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Firma Triochem powstała w 1997 roku. Od tego czasu sukcesywnie działa w branży chemicznej. Dostarcza Klientom wyspecjalizowane, 
nowoczesne środki o szerokim zastosowaniu. Przemysł włókienniczy, tekstylny, meblarski, a także chemia budowlana, pralnicza, 
gospodarcza i kosmetyki samochodowe - oto nasza domena. 

Każdy z preparatów to unikalna, opracowana w naszym specjalistycznym laboratorium formuła. Dla zdecydowanej większości 
produktów bazę surowcową stanowią wodne roztwory środków powierzchniowo czynnych, dyspersji polimerów lub kopolimerów.

Przemysł nieustanie się rozwija. Jesteśmy tego świadomi, dlatego stale poszerzamy swoje horyzonty, modernizujemy procesy produkcji  
i dostosowujemy się do bieżących potrzeb rynku. Klientom zapewniamy najwyższej jakości preparaty oraz umożliwiamy im rozbudowę 
istniejącej gamy produktów. Nasi technolodzy, w oparciu o wspó
środki do indywidualnych preferencji klienta.

W ciągu ostatniej dekady umocniliśmy swoją pozycję zaufanego i lojalnego partnera. Nie zamierzamy jednak zwalniać wypracowanego 
tempa. Dlatego nasze plany na kolejne lata to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poznaj możliwości Triochemu, oparte  
na partnerskich stosunkach z Klientami oraz wieloletnim doświadczeniu!
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TRIOBRUK
Zabezpieczenie kostki brukowej 

i elementów betonowych
Profesjonalny środek do konserwacji 

i zabezpieczania kostki brukowej, starobruku 
i elementów betonowych. Preparat doskonale 
zabezpiecza powierzchnię, uwydatnia jej kolor 

oraz chroni kolor przed blaknięciem.

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l

TRIOBET
Ochrona betonu

Polimerowy środek ochronny do betonu na 
bazie wody, nadający mu głęboki 

w odcieniu wygląd. Wyprodukowany na bazie 
mody�kowanych polimerów tworzy 

przeźroczysty, odporny na wodę �lm.

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l

BETON CLEANER KONCENTRAT
Czyszczenie posadzek betonowych

Produkt przeznaczony do czyszczenia posadzek 
betonowych utwardzonych środkami na bazie 
litu. Równie dobrze sprawdza się w miejscach, 

gdzie zastosowano krzemian sodu i potasu. 
Przeznaczony jest także do czyszczenia 

posadzek wykonanych z wszelkiego typu 
płytek, a także z płyt z kamienia naturalnego.

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l

TRIOCHEM

SOLARPUR
Mycie paneli solarnych 

i fotowoltaicznych
Wysokowydajny, skoncentrowany środek do 

bezdotykowego mycia paneli solarnych                       
i fotowoltaicznych. Skutecznie usuwa brud 

eksploatacyjny (sadza, kurz lub pył), 
przez co zapobiega spadkowi wydajności paneli.

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l, 30l

NASZA CHEMIA – PAŃSTWA SATYSFAKCJA



DESOLWER - KLINKIER PUTZ
Czyszczenie klinkieru, płytek 
ceramicznych i kamiennych

Aktywny środek przeznaczony do czyszczenia 
klinkieru, płytek ceramicznych i kamiennych. 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

SECURITY KLINKIER OIL
Zabezpieczenie i konserwacja 

nieglazurowanych powierzchni 
ceramicznych

Bezrozpuszczalnikowy środek do zabezpieczania 
i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek 
glinianych oraz innych nieglazurowanych 

powierzchni ceramicznych. 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

TRIOLIT HYDRO-STOP B
Hydrofobizacja materiałów budowlanych

Przyjazny dla środowiska, wysokowydajny 
impregnat najnowszej generacji na bazie 

hydrofobowych silanów i siloksanów. 
Przeznaczony do impregnacji ochronnej 

wszelkiego rodzaju chłonnych materiałów 
budowlanych przed wodą i powstawaniem 

zabrudzeń. 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

DESOLWER
Usuwanie pozostałości po zaprawach

Preparat przeznaczony do usuwania 
zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po 

wszelkiego rodzaju zaprawach cementowych 
i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapiennego 

itp.

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

TRIOCHEM

TRIOGLASS
Impregnacja podłoży o podwyższonej 

chłonności
Przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczania 

przed zabrudzeniami podłoży o podwyższonej 
nasiąkliwości (ceramicznych nieszkliwionych, 

kamiennych oraz wykonanych z zapraw 
cementowych np. fug). 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l
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TRIOCHEM

HARDCLEAN
Usuwanie starych powłok 

zabezpieczających
Skuteczny, skoncentrowany preparat do 

usuwania z podłóg starych warstw powłok 
zabezpieczających (np. polimerowych), emulsji 

nabłyszczających i wosków. 

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l, 30l

TRIOHARD
Konserwacja i nabłyszczanie 

wykładzin PCV
Tworzy niezwykle trwałą i odporną na ścieranie 
warstwę o właściwościach antypoślizgowych, 

zwiększa walory estetyczne podłoża 
zapewniając wysoki połysk i wytrzymałość 

na zarysowania.

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l, 30l

TRIOHARD MAT
Konserwacja wykładzin PCV

Profesjonalny środek do konserwacji 
i zabezpieczania powierzchni podłóg 

wykonanych z PCV, nawet intensywnie 
eksploatowanych (instytucje użyteczności 

publicznej np. biura, szpitale).

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l, 30l

FLOORSHINE
Mycie podłóg - koncentrat

Profesjonalny preparat odpowiedni do mycia 
wszelkiego rodzaju zmywalnych powierzchni. 

Dedykowany do mycia posadzek lakierowanych, 
ceramicznych, z tworzyw sztucznych, paneli 

podłogowych, podłóg drewnianych 
lakierowanych.

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

DREWPUR
Czyszczenie tarasów drewnianych

Przeznaczony do gruntownego mycia mocno 
zabrudzonych, uprzednio olejowanych lub 

woskowanych desek drewnianych na zewnątrz. 
Dedykowany do wszystkich rodzajów drewna. 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l

DREWMAR
Czyszczenie i pielęgnacja podłóg 

drewnianych olejowanych lub 
woskowanych

Skoncentrowany, rozpuszczalny w wodzie preparat 
przeznaczony do mycia i pielęgnacji podłóg 

drewnianych uprzednio olejowanych lub 
woskowanych. Dedykowany do wszystkich 

rodzajów drewna. 

Dostępne pojemności: 1l, 5l, 10l, 20l
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Dzięki zastosowaniu w recepturze utwardzacza litowego środek ten nie 
tylko służy do usuwania wszelkich zabrudzeń, ale również pielęgnuje 

i zwiększa odporność na zarysowania.

Triolit Hydro-stop B jest najnowszej generacji impregnatem na bazie 
hydrofobowych silanów i siloksanów. Przeznaczony do impregnacji 

podłoży i materiałów budowlanych z gliny, betonu, cementu czy lekkiego 
kruszywa.

Trioglass przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczania przed 
zabrudzeniami podłoży o podwyższonej nasiąkliwości. Do stosowania na: 
ceramikę nieszkliwioną, kamień porowaty, zaprawy cementowe np. fugi.

Profesjonalny środek do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, 
starobruku i elementów betonowych. Preparat doskonale zabezpiecza 
powierzchnię, uwydatnia jej kolor oraz chroni kolor przed blaknięciem.

Polimerowy środek ochronny do betonu na bazie wody, nadającym mu 
głęboki w odcieniu wygląd. Do stosowania na: chodniki, parkingi, miejsca 

garażowe.

PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

BETON CLEANER
KONCENTRAT

TRIOLIT HYDRO-STOP B

TRIOGLASS

TRIOBRUK

TRIOBET

HARDCLEAN

FLOORSHINE

SOLARPUR

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l, 30l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l, 30l

tabele zastosowań

Usuwanie z podłóg starych warstw powłok zabezpieczających 
(np. polimerowych), emulsji nabłyszczających i wosków.

Mycie wszelkiego rodzaju zmywalnych powierzchni, a szczególnie 
posadzek lakierowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, paneli 

podłogowych, podłóg drewnianych lakierowanych.

Bezdotykowe mycie paneli solarnych i fotowoltaicznych. Produkt 
przeznaczony do zastosowania profesjonalnego.



PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

DESOLWER

DESOLWER KLINKIER PUTZ

SECURITY KLINKIER OIL

TRIOHARD

TRIOHARD MAT

DREWMAR

DREWPUR

Usuwanie zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po wszelkiego rodzaju 
zaprawach cementowych i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapiennego.

Czyszczenie klinkieru, płytek ceramicznych i wapiennych z zanieczyszczeń 
po zaprawach cementowych i wapiennych, wykwitów solnych, plam rdzy, 

kamienia wapiennego.

Pogłębienie, ożywienie, odświeżenie barwy, zmniejszenie wrażliwości na 
zabrudzenia i zaplamienia, łatwiejsza konserwacja.

Konserwacja, zabezpieczanie i nabłyszczanie podłóg wykonanych z 
wykładzin PCV. Triohard tworzy niezwykle trwałą i odporną na ścieranie 

warstwę o właściwościach antypoślizgowych, zwiększa walory estetyczne 
podłoża zapewniając wysoki połysk i wytrzymałość na zarysowania.

Konserwacja i zabezpieczanie powierzchni podłóg wykonanych z PCV, 
nawet intensywnie eksploatowanych (instytucje użyteczności publicznej 

np. biura, szpitale). Środek tworzy matowy �lm o właściwościach 
antypoślizgowych i dużej odporności na zarysowania.

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l, 30l

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l, 30l

Mycie i pielęgnacja podłóg drewnianych uprzednio olejowanych lub 
woskowanych, z wszystkich rodzajów drewna. Dzięki specjalnym 

składnikom nawilżającym zapobiega wysuszeniu drewna.

Gruntowne mycie mocno zabrudzonych desek kompozytowych 
i uprzednio olejowanych lub woskowanych desek drewnianych 

na zewnątrz.

1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l
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