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CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ÎN 

CONSTRUCȚII 

Curățarea și întreținerea sunt aspecte 
importante în domeniul construcțiilor. Nu 
doar murdăria evidentă trebuie îndepărtată, 
este important să ținem cont și de curățarea 
suprafețelor care trebuie efectuată înaintea 
unor etape de lucru, cum ar fi vopsirea sau 
lipirea.  

Curățarea joacă, de asemenea, un rol 
important atunci când vine vorba de 
întreținere și reparații. Multe defecte sunt 
cauzate de murdărie și depuneri, care sunt 
adesea în locuri inaccesibile. Cu agentul de 
curățare potrivit puteți preveni aceste 
defecte. 

În această broșură găsim produse pentru 
curățarea diferitelor suprafețe, produse de 
curățare pentru mentenanță și reparații dar 
și produse pentru curățarea mâinilor. 

 



 

  
CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR 

Praful, uleiurile, grăsimile, adezivii, bitumul, dar și lacurile și vopseaua sunt contaminări tipice 
de suprafață în domeniul construcțiilor. În plus, avem de-a face cu un număr mare de 
suprafețe diferite, toate având proprietăți de curățare diferite. Metalul, lemnul, plasticul și 
substraturile minerale sunt foarte diferite unele de altele, iar un produs de curățare care obține 
rezultate bune, de exemplu, pe aluminiu poate provoca daune mari lemnului sau PVC-ului... 

Deci, cum găsește un meseriaș produsul de curățare potrivit pentru o anumită aplicație? 

Am creat în acest scop un tabel de ansamblu, în care puteți vedea dintr-o privire pentru ce 
tipuri de murdărie și pentru ce suprafețe sunt potrivite curățătoarele noastre BERNER. De 
asemenea, menționăm cu ce materiale sunt incompatibili agenții noștri de curățare. Deci, ești 
mereu pe partea curată și în siguranță. 

Murdărie și praf                                                    

Marker permanent 

Reziduuri de lac și vopsea                                                    

Reziduu de adeziv 

Silicon și    

reziduu de ceară 

Gudron                                               

Ulei și grăsimi                                                   

Îngrijire                                               

Fără reziduuri                                             

Policarbonat                                                    

Ecrane                                                    

Materiale plastice                                                    

Efect de curățare                                                    

Lac                                                    

Incompatibilitate                                                   

Spumă de 

curățare 

3D 

Efect de curățare                                                    

Curățare 

aluminiu 

și PVC 

Curățitor 

suprafețe 

din inox 

Soluție de 

curățat 

universală 

399448 

500 ml                                                    Art.Nr. 

Cantitate/conținut                                                    

Proprietăți                                            

Recipient                                               

013792 

400 ml                                                    
032988 

400 ml                                                    

084839 

30 buc                                                    

Curățare 

oțel 

inoxidabi

Substanță  

îndepărtat  

graffiti 

Acetonă Detergent 

universal 

 

Degresant 

special 

Soluţie de 

îndepărtat  

silicon 

407956 

500 ml                                                    

084416 

1 l 

366156 

5 l 
407948 

500 ml                                                    

014795    

1 l 

413343 

500 ml                                                    

022399 

5 l 
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► Îndepărtarea grăsimilor, prafului, murdăriei și 

adezivilor 

► Spumă inovatoare tridimensională 

► Curățare ușoară și rapidă 

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR 

Spumă de curățare 3D 

Un singur produs pentru toate suprafețele 

Nu lasă pete pe lemn sau țesături          

 

Fără reziduuri pe sticlă          

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Potrivit în special pentru curățarea geamurilor 

► Rezultate excelente și pe textile, materiale plastice, 

lemn vopsit, aluminiu sau oglinzi 

 

Art.-Nr. 399448   500 ml 

          

 

VIDEO! 
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► Spumă multifuncțională cu agenți de curățare și degresare 

puternici 

► Spumă stabilă, fără picurare 

► Îndepărtează petele persistente precum grăsimea, uleiul și 

gudronul 

 

Spumă de curățat NSF A1 
Soluție activă de curățare 

aluminiu și PVC 

► Spuma activă curăță și îndepărtează fără efort 

particulele de murdărie, peliculele grase, reziduurile 

de grăsime și urmele de oxidare 

► Nu este agresiv la vopsele și lacuri  

► Fără silicon și AOX 

          Timp de contact mai lung - ideal pentru suprafețe 

verticale 

Aprobat pentru domeniul alimentar 

Redă strălucirea materialele plastice mătuite și 

deteriorate Curăță PVC-ul fără a-l deteriora 

Are efect antistatic și de respingere a murdăriei 

Nu atacă stratul sensibil de oxid al aluminiului 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru curățarea temeinică 

a aluminiului, PVC-ului, 

plasticului, rame de ferestre 

la interior si exterior 

 

Art.-Nr. 013792   400 ml 

          

DOMENII DE APLICARE: 

► Curăță cu ușurință toate 

piesele din sticlă, crom și 

plastic 

 

Art.-Nr. 367952   400 ml 
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Wonderclean premium 

 ► Ideal pentru suprafețe netede si vopsite 

► Mizeria și praful sunt detașate și îndepărtate 

► Previne și elimină hologramele pe vopseaua 

întunecată 

► Fără AOX 

          

Sigilează suprafața cu componente din silicon 

Curățare, îngrijire și protecție într-o singură 

operație 

Rapid, eficient, fără apă și fără tratament 

prealabil 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curăță și îngrijește toate 

suprafețele vopsite, 

aluminiu, crom, oglinzi, 

materiale plastice și lemn 

vopsit 

 

Art.-Nr. 032988   400 ml 

Soluție pentru curățat suprafețe 

din inox 

► Șervețele de curățare pentru suprafețe metalice 

► Îndepărtați fără efort petele și amprentele  

► Șervețele gata de utilizare 

► Verificat NSF  

 

Păstrează strălucirea oțelului inoxidabil 

Combină agenți de lustruire și de curățare 

Previne coroziunea și formarea petelor de apă 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru curățarea si 

lustruirea otelului 

inoxidabil, alamei, cuprului, 

cromului, aluminiului si a 

ceramicii 

 

Art.-Nr. 084839   30 buc. 

Certificare NSF 

Această certificare este relevantă în domeniul 

siguranței alimentare. Asigură că agenții de 

curățare pot fi utilizați și pe suprafețe care se 

află în zonele de procesare a alimentelor.       

 



 

  

Soluție de curățare oțel inoxidabil 

► Potrivit pentru curățarea elementelor metalice din oțel 

inoxidabil, aluminiu, oțel 

► Curățare fără efort, fără reziduuri, cum ar fi peliculă, 

pete sau amprente 

 

Finisaj lucios perfect 

Un curățitor pentru întregul proces de fabricație 

a elementelor metalice 

Uscare automată - nu necesită muncă 

suplimentară 

Asigurarea unui mediu igienic 

DOMENII DE APLICARE:                                 

Pentru curățarea elementelor metalice: 

► În procesul de fabricație 

► Pentru prezentarea componentelor 

► După asamblare și înainte de predarea finală 

 

Art.-Nr. 413343   500 ml 

          

 

Curățare inox  

Pe lângă impresia vizuală, curățarea 

asigură un mediu igienic, reduce riscul 

de accidente cu suprafețele uleioase 

sau unse și prelungește durata de viață 

a oțelului inoxidabil. Cu toate acestea, 

curățarea se poate dovedi adesea 

dificilă, deoarece agenții de curățare și 

bureții metalici provoacă zgârieturi pe 

suprafața din oțel inoxidabil.  

Dezinfectanții chimici sau înălbitorii pot 

afecta proprietățile oțelului inoxidabil, 

dacă sunt folosiți necorespunzător pun 

în pericol atât metalul, cât și propria 

sănătate. 

VIDEO! 
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DEGRESARE ȘI PREGĂTIRE 

Degresant special 

► Îndepărtează reziduurile de ulei, grăsime și murdărie 

► Fără plumb, cadmiu, acetonă, substanțe toxice și 

caustice 

► Nu conține silicon 

 

Nu are efect coroziv 

Nu atacă piesele din cauciuc și plastic 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățarea și degresarea 

sculelor, mașinilor, 

metalelor, ceramicii și a 

sticlei 

 

Art.-Nr. 407948   500 ml 

          

Detergent universal 

► Agent de curățare excelent pentru reziduuri de adeziv 

și etichete 

► Poate fi folosit ca diluant pentru multe produse Berner 

► Nu conține silicon 

  

Îndepărtează eficient urmele de grăsime, ulei și 

silicon 

Nu atacă vopselele dacă este lăsat să lucreze 

pentru o perioadă scurtă de timp 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățarea și degresarea 

suprafețelor înainte și după 

lipire sau etanșare 

► Curățarea contactelor și 

conexiunilor electrice 

 

Art.-Nr. 014795   1 l 



 

  

Spray pentru oțel inoxidabil Soluţie de îndepărtat resturi 

de silicon 
► Creează o peliculă subțire și elastică pentru o 

protecție de lungă durată 

► Înregistrat NSF-A7 ca agent de curățare pentru oțel 

inoxidabil 

► Fără fosfat, biodegradabil 

► Fără metale grele 

► Nu conține silicon și AOX 

 

► Îndepărtează reziduurile de silicon, ulei, grăsime și ceară 

► Asigură un tratament suplimentar al suprafețelor fără 

grăsimi și murdărie 

► Fără CHC, FCKW si aromatice 

► Este  compatibil cu metale, metale neferoase și materiale 

plastice 

 

Efect antistatic 

Pelicula de protecție durabilă previne 

aderență a murdăriei 

Curățare, îngrijire și protecție într-o 

singură operație 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curăță, întreține și protejează 

suprafețele din oțel inoxidabil și 

metal într-o singură operație 

 

Art.-Nr. 160366   400 ml 

          

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățare și degresarea 

înainte de lucrările de 

vopsire, lipire și 

etanșare 

 

Art.-Nr. 022399   5 l 

          

CHC  

CHC este prescurtare pentru hidrocarburi 

clorurate. S-a descoperit că acestea au un efect 

extrem de toxic asupra oamenilor. Efectele 

asupra omului pot fi următoarele: narcoză, iritații 

ale ochilor, pielii, mucoaselor și căilor respiratorii, 

afectarea ficatului și a rinichilor, afectarea 

sistemului nervos central. S-a constatat sau cel 

puțin suspectat un efect carcinogen în cazul CHC-

urilor individuale. 



 

  

Soluție de curățat cu acetonă Nitro-diluant A1 

► Dizolvarea rapidă a uleiurilor și 

grăsimilor 

► Se evaporă rapid 

► Agent de degresare pentru 

suprafețe metalice 

► Dizolvă diverse reziduuri de adeziv 

► Îndepărtează reziduurile de lac și vopsea 

► Potrivit pentru diluarea aproape tuturor vopselelor 

obișnuite 

► Pentru curățarea suprafețelor înainte de lucrările de 

lipire și etanșare 

► Putere mare de dizolvare ca produs proaspăt 

► Fără CFC  

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățarea pistoalelor de vopsea, 

cupe de vopsea, pensule și 

pentru diluarea vopselei 

 

Art.-Nr. 084415   1 l                

Art.-Nr. 243637   5 l 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru îndepărtarea murdăriei 

persistente și grăsimi 

► Pre-curățare pentru lucrări de 

vopsire, lipire  

 

Art.-Nr. 084416   1 l                

Art.-Nr. 366156   5 l 
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ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE 

Când vine vorba de întreținerea și repararea sistemelor tehnice, a mașinilor de construcții sau a echipamentelor 
electrice, fiabilitatea este o prioritate absolută. În cele mai multe cazuri, întreținerea sau reparația duce la oprirea 
utilajelor sau a benzilor de producție, acest lucru îl costă pe utilizator atât timp, cât și bani. Prin urmare, aveți 
nevoie de produse care își fac treaba în mod fiabil și să garanteze funcționalitate pe termen lung. 

Se uită adesea că unele componentele trebuie curățate și înainte de efectuarea întreținerii sau reparațiilor. În 
multe cazuri, în acest scop sunt utilizați agenți de curățare nepotriviți, care conțin apă și pot deteriora 
componentele electronice. 

Mai jos veți găsi produse de curățare din gama Berner care au fost special dezvoltate pentru utilizare în reparații, 
întreținere și service. 



 

  

Substanță pentru îndepărtarea 

desenelor graffiti 

► Eliminator special de graffiti pentru suprafețe 

neabsorbante, netede 

► Fără silicon și AOX 

 

Deosebit de eficient pe betonul dens 

Efect de curățare excelent 

DOMENII DE APLICARE: 

► Îndepărtarea vopselei, lacului și 

graffiti-urilor de pe suprafețe 

precum beton, sticlă și oțel 

 

Art.-Nr. 407956   500 ml 

          

Substanță îndepărtare etichete 

NSF K3 

► Dizolvă reziduurile de adeziv, cum ar fi benzi adezive, 

autocolante, etichete, etichete de preț, etichete de 

identificare, litere din folie, gumă de mestecat, ceară etc. 

► Compatibilitate foarte bună cu sticlă, metal, vopsea, folie, 

plastic și alte suprafețe netede 

► Nu conține silicon și AOX 

► Este înregistrat NSF K3 ca agent de curățare cu solvenți și 

de îndepărtare a adezivilor 

  

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru îndepărtarea 

eficientă a autocolantelor și 

inscripțiilor în timpul 

întreținerii și reparațiilor 

 

Art.-Nr. 367943   500 ml 
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DOMENII DE APLICARE: 

► Curățarea și întreținerea sistemelor 

electrice, cum ar fi întrerupătoare, 

plăci cu circuite imprimate, 

conectori, relee, socluri de lămpi etc. 

 

Art.-Nr. 022509   400 ml 

          

Spray aer comprimat  Spray contact Spray electronic 

► Aer comprimat puternic pentru 

îndepărtarea fără efort a prafului 

și murdăriei în timpul lucrărilor de 

service și întreținere 

► Gaz comprimat pur și uscat, fără 

solvenți 

 

► Deplasarea apei foarte 

eficientă 

► Efect anticoroziv 

► Capul de pulverizare variabil 

facilitează accesul în locuri 

greu accesibile 

 

► Respinge și elimină umezeala 

► Curăță și protejează 

► Elimină rezistența de contact 

► Îndepărtează straturile de grăsime, oxid și 

sulfuri  

► Fără silicon și AOX 

 

Rapid, eficient și fiabil 

Nu lasă reziduuri 

Previne și elimină permanent 

curenții de scurgere Poate fi înclinat până la 

30° când este utilizat 

Cap de pulverizare 360° poate 

fi folosit în TOATE direcțiile  

Pentru contacte și prize, cu 

efect de uscare 

DOMENII DE APLICARE: 

► Îndepărtarea prafului și curățarea 

componentelor electronice, 

motoarelor mecanice fine, 

tehnologiei sensibile de 

măsurare, carcase, tastaturi etc. 

 

Art.-Nr. 144239   400 m l 

          

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Eliminarea și prevenirea 

rezistenței de contact și 

interferențelor în conexiunile 

cablurilor și mufelor 

 

Art.-Nr. 407880   400 ml 

          

ÎNTREȚINERE ELECTRONICE 



 

  

CURĂȚITOR PENTRU SERVICE 

► Lubrifiant care conține PTFE cu respingere 

bună a apei 

► Elimină și previne scârțâitul  

► Reduce frecarea si uzura 

► Formează un strat de alunecare 

transparent, care nu se murdărește 

► Facilitează tragerea prin manșon a 

cablurilor de frână și a cablurilor electrice 

► Nu conduce curentul electric 

► Fără silicon, nu este toxic 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Lubrifiere permanentă și eficientă 

pentru balamale, șine, cabluri etc. 

► Aderență bună la metale, oțel, 

alamă și aluminiu 

 

Art.-Nr. 038110   400 ml 

          

Service Spray PTFE Soluție de curățat pentru service 

► Îndepărtează cu ușurință murdăria persistentă, praful de 

șlefuit, rășinile, uleiurile, grăsimile și reziduurile de 

murdărie 

► Se evaporă rapid, fără a lăsa reziduuri 

► Nu conține combustibil inflamabil 

► Corespunde recomandării BGHM 

► Fără silicon, AOX și aromatice 

  

 

Art.-Nr. 052683   500 ml 

Curățarea rapidă și 

eficientă a pieselor 

metalice și a utilajelor 

Versatil pentru reparații 

și service 

Sigur de utilizat, fără 

risc de incendiu 

BGHM  

Reprezintă asociația comerțului cu 

lemn și metal. Aceasta se 

angajează să protejeze sănătatea și 

securitatea în muncă a angajaților 

din comerțul cu lemn și metal. 
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CURĂȚITOR SPECIAL 

Produs de curățare pentru 

scurgeri B.Green 

Soluție pentru desfundat 

țevi scurgere 

Soluție de curățat ecranul  

► Dizolvă și îndepărtează amprentele 

digitale, murdăria, grăsimea, siliconul și 

praful 

► Curat rapid, fără urme, igienic  

► Compatibilitate foarte bună cu materialele 

► Face ecranele să pară mai clare și mai 

colorate 

► Fără silicon și AOX 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățarea dispozitivelor extrem de 

sensibile, cum ar fi ecranele TFT, 

sistemele de navigație, suprafețele 

smartphone-urilor, touch pad-urile și 

tastaturile 

 

Art.-Nr. 216045   250 ml 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru scurgeri înfundate de la 

chiuvete, căzi, toalete 

 

Art.-Nr. 245432   800 g 

          

► Degradarea continuă a reziduurilor 

organice în canalizare 

► Curățare cu microorganisme care 

metabolizează în mod natural murdăria 

► Valoarea pH-ului: 3,2 

► Culoare: maronie 

 

► Granulat cu curgere liberă, care în 

contact cu apa se transformă într-o 

soluție de sodă caustică puternic 

alcalină, efervescentă, care 

generează o cantitate mare de 

căldură, are proprietăți foarte bune 

de dizolvare. 

► Desfundă fără efort canalele de 

scurgere înfundate cu grăsime, păr, 

hârtie, deșeuri de bucătărie, chiar și 

cele înghețate 

 

Curățare inovatoare ecologică 

100% biodegradabil 

Fără ingrediente chimice 

corozive și nocive 

Fără ingrediente 

microplastice 

Art.-Nr. 419036   500 ml 



 

  

CURĂȚAREA MÂINILOR 

La locul de muncă, mâinile noastre intră constant în contact cu diverse substanțe precum grăsimea, 
praful, uleiul și vopseaua. Pielea noastră este o barieră naturală împotriva influențelor mediului, 
virușilor și bacteriilor. Pentru a menține acest ecran de protecție, folosirea agenților de curățare 
blânzi și îngrijirea corectă este deosebit de importantă. Pe de o parte, mâinile bine îngrijite contribuie 
la propria noastră bunăstare la locul de muncă, pe de altă parte, ne protejează de condițiile de 
mediu cotidiene și are efecte benefice pentru sănătate. 

CURĂȚARE - PROTECȚIE - ÎNGRIJIRE 

Cremă 

pentru 

mâini 

Protecție 

pentru 

mâini 

Protecție 

pentru 

mâini 

Loțiune de 

curățare a 

mâinilor 

Îngrijire Protecție Curățare 

Pastă de 

spălat 

mâinile 

Pastă  curățat 

mâini 

PREMIUMline 
Denumire 

Art.Nr.                                                    362805 250 ml 

219323 1 l 

362812 30 l 

362813 3 l 

362807 2 l 

362811 3 l 

240038 250 ml 240033 250 ml 410759 2 l 132238 10 l 362808 250 ml 

362806 2 l 
219324 1 l 

Pastă  curățat 

mâini 

STANDARDline 
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Efect de curățare                                                   

Vopsea, lacuri, 

PU, umpluturi 

Uleiuri, grăsimi, 

lichide de răcire 

Praf, murdărie 

ușoară 

● 

DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT SĂ NE PROTEJĂM PIELEA  
piele uscată 

Iritația pielii 

și eczeme 
handicap 

Dermatită atopică 

și piele uscată  
mâncărime  

piele bine 

îngrijită și elastică 

► Din cauza lipsei de 

protecție și 

îngrijire, pielea își 

pierde capacitatea 

de a lega apa și 

elasticitatea 

 

► Din cauza lipsei de 

îngrijire pe termen 

lung, pielea devine 

permeabilă la 

substanțele nocive 

 

          

► Îngrijirea regulată 

poate preveni 

dizabilitatea 

 

          

 

► Din această etapă, 

o vizită la medic 

devine esențială 

 

          

 

► Acest lucru poate 

duce la reacții 

excesive și daune, 

chiar și la boli 

cronice 

 

► Uscarea și 

pierderea 

supleței pot 

duce la 

mâncărime  
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Pastă pentru curățare a mâinilor 

PREMIUMline 

► Pastă concentrată de spălare a mâinilor pentru 

îndepărtarea murdăriei puternice în sectorul industrial 

și ateliere 

► Curăță bine fără să rănească pielea 

► Conține uleiuri esterice ecologice prietenoase cu pielea 

și agenți tensioactivi pentru uleiuri și grăsimi 

► Testat dermatologic 

► Fără silicon 

► Cel mai bun rezultat de curățare se obține atunci când 

este folosit pe mâini uscate 

► Abrazivi naturali pe bază de pulbere de coajă de nucă 

  

Protecție optimă a pielii prin efect 

hidratant 

Îndepărtează fără efort murdăria 

extremă din pori 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru îndepărtarea 

lipiciului, vopselei, rășinilor, 

etanșanților, poliuretanului, 

bitumului și gudronului 

 

Art.-Nr. 362805   250 ml  

Art.-Nr. 362806   2 l          

Art.-Nr. 362811   3 l 

 

 

Abrazivi naturali  

Particulele de plastic sunt utilizate în 

mod normal la curățarea mâinilor 

pentru a îndepărta murdăria extremă 

de pe piele. Acest microplastic 

reprezintă o povară enormă pentru 

mediu și mai devreme sau mai târziu 

va afecta sănătatea oamenilor. Berner 

evită în mod deliberat microplasticele 

din curățarea mâinilor și le înlocuiește 

cu abrazivi naturali, cum ar fi pulbere 

de coajă de nucă sau pulbere de 

porumb. 



 

  

Pastă pentru curățare a mâinilor 

STANDARDline 
Pastă de spălat mâinile 

► Curățare cu agenți tensioactivi și abrazivi, prietenoasă 

cu pielea  

► Protecție optimă a pielii prin efect hidratant 

► Testat dermatologic 

► ph neutru 

 

► Pastă de mâini foarte concentrată pe bază de rumeguș 

fin de lemn 

► Perfect pentru îndepărtarea completă a uleiului, 

grăsimilor, bitumului, cernelii 

► Testat dermatologic 

► Degradabil biologic, deci nu cauzează blocajele de 

scurgere și conducte 

► Cu un miros plăcut de citrice 

► Fără nisip, alcalini și solvenți 

►  pH ~ 6,5 

 

          

Abrazivi naturali pe bază de pulbere  

de porumb 

Îndepărtează fără efort murdăria 

extremă din pori 

Uleiurile naturale și parfumul de portocale 

oferă pielii tale o senzație plăcută 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru îndepărtarea uleiului, grăsimii, 

prafului, gudronului, funinginii, vopselei 

etc. 

 

Art.-Nr. 362808   250 ml                         

Art.-Nr. 362807   2 l                                  

Art.-Nr. 362813   3 l                                 

Art.-Nr. 362812   30 l 

 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru curățarea temeinică a mâinilor 

extrem de murdare 

 

Art.-Nr. 132238   10 l   

 

Valoare PH  

Contrar așteptărilor, cremele cu pH neutru nu au 

valoarea pH-ului 7, ca apa, au o ușoară aciditate. Acest 

lucru se datorează faptului că pielea noastră are și o 

manta acidă protectoare. Acest lucru este important 

pentru a neutraliza produsele alcaline precum 

săpunurile, în același timp, previne creșterea bacteriilor 

și ciupercilor. Dacă valoarea pH-ului pielii crește, 

grăsimile importante ale pielii nu se mai pot acumula, 

ceea ce face ca pielea să se usuce în timp. 
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Loțiune de curățare a mâinilor Protecție pentru mâini  

► Ușor parfumat cu pH neutru 

► Asigură hidratarea pielii  

► Curățarea ușoară a mâinilor de murdăria 

ușoară până la cea medie 

► Fabricată din materii prime regenerabile 

► Fără silicon 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Curățare ușoară a mâinilor pentru 

murdărie ușoară până la medie 

 

Art.-Nr. 410759   2 l 

          

► Reduce intrarea substanțelor nocive în 

piele 

► Dizolvă materialele uleioase și apoase 

► Protecția pielii pentru materialele de lucru 

apoase și neapoase 

► pH neutru al pielii 

► Fără silicon 

 

Protejează pielea, mai ales atunci când pielea 

este supusă unor stresuri în schimbare 

Reduce riscul de alergii și erupții 

cutanate  

Protector de piele non-gras, ușor de 

întins, se absoarbe rapid 

DOMENII DE APLICARE: 

► Protecția pielii împotriva stresului  

(de exemplu, uleiuri, grăsimi, lacuri) 

 

Art.-Nr. 240033   250 ml                       

Art.-Nr. 219324   1 l 

 

Alergii profesionale  

Organismul poate reacționa la 

anumite materiale de lucru și 

substanțe cu simptome alergice. 

Acestea dispar adesea după o pauză 

de contact. Tratamentele stabilite 

aduc de obicei doar succese scurte. 

Măsuri de protecție precum 

îngrijirea adecvată a pielii sau 

mănușile ar putea evita alergiile. 



 

  

Cremă pentru mâini 

► Regenerarea zonelor afectate ale pielii 

► Conține substanțe de îngrijire de înaltă calitate 

(vitamina E, D-pantenol, vitamina A) 

► Keratina și uleiul de migdale cresc umiditatea și 

elasticitatea 

► Emulsie albă până la galben deschis 

► Loțiune de îngrijire a pielii ușor grasă 

► Este absorbită în piele foarte repede 

► Fără silicon 

► ph neutru 

 
DOMENII DE APLICARE: 

► Pentru îngrijirea mâinilor după spălat 

 

Art.-Nr. 240038   250 ml                         

Art.-Nr. 219323   1 l                                   

 

 

          

Dozator pentru Softbottle 
► Introducerea ușoară a sticlelor din plastic moale 

► Asamblare ușoară 

► Utilizarea igienica a produselor de dezinfectare, 

protecție a pielii, curățare mâini si creme de mâini 

 

Art.-Nr. 414340 

Dozator șervețele H3 

► Plastic stabil, nu 

ruginește, rezistent la 

impact, igienic 

 

 
Art.-Nr. 870281 

Pompă pentru pastă de 

spălat mâini 3l 

Art.-Nr. 242700    

 

Suport de perete pentru 

pastă de spălat mâini 3l 

Art.-Nr. 055159    

 

Șervețele de mână pliate 

Art.-Nr. 082833   

 

 

Șervețele de mână pliate 

Art.-Nr. 855165 
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Șervețele Profi Clean pentru 

curățarea mâinilor 

► Potrivit și pentru curățarea uneltelor și a pieselor 

► Testat dermatologic 

► Fără silicon 

 

 

Curățare eficientă fără apă și cârpă 

Economic, 1 doză este suficientă 

pentru aproximativ 70 de aplicații 

Transport ușor datorită formatului 

ușor de manipulat al dozei 

Curățarea mâinilor fără apă 

Curățare și îngrijire eficiente într-un 

singur produs 

DOMENII DE APLICARE: 

► Îndepărtarea fără efort a grăsimilor, 

uleiului, lubrifianților, adezivilor, 

bitumului, funinginii, gudronului, vopselei 

 

Art.-Nr. 243447   cutie 15 buc                         

Art.-Nr. 022387   găletușă 72 buc                                  

 

Spumă pentru curățarea fără apă 

a mâinilor 

► Ușor și rapid de utilizat 

► Curățarea mâinilor în orice moment al zilei 

► Nu lasă reziduuri lipicioase pe piele 

► Miros plăcut 

 

DOMENII DE APLICARE: 

► Îndepărtează diferite tipuri de murdărie, 

inclusiv murdăria persistentă, cum ar fi 

uleiul, gudronul și grăsimea 

 

Art.-Nr. 148129   150 ml                                                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAGAZINUL ONLINE BERNER - COMANDĂ PRODUSE UȘOR ȘI RAPID 

Magazinul online Berner vă oferă o varietate de funcții și servicii cu ajutorul cărora vă puteți ușura procesul de comandă și 

nu numai... Înregistrați-vă acum la magazinul nostru online și beneficiați de numeroase avantaje. 

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ: 

Documente actuale și fișe cu date de securitate 

 Liste cu produse favorite și istoricul comenzilor 

Posibilitatea de a crea mai mulți utilizatori 

pentru un număr de client 

Prețurile pot fi vizualizate oricând 

Afișarea disponibilității articolelor 

Comandă non-stop 

Descărcare factură  

Cu funcția „Descărcare factură”, puteți vizualiza 

toate facturile din ultimii 7 ani și puteți descărca o copie a 

facturii în format PDF, indiferent de modalitatea în care ați 

cumpărat-o (reprezentant de vânzări sau magazin online). 

Aici aveți opțiunea de filtrare după perioadă sau număr de 

factură. 

Managementul centrului de costuri  

Pentru o gestionare mai bună a comenzilor și  
a costurilor, există opțiunea de a defini centre de cost 
pe trei niveluri pentru toate comenzile. Pot fi 
implementate următoarele niveluri: 
► centru de cost  
► consumator 
► motivul achiziției  
Centrele de cost pot fi editate, completate sau șterse 
independent în zona „Contul meu”. 

                    Berner Newsletter  

                   Prin abonarea la newsletter-ul nostru  
beneficiați de oferte atractive și informații despre 
produsele noi apărute în gamă.  

Funcția repetă comandă  

Cu funcția comandă din nou, comandarea 
articolelor care au fost deja achiziționate este mult mai 
ușoară. În acest scop, cele 100 de produse comandate cel 
mai frecvent (în funcție de volumul comenzii) sunt clar 
enumerate folosind istoricul comenzilor, acestea pot fi 
găsit în contul clientului. 

Albert Berner s.r.l. 

RO-310315 

Vrancei Nr. 51-55 

Arad 

Tel: +40 257 212 291 

office@berner-romania.ro 

https://shop.berner.eu/ro-ro/ 


