
Výrobek Použití Aplikace Směsný Teplota Čas pro
čištění poměr ºC opt.účinek

Čistíci a mycí šampony na externí použití - karoserie. Truck & bus

2 v 1. Velmi účinný koncentrovaný čistič, obsahuje vosk. Pro bezkontaktní mytí, není nutné kartáčování Bezkontaktní 2 - 5% 40°C
Odstraňuje nečistoty( mastné filmy) z dopravních prostředků. Zanechává vysoký lesk na karoserií. Kartáče 0.5 - 1% 40°C
Ultra účinný koncentrovaný čistič pro bezkontakní mytí. Účinně odstraňuje nečistoty z dopravních Bezkontaktní 2 - 5% 40°C
prostředků(osobní a nákladní automobily, autobusy, kamiony, návěsy, stavební a zemedělské stroje). Kartáče 1% 40°C
Velmi účinně narušuje mastné nečistoty, které se usazují na povrchu karoserií, šasi, podvozků, palivových nádrží.
Účinný na hmyz a mušky. Nezanechává zaschlé stopy po kapkách na karoserii. Antistatický.
Čistící prostředek, který se používá ke mechanickému čištění.  Na všechny zpevněné povrchy. Bezkontaktní NE
 Nepěnivý, jemně parfémovaný. Splňuje potravinářské normy. Kartáče 1 - 5% 40°C
Čistící prostředek, který se používá ke mechanickému čištění. Splňuje potravinářské normy. Bezkontaktní NE
pěnivý, jemně parfémováný Kartáče 1 - 10% 40°C
Velmi účinný  koncentrovaný,čistící prostředek splnující potravinařské parametry. Velmi účinně Bezkontaktní 2 - 5% 35°C
 narušuje mastné nečistoty, které se usazují na povrchu karoserií, šasi, podvozky. Zanechává lesklý povrch Kartáče 1 - 3% 35°C
Šampon s nízkým pH. Vhodný k odstrńování povrchové oxidace z jakéhokoliv povrchu. Bezkontaktní 10 - 20% -
Odstraňuje rez. Bezfosfátový. Kartáče -
Velmi účinný , koncentrovaný čistič na karoserie kamionů po zimním období. Bezkontaktní 5% 40°C
Excelentní kvalita mytí. Efektivní na odolné nečistoty po dlouhé zimě. Kartáče 2 - 5% 40°C

Čistící a mycí šampony.  Desinfekce splňující potravinářské normy. Vhodné pro FRIGO
Velmi účinný  koncentrovaný,čistící prostředek splnující potravinařské parametry.Velmi účinně Postřik, sprej 2 - 5% 35°C
narušuje mastné nečistoty, které se usazují na povrchu karoserií, šasi, podvozky. Zanechává lesklý povrch Kartáče 1 - 3% 35°C
2 v 1, Velmi účinný prostředek na bázi zásady s chlorem.Odmaštuje a desinfikuje. Pěnivý. Postřik, sprej 4 - 6% 35°C
Smáčivý. Odstraňuje anorganické usazeniny. Vhodné na tukové a mastné  usazeniny v chladících vozech. Pěnová pistole 4 - 6% 35°C
2 v 1: Velmi účinný čistič s chlorovou zásadou. Odmašťující a desinfekční prostředek.. Postřik, sprej 0,6 - 2% 35°C
Nepěnivý výrobek. Smáčivý.Odstrańuje anorganické usazeniny. Na tukové a mastné usazeniny v chladících vozech. Pěnová pistole 1 - 2.5% 35°C
2 v 1 . Nová generace  obsahuje quarterní amoniové soly, odmašťovací  a desinfekční prostředek Postřik sprej 1 - 2.5% -
Mírně pěnivý, velmi smáčivý Pěnová pistole 1 - 2.5% -
Neutralizér zápachu, který obsahuje disifekční látky .Velmi vhodný pro použití v místnostech, ke ničení
mikroorganismů, které způsobují zápach. 
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Čistící a mycí prostředky pro automyčky . Vhodné pro osobní automobily

Velmi účinný šampon pro mtí osobních automobilů a motocklů . Vhodný pro mytí v kartáčových Postřik, sprej 2 - 5% 35°C

myčkách i pro ruční mytí Kartáče 1 - 3% 35°C
Antistatický šampon pro mytí osobních automobilů. Pouze pro bezkontaktní mytí. Postřik, sprej 4 - 6% 35°C
Aktivní šampon. Pěnová pistole 4 - 6% 35°C
Pěnový čistící šampon. Pro aktivní předmytí. Pro kartáčové myčky i pro tlakové mytí Postřik, sprej 1-5% 35°C

Pěnová pistole 1-5% 35°C
Pěnový čistící šampon. Pro aktivní předmytí. Pro kartáčové myčky i pro tlakové mytí Postřik sprej 1 - 2.5% -

Pěnová pistole 1 - 2.5% -
Čistič brzdových karbonů a minerálních usazenin  z ráfků a poklic kol.

Obnovující protředky. Na povrchy: eloxované, leštěné, galvanizovaný hliník, chróm, sklo.

Nepěnivý prostředek k obnově hliníkových a železných ploch. Prostředek hluboce čistí usazeniny. 
Odstraňuje oxidaci a silné minerální ( vápencové) usazeniny obzvláště na plochách a kolech.
Čisticí prostředek, je určen k čištění a odstraňování usazenin ze všech kových a lakovaných povrchů.
Velmi vhodné na široké spektrum nečistot na površích, hliníkových disků, nádrží a tanků, které jsou vyrobeny z hliníku.
Čistící prostředek vhodný k odstraňování usazenin. Určený pro čištění zařízení a technologií výroby
betonu. Odstraňuje vápenité usazeniny, vodní kámen. Vhodný na vozidla - domíchávače, výrobní prostředky a podlahy.

Čistící prostředek vhodný k odstraňování znečištění od asfaltu a téru z karoseríí automobilů a strojů.
Obsahuje rozpouštědla. Lze použít na zkorodované povrchy.Obsahuje rozpouštědla.

Dílna
Čistící , nepěnivý odmašťovací přípravek pro čištění všech druhů podlah

Odstraňuje i silné znečištění od kol vysokozdvižných vozíku a další manipulační techniky.
Jemné mýdlo, splňující agro- potravinářské normy. pH 7+/-

Čistící pasta na ruce s mikro abrazivem. Odstraňuje těžké znečištění rukou jako jsou maziva, oleje,
oleje a saze, atd.
Koncentrovaný čistící prostředek na čištění skel, skleněných ploch a luxferů. Odstraňuje mastný film, 
Velmi účinně odstraňuje mušky a hmyz z čelních skel automobilů.
Velmi účinný ochranný prostředek, který zabrańuje usazovaní vodního kamene ve vysokotlakých   
 zařízeních, které pracují s teplou, či horkou vodou nebo kapalinou

Détruimouss K odstraňovaní mechů a lišejníků ze zpevněných povrchů, střech, dlažeb, atd Postřik, sprej Dle potřeby 1L/5m²

3-5 min

PINKFOAM 5 min

ACID Postřik, sprej 5-10% - 5 min

FOAM

Lave Glace Postřik, sprej 25 - 100%

CLEAN 3 - 5 min

SuperCream 3-5min

3 - 5 min

1 - 3 min

OXYD Postřik, sprej 10 - 30% - 3 - 5 min

AL 202 Postřik, sprej 5 - 10% -

3 - 5 min

5 - 10% 20°C 5 - 10 min

B Postřik, sprej 10 - 30% -

Deptil mains Běžné dávkování Dle potřeby

DEG3 Postřik, sprej 20% a více -

TS 3274
Ručně, mycí 

stroje, vysokotlaké 
stroje

Omicron S Bežné použití Dle potřeby -

Antitartre Nakapat Dle potřeby -


