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e outros equipamentos cerâmicos
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A gama completa
para reparar e manter

cozinhas e casas de banho

As cozinhas e as casas de banho são hoje em
dia os compartimentos mais usados nas nos-
sas casas. Os males resultantes do desgaste e
quebras não só diminuem o seu valor como
causam desconforto.

Nosso programa de restauro e conservação
oferece-lhe uma extensa variedade de produ-
tos que o ajudam a minorar estes problemas.
Das reparações menores ao cuidado diário,
encontrará o produto certo projectado a pensar
em si.

Não necessita de ser um especialista
para executar reparações económicas

e profissionais



Cramer Repair-Kit

para reparações profissionais em cerâmica,
esmalte, e superfícies acrílicas

Para reparações provocadas pelos danos cau-
sados pelo impacto (quebras e lascas) em la-
vatórios, fogões, bases de chuveiro e
banheiras com superfícies esmaltadas, super-
fícies cerâmicas (porcelana) e acrílicas.

O kit permite aplicações para até cinco
reparações de tamanho médio:
2 Componentes: o composto de enchimento
com endurecedor, espátula, lixa para alisar su-
perfícies cerâmicas, esmalte e acrílicas, pulve-
rizador (spray) para acabamento final.

Reparações profissionais e económicas, com
resultados fáceis e perfeitos.



Passos fáceis
para reparações perfeitas

Certificar-se que a área
danificada está limpa,
seca e livre de gordura.
Remover as peças par-
tidas e a oxidação de
todos os componentes.

Misturar muito bem o
composto de enchi-
mento com o endure-
cedor. Espalhar
uniformemente a mis-
tura com a espátula.

Deixar secar durante
30 minutos.
Alisar a superfície com
a lixa, e remover com-
pletamente areias e
poeiras.

Aplicar o pulverizador
na superfície tratada...

… pronto!



Touch-up Stick

para reparar pequenos defeitos,
falhas e arranhões

O stick touch-up da Cramer permite corrigir pe-
quenos defeitos rápida e economicamente.
Projectado para cerâmica, esmalte, acrílico,
superfícies lacadas brilhantes, mate, e
envernizadas.

O stick touch-up é um composto único de en-
chimento e simultaneamente acabamento fi-
nal. Consequentemente é ideal para pequenas
reparações em danos causados por impacto,
riscos, falhas de tinta, esmalte, cerâmica sani-
tária e de cozinha, electrodomésticos, tampos,
etc.

Do mesmo modo, pode corrigir ou substituir fa-
lhas de tinta.



Laca durável e termo-resistente de reparação,
coadunada com os padrões da indústria. Pro-
jectada para corrigir e envernizar superfícies
esmaltadas e mate, na cozinha e casa de
banho.

Com o Spray esmalte-cerâmico da Cramer, po-
demos recondicionar facilmente aquecedores,
radiadores de calor, caldeiras, revestimentos,
frigoríficos, máquinas de lavar e acessórios, ou
aplicar uma nova cor.

Este produto é somente à prova de salpicos
(não é à prova de água). Não utilizar nos reves-
timentos de paredes, ou chão.

Ceramic-Enamel Spray

para lacar superfícies esmaltadas
e mate



Bath-Rubber

remove manchas resistentes,
riscos e oxidação

Conhece o problema: marcas de tinta, resíduo
calcário, riscos e manchas resistentes em ba-
nheiras e bases de chuveiro, louça sanitária,
fogões, réguas, rodapés e pavimentos.

Normalmente, os produtos comuns de limpeza
não removem estes resíduos, ou causam da-
nos e descoloração do material.

O Bath-Rubber ajuda-o a eliminar estes proble-
mas. A composição do Bath-Rubber permite
remover completamente os depósitos sem ar-
ranhar as superfícies esmaltadas ou
cerâmicas.



para superfícies cerâmicas esmaltadas

remove

o calcário acumulado
nas banheiras , lou-
ça sanitária em ge-
ral, e caldeiras.

remove

o resíduo calcário e
adesivo, assim como
manchas resistentes
em revestimentos
cerâmicos.

remove

as manchas nas
juntas.

remove

os riscos provocados
por metais abrasivos
em louça sanitária.

� uso fácil
� altamente eficaz
� limpeza completa

sem riscar



Email-Star

polimento fino para superfícies delicadas como
porcelana, esmalte, cromados e aço inoxidável

A maioria dos produtos de limpeza no mercado
contém ácidos fortes para remover os depósitos
do calcário. No entanto, a superfície do esmalte
não é resistente ao uso prolongado e aos
produtos ácidos. Os produtos de limpeza que
contêm areia podem também causar danos.

O Email Star da Cramer foi projectado para o uso
diário, e não contém ácidos. Limpa através da
combinação correcta de um detergente com um
componente especial de polimento. Calibrado
para a dureza exacta da cerâmica e superfícies
esmaltadas, calcário, descoloração e manchas
resistentes são facilmente removidas sem corro-
são da superfície.

Amigo do Ambiente - livre de ácidos



environmently safe - acid free

Acryl-Star

composto de limpeza e polimento para super-
fícies acrílicas, poliéster e fibra de vidro

Até agora, havia necessidade de dois produtos
diferentes para a limpeza e manutenção diária
das superfícies acrílicas, para remover os riscos
e o baço causado pelo desgaste. A composição
avançada do composto de limpeza e polimento
Acryl Star satisfaz a resolução de tais problemas.

Limpeza e cuidado: O Acryl Star da Cramer remo-
ve a descoloração, desgaste e depósito de calcá-
rio sem riscar. A técnica de limpeza é baseada na
combinação do detergente certo com um com-
posto especial de polimento. Os pequenos arra-
nhões também serão removidos.

Riscos, desgaste e pequenos arranhões: Usar o
produto não diluído com um pano macio para
conseguir um acabamento brilhante.



FUGI Kit

Ferramenta para remover
e aplicar silicone

O Fugi Kit vai ajudá-lo a encontrar superfícies
limpas e faz uma vedação duradoura.

• Faca, com dois tipos de lâminas, para remo-
ver o material antigo, como silicone.

• Moldes, com 16 ângulos diferentes, permi-
tem produzir passo a passo o efeito deseja-
do sem recorrer a limpezas posteriores

Não precisa de mais nada para aplicar vedan-
tes e silicone. Com este processo irá verificar
uma melhor adesão do produto para além de
prevenir que a moldura a realizar adquira ou-
tras formas indesejadas. No caso de não con-
seguir uma aplicação perfeita, é possível,
remover partes isoladas, sem ter que remover
todo o resto do material aplicado.



Resultados profissionais em
apenas 3 passos

Remova o antigo silicone com

a lâmina de serrar.

O que restar nos azulejos ou

outra superfície lisa pode ser

removido com a lâmina de ra-

spar.

Escolha a forma que quer dar

à linha de silicone. Assegu-

re-se de que ambos os cantos

tocam ambas as superfícies.

Pressione levemente o FUGI

e faça-o deslizar.

Aplique o silicone. Uma vez

que já não precisa de se

preocupar com mais nada,

trabalhe apenas na aplicação

passo a passo, fazendo ape-

nas pequenas distâncias.

.... Está pronto!

Sem disfarces

Sem limpezas

Sem deixar marcas

Se necessário use o FUGI

com o guia de orientação para

o apoiar ao atravessar juntas

mais espessas.



Catálogo de cores

005

002

010

040

070

080

200

203

205

210

branco / star-white

branco acrílico 1w17

branco mate / edelweiss

branco frio

branco americano

branco europeu / branco alpino

pergamon

creme macio / soft cream

biscuito

marfim indiano

Cores Sanitárias Standard

Acertos de cor exactos não estão garantidos



250

480

500

621

650

710

740

850

cores sanitárias

bege bahama

caril

rosa celeste

azul claro / crete

azul bermuda

verde água

verde musgo

cinza prata / cinza manhattan

Vista geral das cores mais utilizadas.

Contacte-nos para outras disponibilidades.

220

222

amêndoa / osso

jasmim mate



A CRAMER é uma empresa Alemã, altamente
especializada no fabrico de produtos de
reparação e de manutenção, cuja a aplicação
se destina a vários tipos de produtos, mas so-
bretudo ao mercado de artigos sanitários.
Dispomos de produtos em todas as cores
sanitárias standard, que reparam na perfeição
pequenos danos e estragos que podem ocor-
rer no uso diário ou em resultado de algum aci-
dente. Os excelentes resultados obtidos com
os nossos produtos baseiam-se no nosso con-
tinuo compromisso de qualidade nos materiais
escolhidos.
Os nossos produtos são actualmente exporta-
dos para mais de 30 países.

www.cramer-gmbh.de

Sobre Nós

CRAMER GmbH
chem.-techn. Erzeugnisse
Salzstraße 8 A
D-85622 Feldkirchen bei München

E-Mail: info@cramer-gmbh.de

Distribuidor para Portugal:
MBC - Mabacozi, Lda
Rua Damião de Gois, 411
4050-228 Porto

Telefone: +351 22 502 64 28
Telefax: +351 22 502 64 52

E-Mail: comercial@mbc.pt
www.mbc.pt


