
 שמסרב מבורג או חלוד ממנעול הדלת, של החורקים מהצירים סובל בעלן אם
 משחרר לעומק, חלודה הממיס מיוחד תרסיס זהו סוב. סנו לו תני - להפתח

תפוסים. מתנת ומנגנוני חלודים, ב*אם^ירים
ל (סנו ץי  מונעת כפעולה בו להשתמש ומומלץ קיימת לבעיה כפתרון ביותר סוב

 במוסכים, מהציוד נפרד בלתי חלק ומהווה מכונית ובכל בית בכל הואץזימי
 חרושת ובתי מלאכה בתי
בעיות בלי מסתובב... שזה ותראי סנוסוב קחי

מצירים! סובל בעלך

הגבוהים לחלונות להגיע לו עזרי
סולם לו תני מאוד: פשוט איך?
 משטחי ברזים, מראות לניקויזןלונות סנו מבריקןשל רעיון זה חלונות סנו

רחלונית נוונירוסטת-ט אמאייל פורמיקה,  קולט מרשת השומן את גם ג̂ס
 את הטלויזיה, את התנור, שליד החרסינה את המקרר, את יבריק האדים,
ועוד. ועוד הרכב חלונות

 ניקוי המבטיחים ואלכוהולים ממיסים של מיוחדת תערובת מכיל חלונות סנו
 ובקלות ביעילות והברקה

בהצלחה!

אותה! תזניח אל
4ו^ שלו המכונית את אוהב אתה  לוח מסגרת את לה הורסת צקשמש9

סנו5נלס תיפחסנו לא למה בעיה. השעונים.  מעולים ניקוי חומרי מכיל פלסט ן
 לחריצים החומרים חודרים קל תעיס-נניסוס עדין ריח לו ויש וסיליקונים

 מבריק מראה לפלסטיק ומשווים סדקים והווצרות התיבשות מונעים הקטנים
ובריא.

 והוא במכונית, הגומי וחלקי הדלתות המושבים לריפוד גם מצויין פלסט סנו
 ובגן, במרפסת בסלון וסקאי פלסטיק רהיטי ומבריק מחדש בבית: ביותר חיוני

 וארנקים. לתיקים חי• ־מראה ומעניק
חדשים לחיים מתעורר והפלסטיק מנגבים... מרססים...

לזכור טוב לדעת טוב
תועלת יותר המוצר מן תפיקי השימוש הוראות על שתקפידי ככל .1
 אש בקרבת רטובים, במקומות ומזון, בגדים בארונות תרסיסים לאכסן אין .2

ילדים. של ידם מהישג להרחיק יש חום. מקור כל או
 נתבי הבית ובאחזקת בניקיון הקשורה כלשהי בעיה ומתעוררת במידה .3

שאלה, לכל לענות נשמח .61211 תד. בע־מ ברונוס למפעלי
טובה. ועצה הערה כל ולקבל

ובאחזקת בניקיון יום־יום לן יסייע הוא זה. עלון לשמור בדאי .4

נסתר. במקום הצבע יציבות את לבדוק יש השימוש לפני חשוב!

?לשמור! כדאי ה עי ב ה ה סו מ חי .1ל!
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