PROFESSIONAL CARE PRODUCTS

...sokkal több mint tisztítás +

N2A SZUPER-VIASZ
A termék oldószert és viaszréteget is tartalmaz. Folyékony állagú. Egyaránt alkalmas
új járműveknél a gyári védőbevonatok eltűntetése utáni maradványok eltávolítására, vagy használt autókon keletkezett speciális foltok eltávolítására, különös tekintettel gépház tetők belső felületének, ajtó éleknek és csomagtartóknak kezelésére.
Kitűnően ápolja és konzerválja az autók krómozott alkatrészeit. A viasz komponens,
tartós, magas fényű bevonatot eredményez. az anyag főként kézi megmunkálásra
ajánlott.
A keményviaszt az alaposan megtisztított felületre vékony rétegben felhordjuk,
megvárjuk amíg közepesen megszárad. Ezután áttörölve a felületet, folytatjuk a fényesítést.
Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N3 GUMITISZTÍTÓ ÉS KONZERVÁLÓ
Kizárólag gumifelületek (pl. abroncsok, lábtörlők) ápolására és tisztítására szolgál.
Használatával a gumirészek visszanyerik természetes fényüket. Vékony védőréteg is
képződik, ezért a kezelt felület víztaszítóvá válik. A termék festékanyagot nem tartalmaz. A megtisztított gumitárgyakra a szert permetezővel felvisszük vagy szivaccsal
bedörzsöljük. Az eldolgozott anyagot száradni hagyjuk.
Figyelem! Az anyag vízben nem oldható!

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

MSP006 GUMI- ÉS KÜLSŐMŰANYAGÁPOLÓ (Szilikontartalmú)
Gumitisztító és konzerváló gumikerekek-, gumiszőnyegek tisztítására és ápolására
szolgál. Visszaadja a gumi természetes fényét és víztaszítóvá teszi. Festékanyagot
nem tartalmaz. A megtisztított gumitárgyakat az ápolószerrel bepermetezzük, vagy
szivaccsal bedörzsöljük, száradni hagyjuk.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N6A FELNITISZTÍTÓ
Erősen savas kémhatású készítmény. Fém vagy lakkfelületen keletkező rozsda, rozsdás vasszemcsék eltávolítására fejlesztették ki. Továbbá felhasználható autómosók
csempeburkolatán létrejövő vízkő eltűntetésére is. Csak eredeti alumínium tárgyak
kezelésére alkalmazható. Vízben oldható.
Vastag megkeményedett rozsdásodásnál drótkefével a felületet előtisztítjuk. A
szennyeződés mértékének megfelelően töményen vagy 1:1 higítási arányú oldatot
készítünk, melyet felpermetezünk a kezelendő felületekre. Az anyagot ecsettel átlazítjuk, majd 5-10 percig állni hagyjuk. Végül vízzel alaposan leöblítjük. Az autófelnik
tisztítását hasonlóan végezzük, a hatóidő viszont rövidebb: kb. 3 perc.
Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

N8 KÁTRÁNYELTÁVOLTÍÓ
Kiválóan alkalmas kátrány-aszfaltfoltok eltávolítására. Amellett, hogy az anyag gyors
hatóidejű, a mosóbenzinnel és egyéb oldószerekkel szemben nem károsítja a jó minőségű fényezést. Kőolajszármazék. Kétféleképpen használhatjuk. Egyrészt az anyagot felvihetjük a foltokra, másré szt az egész gépjárművet bepermetezhetjük. Ezután
Nr.35 anyaggal bő vízzel együtt átmossuk a felületet.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N9 VIASZPOLÍROZÓ SZUPER 3 (Szilikontartalmú)
Egy munkafolyamatban tisztítja, polírozza és konzerválja a kifakult, oxidálódott,
de nem teljesen matt lakkokat. Erős csiszolóhatása révén hatékonyan távolítja el a
szennyeződéseket, tünteti el a karcokat, az anyag viasztartalma pedig fényessé teszi a
felületet. Használható krómozott tárgyak tisztítására és konzerválására is. Különösen
azokhoz a felületrészekhez ajánljuk, amelyekhez polírozógéppel kevésbé lehet hozzáférni. A termékkel gépháztetők széleinek, lökhárítók, ajtókilincsek, esőcsatornák
tisztítása és ápolása végezhető. Elsősorban kézi megmunkálásra ajánlott. A terméket
az alaposan megtisztított felületre vékony rétegben felhordjuk. A felesleges anyagot
polírtörlő szivaccsal eltávolítjuk.
Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N20G MONITORTISZTÍTÓ
Sokoldalúan használható 2 az 1-ben üveg és kijelző tisztító. Professzionális anyag
üveg és gépjárműtisztítására. Különösen alkalmas TFT, Plazma, LCD felületek és
minden érintő kijelző tisztítására. Biztonságos használat. Könnyen eltávolítja a
szennyeződést és nem tesz kárt a kijelző és műanyag felületeken. Antisztatikus és
alkoholmentes.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben.

N20GF/1 GLASS FINISH
Víztaszító védőbevonat üvegfelületek számára.
Tisztítsuk meg a felületet egy üvegtisztító termékkel (Nr. 20).Vigyük fel a Glass Finish-t egy tiszta mikroszálas kendővel és vigyük fel a megmunkálandó felületre.
(Körkörös mozdulatokkal). Hagyjuk állni a terméket a felületen kb. 10 percig.
Töröljük át egy tiszta mikroszálas kendővel. Amennyiben szennyeződést, vagy
anyagmaradványt találunk, ismételjük meg a folyamatot, míg tiszta víztaszító felületet nem kapunk.

Rendelhető 1 literes kiszerelésben.

N22 VIOLA SZÍNŰ VIASZPOLÍROZÓ (Szilikontartalmú)
Sötét, puha (magasabb fényhatású, sérülékenyebb) lakkok megmunkálására használható fel. Két fő összetevőt tartalmaz: az egyik komponenssel lehetővé válik az
apróbb karcok eltüntetése, a másik alkotóelem finom viaszréteget von a felületre.
Kézi és gépi megmunkálásra egyaránt alkalmas. Először polírozógéppel alacsony és
közepes fordulatszámon eltüntetjük a karcokat. Utána védő viaszréteget képzünk a
felületen. A viaszmaradékokat mikroszálas sapka segítségével távolítjuk el.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N32 SAUBERMEN (Koncentrátum)
Felhasználási területe hasonló a 35-ös termékéhez, ugyanakkor tisztító hatása erősen
lúgos kémhatása miatt fokozottabb. Kiegészítő tisztítóanyagként ajánlott. Tenzidalapú, nem tartalmaz foszfátokat, nitrátokat, szénhidrogéneket. Többek között kiválóan alkalmas karosszériák, motorok, textíliák, ponyvák, bőrök és műbőrök, garázspadló- és berendezések, csónakok, alumíniumtárgyak, műanyagtárgyak tisztítására,
az autók szélvédő üvegére rászáradt rovarok eltávolítására.
Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

Rendelhető 5 literes kiszerelésben.

N35 CLEAN-ALL ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓ (Koncentrátum)
Többfunkciós termék: egyaránt alkalmas előmosásra, szilikonmentesítésre, valamint
minden olyan szennyeződés megszüntetésére, amely normál körülmények között
keletkezhet személy-és tehergépjárművek, tömegközlekedési eszközök belsejében és
külső felületein.
Alkalmas autófelnik napi szennyeződéseinek eltűntetésére, motormosásra,
műanyag-és alumínium felületek tisztítására, az autó szélvédő üvegére rászáradt rovarok eltávolítására A belső kárpitoknak új külsőt kölcsönöz: kárpittisztító géppel a
legkülönbözőbb foltok (pl. vér, bor, nikotin) eltávolítása sem jelent akadályt.

Rendelhető 5 literes és 25 literes kiszerelésben.

N37 PLASTO-CLEAN MŰANYAGÁPOLÓ (Szilikontartalmú)
Belső műanyag-és gumi felületek ápolására kiválóan alkalmas. A motortérben is jól
felhasználható. A kezelt felület vízlepergető, antisztatikus és selyemfényű lesz. Az
anyagot a megtisztított felületre kézi permetezővel vékonyan felpermetezzük, mikroszálas kendővel vagy törlőkendővel egyenletesen eloszlatjuk, és száradni hagyjuk.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N39S MŰANYAG-GUMI TISZTÍTÓ FEKETE (Szilikonmentes)
Műanyagalapú fekete festék. Műanyag-és gumitárgyak elhasználódott, elporladt
felületét regenerálja, védi a további korróziótól. Nyitható autótetők átszínezésére
és konzerválására szolgál. Ellenáll az UV sugarak bomlasztó hatásának. Először zsírtalanítsuk a megmunkálandó felületet. Várjuk meg, amíg a felület megszárad, majd
ecsettel vagy szivaccsal hordjuk fel az anyagot. Kevés vízzel higítsuk, hogy egyenletesen szétteríthető legyen. Ha a festék fedőhatása nem kielégítő, 15-20 perc elteltével
újabb réteget kenhetünk fel. A festék kb. 20 perc alatt szárad meg.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N40 BŐR-ÉS MŰBŐR KRÉM
Kitűnően alkalmas bőr-és műbőr felületek tisztítására, ápolására valamint konzerválására. Az anyagot mikroszálas kendővel felvisszük az előzőlegmegtisztított, zsírtalanított felületre, majd egy tiszta kendővel szárazra töröljük. A termék nem higítható.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N42 C+E AUTÓPARFÜM
A helyiség (pl.: autó belső tere, iroda) levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál.
Átmenetileg semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kétféle illatváltozatban kapható: C
(Carrisma) , E (Exotic). Alkoholtartalmú készítmény. Túlzott mértékű használata fejfájást, szédülést okozhat.

Rendelhető 0,2 literes kiszerelésben.

N42 F+M AUTÓPARFÜM
A helyiség (pl.:autó belső tere, iroda) levegőjének frissítésére, illatosítására szolgál.
Átmenetileg semlegesíti a kellemetlen szagokat. Kétféle illatváltozatban kapható: F
(Fresh) , M (Maximum). Alkoholtartalmú készítmény. Túlzott mértékű használata
fejfájást, szédülést okozhat.

Rendelhető 0,2 literes kiszerelésben.

N47 PLASTO-SHINE MŰANYAGFÉNYEZŐ (Szilikontartalmú)
Konzerválja a gumi-és műanyag részeket, eltávolítja a polírozás maradványait. Külső
felületek kezelésére ajánlott. Tartós hatású. Az anyagot szivaccsal vagy ecsettel vékonyan felvisszük az előzőleg megtisztított felületre, és hagyjuk megszáradni. Az anyag
vízben nem oldható!

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N54 MIRACOLO
Speciális összetételű termék, amely megakadályozza, hogy a különböző polírozóanyagok a felületre tapadjanak. Használatával a munkaterület csúszóssá válik, ezáltal gyorsabban, könnyebben megmunkálhatóvá válik. A polírozóanyagok egyenletesebben vihetők fel, így sokkal jobb minőségű felület képezhető.
A polírozókorongot használat előtt nedvesítsük be az anyaggal, hogy a felület megpuhuljon, és ne okozzon sérülést a lakkrétegen.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N61 BLUE STAR
Külső és belső felületek megmunkálására egyaránt alkalmas. Rendszeres napi takarításokra ajánlott. Összetételében hasonló a Nr 37 termékhez, de jelentősen több
szilikont tartalmaz. (szilikontartalmú)
Az anyag vízben oldható, ajánlott hígítási arány: 1:2.
Az anyagot mind külső, mind pedig belső felületekre ecsettel, szivaccsal vagy permetezővel vékony filmrétegben visszük fel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N61G GREEN STAR
Külső és belső felületek megmunkálására egyaránt alkalmas. Rendszeres napi takarításokra ajánlott. Összetételében hasonló a Nr 37 termékhez, de jelentősen több
szilikont tartalmaz. (szilikontartalmú)
Az anyag vízben oldható, ajánlott hígítási arány: 1:2.
Az anyagot mind külső, mind pedig belső felületekre ecsettel, szivaccsal vagy permetezővel vékony filmrétegben visszük fel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N62 ROYAL PASTA
Teflontartalmú, különleges anyag: a gépi, kézi megmunkálás során létrejövő nagy hőmérsékleti ingadozások mellett
is megtartja eredeti tulajdonságait. Kiváló minőségű polírozó és csiszoló termék. Főként közepesen kopott, matt és
kemény lakkok tisztításához polírozásához ajánlott. A termék felhasználása után szilikontartalmú anyagokkal is képezhető védőviaszréteg. Gépi és kézi megmunkálásra egyaránt igénybe vehető. Használat előtt a flakont alaposan rázzuk
fel! Ezután polírkóccal filmvastagságban vigyük fel az anyagot, körkörösen dörzsöljük, amíg a lakk fényes nem lesz. Egyszerre csak kisebb felületet kezeljünk. Gépi megmunkálásnál miután hasonló módon polírkóccal felvittük az anyagot a
felületre, először a polírozógéppel alacsony fordulatszámon, alacsony hőmérséklet mellett a durva karcokat távolítjuk
el, majd növelve a fordulatszámot a megemelkedett hőmérséklet hatására az anyag szemcseszerkezete szétrobban,
ezáltal finom szemcseszerkezetűvé válik, így az apróbb karcok is eltűntethetők. Mindkét esetben vigyáznunk kell arra,
hogy a paszta ne száradjon meg. Szükség esetén 54-es polírvíz permetezésével tartsuk nedvesen a felületet. A polír
maradványokat mikroszálas kendővel töröljük le. Végül védőviasszal konzerváljuk a felületet.
Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N75 QUICK GLOSS
Egy munkafázisban tisztítja, fényezi és konzerválja a felületet. Folyékony viasz, amely
a napi mosások során elvékonyodott védőréteget pótolja. Előnyös mindenfajta lakkfelület ápolására. (szilikontartalmú)
A folyékony anyagot permetezővel felvisszük a felületre, mikroszálas kendővel széthordjuk, majd szárazra töröljük. A kezelés tartóssága 5-10 autómosás.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N95 PERCEFT PEARL (Szilikonolajat tartalmaz)
Speciális lakk-konzerváló készítmény. Perfect víztaszító PTFE konzerválás. Mindenfajta lakkfelületen hosszú időn keresztül vízlepergető hatást, samponállóságot biztosít. Véd a nap UV sugarai ellen és a szokványos politúroktól lényegesen huzamosabb
ideig tartó fényességet ad. Felhasználása kézi vagy gépi úton történhet.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N96 WAX PERFECT
Finom polírozóviasz. Az újonnan kifejlesztett hologrammentes polírozóviasz ideális
minden metál-, vagy egyéb lakkozott festett felület kezelésére. Tökéletes mély fényt
ad. Abszolút hologrammentes felületet biztosít. Karnaubaviaszt tartalmaz.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N97 PERFECT SURFACE CUT
A legújabb generáció tagja.
Kiválóan alkalmas NANO- és keramik-lakkok megmunkálására is. Perfekt, hologrammentes felületet ad hagyományos és kemény lakkon.
Puha- és kemény-, valamint birkaszőr-polírozókoronggal egyaránt használható. Gépi
megmunkáláskor könnyebbséget hoz a MIRACOLO használata – a polírozókorong
könnyebben siklik a lakkfelületen.
Kényes lakkok esetében EXCENTER-polírozógépet használjunk.
Kézi használatra is alkalmas.
Használat előtt felrázandó! Viasztartalmú politúr.
Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N90105 CP-CUT 6000 (Szilikonmentes)
Speciális csiszoló paszta autófényezők részére készült, extrém erős csiszoló hatással
rendelkezik, mindenfajta új- és friss lakk megmunkálására alkalmas. CP-Cut 6000
egyszerű módon eltávolít karcolásokat és egyéb lakkhibákat.
Elegendő mennyiségű csiszoló pasztát vigyünk fel a csiszolandó felületre és polírozó
géppel (Z15A) valamint kemény szivacs-koronggal (Z9C) keresztformában csiszoljunk.
Használat előtt felrázandó! Viasztartalmú politúr.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

N90301 PM 5 STAR MAX
Csúcsminőségű gyorskonzerváló. Hologrammentes felületet képez zavaró olajfilm
nélkül. Spraypolish a tökéletes mélyfény érdekében.
CPWax Liquid anyagot a Z07Z permetezővel szórja a felületre és egy mikroszálas
kendővel egyenletesen terítse el, hagyja rövid ideig száradni, majd dörzsölje át tiszta
mikroszálas kendővel.

Rendelhető 1 literes és 5 literes kiszerelésben.

Segédeszközök
Z002A
Permetező 2 literes, alkáli

Z002S
Permetező 2 literes, saválló

Z003
Narancs polírkorong

Z006A
Vileda 54 x 43cm szintetikus autótörlő kendő

Z007G
Permetezőfej zöld

Z007V
Permetezőfej fekete

...much more than cleaning +

Z07Z
Permetező palack 0,5 literes általános vegyszerekhez

Z07XM
Permetező palack 0,5 literes általános vegyszerekhez

Z08XM
Permetező palack 1,0 literes általános vegyszerekhez

Z08
Kárpitszivacs

Z09C
Polírkorong 4cm durva

Z09E
Polírkorong narancs közepes

Z10T
Polírozó tárcsa

Z11
Matricakaparó készlet

Z11A
Matricakaparóhoz penge 5 db-os

Z14
Birkaszőr korong

Z14B
Adapter Ø 14 koronghoz

Z018
Vastag résszívó Ref.3 átmérő 40mm

Z018A
Keskeny résszívó átmérő 36mm

Z22M
Saválló permetező

...much more than cleaning +

Z24
Matricakaparó

Z26Z
Vízlehúzó

Z27A
Kieresztőcsap kicsi 5 és 10 literes kannához

Z27B
Kieresztőcsap 25 literes kannához

Z038
Ipari nagyteljesítményű törlőpapír
2 x 350 lap, 3 rétegű
Z38A
Ipari nagyteljesítményű törlőpapír
1 x 1000 lap, 3 rétegű
Z40C
Antisztatikus kefe

Z46B
Munkaflakon

Z48M
Zöld mikroszálas sapka

Z53
Csiszolószett

Z54
Állatszőr eltávolító

Z56B
Mikroszálas kendő üveg felületre

Z56C
Mikroszálas gumis kendő

Z59
Polírszivacs

...much more than cleaning +

Z61S
Polírkorong fekete (lágy)

ZPM01
Polírkorong zöld (kemény)

ZPM02
Polírkorong szürke (kemény)

ZPM03
Polírkorong narancs (közepes)

ZPM04
Polírkorong fehér (közepes)

ZPM05
Polírkorong rózsa (lágy)

ZPM06
Polírkorong fekete (lágy)

Gépek
Z74 Tornádor
A Ball Booster a harmadik generációs legújabb tisztítópisztoly

TSX 13-180 MAGASNYOMÁSÚ
nyomás: 180 bar, E.W.nyomás: 310 bar, vízszállítás: 13 L/p,
energiaellátás: 400 V, teljesítmény: 5 kW, fordulatszám: 2800 1/
perc, magasnyomású tömlőh.: 12 m, szórószár (két részes): van
Z15M Excenteres Maxolen Polírozógép
Kombinált excentrikus polírozógép, rezonanciakör 21mm,
Ø 150 mm
Z15/LHR22E Excenteres viaszterítő gép
Teljesítmény: 550 W, Fordulatszám szabályzás: 1–6, 320–650
fordulat. Alkalmazási terület: lakk felület polírozása, finom
karcok eltávolítása, viasz réteg felvitele.
Z15C Rupes LHR18E
Teljesítmény: 1100 W, Fordulatszám szabályzás: 1–6, 950–
2000 fordulat, Alkalmazási terület: lakk felület polírozása,
-tisztítása, karcok eltüntetése.
Z15K Excenteres polírozó gép Z15K/ Rupes LHR21
Rupes Big Foot

...much more than cleaning +

Z50P Pulito 2 Ipari por és vízszívó
lészállítás: 170 m3/ó, szívóerő: 2200 víz/mm,
motor: 230 V/ 1200 W, tartály: 15 liter inox
Z51 Ipari por- és vízszívó készülék
légszállítás: 205 m³/h, tartály ürtartalom: 26 L,
teljesítmény: 1200–1400 W, feszültség: 230 V,
szívóerő: 2180 mmH2O
Z19 (Pulitó 5) 3 motoros ipari por- és vízszívó készülék
légszállítás: 765 m³/h, tartályméret: 62 L,
teljesítmény: 3 x 1200 W, feszültség: 230 V,
szívóerő: 2230 mmH2O
Z49 Kárpit tisztító
teljesítmény: 1200/1400 W, légszállítás: 170 m³/ó,
szívóerő: 2200 víz/mm, feszültség igény: 230 V
Z17P Porlasztó tartály
vegyszertartály: 24 Liter
tömlőhossz: 10 m
nyomás: 6-8 bar
Z17H/25 Habosító tartály 25 liter
vegyszertartály: 24 Liter
porlasztó tömlőhossz: 10 m
nyomás: 6-8 bar
Z17/IH Inox habosító 25 liter
vegyszertartály: 24 Liter
textil gumicső: 8 m
rozsdamentes habosító
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