
SYSTEM RETUSZU USZKODZEŃ
DLA FIRM HANDLOWYCH I HURTOWNI

NAPRAWA I RETUSZ USZKODZEŃ
CLEHO 3000 ZINTEGROWANY SYSTEM 

do stolarki budowlanej z drewna i PCW
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C14 Wypełniacz Super Twardy
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   C14 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

• Do wypełniania ubytków na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych.
• Odporny na działanie czynników atmosferycznych i temperaturę do 115°C.
• Duża wytrzymałość termiczna i mechaniczna.
• Przeznaczony do:

– okien i drzwi z PCW,
– okien i drzwi drewnianych,
– desek podłogowych i parkietów,
– schodów drewnianych,
– innych elementów z tworzyw sztucznych, drewna, konglomeratów itp.

• Do topienia wypełniacza C14 stosować przyrząd gazowy C41 lub C47.
• Nadmiar wypełniacza C14 usuwać karbowaną szpachelką C46.
•  Błyszczące ślady usunąć przy pomocy środków C51 Korektor-zmywacz (na tworzywie sztucznym) lub C55 Wood Cleaner (na powierzchniach 

drewnianych lub drewnopochodnych).
• W celu wyrównania różnic w połysku zastosować Gąbkę MAGIC C66 – biała strona służy do matowania, zielona do polerowania.  
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C31 Lakier zabezpieczający retusz
       matowy, półmatowy, błyszczący, półbłyszczący

  C31 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Lakier bezbarwny do zabezpieczania miejsc naprawianych i retuszowanych wypełniaczami z systemu CLEHO 3000. Do stosowania na po-
wierzchniach drewnianych,  drewnopochodnych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. Opakowanie: aerozol 400 ml.

C22 Pisak retuszerski kryjący

  C22 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE
Pisak do barwnego retuszu kolorystycznego na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metalu. Za-
wiera wodoodporną, nieścieralną, szybkoschnącą farbę kryjącą odporną na działanie promieni UV i negatywne działanie czynników atmos-
ferycznych. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lakierem.
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ZAWARTOŚĆ

C14      Wypełniacz Super Twardy                     10 szt. x 4 cm
C28       Korektor pędzelkowy z lakierem 

bezbarwnym                                           1 szt.
C63      Ściereczka trykotowa               1 szt. 
C46       Szpachelka do Wypełniaczy Twardych    1 szt.
C66      Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)       1 szt.
C62      Włókno szare (wewnątrz szpachelki)     1 szt.
C47      Przyrząd do topienia Wypełniaczy              1 szt.

ZAWARTOŚĆ

C14  Wypełniacz Super Twardy 
                     (kolory do wyboru)   10 x 8 cm
C31 Lakier zabezpieczający retusz 
                     – półmatowy, 400 ml   1 szt.
C46 Szpachelka do Wypełniaczy Twardych 1 szt.
C41 Przyrząd gazowy 
   do topienia Wypełniaczy  1 szt. 
C56 Preparat czyszczący 
 Plastic Cleaner, 250 ml   1 szt.
C65 Wełna stalowa 000, 25 g  1 szt.
C63 Ściereczka trykotowa  2 szt.
C44M Cyklina    1 szt.

C84 Walizka serwisowa CLEHO PROFI – STOLARKA BUDOWLANA

   C71 ZASTOSOWANIE
Zestaw MINI z produktami do retuszu uszkodzeń na profilach okiennych i drzwiowych z PCW i drewna. Do uszkodzeń na parkietach, scho-
dach i deskach podłogowych. Wypełniacz C14 można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Optymalny do napraw głębszych 
zarysowań, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi.

   C84 ZASTOSOWANIE
Walizka serwisowa z zestawem produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach wykonanych z drewna i PCW. Asorty-
ment pozwala usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, wgnioty i zarysowania. Przeznaczona w szczególności dla grup serwisowych 
i montażystów.

C71 Zestaw serwisowy CLEHO MINI – STOLARKA BUDOWLANA
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Przyrządy i środki pomocnicze

C46 Szpachelka do Wypełniaczy

Szpachelka do usuwania nadmiaru Wypełniaczy i obróbki naprawianej powierzchni 
na płaszczyznach i krawędziach. Wewnątrz szpachelki znajduje się gąbka MAGIC C66 
i szare włókno do czyszczenia C62. 

C45  Przyrząd Lack-Hobel MINI

Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich Wypełniaczy Twardych syste-
mu CLEHO 3000. Nie uszkadza i nie rysuje pwierzchni. Do ścinania podniesionych kra-
wędzi folii na uszkodzonych profilach PCW, do usuwania wad typu: zacieki lakiernicze, 
zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju itp. 

C47 Przyrząd do topienia Wypełniaczy 
        – zasilanie na baterie
Przyrząd do topienia Wypełniaczy Twardych, do przygotowywania, nakładania i mie-
szania. Szybkie nagrzewanie grota roboczego. Zasilanie – 3 baterie AA (do osobnego 
zakupu).

C41  Profesjonalny przyrząd do topienia Wypełniaczy 
        – zasilanie gazowe
Przyrząd do topienia Wypełniaczy Twardych, do przygotowywania, nakładania i mie-
szania. Wyposażony w prosty grot standardowy.

C44M Cyklina

Przyrząd do usuwania pozostałości Wypełniaczy oraz wszelkiego rodzaju niedoskona-
łości na powierzchniach naprawianych (zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudze-
nia itp.) Do odtwarzania struktury naprawianej powierzchni. 

C66 Gąbka MAGIC

Dwustronna gąbka MAGIC do wyrównywania różnic w połysku w miejscu naprawianym.
Biała strona służy do matowania, zielona do polerowania. 
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C47
C41
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Przyrządy i środki pomocnicze

C51 Korektor – Zmywacz    

Preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz do 
usuwania resztek klejów, Wypełniaczy i farby z Pisaka C22. Do stosowania z klockiem 
filcowym i ściereczką trykotową. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug. 
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C55 Wood Cleaner

Preparat do gruntownego czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych 
i  drewnopodobnych. Działa odtłuszczająco i antystatycznie. NIezbędny w procesie 
czyszczenia powierzchni przed retuszem środkami CLEHO 3000.
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C56 Plastic Cleaner    
      
Preparat do czyszczenia i odświeżania powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych 
i aluminium. Usuwa tłuste plamy, odciski palców, ślady po gumowych podeszwach 
z obuwia, pozostałości po taśmach klejących i naklejkach. Nie zawiera agresywnych 
rozpuszczalników, szybko odparowuje. 
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C63 Ściereczki trykotowe

Ściereczki z bawełny czesanej do usuwania resztek Wypełniaczy. Niezbędne przy sto-
sowaniu preparatów C51, C55 i C56. Posiadają wysokie właściwości absorpcyjne, nie 
pozostawiają kłaczków.

C62 Włókno do matowania
Szare włókno syntetyczne do matowania błyszczących obszarów w miejscu naprawy  
oraz do usuwania pozostałości Wypełniaczy z powierzchni naprawianej.  

C64 Włókno do czyszczenia
Białe włókno syntetyczne do czyszczenia powierzchni naprawianych Wypełniaczami.  

C65 Wełna stalowa

Wełna stalowa 000 do delikatnego wyrównywania i szlifowania powierzchni, do to-
nowania intensywności barwników retuszerskich oraz do czyszczenia koncówek Przy-
rządu topiącego Wypełniacze C41 i C47. 

C62

C64
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Zestawy do czyszczenia, odnawiania i zabezpieczania

Wood Cleaner  • Do gruntownego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów powierzchni drewnianych, z wyjątkiem powierzchni o wysokim połysku, woskowanych i olejowa-
nych. • Nie zmienia stopnia połysku, działa antystatycznie. • Usuwa tłuste plamy, ślady po mazakach, paście do butów, nikotynie itp. • Nie zawiera wosku, silikonu oraz substancji 
toksycznych.

Wood Refresher • Do intensywnego odświeżania i odnawiania powierzchni drewnianych z wyjątkiem powierzchni o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. 
• Nadaje delikatny połysk. • Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu. • Ożywia kolor. • Nie zawiera wosku i silikonu. • Nie reaguje z powierzchnią lakierowaną.

Window Profiles Cleaner • Do czyszczenia profili stolarki okiennej z drewna. • Usuwa z powierzchni ślady tłuszczu, oleju, sadzy, pozostałości taśmy klejącej i wosku oraz 
wiele innych zabrudzeń powstałych w wyniku codziennego użytkownia. • Nie zawiera substansji agresywnych chemicznie. • Ulega biodegradacji.

Window Profiles Protector • Do odnawiania i zabezpieczania profili stolarki okiennej z drewna. • Chroni przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. • Za-
pobiega bezpośredniemu oddziaływaniu brudu na strukturę lakieru. • Tworzy niewidoczną barierę ochronną. • Opóźnia proces starzenia lakieru. 

Window Profiles Cleaner • Do czyszczenia profili okiennych z PCW pokrytych folią. • Usuwa z powierzchni ślady tłuszczu, oleju, sadzy, pozostałości taśmy klejącej i wosku 
oraz wiele innych zabrudzeń powstałych w wyniku codziennego użytkownia. • Nie zawiera substansji agresywnych chemicznie. • Ulega biodegradacji.

Window Profiles Protector  • Do odnawiania i zabezpieczania profili okiennych z PCW pokrytych folią. • Chroni przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. 
• Zapobiega bezpośredniemu oddziaływaniu brudu na strukturę folii. • Tworzy niewidoczną barierę ochronną. • Opóźnia proces starzenia folii. 

C90 Zestaw do czyszczenia i odnawiania powierzchni z drewna i tworzyw drewnopodobnych

C91 Zestaw do odnawiania i zabezpieczania profili stolarki okiennej z drewna 

C92 Zestaw do odnawiania i zabezpieczania profili okiennych PCW oklejonych folią

ZAWARTOŚĆ:

• Wood Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
• Wood Refresher – preparat odnawiająco-regenerujący, 250 ml
• 2 ściereczki tekstylne

ZAWARTOŚĆ:

• Window Profiles Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
• Wood Profiles Protector 
    – preparat odnawiająco-zabezpieczający, 250 ml
• 2 ściereczki tekstylne
• 1 gąbka warstwowa

ZAWARTOŚĆ:

• Window Profiles Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
• Wood Profiles Protector 
    – preparat odnawiająco-zabezpieczający, 250 ml
• 2 ściereczki tekstylne
• 1 gąbka warstwowa



www.ottimo.pl  |  e-mail: biuro@ottimo.pl
OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. S.K.A.  |  PL 42-700 Lubliniec  |  ul. Młyńska 27  |  tel. 34/ 356 48 15  |  fax 34/ 353 06 50 

SYSTEM RETUSZU USZKODZEŃ
DLA FIRM HANDLOWYCH I HURTOWNI

KOLORYSTYKA

NR CLEHO KOLOR NAZWA NR RENOLITU C22  C14

035 SOSNA GÓRSKA 3069041 X X

041 SOSNA ŻÓŁTA - X X

045 OREGON 1192001 X X

061 BUK CIEMNY - X X

097 DAGLEZJA 3152009 X X

101 DĄB JASNY - X X

102 DĄB CIEMNY - X X

125 DĄB RUSTYKALNY 3149008 X X

127 WINCHESTER 49240 X X

134 ZŁOTY DĄB 2178001 X X

136 ORZECH JASNY 2178007 X X

191 DĄB BAGIENNY 2052089 X X

192 BRĄZOWY - X X

195 ORZECH CIEMNY 2178008 X X

222 CALVADOS - X X

223 PALISANDER 887505 X X

230 WIŚNIA CIEMNA - X X

264 MAHOŃ 2097013 X X

310 MAHOŃ 2065021 X X

735 SZARY RAL 7001 715505 X X

740 SZARY RAL 7040 RAL 7040 X X

854 GRANAT 500705 X X

864 ZIELEŃ 600505 X X

930 BIAŁY RAL 9016 X X

932 KREM RAL 9001 137905 X X

950 CZARNY RAL 9005 X X

953 SZARO-BRĄZOWY - X X

954 ANTRACYT 701605 X X

• 28 kolorów pisaka C22
• 28 kolorów wosków C14


