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 ( 511 )  37    A légi szállítási ágazattal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások; automata sebességváltók

karbantartása és javítása; bányászati berendezések karbantartása és tisztítása; belsőégésű motorok karbantartása;

boltok takarítása;bútorfelújítás, restaurálás; csőtisztító szolgáltatások; élelmiszer- és italfeldolgozó gépek és

berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; épületek

belső és külső tisztítása; épületek iparitakarítása; épületek karbantartása; épületek külső tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; épületek mosása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; faanyag gombafertőzésének

megszüntetése; falfelületek tisztítása; fémek kezeléséhez ésfeldolgozásához használt gépek és szerszámgépek

javítása és karbantartása; fertőtlenítés; fürdők felújítása; gépek tisztítása; gépjárművek teljeskörű tisztítása;

graffiti eltávolítása; gumiáru gyártó gépek és berendezések javítása vagy karbantartása;gyárak szerződéses

takarítása; gyárak, üzemek takarítása; hangszerek restaurálása; háztartási eszközök tisztítása; helyiségek

fertőtlenítése; higiénikus tisztítás [épületek], [fürdők, fürdőkádak], [medencék], [mobil építmények] ipari gépek

karbantartása;ipari takarítási szolgáltatások; ipari telephelyek tisztítása, takarítása; irodaépületek és kereskedelmi

helyiségek takarítása; járművek tisztítása; közterületek takarítása; külső hajófedélzetek tisztítása; légcsatorna

tisztítási szolgáltatások; légiközlekedésre szolgáló járművek és eszközök javítása, szervizelése és karbantartása;

légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; mezőgazdasági gépek javítása és karbantartása; mozdonyok

karbantartása; mozgatható, mobil szerkezetek tisztítása; műalkotásokkarbantartása és restaurálása; műemlék

tisztítás; műtárgyak restaurálása; nagynyomású, súrolóanyagot tartalmazó vízsugár segítségével végzett

mélyépítési karbantartó munkák; nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; repülőgépek

karbantartása;repülőgépek külső és belső tisztítása; repülőtéri külső kifutópályák, leszállópályák tisztítása;

rozsdaeltávolítás; súrlódással, koptatással végzett tisztítási szolgáltatások; szagtalanítási szolgáltatások; takarító

vállalati szolgáltatások;tárolótartályok tisztítása; tisztítási szolgáltatások biztosítása; tűzkárok helyreállítása;

úszómedencék tisztítása; úttisztítás; üzemek karbantartása; vákuumszivattyúk javítása és karbantartása;

 villanymotorok tisztítása; vízijárművek javítása éskarbantartása; víztartályok tisztítása.

 40    Anyagkezelésre vonatkozó tájékoztató szolgáltatások; ásványok kémiai, vegyi módszerekkel történő

tisztítása; bútorok bevonatainak eltávolítása; fúvásos felületkezelési szolgáltatások; kárpitszagtalanítás; penész

 elleni kezelés; szagtalanításiszolgáltatások; szemcseszórás [felülettisztítás].

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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