novērstu tauku un 
ēdiena palieku aizsērējumus virtuves 
izlietņu novadcaurulēs. HG virtuves 

novadcauruļu tīrītājs darbojas uz īpašu 
enzīmu un mikroorganismu bāzes, kas 

saēd aizsērējumus un rezultātā 
veiksmīgi likvidē tos. Pateicoties tā 

īpašajām komponentēm, līdzeklis ne 
tikai novērš problēmu, bet arī darbojas 

kā profilaktisks līdzeklis, kas palīdz 
novērst aizsērējumus ilgtermiņā. 
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KARSTĀ GAISA FRITERA 
TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

677025100

Unikāls, patentēts un ārkārtīgi spēcīgs 
produkts, kas paredzēts karstā gaisa 
fritiera tīrīšanai. Spēcīgi iedarbojas uz 
grūti notīrāmiem nosēdumiem, bet tai 

pat laikā ļoti saudzīgs pret ierīci, 
nodrošinot, ka tīrīšanas laikā tā netiks 

sabojāta.

PELĒJUMA TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

186050141

Vienā mirklī iznīcina pelējuma 
baktērijas, kas nozīmē, ka netīrie, 

melnie traipi pazudīs bez pēdām. Šie 
melnie traipi bieži parādās uz silikona 

šuvēm starp vannas un flīžu sienu, 
dušas kabīnēs vai uz vannas istabas 

sienām.

TAUKVĀRES KATLA 
(FRITERA) TĪRĪTĀJS

Virtuvēm

616050100

Tīrītājs ātri un droši notīrīs piekaltušos 
un piedegušos taukus no taukvāres 

kalta, vāka un sieta. Šis sabalansētais 
produkts nodrošinās vēlamo rezultātu 

nebojājot pašu ierīci un tās 
komponentes -  katlu, vāku vai sietu. 
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KAĻĶAKMENS NOGULŠŅU 
TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

218050141

Visur, kur mājās tiek izmantots ūdens, 
virsmas var bojāt kaļķakmens 

nogulsnes. Šīs nogulsnes atstāj 
nespodrus traipus uz flīzēm, 

duškabīnēm, vannām, izlietnēm, 
krāniem, darba virsmām un tualetēs. 
Šis līdzeklis rūpīgi un ātri notīra šīs 

nogulsnes, atstājot mirdzošu spīdumu!

KAĻĶAKMENS NOŅĒMĒJS 
3X STIPRĀKS

Vannas istabām un tualetēm

605050141

Visur, kur mājās tiek izmantots ūdens, 
virsmas var bojāt kaļķakmens 
nogulsnes, jo – kur ūdens, tur 

kaļķakmens. Šīs nogulsnes atstāj 
nespodrus traipus uz flīzēm, dušas 

kabīnēm, vannām, izlietnēm, krāniem, 
darba virsmām un tualetēs. Par laimi 

mums ir HG kaļķakmens nogulšņu 
tīrītājs!

PUTOJOŠS PELĒJUMA 
NOŅĒMĒJS

Vannas istabām un tualetēm

632050141

Nekavējoties iznīcina pelējumu mitrās 
vietās, gan iekštelpās, gan ārā. 

Unikālajai putu formulai ir mazāk 
piesātināts aromāts, to ir vieglāk uzklāt 
tieši uz pelējuma un mazāka iespēja, ka 

tas nošļakstīsies. Paredzēta flīžu un 
apmetuma sienu (piemērota arī 
marmoram un citam dabīgajam 

akmenim), vannas istabas 
savienojumu, dušas, tualetes, virtuves, 
pagraba, pirts, peldbaseina, garāžas un 

šķūņa tīrīšanai. Iespējams tīrīt arī 
fasādi, balkonu, puķu podus, dārza 

statujas, u.c. 
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BURBUĻVANNU TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

448100141

Tīrītājs ir radīts pamatojoties uz 
dabīgām izejvielām un tas rūpīgi un 

droši iztīra whirlpool sistēmu, 
neapdraudot iekšējo sistēmu vai 

apkārtējo vidi. Kā arī ir viegli notīrāmi 
sakaltuši netīrumi un iespējamie 

nepatīkamo smaku cēloņi. Regulāri 
lietojot HG hidromasāžas vannu tīrītāju, 

burbuļvanna kalpos ilgāk.

KONCENTRĒTS VANNAS 
ISTABAS VIRSMU TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

100050141

Īpaši koncentrēts produkts, lai tīrītu 
krānus, vannas, tualetes, dušas 

kabīnes, un atkaļķotu aizsērējušas 
dušas iekārtas galvas. Līdzeklis notīra 
arī rūsas plankumus, urīna traipus un 
apsūbējumu. Tas paredzēts praktiski 
visām virsmām, kas atrodas vannas 
istabā vai tualetē, ieskaitot hromu, 
nerūsējošo tēraudu, keramiskās, 

glazētās flīzes, stiklu un plastmasu.

DUŠAS UN IZLIETŅU 
TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

147050141

Lielisks ikdienas kopšanas līdzeklis 
izlietnēm, dušas kabīnēm un flīzētām 

sienām. Tas ātri un viegli noņem 
vieglas kaļķakmens nogulsnes, 

ķermeņa tauku nogulsnes un ziepju 
paliekas. Līdzekli var lietot visu virsmu 

tīrīšanai, ieskaitot marmoru, 
šūnakmeni, granītu un emaljētas 

virsmas. 
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FLĪŽU ŠUVJU TĪRĪTĀJS 
GATAVS LIETOŠANAI

Vannas istabām un tualetēm

591050141

Spēcīgs un "buferēts" tīrīšanas 
līdzeklis. Šīs produkta īpašības 

nodrošina, ka produkts saglabā savu 
spēcīgo iedarbību pat saskaroties ar 

ūdeni un tīrot ar birsti, lai iegūtu 
fantastisku rezultātu. Šo produktu var 

izmantot gandrīz visa veida flīžu šuvēm 
starp sienas flīzēm, grīdas flīzēm un 

ķieģeļiem.

GĒLVEIDA NOVADCAURUĻU 
TĪRĪTĀJS 1L

Vannas istabām un tualetēm

540100141

Unikāls, drošs un ļoti spēcīgs 
novadcauruļu tīrītājs, tūlītējai 

izmantošanai. Pateicoties gēla 
struktūrai, līdzeklis nešļakstās. Tas ir 

daudz smagāks par ūdeni, līdz ar to tas 
viegli nokļūst līdz nosprostojumam, kur 

veic savu darbību. Atšķirībā no 
granulveida novadcauruļu tīrītājiem, šis 

līdzeklis nepadara nosprostojumu 
lielāku, kā arī nebojā plastmasa 

novadcaurules.

FLĪŽU ŠUVJU 
TĪRĪTĀJS KONCENTRĀTS

Vannas istabām un tualetēm

135050141

Notīra iestāvējušos netīrumus šuvēs 
starp flīzēm. Brūnganie traipi, kas 

paliek pēc šuvju tīrīšanas ir kaļķakmens 
nogulsnes, un tās var viegli notīrīt, 

izmantojot HG profesionālo līdzekli 
kaļķakmens noņemšanai. 
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DUO NOVADCAURUĻU TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

343100141

Īpaši izstrādāts visnoturīgākajiem 
nosprostojumiem, ko izraisījušas tauku 

nogulsnes vai pārtikas pārpalikumi 
virtuves novadcaurulēs, kā arī likvidē 

nosprostojumus, kurus izraisījuši matu, 
zobu pastas, ziepju paliekas vai 
ķermeņa krēmi vannas istabas 

novadcaurulēs. Tā pamatā ir unikāla 
divu komponentu tehnoloģija, kura 

palīdz efektīvi novērstu dažādu veidu 
noturīgus nosprostojumus.

NOVADCAURUĻU TĪRĪTĀJS 
MATU NOSPROSTOJUMIEM

Vannas istabām un tualetēm

667045141

Līdzeklis paredzēts matu 
nosprostojumu likvidēšanai vannas 
istabas novadcaurulēs - izlietnēs, 

vannās vai dušās. Ziepju, ķermeņa 
krēmu un zobu pastas paliekas, kuras 

sajaucas kopā ar matiem, padara 
problēmu vēl nopietnāku. Taču HG 
līdzeklis to padara nosprostojuma 

likvidēšanu daudz efektīvāku un ērti 
lietojamu. 

NOVADCAURUĻU 
TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

139100141

Unikāls un efektīvs ātras iedarbības 
tīrīšanas līdzeklis. Līdzeklis nav 
jāatšķaida ar ūdeni, tāpēc nav 

jāuztraucas par šķidruma nokļūšanu uz 
citām virsmām. Lejot tīrītāju 
notekcaurulēs, tas neputo un 

nešļakstās. Atšķirībā no granulētajiem 
līdzekļiem, nepastiprina radušos 
cauruļu aizsērējumu un nebojā 

plastikāta notekcaurules. 
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SUPERSPĒCĪGAIS HIGIĒNISKAIS 
TUALETES TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

Vannas istabām un tualetēm

322050141

Ja netīrumi ir zem malas, tas nozīmē, 
ka tualete nekad nav higiēniski tīra — 
tas var izraisīt pelējuma aromātu un 
samazināt ūdens plūsmu podā. Īpaši 

izstrādātā, HG superspēcīgā higiēniskā 
tualetes tīrīšanas līdzekļa formula 

pieķeras poda iedobuma virsmai un 
nodrošina visu problemātisko netīrumu 

efektīvu noņemšanu. 

HIGIĒNISKAIS KLOZETPODA 
TĪRĪŠANAS GELS

Vannas istabām un tualetēm

321050141

Spēcīgs tīrīšanas un kaļķakmens 
noņemšanas gēls regulārai tualetes 

tīrīšanai. Šī izstrādājuma īpašais 
sastāvs ļauj likvidēt netīrumus un 

kaļķakmeni, nodrošina skaistu, 
mirdzošu rezultātu un rada brīnišķīgu, 

ilgnoturīgu, svaigu aromātu.

HIGIĒNISKAIS TUALETES 
TĪRĪTĀJS

Vannas istabām un tualetēm

320050141

Ātri žūstošs izsmidzināms produkts ar 
svaigu aromātu ātrai, ikdienas visu 

veidu virsmu tīrīšanai tualetē, kā 
piemēram, klozetpoda vākiem, 

klozetpoda iekšpusei, klozetpoda 
tvertnei,  izlietnēm, krāniem, un pat 

durvju rokturiem.
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CEMENTA UN RŪSAS 
TĪRĪTĀJS FLĪZĒM

Flīzēm un akmenim

101100141

Notīra cementa atliekas no visu veidu 
porainām un neporainām keramiskajām 

flīzēm, akmens plāksnēm un kaļķi 
nesaturošām dabiskā akmens 

virsmām, piemēram, no Norvēģijas 
akmens (šīfera), granīta un kvarcīta. Šis 

produkts ir unikāls, jo tas notīra 
cementa atliekas no flīžu virsmas, bet 

cements flīžu šuvēs saglabājas. 

SPĪDĪGO GRĪDAS FLĪŽU 
TĪRĪTĀJS

Flīzēm un akmenim

332100141

Burvīgi smaržojošs, koncentrēts, 
tīrīšanas līdzeklis, kas ir īpaši 

izgatavots, lai regulāri, viegli un ātri, 
neradot mazgāšanas švīkas, tīrītu visas 

(ļoti) spīdīgas flīžu grīdas un kaļķi 
nesaturoša dabiskā akmens flīžu 

grīdas. 

VANNAS ISTABAS
 SPĪDUMS

Vannas istabām un tualetēm

145050141

Liks izlietnēm, vannām, akrila vannām, 
klozetpodiem, krāniem, flīzēm atkal 

spīdēt. HG spīdumam vannas istabā ir 
svaigi smaržojošs aromāts un tas 

notīra eļļas, ziepju, ādas tauku un kaļķu 
nosēdumus. Tā kā šis ir koncentrēts 
produkts, pietiks ar pāris pilieniem uz 
sūkļa. Produkts nesatur abrazīvas un 

agresīvas vielas, tāpēc ir drošs glazētu, 
hromētu, emaljētu virsmu, kā arī 

plastikāta un krāsotu virsmu tīrīšanai.
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FLĪŽU AIZSARGSLĀNIS

Flīzēm un akmenim

110100141

Ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra 
emulsija, kas piemērota visa veida 
grīdas flīzēm, akmens plāksnēm un 
šīferiem. Šī emulsija pēc nožūšanas 
veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti 

izturīgu aizsargslāni, kas aizsargā flīzes 
pret traipiem, netīrumiem, 

skrāpējumiem un nodilumu, vienlaikus 
atjaunojot krāsu un struktūru. Turklāt 

šis aizsargslānis rada arī pret 
slīdēšanas efektu. 

SPĪDUMS FLĪŽU GRĪDAI

Flīzēm un akmenim

115100141

Brīnišķīgs, svaigi smaržojošs, 
koncentrēts grīdu mazgāšanas 

līdzeklis, kas atjauno spīdumu un ir 
īpaši izgatavots regulārai flīžu grīdu 

mazgāšanai gan porainām, gan 
neporainām grīdas flīzēm, akmens 
flīzēm un kaļķi nesaturošām dabīgā 
akmens virsmām. Šis izstrādājums 
stiprina arī flīžu krāsu un struktūru.  

FLĪŽU IMPREGNATORS

Flīzēm un akmenim

391100106

Speciāli radīts, lai pasargātu matētās 
flīzes vai akmens plāksnes no 

netīrumiem un tauku pleķiem. Šis 
unikālais produkts novērš netīrumu un 
tauku pleķu iesūkšanos, nesabojājot 

flīžu sākotnējo struktūru. Šis produkts 
nesatur silikonu, ātri žūst un ir 

piemērots visa veida matētām vai 
mazāk matētām flīzēm un akmens 

plāksnēm. Piemērots gan iekštelpām, 
gan āra darbiem.

Flīzēm un akmenim
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ĪPAŠI SPĒCĪGS FLĪŽU UN 
DABĪGĀ AKMENS TĪRĪTĀJS

Flīzēm un akmenim

435100106

Profesionāls un ļoti spēcīgs līdzeklis 
visnoturīgāko traipu tīrīšanai. Līdzeklis 
ir piemērots vecā, nodilušā vaska un 
citu aizsargslāņu noņemšanai.  Šis 
produkts ir piemērots grīdas flīzēm, 

akmens plāksnēm un cita veida dabīgā 
akmens virsmām. 

KONCENTRĒTS FLĪŽU UN DABĪGĀ 
AKMENS VIRSMU TĪRĪTĀJS

Flīzēm un akmenim

171100141

Notīra noturīgas cementa un javas 
paliekas no visa veida porainām un 

neporainām flīzēm, akmens plāksnēm 
un kaļķi nesaturošām dabiskā akmens 

virsmām, piemēram, Norvēģijas 
akmens (šīfera) granīts un kvarcīts. 

FLĪŽU UN AKMENS VASKA 
NOŅĒMĒJS

Flīzēm un akmenim

125100106

Īpaši izstrādāts, lai ātri un viegli notīrītu 
taukus un iesēdušos netīrumus no 
grīdas flīzēm un akmens plāksnēm. 

Līdzeklis ir piemērots arī, lai noņemtu 
veco, nodilušo vaska un polimēra kārtu, 

kā piemēram, HG flīžu grīdu 
aizsargslāni.
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ĪPAŠI SPĒCĪGS FLĪŽU UN 
DABĪGĀ AKMENS TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens grīdām

382100106

Profesionāls un ļoti spēcīgs līdzeklis 
visnoturīgāko traipu tīrīšanai. Līdzeklis 
ir piemērots vecā, nodilušā vaska un 
citu aizsargslāņu noņemšanai.  Šis 
produkts ir piemērots grīdas flīzēm, 

akmens plāksnēm un cita veida dabīgā 
akmens virsmām. 

DABĪGĀ AKMENS GRĪDU 
INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens grīdām

214100102

Īpaši izstrādāts, lai ātri un viegli notīrītu 
taukus un iesēdušos netīrumus no 

marmora un visa veida kaļķi saturošām 
dabiskā akmens virsmām, piemēram 
no travertīna, šīfera, granīta, terrazzo 

u.c. Līdzeklis ir piemērots arī, lai 
noņemtu veco, nodilušo vaska un 
polimēra kārtu, kā piemēram, HG 

marmora grīdu aizsargslāni. 

DABĪGĀ AKMENS CEMENTA UN 
RŪSAS TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens grīdām

216100106

Līdzeklis nesatur skābes un droši 
noņem cementa un/vai kaļķa 

nogulsnes no marmora, travertīna un 
citām dabīgā akmens virsmām. Īpaši 

piemērots betona flīzēm, kurās iekļauti 
dabīgā akmens gabali, tādi kā granīta 

un marmora kompozīcijas. 

Interjeram
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DABĪGĀ AKMENS AIZSARGSLĀNIS 
GLANCĒTS

Dabīgā akmens grīdām

201100106

Ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra 
emulsija, kas pēc nožūšanas veido 

spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu 
aizsargslāni. Tas aizsargā dabīgā 

akmens virsējo slāni no bojājumiem, 
kurus var izraisīt skābes, kā piemēram, 
atspirdzinošie dzērieni un vīns. Turklāt 

šis aizsargslānis rada arī pret 
slīdēšanas efektu.

DABĪGĀ AKMENS AIZSARGSLĀNIS 
MATĒTS

Dabīgā akmens grīdām

338100106

 Viegli uzklājama šķidra polimēra 
emulsija, kas veido matētu, īpaši plānu, 

taču ļoti stipru, aizsargslāni. Tas 
pasargā dabīgā akmens virsējo slāni no 

nodiluma un bojājumiem, kurus var 
izraisīt, piemēram, vīns vai citi dzērieni. 

Šim aizsargslānim ir arī neslīdošs 
efekts. 

DABĪGĀ AKMENS 
IMPREGNATORS

Dabīgā akmens grīdām

506100106

Īpašs pirmsapstrādes līdzeklis 
marmoram un citiem dabīgajiem 

akmeņiem, piemēram, travertīnam, 
šūnakmenim, smilšakmenim u.c., 
piemērots arī granīta un marmora 

kompozītmateriāliem. Šis unikālais 
produkts dziļi iesūcas akmens porās, 

novēršot tā absorbēt spēju, kā arī 
netīrumu un (tauku) traipu iekļūšanu 
akmens porās. Šis produkts nesatur 

silikonu (ļauj grīdai “elpot”). 
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DABĪGĀ AKMENS IZSTRĀDĀJUMU 
AIZSARGSLĀNIS

Dabīgā akmens virsmām

272010106

Veido pilnībā bezkrāsainu, neredzamu 
aizsargslāni uz marmora, kaļķakmens, 
smilšakmens, granīta u.c. Tas pasargā 
no (pārtikas) eļļām, augu un dzīvnieku 

taukiem, kā arī no citu veidu 
netīrumiem. Bez šī aizsargslāņa 

netīrumi var nokļūt dziļi virsmas porās, 
kā rezultātā tos būs ļoti grūti vai pat 

neiespējami iztīrīt. 

DABĪGĀ AKMENS KRĀSAS 
ATJAUNOTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

449005105

Profesionāls līdzeklis, kas uzlabo 
dabīgā akmens krāsu. Produkta 

unikālais sastāvs arī impregnē, baro un 
aizsargā dabīgo akmeni pret 

netīrumiem, ūdens un citiem šķidrumu 
traipiem. Paredzēts tumšajiem dabīgā 
akmens veidiem, piemēram, granītam, 
jo tie nolietojuma rezultātā izbalē un 
kļūst pelēcīgi, zaudējot to intensīvo 

tumšo krāsu.

DABĪGĀ AKMENS GRĪDU 
MAZGĀŠANAI UN SPĪDUMAM

Dabīgā akmens grīdām

221100106

Koncentrēts grīdas mazgāšanas 
līdzeklis ar svaigu smaržu, īpaši 

izstrādāts regulārai marmora un visa 
veida kaļķi saturošu dabīgā akmens 

virsmu tīrīšanai. Tas ir piemērots 
neapstrādātām grīdām un grīdām, 
kuras ir apstrādātas ar HG dabīgā 

akmens grīdu aizsargslāni. 
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DABĪGĀ AKMENS VANNAS 
ISTABAS TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

223050141

Īpaši koncentrēts produkts, kas 
paredzēts drošai un regulārai marmora 

un visa veida kaļķi saturoša dabīgā 
akmens virsmu tīrīšanai. Šis produkts 

efektīvi noņem pat visnoturīgākos 
netīrumus, piemēram, taukus, ziepju un 

kaļķa nogulsnes.  

 DABĪGĀ AKMENS VIRTUVES 
VIRSMU TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

340050106

Efektīvi notīra taukus un citus 
netīrumus, neatstājot švīkas. Šī 
produkta īpašā formula saglabā 

virtuves virsmas dabīgās īpašības un 
tās struktūru.

KAPAKMEŅU TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

215050141

Līdzeklis viegli un kārtīgi notīra 
nogulsnes un netīrumus no marmora, 

zilā kaļķakmens un citiem dabīgā 
akmens kapakmeņiem, dekoratīvā 

apmetuma ornamentiem vai sienām. 
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EĻĻAS UN TAUKU 
TRAIPU ABSORBĒTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

470030100

Unikāls produkts, kurš paredzēts 
matētām akmens virsmām. Piemērots 
tādām virsmām kā: akmens plāksnēm, 
terakotai, marmoram, smilšakmenim 

un cita veida dabīgā akmens virsmām. 
Var lietot arī cementa un betona 

grīdām.  Šis produkts produkts absorbē 
eļļas vai tauku traipus no dabīgā 

akmens virsmām, pilnībā likvidējot 
traipus.

PARKETA UN KOKA GRĪDU 
AIZSARGSLĀNIS

Parketam

200100141

Ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra 
emulsija, kas pēc nožūšanas veido 

spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu 
aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas 

kārta, kas aizsargā parketu pret 
nolietojumu, skrāpējumiem un citiem 
bojājumiem. Turklāt šis aizsargslānis 

rada arī pret slīdēšanas efektu.

DABĪGĀ AKMENS 
TRAIPU TĪRĪTĀJS

Dabīgā akmens virsmām

227050106

Noņem kafijas, tējas, vīna, kolas un 
citus krāsvielu saturošus traipus no 

marmora un visa veida kaļķi saturošām 
dabīgā akmens virsmām. 
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PARKETA UN KOKA GRĪDU 
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

Parketam

467100141

Burvīgi smaržojošs, grīdas tīrīšanas 
līdzeklis ar spīdumu atjaunojošu efektu, 
īpaši izgatavots, lai regulāri tīrītu lakota 
parketa grīdas un parketa grīdas, kas ir 

apstrādātas ar HG parketa un koka 
grīdu aizsargslāni. 

PARKETA UN KOKA GRĪDU 
TĪRĪTĀJS

Parketam

220100106

Svaigi smaržojošs grīdas tīrīšanas 
līdzeklis, īpaši izstrādāts regulārai 
lakota parketa tīrīšanai un ar HG 

parketa un koka grīdu aizsargslāni 
apstrādāta parketa tīrīšanai.

PARKETA UN KOKA GRĪDU
 AIZSARGSLĀNIS

MATĒTS

Parketam

444100100

Ļoti viegli uzklājama, šķidra polimēra 
emulsija, kas pēc nožūšanas veido 

matētu un ļoti plānu, bet ļoti izturīgu 
aizsargslāni. Tādā veidā rodas lakas 

kārta, kas aizsargā parketu pret 
nolietojumu, skrāpējumiem un citiem 
bojājumiem. Turklāt šis aizsargslānis 

rada arī pret slīdēšanas efektu.
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PARKETA VASKS

Parketam

260100106

Moderns vasks ar autentiskām 
īpašībām un izskatu. Šis unikālais 

produkts aizsargā un mitrina virsmu, 
nepadarot to lipīgu, atjaunojot parketa 

krāsu un koksnes struktūru. Šis 
līdzeklis ir viegli klājams.  

PARKETA VASKA 
NOŅEMŠANAS LĪDZEKLIS

Parketam

270100106

Speciāli izstrādāts efektīvai vecās, 
netīrās vaska kārtas noņemšanai no 

nelakota parketa vai koka grīdas.

PARKETA UN KOKA GRĪDU 
INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Parketam

210100141

Īpaši izgatavots, lai viegli, ātri un droši 
notīrītu grūti notīrāmus netīrumus un 
taukus no lakotām parketa grīdām. 

Piemērots, lai noņemtu dažāda veida 
aizsargslāņus, kā piemēram, HG 

aizsargslāņus, šis produkts ir pilnīgi 
drošs lakotiem pārklājumiem.
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LAMINĀTA GRĪDU 
INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Laminātam

134100141

Spēcīgs tīrīšanas līdzeklis drošai un 
ātrai grūti notīrāmu netīrumu, tauku un 
aizsargslāņa notīrīšanai no visa veida 

lamināta grīdām.  

LAMINĀTA GRĪDU 
AIZSARGSLĀNIS

Laminātam

136100141

Ļoti vienkārši lietojama, šķidra 
polimēra emulsija. Kas pēc nožūšanas 

veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti 
izturīgu aizsargājošu plēvi, tādā veidā 
lamināta virsējā kārta tiek aizsargāta 
pret nolietojumu, skrāpējumiem un 

citiem bojājumiem. Šis produkts 
nomaskē arī blāvus traipus un 

bojājumus un rada pret slīdēšanas 
efektu.

LAMINĀTA GRĪDU 
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS

Laminātam

464100141

Burvīgi smaržojošs, koncentrēts grīdas 
tīrīšanas līdzeklis ar spīdumu 

atjaunojošu efektu, īpaši izgatavots, lai 
droši, efektīvi un ātri notīrītu visa veida 

lamināta grīdas. 
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VINILA UN LINOLEJA 
VIRSMU AIZSARGSLĀNIS

Vinilam un linolejam

113100141

Unikāla, viegli uzklājama, šķidra 
polimēra emulsija, kas pēc nožūšanas 

veido spīdīgu un ļoti plānu, bet ļoti 
izturīgu aizsargslāni. Tādā veidā 

mākslīgie grīdu segumi, piemēram, 
vinila, linoleja, marmoleum, PVC grīdas 

un lietās grīdas tiek aizsargātas pret 
nolietojumu, skrāpējumiem un citiem 
bojājumiem. Aizsargslānis nomaskē 
nolietojuma pēdas, kā arī rada pret 

slīdēšanas efektu. 

VINILA UN LINOLEJA VIRSMU 
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

Vinilam un linolejam

118100141

Brīnišķīgs, svaigi smaržojošs, 
koncentrēts un kopjošs grīdu 

mazgāšanas līdzeklis, kas atjauno 
spīdumu, un ir īpaši izgatavots regulārai 

mākslīgo grīdu segumu mazgāšanai, 
piemēram, vinila grīdām, linolejam, 

marmoleum grīdām, PVC grīdām un 
lietajām grīdām. 

LAMINĀTA GRĪDU 
IKDIENAS TĪRĪTĀJS

Laminātam

465050141

Ikdienā uz lamināta grīdas nonāk 
smiltis, putekļi un citi netīrumi. Ar HG 

lamināta grīdas ikdienas tīrītāju tos var 
notīrīt ātri un viegli.



27

PAKLĀJU UN MĪKSTO 
MĒBEĻU TĪRĪTĀJS

Paklājiem, mīkstajām mēbelēm

151100141

Intensīvas sintētisko paklāju lietošanas 
rezultātā tiek bojātas tā šķiedras, kā 

rezultātā tas kļūst uzņēmīgs pret 
netīrumiem. HG Paklāju un mīksto 

mēbeļu tīrītājs dziļi iesūcas bojātajās 
šķiedrās, iztīrot tās un radot netīrumus 

atgrūdošu efektu. Līdzīgi bojājas arī 
vilnas paklāji, jo to intensīvas 

lietošanas rezultātā pazūd dabiskais 
tauku aizsargslānis. HG Paklāju un 
mīksto mēbeļu tīrītājs to aizstāj ar 

netīrumus atgrūdošām vielām.  

ĪPAŠI SPĒCĪGS TRAIPU 
TĪRĪTĀJS

Paklājiem, mīkstajām mēbelēm

144050141

Speciāli radīts, lai efektīvi cīnītos ar 
visnoturīgākajiem traipiem, kas 

nonākuši uz paklājiem un mīkstajām 
mēbelēm. HG īpaši spēcīgā traipu 

tīrītāja sastāvā ir aktīvais skābeklis, kas 
spēj attīrīt sarkanvīna, tējas, šokolādes, 
lūpu krāsas, sulas un pat tauku traipus.

VINILA UN LINOLEJA VIRSMU 
INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Vinilam un linolejam

150100141

Īpaši izgatavots, lai bez piepūles 
notīrītu grūti notīrāmus netīrumus un 

taukus no visu veidu mākslīgajiem 
grīdu segumiem, piemēram, no vinila 

grīdām, linoleja, marmoleum (grīdām), 
PVC grīdām un lietajām grīdām. Tas ir 
arī paredzēts, lai notīrītu pulēšanas un 

citus aizsargslāņus, piemēram, HG 
vinila un linoleja aizsargslāni.



28

STIKLA UN SPOGUĻU 
TĪRĪTĀJS

Interjeram

142050141

Lielisks produkts visu veidu stikla 
izstrādājumu un spoguļu tīrīšanai. 

Līdzeklis viegli noņem tauku pleķus un 
citus netīrumus un nožūst, neatstājot 

plankumus vai švīkas. 

KONCENTRĒTS LOGU 
TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

Interjeram

297050106

Līdzeklis nesatur amoniju vai spirtu. 
Tas viegli notīra tauku pleķus un cita 

veida netīrumus, neatstājot švīkas. Šim 
HG produktam ir neitrāls pH līmenis, 

kas nozīmē, ka tas ir drošs 
izmantošanai uz lakotām, krāsotām un 
plastmasas virsmām, kā arī tas ir ļoti 

draudzīgs ādai.

TRAIPU TĪRĪTĀJS PAKLĀJIEM UN 
MĪKSTAJĀM MĒBELĒM

Paklājiem, mīkstajām mēbelēm

152050141

Speciāli radīts lai efektīvi cīnītos ar 
pleķiem un netīrumiem, kas nonākuši 
uz tepiķiem un dīvāniem. Līdzeklim ir 

arī netīrumus atgrūdošs efekts.
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UZLĪMJU NOŅĒMĒJS

Interjeram

160030106

Notīra uzlīmju, līmes, līmlentes, darvas, 
eļļas, melnās svītras un citus traipus, 

lielākoties no visām virsmām. 

MĒBEĻU PULIERIS

Interjeram

268030106

Atvieglo koka mēbeļu tīrīšanu un 
kopšanu. Ar šo līdzekli tīrīšana būs ātra 

un efektīva. Piemērots visa veida 
cietām vai finierētām koka virsmām, 
kas ir pārklātas ar laku, eļļu, krāsu vai 
vasku, kā arī sintētiskām virsmām. Tā 
kā šis līdzeklis attīra un baro, mēbeles 

izskatīsies kā jaunas un saglabās 
spīdumu.

PROFESIONĀLS LĪDZEKLIS 
NIKOTĪNA, KVĒPU UN 

TAUKU TĪRĪŠANAI

Interjeram

141100100

Līdzeklis nikotīna, kvēpu un tauku 
tīrīšanai ir koncentrēts un ļoti spēcīgs 

tīrīšanas šķīdums, kas spēj viegli 
noņemt nikotīna, kvēpu, tauku un citus 
netīrumu traipus. Šim produktam nav 

smaržas, tas neatstāj švīkas un ir drošs 
tīrīšanai uz lakotām, krāsotām, vinila un 

plastmasas virsmām, mazgājamām 
tapetēm, kā arī logiem.
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KOKA MĒBEĻU ATJAUNOTĀJS 
GAIŠAM KOKAM

Interjeram

412030141

Kvalitatīvs ikdienas kopšanas līdzeklis 
beicētām, eļļotām, nelakotām vai 

vaskotām mēbelēm, kas izgatavotas no 
gaiša koka, piemēram, no priedes. 

Ūdens un alkohola pleķi pazudīs ātri un 
viegli. Pelēcīgi, nespodri vai izbalējuši 
laukumi atgūs savu iepriekšējo krāsu. 

Ar šo līdzekli var noslēpt arī sīkus 
skrāpējumus.

LASTMASAS, KRĀSOTU 
VIRSMU UN TAPEŠU 

INTENSĪVAIS TĪRĪTĀJS

Interjeram

209050141

Lielisks līdzeklis krāsotu un plastikāta 
virsmu tīrīšanai. Nikotīna nogulsnes, 
atmosfēras piesārņojuma traipi un 

dažādi citi netīrumi pazudīs bez pēdām, 
nebojājot virsmu. Ar šo līdzekli var tīrīt 

dažādus priekšmetus: plastmasas 
paneļus, līstes, logu rāmjus, griestus, kā 

arī virtuves skapjus, mazgājamās 
tapetes, utt.

KOKA MĒBEĻU ATJAUNOTĀJS 
TUMŠAM KOKAM

Interjeram

410030141

Augstas kvalitātes kopšanas līdzeklis, 
kas paredzēts lakotām, eļļotām, 

vaskotām vai neapstrādātām koka 
mēbelēm. Līdzeklis noņem netīrumus 
un likvidē ūdens un alkohola radītos 
virsmu bojājumus.  Nespodras un 
pabalējušas mēbeles atgūs savu 
sākotnējo krāsu un spīdumu, un 

noslēps pat nelielu skrāpējumu pēdas.
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INTENSĪVS KRĀSAS NOŅĒMĒJS, 
KRĀSOŠANAI BEZ SLĪPĒŠANAS

Interjeram

309100106

Koncentrēts produkts ar divu veidu 
pielietojumu. 1.Tas sagatavo sienas 
krāsošanai. Produkts kārtīgi attīra un 

attauko sienas, aiztaupot laiku to 
beršanai ar smilšpapīru. 2.Tas ļoti ātri 

un ļoti viegli notīra nokrāsoto sienu 
netīrumus. Produkts noņem pirkstu 
nospiedumus, nikotīna traipus u.c.

TAPEŠU NOŅĒMĒJS

Interjeram

308050106

Tapešu noņemšana vairs nesagādās 
grūtības! HG tapešu noņēmējs ir īpaši 

koncentrēts produkts, kurš satur 
spēcīgas vielas un spēj izšķīdināt 

jebkura veida tapešu līmi, ļaujot tapetes 
noņemt bez piepūles.

UNIVERSĀLAIS INTERJERA 
TĪRĪTĀJS

Interjeram

148050141

Viegli notīra netīrumus, taukus, pirkstu 
nospiedumus un citus traipus no 

dažādām virsmām, ieskaitot 
plastmasu, dažādus sintētiskus 

materiālus, MDF un lakotas virsmas.
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CEPEŠKRĀSNS UN GRILU 
ATJAUNOŠANAS KOMPLEKTS

Kamīniem, cepeškrāsnīm, griliem

592006106

Cepeškrāsns un grilu atjaunošanas 
komplekts ļaus jūsu cepeškrāsnij, 

grilam un cepešpannām izskatīties kā 
jaunām. Īpaši spēcīgais tīrīšanas gēls, 
kuru uzklāj ar komplektā esošo birstīti, 

noņem pat visgrūtāk noņemamos 
traipus. Tas jums nodrošinās efektīvu 

piedegušo traipu noņemšanu.

SKURSTEŅU TĪRĪŠANAS PULVERIS

Kamīniem, cepeškrāsnīm, griliem

432050141

Ātri un viegli iznīcina uzkrājušos 
sodrējus un novērš skursteņu 

aizdegšanos, kā arī iztīra kamīna 
kurtuvi. Kamīnā vai apkures katlā jābūt 

spēcīgai liesmai. Iemetiet kurtuvē 2 
tējkarotes ar HG skursteņu tīrīšanas 
pulveri. Pārējo darbu paveiks pats 

produkts.

CEPEŠKRĀSNS UN GRILA 
TĪRĪTĀJS

Kamīniem, cepeškrāsnīm, griliem

138050141

Ātri un pamatīgi notīra piedegušos 
taukus un traipus no cepeškrāsns un 
grilu virsmām. Lai panāktu labāku HG 

Krāsns un grila tīrītāja efektu ieteicams 
tīrāmo virsmu nedaudz uzsildīt.
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ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU 
TĪRĪTĀJS

Ādas izstrādājumiem

173030141

Maigs ūdens bāzes produkts, kas 
paredzēts anilīna un dabīgās ādas 

izstrādājumu tīrīšanai. HG Ādas 
izstrādājumu intensīvais tīrītājs dziļi 
iztīra ādas poras un sagatavo virsmu 
pirms HG Ādas izstrādājumu tīrītāja 4 

vienā uzklāšanas. 

 ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU TĪRĪTĀJS / 
AIZSARGSLĀNIS 4 IN 1

Ādas izstrādājumiem

172034141

Speciāli radīts produkts, lai koptu 
anilīna un dabīgās ādas virsmas. Tas ir 
ūdens bāzes produkts, kas tīra un baro 
ādu, kā rezultātā tā atgūst elastību  un 

tiek pilnībā aizsargāta pret jauniem 
netīrumiem un traipiem.

KAMĪNU UN KRĀSNIŅU 
STIKLU TĪRĪTĀJS

Kamīniem, cepeškrāsnīm, griliem

431050141

Ātri un efektīvi notīra dažādus 
piedegušus netīrumus, tādus kā 

sodrējus, taukus un darvu no kamīnu 
stikliem. HG kamīnu un krāsniņu stiklu 

tīrītājs arī noder sodrēju tīrīšanai no 
ķiegeļiem.
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PUTEKĻUSŪCĒJU GAISA 
ATSVAIDZINĀTĀJS

Nepatīkamām smakām

170030106

Putekļu sūcēja lietošanas laikā, 
netīrumi sakrājas putekļu maisā vai 
putekļu tvertnē. Tie izraisa putekļu 

sūcēja nepatīkamo un kodīgo smaku. 
Putekļu sūkšanas laikā, gaiss cirkulē 

gar iesūktajiem netīrumiem. Tas ir 
iemesls, kādēļ putekļu sūcējs sāk 
reproducēt nepatīkamu un kodīgu 

smaku. Mājdzīvnieku spalvas ir izteikts 
avots no kā parasti rodas šīs 

nepatīkamās smakas, pat ja pēc katras 
putekļu sūkšanas reizes jūs iztīriet 

tvertni vai putekļu maisu. 

LĪDZEKLIS SMAKU LIKVIDĒŠANAI 
NO VIRSMĀM

Nepatīkamām smakām

441050141

Īpaši izstrādāts bioloģiskai nepatīkamu 
smaku novēršanai. Tā vietā, lai 

nomaskētu nepatīkamās smakas, šī 
līdzekļa sastāvā esošie dabiskie enzīmi 

un mikrobi efektīvi iznīcina grūti 
izkliedējamas smakas, neitralizējot to 

avotus, lai nepatīkamā smaka vairs 
neatgrieztos.

GAISA ATSVAIDZINĀTĀJS

Nepatīkamām smakām

446040106

Nekaitīgs uz ūdens bāzes veidots augu 
ekstrakts, tā vietā, lai maskētu 

nepatīkamas smakas, kuras veidojas, 
piemēram, cepot zivis, vārot Briseles 

kāpostus, smēķējot, utt. - līdzeklis ātri, 
droši un efektīvi neitralizē 

visnoturīgākās smakas, aiz sevis 
atstājot tīru un svaigu gaisu.
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MATRAČU 
ATSVAIDZINĀTĀJS

Nepatīkamām smakām

635050106

Paredzēts regulārai un ērtai matraču 
atsvaidzināšanai. Šis līdzeklis nevis 
nomaskē nepatīkamo aromātu, bet 

iznīcina nepatīkamās smakas avotu un 
nodrošina svaigu, higiēnisku aromātu. 
Regulārai matrača atsvaidzināšanai un 

nepatīkamu smaku likvidēšanai. 
Darbojas uz īpašu enzīmu un 

mikroorganismu bāzes. 

APAVU ATSVAIDZINĀTĀJS

Nepatīkamām smakām

652025100

Īpaši izstrādāts, lai efektīvi novērstu 
sviedru smaku apavos, piešķirot tiem 

svaigu aromātu uz ilgu laiku. Piemērots 
visa veida apaviem, sporta apaviem un 

kedām. Neitralizē sviedru smakas. 
Piemērots visa veida apaviem un 

sporta apaviem

LĪDZEKLIS SMAKU LIKVIDĒŠANAI 
NO TEKSTILIZSTRĀDĀJUMIEM

Nepatīkamām smakām

429040106

Nekaitīgs augu ekstrakts, kas veidots 
uz ūdens bāzes. Tā vietā, lai nomaskētu 

nepatīkamās smakas, līdzeklis 
izšķīdina nepatīkamo smaku 

molekulas. Vairs nav nepieciešams 
mazgāt drēbes, kuras vēl nav netīras, 

tikai tādēļ, ka tās ir piesūkušās ar 
nepatīkamām smakām, kā rezultātā 

nav nepieciešams tās nest uz ķīmisko 
tīrītavu. Pateicoties šim līdzeklim 

ietaupīsiet apģērba mazgāšanas un 
ķīmiskās tīrīšanas izmaksas! 
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BALTĀS VEĻAS MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS BALTĀKS PAR BALTU

Apģērbiem

407050106

Saules gaismā balts apģērbs var kļūt 
dzeltens, vairākkārt mazgājot tas var 

kļūt pelēks un mazgājot to ar 
krāsainiem apģērbiem, tas var mainīt 
krāsu. HG Baltās veļas mazgāšanas 
līdzeklis baltāks par baltu novērš un 

pasargā balto apģērbu no krāsas 
maiņas. Ja vēlaties, lai apģērbs 

saglabātu balto krāsu vai kļūtu vēl 
baltāks, tad šis HG produkts ir 

piemērots tieši jums!  

ĪPAŠI SPĒCĪGSBALTĀS VEĻAS 
MAZGĀŠANAS UN TRAIPU 

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

Apģērbiem

365050100

Saules gaismā balts apģērbs var kļūt 
dzeltens, vairākkārt mazgājot tas var 

kļūt pelēks un mazgājot ar krāsainiem 
apģērbiem, tas var mainīt krāsu. Tas 

ātri kļūst netīrs un uzņēmīgs pret 
traipiem.  

VEĻAS MAŠĪNAS NEPATĪKAMO 
SMAKU NOŅĒMĒJS

Nepatīkamām smakām

657055106

Nepatīkamo smaku izraisa tauku, 
šķidro mazgāšanas līdzekļu un veļas 
pulveru nogulsnes, kas nosēdušās uz 

filtriem, gumijas blīvēm un 
novadcaurulēs. HG Veļas mašīnas 

nepatīkamo smaku noņēmējs efektīvi 
noņem šīs nogulsnes un nodrošina 
ilgstošu svaigu aromātu jūsu veļas 

mašīnā.
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UNIVERSĀLS,  ĪPAŠI SPĒCĪGS 
TRAIPU TĪRĪTĀJS

Apģērbiem

324050141

Līdzeklis ar aktīvo skābekli ir universāls 
traipu noņēmējs, kas noņem pat 

visnoturīgākos traipus, piemēram, 
zāles, sarkanvīna, kafijas, tējas, mērces 

un ēdiena traipus. Ar aktīvā skābekļa 
palīdzību, produkts var izņemt arī 

nepatīkamas smakas, kas ir iesūkušās 
dziļi šķiedrās. Šo produktu var izmantot 
gan baltiem, gan melniem apģērbiem.  

BALTĀS KRĀSAS 
ATJAUNOTĀJS DRĒBĒM

Apģērbiem

275030100

Ja baltā veļa ir mainījusi savu krāsu, jo 
kāds no mazgātajiem apģērbiem nav 

bijis krāsas noturīgs? Nekādu 
problēmu! HG Baltās krāsas atjaunotājs 
drēbēm piedāvā jums iespēju atjaunot 

jūsu apģērba krāsu. 
Šis produkts ir piemērots gan 

mazgāšanai ar rokām, gan veļas 
mašīnā. Tāpat to var izmantot smalku 

audumu mazgāšanai, piemēram, vilnai. 

MELNĀS VEĻAS MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS MELNĀKS PAR MELNU

Apģērbiem

180050100

Šis līdzeklis melnu izbalējušam 
apģērbam ļaus atgūt tā sākotnējo 
krāsu. Produkts novērš apģērba 

savelšanos. Ja melnie vai tumšie 
apģērbi netiek mazgāti atsevišķi no 
pārējās veļas, apģērba krāsa ar laiku 

izbalēs. 
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SPILVENU MAZGĀŠANAS 
LĪDZEKLIS

Apģērbiem

672050100

Pēc ilgākas lietošanas spilveni zaudē 
savu svaigumu un uz tiem parādās 

dažāda veida traipi, visbiežāk dzeltenā 
krāsā, kurus izraisa siekalu, sviedru, 

ķermeņa krēmu, matu želejas vai 
kosmētikas paliekas. Mazgājot 

spilvenus ar parastajiem mazgāšanas 
līdzekļiem šī problēma netiek novērsta, 

vai arī tiek novērsta tikai daļēji. HG 
spilvenu mazgāšanas līdzeklis ir ideāli 
piemērots spilvenu higiēniskai tīrīšanai 

un baltās krāsas atjaunošanai. 

VEĻAS NEPATĪKAMU 
SMAKU NOŅĒMĒJS

Apģērbiem

671050100

Veļai pēc mazgāšanas saglabājas 
nepatīkams aromāts, ja tā ir atradusies 

pārāk ilgu laiku mitrumā vai arī nav 
kārtīgi izžāvēta. Piemēram, sasvīdis 

apģērbs, kurš pārāk ilgi ir atradies veļas 
kastē vai sporta somā, vai arī palicis 

veļas mašīnā pārāk ilgu laiku pēc veļas 
izmazgāšanas. 

KRĀSAS ATJAUNOTĀJS 
KRĀSAINAI VEĻAI

Apģērbiem

276030100

Gadījumā, ja apģērbs ir mainijis krāsu 
mazgāšanas laikā, pēc iespējas ātrāk 
apstrādāts ar HG Krāsas atjaunotāju 

krāsainai veļai. Iesakām pēc 
mazgāšanas reizes, kuras laikā 

apģērbs ir mainījis savu krāsu, neļaut 
apģērbam izžūt, bet uzreiz izmantot HG 

Krāsas atjaunotāju krāsainai veļai.
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NEPATĪKAMU SMAKU NOŅĒMĒJS 
SPORTA APĢĒRBAM

Apģērbiem

133050141

Sporta apģērba nepatīkamo smaku, 
kuru izraisa svīšana sportošanas laikā 
vai ilgstoša apģērba atstāšana sporta 

somā, veļas kastē vai veļas mašīnā, nav 
iespējams likvidēt ar parastu veļas 

mazgāšanas līdzekli. Šīs nepatīkamās 
smakas tiek novērotas tieši pēc 

izmazgātā apģērba izgludināšanas vai 
apģērba nēsāšanas laikā. HG 

Nepatīkamu smaku noņēmējs sporta 
apģērbam ir īpaši efektīva formula, kas 
likvidē nepatīkamo smaku molekulas, 

kuras ir iesūkušās dziļi apģērba 
šķiedrās.

TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU 
AIZSARGLĪDZEKLIS PRET ŪDENI

Apģērbiem

175030106

Efektīvs un viegli lietojams līdzeklis 
dažādu tekstilizstrādājumu aizsardzībai 
pret ūdeni, eļļu, taukiem un netīrumiem. 

Pateicoties šī produkta spēcīgajām 
ūdeni atgrūdošajām īpašībām, tas 
pasargās audumus arī no tauku, 
mērces, vīna u.c. traipiem – tos 

pavisam viegli varēs notīrīt ar parastu 
mitrumu uzsūcošu salveti! 

SVIEDRU UN DEZODORANTA 
TRAIPU TĪRĪTĀJS

Apģērbiem

634025141

Sviedri un dezodorants var izraisīt īpaši 
noturīgus dzeltenus traipus uz auduma. 

Šos traipus nav iespējams noņemt ar 
parastiem veļas pulveriem vai traipu 

tīrītājiem. HG Sviedru un dezodoranta 
traipu tīrītājs ir efektīvs līdzeklis, kas 

kvalitatīvi spēj iztīrīt šāda veida traipus. 
Tas ir piemērots gan baltiem, gan 

krāsainiem apģērbiem. 
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SUDRABLIETU SPODRINĀŠANAS 
KRĒMS

Juvelierizstrādājumiem

491015106

Ideāls līdzeklis apsūbējošu sudrablietu 
tīrīšanai. Satur īpašas pulējošas 

sastāvdaļas, kas likvidē apsūbējumu un 
atjauno virsmas agrāko spīdumu. 

Krēms nesatur abrazīvas daļiņas, tādēļ 
ar to droši var tīrīt visu veidu sudraba 

izstrādājumus.

PULIERIS SUDRABAM

Juvelierizstrādājumiem

294005106

Ar šo produktu lieliski var izlabot 
bojājumu pēdas cietajā sudrabā, kā 

piemēram skrāpējumus vai gravēšanas 
kļūdas. Šo līdzekli var izmantot arī 

sudraba rakstiem, kuri izgatavoti no 
vara, bronzas, misiņa un niķeļa. 

KOŠĻĀJAMO GUMIJU 
TĪRĪTĀJS

Apģērbiem

158020100

Produkts ir paredzēts košļājamo gumiju 
noņemšanai no dažāda veida virsmām. 
Līdzeklis sasaldē pielipušo košļājamo 
gumiju, kā rezultātā tā kļūst cieta un ir 

viegli nokasīt nost.  
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ZELTLIETU SPODRINĀŠANAS 
KRĒMS

Juvelierizstrādājumiem

436005106

Šis līdzeklis noņem skrāpējumus no 
zelta juvelierizstrādājumiem un atjauno 

to spīdumu. Bieži vien zelta 
juvelierizstrādājumi zaudē spīdumu, 
tāpēc, ka zelts ir mīkstais metāls un 

uzņēmīgs pret skrāpējumiem. Šie 
skrāpējumi lauž gaismas starus, kā 

rezultātā tiek samazināts zelta 
spīdums vai arī pazaudēts pilnībā.

MASĪVKOKA DĀRZA MĒBEĻU 
ATJAUNOTĀJS (AEROSOLS)

Dārzam

304050106

Īpaši izstrādāts, lai apkoptu un 
aizsargātu masīvkoka dārza mēbeles. 
Tas padziļina dārza mēbeļu krāsu un 

izceļ dabisko mirdzumu. Laikapstākļu 
ietekmē masīvkoks izbalē un kļūst 
pelēks. Šis līdzeklis palīdz ātri un 

vienkārši novērst pelēko efektu un 
atgriež masīvkoka mēbeļu dabīgo 

nokrāsu, kā arī padara tās 
ūdensnecaurlaidīgas. 

JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU 
TĪRĪŠANAS VANNIŅA

Juvelierizstrādājumiem

437030106

Saskarē ar ādu un ādas taukiem 
juvelierizstrādājumi pēc kāda laika 

kļūst blāvi un netīri. Ādas tauki pievelk 
arī citus netīrumus, kā rezultātā 

juvelierizstrādājumi izskatās netīri. HG 
juvelierizstrādājumu tīrīšanas vanniņa 
ātri un efektīvi notīra šos netīrumus, kā 
rezultātā rotaslietas kļūs spīdīgas un 

tīras.



42

SŪNU UN AĻĢU NOŅĒMĒJS

Dārzam

181100106

Notīra pelējumu, aļģes, ķērpjus no 
bruģa, celiņiem, sienām, jumtiem, 

žogiem un terra kotta puķu podiem u.c. 
Pēc tīrīšanas tīrītā vieta būs tīra 36 

stundu laikā. Tīrīšanas līdzeklis iekļūst 
dziļi virsmā, nodrošinot, ka nevēlamie 
augi neataugs tuvāko mēnešu laikā.

MASĪVKOKA IZSTRĀDĀJUMU 
KRĀSAS ATJAUNOTĀJS

Dārzam

292075106

Izmantojot šo līdzekli masīvkoka dārza 
mēbeles un citi masīvkoka priekšmeti, 
kuri pakļauti laikapstākļu negatīvajai 
ietekmei, atgūs to dabisko izskatu, 

novēršot blāvo pelēcīgo nokrāsu. Pēc 
tam lietojiet HG Dārza koka mēbeļu 

pulieri, lai aizsargātu koku un atgūtu tā 
dabisko, mājīgo izskatu.  

BRUĢA TĪRĪTĀJS

Dārzam

183100106

Ļoti koncentrēts līdzeklis, kas speciāli 
radīts bruģakmens un betona flīžu 

celiņu tīrīšanai.
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VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJS

Automašīnām

231050106

Tīra ātri un viegli, neatstājot švīkas. HG 
vējstikla tīrītājs ir piemērots 

automašīnas ārējiem logiem un salona 
iekšējiem logiem, kā arī var izmantot 

laivām un plastmasa logiem. 

AUTO TEKSTILA SALONU 
TĪRĪTĀJS

Automašīnām

159050106

Īpaši izstrādāts automašīnu, laivu un 
treileru tekstila salonu tīrīšanai.  

AUTO ŠAMPŪNS AR VASKU

Automašīnām

238100106

Ultramoderns automašīnas tīrīšanas 
līdzeklis, kas izceļas ar īpašu spīdumu 
un uzlabotu aizsardzību. Pateicoties 

līdzeklī esošajām vaska sastāvdaļām, 
automašīnas mazgāšanas laikā, tā tiek 

pārklāta ar vaska aizsargslāni. 
Vienlaicīgi nomazgājot un aizsargājot 

automašīnu. Tas arī atvieglo 
automašīnas slaucīšanu un nodrošina, 

ka tā būs tīra ilgāku laiku.
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AUTO PANEĻU TĪRĪTĀJS 
SPĪDĪGS

Automašīnām

536040106

Līdzeklis ar spīdīgu efektu tīra un 
aizsargā visa veida plastmasu, gumiju, 

vinilu un ādu, tāpēc tas ir ideāli 
piemērots, lai pilnīgi uzkoptu visu 

automašīnu, ieskaitot, paneli, durvju 
polsterējumu un dekoratīvās līstes. 
Līdzeklim ir svaigs aromāts un tas ir 

ātri un ērti lietojams. 

AUTO DISKU TĪRĪTĀJS

Automašīnām

154050106

Viegli noņem noturīgus netīrumus, 
taukvielas, eļļu un bremžu putekļus no 

automašīnu diskiem. Šo līdzekli var 
izmantot arī plastikāta disku uzliku 

tīrīšanai.

AUTO PANEĻU TĪRĪTĀJS 
MATĒTS

Automašīnām

537040106

Līdzeklis ar matētu efektu tīra un 
aizsargā visa veida plastmasu, gumiju, 

vinilu un ādu, tāpēc tas ir ideāli 
piemērots, lai pilnīgi uzkoptu visu 

automašīnu, ieskaitot, paneli, durvju 
polsterējumu un dekoratīvās līstes. 
Līdzeklim ir svaigs aromāts un tas ir 

ātri un ērti lietojams.
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INSEKTU TĪRĪTĀJS

Automašīnām

239050106

Insektu paliekas uz automašīnas 
pārsega, bampera un vējstikla ir ļoti 

grūti vai pat neiespējami notīrīt 
automašīnas mazgāšanas laikā. Beržot 

ar sūkli vai birsti var tikt sabojāta 
automašīnas krāsa. Līdzeklis ir drošs 

visiem automašīnas virsbūves veidiem. 
Piemērots arī motocikliem, 
motorolleriem un ķiverēm.



Izplatītājs: SIA “LIC GOTUS”
Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tālr. +371 67556949
Mūkusalas iela 29, Rīga, LV-1004, Tālr. +371 28005559

www.facebook.com/HGLatvija 
www.licgotus.lv 
www.egotus.lv


