
3

1:2-3

1:3

1:2-3

1:3

DIMER koncentrat

Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.)
Mycie samochodów osobowych
Mycie naczep, kontenerów, plandek
Mycie wagonów kolejowych
Mycie podwozi, kół
Mycie zewnętrznych części silnika
Czyszczenie posadzek, lastryko
Mycie maszyn przemysłowych

1:40-50
1:40-70
1:40-50
1:5-6
1:6-10
1:6-10
1:40-60
1:40-60

zastosowanie rozcieńczenia

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt doskonale odtłuszczający, o bardzo szerokich zastosowaniach, usuwa-
jący wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. Produkt 
zalecany także do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni. Może być stosowany w postaci piany lub 
oprysku. Nie zawiera fosforanów.
Dostępny w opakowaniach: 25 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na 
powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. 
Podczas stosowania należy unikać długotrwałego kon-
taktu produktu z częściami aluminiowymi i innymi sto-
pami metali lekkich.
Sposób użycia: 
Dokładnie wymieszać (aż do uzyskania jednolitej bar-
wy), rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego (4-7 atm 
- w zależności od dyszy) od dolnych 
partii nadwozia ku górnym. Odcze-
kać ok. 30 sekund, a następnie obficie 
spłukać wodą. 

FOR-EST

Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.)
Mycie samochodów osobowych
Mycie naczep, kontenerów, plandek
Mycie wagonów kolejowych
Mycie podwozi, kół
Mycie zewnętrznych części silnika
Czyszczenie posadzek, lastryko
Mycie maszyn przemysłowych

1:40-50
1:40-70
1:40-50
1:5-6
1:6-10
1:6-10
1:40-60
1:40-60

zastosowanie rozcieńczenia

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt doskonale odtłuszczający o zastosowaniach podobnych do produktu 
DIMER oraz o porównywalnej skuteczności działania. Produkt dodatkowo wzbogacony o substancje nabłyszczające, które 
nadają wyjątkowy połysk czyszczonym powierzchniom.
Dostępny w opakowaniu: 25 kg, 10kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie produktu na po-
wierzchnie schłodzone 
lub w miejscu zacienionym. Podczas stosowania należy 
unikać długotrwałego kontaktu produktu z częściami 
aluminiowymi i innymi stopami metali lekkich.
Sposób użycia: 
Dokładnie wymieszać (aż do uzyskania jednolitej bar-
wy), rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego (4-7 atm 
- w zależności od dyszy) od dolnych 
partii nadwozia  ku górnym, odczekać 
ok. 30 sekund, a następnie obficie spłu-
kać wodą.  

PIaNy akTywNe UNIWERSAlNE

1:2

RIAL 2000 koncentrat

1:2

Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.)
Mycie naczep, kontenerów, plandek
Mycie podwozi, kół
Mycie zewnętrznych części silnika

1:30-60
1:30-60
1:8-15
1:8-15

zastosowanie rozcieńczenia

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy. Koncentrat przeznaczony do mycia karoserii samochodów osobowych, cięża-
rowych (TIR), kontenerów, plandek, zewnętrznych części silników oraz kół. Bardzo dobry szczególnie do mycia lakierów 
jasnych, nie wymaga mieszania przed każdym pobraniem. Nie zawiera fosforanów.
Dostępny w opakowaniach: 25 kg, 10 kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. Podczas stoso-
wania  należy unikać długotrwałego kontaktu produktu z częściami aluminiowymi i innymi stopami metali lekkich.
Sposób użycia:                                                                    
Rozpuścić w wodzie, roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego (4-7 atm 
- w zależności od dyszy) od dolnych partii nadwozia ku 
górnym, odczekać ok. 30 sekund, a następnie obficie 
spłukać wodą.     
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1:1-2

1:2

1:2

PIaNy akTywNe DO MyCIA SAMOChODóW CIężAROWyCh (TIR)

PIaNy akTywNe DO MyCIA SAMOChODóW OSOBOWyCh

DLS 125 koncentrat

1:2

Mycie samochodów osobowych 1:20-25

zastosowanie rozcieńczenia

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy tworzący bardzo gęstą i obfitą pianę (tzw. „efekt śniegu”). Posiada bardzo 
dobre właściwości myjące. Nie niszczy lakieru ani elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.). 
Nie pozostawia zacieków. Posiada właściwości antyelektrostatyczne. Łatwy do spłukania. Nie zawiera fosforanów.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. 
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia pianotwórczego (4-7 atm - w zależności od 
dyszy) od dolnych partii nadwozia ku 
górnym, odczekać ok. 30 sekund, a na-
stępnie obficie spłukać wodą.        

DLS 125 L3 koncentrat - piana rózowa

1:2

Mycie samochodów osobowych 1:20-25

zastosowanie rozcieńczenia

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy, tworzy bardzo gęstą i obfitą pianę (tzw. „efekt śniegu” o charakterystycznym 
różowym kolorze). Preparat ten jest odmianą produktu DlS 125 dodatkowo uzupełnioną o wysoce skuteczną substancję 
nabłyszczającą karoserię. Ożywia kolory lakieru samochodowego. Nie zawiera fosforanów.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. 
Sposób użycia:                                                        
Rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia pianotwórczego (4-7 atm - w zależności od 
dyszy) od dolnych partii nadwozia ku 
górnym, odczekać ok. 30 sekund, a na-
stępnie obficie spłukać wodą.         

SUPERCAR koncentrat

1:1-2

Mycie samochodów osobowych (ciśnieniowo)
Mycie samochodów osobowych (przy pomocy 
opryskiwacza)
Mycie samochodów osobowych (ręcznie)
Mycie maszyn przemysłowych

1:40-50

1:20

1:100-120
1:40-60

zastosowanie rozcieńczenia

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy do mycia ręcznego oraz do stosowania w urządzeniach myjących - opryskiwa-
czach. Preparat o bardzo dobrych właściwościach czyszczących. Nie niszczy lakieru ani elementów gumowych (wycie-
raczek, uszczelek, itp.). Supercar nadaje połysk czyszczonym powierzchniom. Możliwe jest także stosowanie produktu 
przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Nie zawiera fosforanów.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Zalecenia: 
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na 
powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia pianotwórczego (4-7 atm - w zależności od 
dyszy) od dolnych partii nadwozia ku 
górnym, odczekać ok. 30 sekund, a na-
stępnie obficie spłukać wodą.  

1:21:2

STEM 2F koncentrat

Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.)
Mycie naczep, kontenerów, plandek
Mycie podwozi, kół
Mycie zewnętrznych części silnika

1:30-50
1:30-50
1:6-12
1:6-12

zastosowanie rozcieńczenia

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Produkt dokładnie myjący i odtłuszczający karoserie samochodów ciężarowych 
(TIR) oraz furgonetek, plandek, autobusów, kontenerów, itp. Zalecany również do mycia zewnętrznych części silnika 
oraz kół. Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.
Dostępny w opakowaniu: 25 kg, 10kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym. Podczas sto-
sowania należy unikać długotrwałego kontaktu produktu z częściami aluminiowymi i innymi stopami metali lekkich.
Sposób użycia: 
Dokładnie wymieszać (aż do uzyskania jednolitej bar-
wy), rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy 
urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego (4-7 atm 
- w zależności od dyszy) od dolnych partii nadwozia  ku 
górnym, odczekać ok. 30 sekund, a na-
stępnie obficie spłukać wodą.    
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1:1-2

DECO koncentrat

1:1-2

Mycie samochodów osobowych
Mycie podwozi, kół

1:30-40
1:5-10

zastosowanie rozcieńczenia

Jednoskładnikowy preparat pianotwórczy do mycia samochodów. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące. Nie 
niszczy lakieru ani elementów gumowych (wycieraczek, uszczelek, itp.). Nadaje wyjątkowy połysk czyszczonym ele-
mentom. Zawiera specjalne substancje, dzięki którym jest bardzo skuteczny nawet w twardej wodzie. Może być stoso-
wany zarówno w postaci piany jak i oprysku.  Nie zawiera fosforanów.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Zalecenia: 
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Roztwór rozpylić przy pomocy urzą-
dzenia pianotwórczego (4-7 atm - w zależności od dy-
szy) od dolnych partii nadwozia ku górnym, odczekać 
ok. 30 sekund, a następnie obficie spłu-
kać wodą.

PIaNy akTywNe DO MyCIA SAMOChODóW OSOBOWyCh

SzaMPONy DO MycIa RęczNegO

AUTOBELLA koncentrat

Mycie samochodów osobowych 1:100

zastosowanie rozcieńczenia

Szampon do mycia ręcznego. Preparat zalecany szczególnie do mycia nowych samochodów. Nie pozostawia zacieków. 
Daje się łatwo spłukiwać. Nie niszczy lakieru,  elementów plastikowych i gumowych (wycieraczek, uszczelek itp.). 
Łatwy do spłukania. Nie zawiera fosforanów. ph neutralne.
Dostępne opakowania: 200 kg, 55 kg, 25 kg, 10 kg
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na powierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, umyć dokładnie powierzchnię za pomocą gąbki lub szmatki. Spłukać wodą.    

AUTOBELLA LAVAINCERA koncentrat

Mycie samochodów osobowych 1:90

zastosowanie rozcieńczenia

Szampon do mycia ręcznego z woskiem. Dzięki zawartości wosku, nadaje czyszczonym elementom doskonały połysk, 
wspomagając jednocześnie osuszanie. Produkt  zalecany do mycia nowych samochodów. Nie zawiera fosforanów. 
ph neutralne.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg 
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, umyć dokładnie powierzchnię za pomocą gąbki lub szmatki. Spłukać wodą.    

Ogólne pod względem właściwości biobójczych
Działanie bakteriobójcze
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
Szczegółowe pod względem sektora przemysłowego
Sektor mleczarsko-nabiałowy (cysterny, zbiorniki, urządzenia)
Jadłodajnie, kuchnie i miejsca zbiorowego żywienia
(podłogi, ściany, urządzenia sanitarne, itp.)
Sektor przemysłu mięsnego (komory chłodnicze, pojemniki)
Transport (środki transportu przewożące żywność wewnątrz)

1:50 (2%)
1:33 (3%)

1:33 (3%) bakterio- i grzybobójcze

1:33 (3%) bakterio- i grzybobójcze

1:33 (3%) bakterio- i grzybobójcze
1:33 (3%) bakterio- i grzybobójcze

zastosowanie rozcieńczenia

Ogólne pod względem właściwości biobójczych
Działanie bakteriobójcze
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
Szczegółowe pod względem sektora przemysłowego
Sektor mleczarsko-nabiałowy (cysterny, zbiorniki, urządzenia)
Jadłodajnie, kuchnie i miejsca zbiorowego żywienia

zastosowanie

Bezzapachowy preparat biobójczy o właściwościach zarówno bakterio- jak i grzybobójczych. Przeznaczony do dezynfek-
cji pojazdów przewożących żywność, urządzeń, pojemników, komór chłodniczych, ścian, podłóg oraz innych powierzch-
ni mających kontakt z żywnością. Produkt niskopieniący, łatwo spłukiwalny, odporny na twardą wodę. Właściwości 
biobójcze produktu są potwierdzone laboratoryjnie. Produkt może być używany zarówno w warunkach czystych (właści-
wości dezynfekujące)  jak i brudnych (właściwości myjąco-dezynfekujące). Wykonany zgodnie z założeniami hACCP
Dostępny w opakowaniach: 25 kg, 10 kg
Sposób użycia: 
Rozpylić roztwór przy pomo-
cy atomizera, opryskiwacza 
lub innego dowolnego urzą-
dzenia do nanoszenia prepa-
ratu. Pozostawić na 15 min, 
następnie obficie spłukać. 
Możliwe jest również stoso-
wanie produktu ręcznie za 
pomocą gąbki lub szczotki. 

SARNIF

PRePaRaTy BIOBÓJcze (DezyNFekcJa)

wPISaNy Na LISTę
PROD. BIOBÓJczycH

NOwOŚĆ!!!
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WOski NA mOkrO

IDROLAK 105R koncentrat

1:3-4

Osuszanie i nabłyszczanie umytych karoserii 1:50-60

zastosowanie rozcieńczenia

Polimerowy wosk osuszająco-nabłyszczający do stosowania na ciepło i na zimno. Preparat nadaje umytym elementom 
wyjątkowy połysk. Nie pozostawia niepożądanych śladów na elementach gumowych i plastikowych. Nie tłuści szyb 
i podłóg myjni. Pozostawia na karoserii cienką warstwę ochronną. Stosowany z wykorzystaniem lancy pianotwórczej 
daje gęstą, nabłyszczającą pianę.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg 
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Nanieść na karoserię przy pomocy
opryskiwacza, atomizera lub urządzenia ciśnieniowego. 
Usunąć pozostałe krople wody. Wytrzeć suchą ściereczką.    

IDROLAK 93A koncentrat

1:2

Osuszanie i nabłyszczanie umytych karoserii 1:30-40

zastosowanie rozcieńczenia

Polimerowy wosk osuszająco-nabłyszczający do stosowania na ciepło. Doskonale nabłyszcza i wysusza. Jest bezpieczny 
dla wszelkich gumowych i plastikowych elementów auta. Nie tłuści szyb samochodu i podłóg myjni. Zabezpiecza sa-
mochód pozostawiając na karoserii ochronną powłokę. Stosowany z wykorzystaniem lancy pianotwórczej daje gęstą, 
nabłyszczającą pianę.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg   
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Nanieść na karoserię przy pomocy 
opryskiwacza, atomizera lub urządzenia ciśnieniowego. 
Usunąć pozostałe krople wody. Wytrzeć suchą ściereczką.    

IDROLAK 64B koncentrat

1:1-2

Osuszanie i nabłyszczanie umytych karoserii 1:20-30

zastosowanie rozcieńczenia

Wosk osuszająco-nabłyszczający pochodzenia parafinowego do stosowania na zimno.  Nie tłuści szyb samochodów i pod-
łóg  w myjniach. Preparat nie jest szkodliwy dla gumowych i plastikowych elementów samochodu. Pozostawia cienką 
warstwę ochronną. Stosowany z wykorzystaniem lancy pianotwórczej daje gęstą, nabłyszczającą pianę.
Dostępne opakowania:  25 kg,    10 kg   
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Nanieść na karoserię przy pomocy opryskiwacza, atomizera lub urządzenia ciśnieniowego. Usunąć 
pozostałe krople wody. Wytrzeć suchą ściereczką.    

DRYLAV EXTRA koncentrat

1:3-4

Osuszanie i nabłyszczanie umytych karoserii 1:60-70

zastosowanie rozcieńczenia

Wosk osuszająco-nabłyszczający pochodzenia parafinowego do stosowania na zimno. Preparat zawiera specjalne sub-
stancje hydrofobowe, co gwarantuje szybkie i dokładne osuszanie mytych powierzchni. Stosowany z wykorzystaniem 
lancy pianotwórczej daje gęstą, nabłyszczającą pianę.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg   
Sposób użycia: 
Rozcieńczyć wodą. Nanieść na karoserię przy pomocy opryskiwacza, atomizera lub urządzenia ciśnieniowego. Usunąć 
pozostałe krople wody. Wytrzeć suchą ściereczką.    
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DETAP koncentrat

Czyszczenie tapicerki, foteli (wykonanych z mat.) 1:10-15

zastosowanie rozcieńczenia

Preparat przeznaczony do czyszczenia wewnętrznych części samochodu wykonanych z wszelkich rodzajów tkanin. Za-
wiera specjalne dodatki, które rozrywają wiązania fizyko-chemiczne pomiędzy włóknami, a cząsteczkami zanieczysz-
czeń, powodując oderwanie oraz usunięcie brudu. Detap nadaje tkaninom przyjemny zapach i ożywia kolory.
Dostępne opakowania:     25 kg,    10 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Gotowy roztwór rozpylić na czyszczoną powierzchnię. Odczekać od 2 do 5 min w zależności od 
stopnia zabrudzenia powierzchni. Następnie usunąć po-
zostałości szczoteczką lub odkurzaczem. Pozostawić do 
wyschnięcia.    

VINET koncentrat

Czyszczenie wewnętrznych części samochodu 
wykonanych z plastiku lub sztucznej skóry
Czyszczenie sprzętu biurowego 
(obudowy monitorów itp.)
Czyszczenie powierzchni gumowych, linoleum

1:7-10

1:7-10

1:7-10

zastosowanie rozcieńczenia

Doskonały preparat do czyszczenia plastików. Czyści wszelkie elementy wykonane z tworzyw sztucznych (np. z plastiku, 
z linoleum, sztucznej skóry, itp.). Ożywia kolory, dokładnie usuwa plamy, nawet te najbardziej uciążliwe. Pozostawia 
przyjemny zapach. Nie wymaga spłukiwania.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg   
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą. Rozpylić roztwór na czyszczonej po-
wierzchni, wytrzeć gąbką lub czystą, nie pylącą ście-
reczką.     

Czyszczenie desek rozdzielczych, drzwi, 
dodatków drewnianych
Czyszczenie skaju, gumy, skóry i marmuru

gotowy do użycia

gotowy do użycia

zastosowanie rozcieńczenia

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu. Numer 1 w Polsce. Zawiera silikon. Preparat o szczególnych właści-
wościach polerujących. Delikatnie natłuszcza eliminując drobne zarysowania. Pozostawia przyjemny zapach, posiada 
właściwości antyelektrostatyczne.
Dostępne opakowania: 16 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozpylić przy pomocy atomizera lub nanieść uprzednio  
zamoczoną, nie pylącą ściereczką. Równomiernie roz-
prowadzić, usuwając pozostały nadmiar preparatu.     

PLAK

Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji kokpitu. Preparat czyści, delikatnie nabłyszcza i chroni powierzchnie plastikowe. 
Nie tłuści oraz nie powoduje przebarwień.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozpylić przy pomocy atomizera lub nanieść miękką, nie 
pylącą ściereczką. Równomiernie rozprowadzić, usuwa-
jąc pozostały nadmiar preparatu.     

PLAK 2

Czyszczenie desek rozdzielczych, zderzaków itp. gotowy do użycia

zastosowanie rozcieńczenia
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MycIe I PIeLęgNacJa wNęTRza SaMOcHODU

Preparat do mycia szyb. Dokładnie usuwa wszelkie zabrudzenia i tłuste plamy, zapewniając doskonałą widoczność. Nie 
pozostawia smug i zacieków. Nie uszkadza żadnego typu uszczelek plastikowych lub gumowych. Może być stosowany 
także jako płyn do spryskiwaczy samochodowych zabezpieczając przed mrozem do ok. -20°C.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić preparat na powierzchni 
przeznaczonej do mycia, wytrzeć suchą, czystą ście-
reczką.    

CANDIVETRO 4STAGIONI -20°C

Mycie szyb i lusterek
Mycie kryształów i powierzchni lakierowanych

1:1-3
1:1-3

zastosowanie rozcieńczenia

PIeLęgNacJa I kONSeRwacJa zDeRzakÓw

Preparat do konserwacji zderzaków i spoilerów. Nadaje naturalny połysk zderzakom i spoilerom, przywracając także 
żywe kolory elementom wyblakłym wskutek działania promieni słonecznych i innych czynników atmosferycznych. Pozo-
stawia na czyszczonej powierzchni cienką warstwę ochronną.  Nie tłuści i nie niszczy lakieru.
Dostępne opakowania: 20 kg, 8 kg
Sposób użycia:                                                                   
Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię przy uży-
ciu atomizera lub gąbki.  

FASCO

Konserwacja zderzaków i spoilerów gotowy do użycia

zastosowanie rozcieńczenia

PIeLęgNacJa FeLg I OPON

Preparat do mycia nielakierowanych felg wykonanych z aluminium. Środek doskonale myjący felgi aluminiowe, kontene-
ry i cysterny wykonane ze stopów metali lekkich. Zalecany również do mycia elementów  chromowanych i niklowanych 
oraz burt samochodów ciężarowych wykonanych z aluminium. Zawiera inhibitory korozji. Dokładnie i szybko usuwa  
nalot  z  klocków  hamulcowych.
Dostępne opakowania: 30 kg, 12 kg    
Zalecenia:
Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych. 
Do mycia kołpaków plastikowych należy zwiększyć roz-
cieńczenie preparatu. Nie stosować na elementy  wyko-
nane z lakierowanego aluminium.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić roztwór na 
czyszczonej powierzchni lub nanieść 
pędzelkiem, odczekać ok. 1 minuty. 
Obficie spłukać wodą.  

FORLEGA

Mycie felg ze stopów metali lekkich 
(nielakierowanych)
Mycie cystern, chłodni i kontenerów aluminiowych
Mycie burt samochodów ciężarowych (TIR)

1:2-3

1:2-3
1:2-3

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat - PH KWASOWE

Środek do mycia każdego rodzaju felg lakierowanych wykonanych ze stopów aluminium lub stalowych. Doskonale 
i szybko usuwa tlenki, zanieczyszczenia drogowe oraz pył pochodzący z hamulców. Nie powoduje powstania zacieków. 
Nie niszczy lakieru. lacer pozostawia felgi czyste i błyszczące.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Zalecenia:
Zaleca się stosowanie rękawic i okularów  ochronnych. 
Należy unikać stosowania na powierzchnie rozgrzane.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić roztwór na czyszczonej po-
wierzchni lub nanieść pędzelkiem. Od-
czekać ok. 1 minuty. Obficie spłukać.  

LACER

Mycie wszelkiego rodzaju felg 
(także lakierowanych) 1:3-5

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat - PH ZASADOWE
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PIeLęgNacJa FeLg I OPON

Preparat do konserwacji opon.  Konserwuje i ożywia kolor opon oraz innych elementów gumowych. Zawiera substancje 
chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym, przedłużając tym samym żywotność opony. Niweluje drobne rysy 
i zadrapania.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, nanieść pędzelkiem lub za pomocą  gąbki na umyte i osuszone opony.  

PNEUBELL TP

Konserwacja opon, elementów gumowych 
(uszczelek, chlapaków, wycieraczek itp.) 1:3

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

Produkt o bardzo wysokiej wydajności. Doskonale nabłyszcza. Preparat wytwarzany na bazie naturalnych substancji. 
Nie farbuje, nie brudzi i nie plami. Konserwuje i zmiękcza gumę. Może być stosowany przy pomocy gąbki, szczotki lub 
atomizera. Zawiera filtr przeciwko promieniowaniu ultrafioletowemu. Przedłuża żywotność opony.
Dostępne opakowania: 30 kg, 12 kg     
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, nanieść pędzelkiem lub za pomocą  gąbki na umyte i osuszone opony.  

PNEUBELL MB

Konserwacja opon, elementów gumowych 
(uszczelek, chlapaków, wycieraczek itp.)
Nabłyszczanie (efekt mokrej opony)

1:4-6

1:3

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

Preparat do mycia zewnętrznych części silnika. Przeznaczony do usuwania osadów i zanieczyszczeń olejopochodnych. 
Nie niszczy elementów stalowych, miedzianych, aluminiowych oraz gumowych. Nadaje połysk czyszczonym elementom. 
Rozcieńczony z naftą może być używany do mycia części mechanicznych w kadziach.
Dostępne opakowania: 8 kg
Zalecenia:
W przypadku mycia elementów zawierających części plastikowe lub gumowe należy zwiększyć rozcieńczenie preparatu.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć naftą lub wodą i nanieść na czyszczoną po-
wierzchnię, odczekać 1-5 minut (w zależności od stop-
nia zabrudzenia powierzchni), obficie spłukać. Preparat 
może być też używany w kadziach.  

DMS 1508

Mycie silnika
Usuwanie zanieczyszczeń olejopochodnych

1:4-5 (nafta) 1:2-3 (woda)
1:4-5 (nafta) 1:2-3 (woda)

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

Preparat do odtłuszczania części mechanicznych oraz zewnętrznych elementów silnika. Doskonale usuwa zabrudzenia 
olejopochodne. Nie niszczy elementów plastikowych ani gumowych. Nie pozostawia smug na lakierze ani metalach. 
Nadaje połysk czyszczonym elementom. Posiada przyjemny zapach. Polecamy również do czyszczenia podłóg w warsz-
tatach.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, nanieść na czyszczoną powierzchnię, 
odczekać 1-5 minut (w zależności od stopnia zabrudze-
nia  powierzchni). Obficie spłukać wodą.  

FORCLEAN

Mycie silnika
Usuwanie zanieczyszczeń olejopochodnych

1:2-3
1:2-3

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

mycie siLNikA
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USUwaNIe OwaDÓw

Skutecznie usuwa z szyb i karoserii zaschnięte szczątki owadów. Nie niszczy lakieru ani elementów gumowych. Nie 
pozostawia zacieków.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg 
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na po-
wierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić roztwór na 
czyszczonej powierzchni lub nanieść za 
pomocą gąbki. Odczekać ok. 2 minut. 
Obficie spłukać wodą.

NETINS

Usuwanie szczątków owadów 1:3-4

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

Preparat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego.  Może być używany zarówno do mycia karoserii samocho-
dów osobowych (również jako piana aktywna), jak i do usuwania pozostałości po owadach z szyb, reflektorów, karoserii 
czy zderzaków. Nadaje połysk czyszczonym elementom, nie niszczy lakieru ani elementów gumowych (wycieraczek, 
uszczelek itp.).
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg    
Zalecenia:
W okresie letnim zaleca się stosowanie preparatu na po-
wierzchnie schłodzone lub w miejscu zacienionym.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić roztwór 
na czyszczonej powierzchni. Odczekać 
ok. 30 sekund. Obficie spłukać wodą.

ECOBRIL

Usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego 
(insekty)
Mycie karoserii samochodów osobowych

1:10

1:30-40

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

USUwaNIe OSaDÓw waPNIOwycH (KAMIENIA WODNEGO) I ceMeNTU

Preparat do usuwania osadów wapniowych (odkamieniacz). Preparat o bardzo silnym i skutecznym działaniu. Usuwa 
osady wapniowe oraz tlenki.
Dostępne opakowania: 30 kg, 12 kg 
Zalecenia:
Należy unikać długotrwałego kontaktu elementów szkla-
nych i aluminiowych z preparatem w wysokim stężeniu.
Sposób użycia:                                                                   
Rozcieńczyć wodą, rozpylić na czyszczonej powierzchni. 
Odczekać ok. 30 sekund. Obficie spłukać wodą.  

VALER

Usuwanie kamienia z posadzek, ścian w myjniach
samochodowych
Czyszczenie, odkamienianie cystern, kontenerów
Konserwacja urządzeń i sprzętu w myjniach sam.

1:20-30

1:20-30
1:20-30

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat

Preparat doskonale usuwający pozostałości po cemencie z cementowozów („gruszek”), betoniarek i innego sprzętu 
budowlanego. Zawiera inhibitory korozji. Regularne stosowanie produktu CEM  zapewnia długą żywotność czyszczonego 
sprzętu budowlanego.
Dostępne opakowania: 25 kg, 10 kg 
Zalecenia:
Używać okularów i odzieży ochronnej. Nie rozpylać 
pod wiatr. Rozcieńczać poprzez dolewanie produktu do 
wcześniej przygotowanej odpowiedniej ilości wody.
Sposób użycia:                                                                   
Stosować produkt z wykorzystaniem 
urządzenia rozpylającego lub szczotek. 
Po rozprowadzeniu produktu należy od-
czekać od 2 do 5 minut. Obficie spłukać 
wodą.  

CEM

Usuwanie pozostałości po cemencie 1:1

zastosowanie rozcieńczenia

koncentrat


