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Nasza firma od 1968 słynie z wysokiej jakości środków 
do czyszczenia i pielęgnacji w branży chemii gospodar-
czej, przygotowywania pojazdów, warsztatów i dla prze-
mysłu.

Tradycja, która charakteryzuje się ciągłym  
udoskonalaniem i pasją: Excellence for Experts.

W naszej branży jesteśmy jednym z niewielu przedsię-
biorstw, które same zajmują się badaniami, produkcją i 
dystrybucją. 

Identyfikujemy się z naszą siedzibą firmy w Niemczech, 
z jej wysoką jakością, standardami społecznymi i  
ochrony środowiska. 

Jako dostawca systemów posiadamy kompletny  
asortyment dla całej branży motoryzacyjnej. Nastawio-
na na potrzeby klienta obsługa serwisowa jest dla  
nas tak samo ważna jak doskonała jakość produktu. 
Dzięki prowadzonym dziesiątki lat badaniom i  
ścisłej współpracy z naszym wymagającym kręgiem 
klientów jesteśmy teraz w światowej czołówce.
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Heavy Cut H9.01
Gruboziarnista politura ścierna bez oleju silikonowego
Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowa-
nia bardzo wyblakłych lakierów, do usuwania głębokich 
zadrapań i skutecznego usuwania tzw. mgły lakierniczej 
oraz zgładów i zmatowień po papierze o ziarnistości aż do 
1200. Heavy Cut H9.01 przez niezwykle jednorodne ziarno 
materiału ściernego osiąga ekstremalny szlif i zapewnia 
bardzo dobry stopień połysku. Daje się długo polero-
wać bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. 
Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów 
(zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania).

Cięcie: 9,0
Połysk: 5,0

250 ml 402250
1 l 402001

Micro Cut & Finish P3.01
Mikropolitura ścierna z woskiem carnauba
Micro Cut & Finish P3.01 jest najnowszej generacji maszy-
nową mikro-politurą polerską przeznaczoną do trwałego 
usuwania smug, hologramów, drobnych rys i śladów po ma-
towaniu medium o gradacji P3000 z wszystkich systemów 
lakierniczych (w tym odpornych na zarysowania) przy jed-
noczesnym długotrwałym uszczelnieniu z wysokim stop-
niem połysku i gładkością wykończenia. Hologramy i drobne 
zadrapania są usuwane mechanicznie, a nie, jak często przez 
maskowanie rys na powierzchni. Micro Cut & Finish P3.01 jest 
ekonomiczną, łatwą w polerowaniu i usuwaniu mikro-poli-
turą. Zawiera wosk karnauba i nieutleniające się silikony.

Cięcie: 3,2
Połysk: 9,5

250 ml 404250
1 l 404001

HEAVY CUT  
H9.01

MICRO CUT &  FINISH
P3.01

Nadwozie i lakier
Dr Michael Hauber opracowuje pasty polerskie dla 
branży samochodowej od 15 lat. To doświadczenie 
obejmuje OEM (Oryginalnych producentów wypo-
sażenia), Poziom 1, lakiernie i uniwersalne projekty 
własne. Jego know-how (praktyczna wiedza) w 
połączeniu z umiejętnością zastosowania i troską 
o szczegóły firmy Koch-Chemie umożliwiły stwo-
rzenie unikalnego asortymentu. Obecnie, możliwe 
jest usunięcie śladów po zmatowaniu po papierze o 
gradacji 1200 (przy zastosowaniu pasty mocnościer-
nej H9.01) [1] i powstanie wykończenia wolnego od 
hologramu łącznie z ochroną lakieru (z zastosowa-
niem Micro Cut i Finish P3.01) [2b]. Ważne jest dla 
nas stosowanie past. Wszystkie produkty można 
łatwo i szybko zastosować i usunąć utworzony lekki 
pył podczas polerowania. Wszystkie systemy lakie-
rowania można określić jako bezproblemowe.

Długoletnie doświadczenie i ekscytacja 
dla perfekcyjnego wykończena.
Dr.    Michael Hauber –  Forschung und Entwicklung

Niezpolerowane powierzchnie lakierowane: rozpraszanie odbicia, 
matowe powierzchnie lakierowane

[1] Po zastosowaniu cięcia pogrubionego H9.01: Lepsze odbicia i 
gładkość powierzchni

[2a] Po zastosowaniu politury anty-hologramowej M3.02: Perfekcyj-
ne odbicie i gładkość

[2b] Po zastosowaniu mikrocięcia i wykończenia P3.01: Perfekcyjne 
odbicie, gładkość i ochrona

P3₀₁
9,5

3,2

H9₀₁
5,0

9,0
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O nas

W 1968r. nasz ojciec Hans Koch rozpoczął opracowywać w swo-
jej własnej pracowni preparaty do polerowania. Nie był  
zadowolony ze słabej jakości produktów do pielęgnacji 
samochodów istniejących w tym czasie. Jako wykwalifikowany 
stolarz meblowy, był szczególnym pasjonatem idealych po-
wierzchni i troski o szczegóły.  Produkty, które stworzył  
były tak doskonałej jakości, że zostały entuzjastycznie przyjęte 
przez ekspertów – odbiorców przemysłowych. W ciągu kolej-
nych lat firma rozrosła się i określiła nowe standardy na rynku  
wprowadzając innowacyjne koncepcje w sektorze samochodo-
wych myjących środków chemicznych, czyszczenia wnętrz  
samochodowych oraz czyszczenia hal przemysłowych i  
podłoży warsztatów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu poprzez 
dziesięciolecia prowadzenia prac badawczych, rozbudowy i 
produkcji, firma rodzinna jest obecnie przewodnim dostawcą 
produktów do czyszczenia i pielęgnacji dla całego sektora 
motoryzacyjnego, dostarczając swoje je do ponad 50 krajów na 
świecie.
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Mitglied

Bundesverband
Fahrzeugaufbereitung e.   V.

(BFA)

Znani producenci motoryzacyjni, tacy jak Mercedes-Benz, 
BMW czy VW, jak również niezależne instytuty, testowały na-
sze produkty i zatwierdziły je do globalnego zastosowania. 
Ponadto, posiadamy kompletną linię produkcyjną zatwierdzo-
ną przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Samocho-
dów (VDA). Konsekwentne wprowadzanie systemów zarzą-
dzania jakością i ochroną środowiska, DIN EN ISO 9001: 2008 i 
DIN EN ISO 14001:2009, jest warunkiem koniecznym dla takich 
zatwierdzeń. Wysoką jakość produktów potwierdza ich co-
dzienne praktyczne zastosowanie w niezliczonyh systemach 
czyszczenia, myjniach samochodowych, zakładach samocho-
dowych, punktach sprzedaży samochodów, przedsiebior-
stwach przemysłowych oraz najwiekszych firmach zajmują-
cych się czyszczeniem wnętrz samochodowych. Koch-Chemie 
oznacza wysokie standardy jakościowe, społeczne i środowi-
skowe. Dla przykładu, stosujemy substancje powierzchnio-
wo-czynne z surowców odnawialnych. Dodatkowo, wszystkie 
substancje powierzchniowo czynne i czynniki komplekso-
twórcze łatwo ulegają rozkładowi, wykraczając poza ścisłe 
wymogi prawne. Nie stosujemy składników niebezpiecznych 
takich jak węglowodory halogenowane, kwas etylenodia-
minotetraoctowy (EDTA) i etoksylaty alkilofenolu (APEO). 
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KochChemie®

SystemProduktów.
Wartość pH 

Oznakowanie kolorem grupy produktów 

Skrót nazwy produktu
Gs

pH 12,5

Przedstawiamy przegląd wszystkich produktów chemicz-
nych Koch-Chemie. Produkty doskonale uzupełniają się 
wzajemnie. Skróty nazw produktów w połączeniu z kodem 
w postaci kolorów umożliwiają łatwą orientację niezależ-
nie od umiejętności językowych. Z niecierpliwością oczeku-
jemy na sposobność udzielenia porady w wyborze właści-
wych produktów dostosowanych do Państwa potrzeb. 

H8₀₂
5,0

8,5

Oznakowanie kolorem w ramach grupy produktów

Oznakowanie kolorem w ramach grupy produktów:
Czerwony=gruboziarniste, żółty=drobnoziarniste, fioletowy= 
mikroziarniste, zielony=politura, srebrny=uszczelniacze

Wykładnik: cięcie 

Indeks: Połysk

Skrót dla atrybutu i cięcia
Tutaj: H= cięcie grube, 8=cięcie, F=drobne cięcie,  
M=mikrocięcie, P= Środek do polerowania, S= Impregnacja

Numer wydania: seryjny, chronologiczny
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KochChemie®

MyjnieSamochodowe.

1 
1.1 Obróbka wstępna i czyszczenie felg
1.2 Pianka i szampon
1.3 Osuszacze i środki konserwujące
1.4 Myjnie samoobsługowe
1.5 Produkty do pojazdów użytkowych
1.6 Czyszczenie hal i produkty specjalne
1.7 Koncepcja zapachu
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MyjnieSamochodowe
Doskonałe wyniki czyszczenia i suszenia, niespoty-
kanie wysoki połysk i rzetelne doradztwo zachwyca 
tysiące użytkowników instalacji piorących. Nasi 
profesjonalni pracownicy chętnie udzielają wsparcia 
w zakresie ustawiania tychże instalacji i optymalizacji 
wody użytkowej oraz w zakresie pytań dotyczących 
ochrony środowiska i ochrony pracowników. Sto-
sujemy środki powierzchniowo czynne z surowców 
odnawialnych, które z powodu surowych wymogów 
prawnych łatwo ulegają biodegradacji. Jesteśmy 
członkami Federalnego Stowarzyszenia Stacji Ben-
zynowych i Przemysłowych Myjni Samochodowych 
(BTG) i dysponujemy kompletną linią produktów 
zgodnych z VDA oraz ogólnoświatową zgodą wiodą-
cych producentów samochodów. 

1.1 Obróbka wstępna i czyszczenie felg

pH 13,9

Pb
PreWash B
Środek do czyszczenia wstępnego oraz usuwania owadów
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Duży udział wysokiej jakości dodatków kompleksujących, środków po-
wierzchniowo-czynnych i specjalnych dodatków rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usu-
nięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, 
dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków 
czyszczących (np. ekspresowe myjnie samochodowe) oraz do alkalicznego mycia hal myjni. Opty-
malnie może służyć również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 
1 min., max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 303033

pH 13,3

Pe
PreWash express
Ekspresowy środek do mycia wstępnego
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksujących i specjalnych 
środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usunięcia zabru-
dzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, dlatego na-
daje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków czyszczą-
cych (np. ekspresowe myjnie samochodowe). Optymalnie może służyć również do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., 
max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 261033

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas 
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie 
aplikacji 1:30.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033
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pH 13

Cst
Copo Star BMP-T
Środek do mycia wstępnego T
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstęp-
nego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, do usuwania śladów owadów, ptasich odcho-
dów, brudu ulicznego, zanieczyszczeń z silnika i felg. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Optymal-
nie nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami 
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:5

 10 kg 52010
 32 kg 52032
 218 kg 52218

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 9,8

Ie
Insektenentferner
Środek do usuwania insektów słabo alkaliczny
Słabo alkaliczny specjalny środek czyszczący do usuwania bez pozostałości owadów, pyłków kwiato-
wych i innych zanieczyszczeń organicznych, przeznaczony do wstępnegp mycia samochodów oso-
bowych. Specjalne składniki aktywne wnikają w zabrudzenia, zmiękczają je i dokładnie usuwają w 
sposób delikatny dla materiału. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. 
stężenie aplikacji: w postaci nierozcieńczonej.

 11 kg 70011

pH 14

Awh
Alkali Wheel Cleaner
Środek do czyszczenia felg alkaliczny
Silny, alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i znacznej 
wydajności. Dzięki kompleksowemu połączeniu specjalnego nośnika utrudniającego ponowne 
osadzanie się brudu oraz mydliny, pył z okładzin klocków hamulcowych jest szybko rozpuszczany 
i rozdrabniany – tak jak w przypadku kwaśnych środków czyszczących. Dokładnie czyści również 
obręcz felgi już po pierwszym użyciu. Alkali Wheel Cleaner to słabo pieniący się środek, który został 
stworzony do skutecznego mycia przy zmniejszonym wytwarzaniu oparów. Jego właściwości umoż-
liwiają delikatne, szybkie i dokładne czyszczenie felg. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą 
ÖNORM 5106.

 5 l 411005
 25 l 411025

pH 13,4

Fba
Felgenblitz alkalisch
Środek do czyszczenia felg alkaliczny lepki
Silny, mocno alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i wy-
dajności czyszczenia, na bazie specjalnego nośnika utrudniającego ponowne osadzanie się brudu, 
przeznaczony do wszystkich odpornych na alkalia felg aluminiowych i stalowych. Usuwa szybko i 
dokładnie zapieczone pyły hamulcowe i brud pochodzący z otoczenia. Lepka konsystencja powo-
duje długi okres przylegania i oddziaływania preparatu na powierzchnię. Z efektem perlenia i dodat-
kami nabłyszczającymi. Nie zawiera organicznych dodatków kompleksujących i fosforanów. Posiada 
dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgod-
ność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie aplikacji 1:20

 33 kg 274033

pH 7,5

Fb
Felgenblitz säurefrei
Środek do czyszczenia felg neutralny lepki
Skuteczny żel do czyszczenia felg o obojętnym odczynie na bazie specjalnego neutralnego składni-
ka. Dokładnie i w sposób delikatny dla materiału usuwa zapieczone pyły hamulcowe, rdzę nalotową 
i inne zabrudzenia nieorganiczne. Lepka konsystencja powoduje długi okres przylegania i oddziały-
wania preparatu na powierzchnię. Skuteczność preparatu jest widoczna za pomocą wskaźnika dzia-
łania (zabarwienie na czerwono). Z efektem perlenia i dodatkami nabłyszczającymi.

 11 kg 218011
 33 kg 218033

pH 5,5

Mwc
Magic Wheel Cleaner
Bezkwasowy preparat do czyszczenia felg
Silnie działający, niezawierający kwasów, czyszczący preparat wiskozowy o innowacyjnym działa-
niu, do delikatnego i gruntownego czyszczenia felg. Wyjątkowy dyspergator delikatnie usuwa z 
powierzchni uporczywe zabrudzenia. Struktura wiskozy sprawia, że po naniesieniu bardzo mocno 
trzyma się powierzchni. Także przy dłuższym czasie oddziaływania brud pozostaje związany, a czy-
ściwo nie wysycha.

 500 ml 425500
 10 l 425010

pH 5,5

Rrr
Reactive Rust Remover
Preparat usuwający naloty rdzy, niezawierający kwasów
Silnie działający środek czyszczący o neutralnym pH na bazie reaktywnych substancji aktywnych i 
specjalnych, wysokowydajnych środków powierzchniowo czynnych. Szybko i dokładnie usuwa na-
loty rdzy, cząstki metalu, wypalony pył hamulcowy i inne zabrudzenia nieorganiczne, pielęgnując 
powierzchnię. Optymalne dopasowanie składników gwarantuje długi czas kontaktu/zachowanie 
wilgotności, by substancje aktywne mogły dotrzeć do głębszych warstw mocno przylegających i 
wypalonych cząstek, skutecznie je rozpuszczając. Rozpuszczeniu zanieczyszczeń towarzyszy wi-
doczna zmiana koloru na fioletowy. Zawarte w preparacie specjalne środki powierzchniowo czynne 
otaczają i rozdrabniają rozpuszczony brud, dzięki czemu można go łatwo spłukać.

 500 ml 359500
 11 kg 359011

pH 0

Fk
Felgenreiniger K
Kwasowy środek do czyszczenia felg
Środek do czyszczenia felg bazujący głównie na kwasie fosforowym do wszystkich materiałów kwa-
soodpornych. Dokładnie i szybko usuwa pyły hamulcowe  oraz inne zabrudzenia nieorganiczne. 
Specjalne inhibitory korozji chronią zaciski hamulcowe przed korozją. Idealnie nadaje się również 
do zastosowania w profesjonalnych urządzeniach myjących do felg. Ulega szybkiemu oddzieleniu 
zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 12 kg 6012
 36 kg 6036

pH -0,2

Fcl
Felgenreiniger CL
Kwasowy środek do czyszczenia felg i hal myjni
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, maszyny itp. Usuwa bar-
dzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud 
z otoczenia i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Optymalne połączenie wydajności czyszczenia i 
tolerancji materiałów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 247035

pH -0,2

Fe
Felgenreiniger extrem
Bardzo silnie kwasowy środek do czyszczenia felg
Wyjątkowo silnie kwasowy specjalny środek czyszczący bazujący na kwasie solnym do wszystkich 
kwasoodpornych materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, ma-
szyny itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamie-
nia wapiennego, resztki cementu i zaprawy, kamień kotłowy, brud z otoczenia i inne zanieczyszcze-
nia nieorganiczne. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 
(stężenie testowe 0,1% masy).

 11 kg 187011

pH -0,4

Ff
Felgen- & Fliesenreiniger aktiv sauer
Specjalny, kwasowy środek do czyszczenia felg i płytek ceramicznych
Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości kwasu fosforowego i fluorowo-
dorowego do felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie 
felg aluminiowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicznych, które nie mają już 
szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty 
rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia organiczne przy ręcz-
nym czyszczeniu nie wymagającym dużego nakładu pracy. Specjalne inhibitory korozji chronią zaci-
ski hamulcowe przed korozją. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 11 kg 37011
 35 kg 37035
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pH -0,6

Qa
Quattro-Acid-Star XL
4-kwasowy pogrom brudu
Tam gdzie kończy się skuteczność innych kwasowych środków czyszczących, zaczyna się pole dzia-
łania dla Quattro-Acid-Star XL. Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości 
kwasu fluorowodorowego, fluorokrzemowego, solnego i siarkowego do felg stalowych i nieuszko-
dzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie felg aluminiowych, bardzo zniszczo-
nych podwozi samochodów ciężarowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicz-
nych, które nie mają już szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone 
pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia 
nieorganiczne przy ręcznym czyszczeniu praktycznie nie wymagającym wysiłku. Można stosować z 
bardzo wysokimi stopniami rozcieńczenia. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 
5106.

 11 kg 444011

Wf
Wash & Finish
Mycie bez wody
Specjalny produkt do szybkiego i łatwego czyszczenia od zewnątrz lekko i umiarkowanie zabru-
dzonych pojazdów bez użycia wody. Czyści, pielęgnuje i konserwuje lakiery samochodowe, szkło, 
elementy plastikowe, felgi itp. w trakcie tylko jednej operacji. Dzięki innowacyjnym składnikom 
czyszczącym i pielęgnującym, delikatnie czyści powierzchnie i pozostawia hydrofobową warstwę 
ochronną o wysokim połysku i bez smug. Nałożone wcześniej politury i woski zostają zachowane.

 10 l 317010

1.2 Pianka i szampon

 Produkty mieszane (szampony/piany)

pH 9,5

Af
Active Foam
Pianowy preparat o intensywnym zapachu
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA pianowy preparat o intensywnym zapachu, 
przeznaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i samoobsługowych 
oraz do mycia ręcznego. Ze względu na bardzo wysoki udział anionowych środków powierzchnio-
wo-czynnych preparat posiada wyjątkowe właściwości pianotwórcze oraz intensywne i delikatne 
dla lakieru działanie czyszczące, a także wspomaga samoczyszczenie, a tym samym zwiększa trwa-
łość szczotek. Szlachetny i długo utrzymujący się zapach drewna sandałowego zapewnia intensyw-
ne doznania zapachowe. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody 
użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania maksymalnie 5 min., maksymalne stę-
żenie aplikacji 1:100.

 10 kg      282010                 
21 kg      282021

 210 kg 282210

pH 9,5

Pow
Power-Schaum
Pianowy preparat o intensywnym cytrusowym zapachu
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA pianowy preparat o intensywnym zapachu,
przeznaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i samoobsługowych
oraz do mycia ręcznego. Ze względu na bardzo wysoki udział anionowych środków powierzchnio-
wo-czynnych preparat posiada wyjątkowe właściwości pianotwórcze oraz intensywne i delikatne
dla lakieru działanie czyszczące, a także wspomaga samoczyszczenie, a tym samym zwiększa trwa-
łość szczotek. Świeży cytrusowy zapach zapewnia przyjemny zapach. Idealny również do biologicz-
nych oczyszczalni wody technologicznej.

                 33 kg      250033
 210 kg 250210

pH 8

Tw
Twin Shampoo
Piana & szampon
Skoncentrowany, niezawierający fosoranów i NTA, pachnący produkt 2w1 (piana i szampon) prze-
znaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych, myjni samoobsługowych 
i do mycia ręcznego. Duża zawartość środków powierzchniowo-czynnych gwarantuje dużą ilość pia-
ny, intensywne i delikatne czyszczenie lakieru oraz wspomaga proces samoczyszczenia, a co za tym 
idzie przedłuża trwałość szczotek. Specjalnie dobrane amfoteryczne środki powierzchniowo-czyn-
ne przygotowują optymalnie proces schnięcia. Wysokiej jakości specjalne substancje zapachowe 
nadają zapach owocowy. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody 
użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,1% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A.

 33 kg 177033
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pH 1

Aa
Acid Shampoo A
Acid Car Wash Shampoo A
Skoncentrowany szampon do myjni samochodowych i myjni tunelowych z konwencjonalnym 
uzdatnianiem wody. Połączenie łagodnych kwasów i pieniących się środków powierzchniowo-czyn-
nych gwarantuje delikatne, ale dokładne czyszczenie pojazdów, wiązanie z składnikami utwardza-
jącymi wodę, zapobiega osadzaniu się kamienia i neutralizuje zarówno powierzchnię pojazdu, jak 
i alkaliczną uzdatnioną wodę z etapu oczyszczania wstępnego. Zwiększa samooczyszczanie, a tym 
samym żywotność szczotek. Wybrane środki powierzchniowo-czynne, zapewniają optymalne przy-
gotowanie do suszenia. Sprzyja szybkiej sedymentacji brudu. Ograniczona przydatność do biolo-
gicznych systemów oczyszczania uzdatnionej wody z uwagi na zawartość fosforanów. Szybka sepa-
racja, zgodna z ÖNORM 5105.

 35 kg      311035                 

 Szampony

pH 8

Aw
Aktivwäsche
Szampon aktywny
Skoncentrowany, niezawierający fosoranów i NTA aktywny szampon przeznaczony do portalowych 
myjni samochodowych, myjni automatycznych i do mycia ręcznego. Połączenie anionowych i niejo-
nowych środków powierzchniowo czynnych oraz składników odtwarzających naturalną zawartość 
tłuszczu  zapewnia delikatne, dokładne wyczyszczenie i chroni lakier. Nadaje się również optymalnie 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A:

 11 kg 10011
 33 kg 10033
 210 kg 10210

pH 9

As
Autoshampoo
Szampon samochodowy
Niezawierający fosoranów i NTA szampon samochodowy przeznaczony do portalowych myjni sa-
mochodowych, myjni automatycznych i do mycia ręcznego. Połączenie anionowych i niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych zapewnia delikatne i dokładne umycie. Nadaje się również opty-
malnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A:

 1 l 13001 
 11 kg 13011
 33 kg 13033
 210 kg 13210

 Koncentraty barwiące

Cy
Colorful Yellow
Koncentrat barwiący, żółty
Koncentrat barwiący do pian i szamponów przekształcający białą pianę w żółtą. Dodatkowo wzmac-
nia zapach i wydajność czyszczenia produktu. Szczególnie polecamy jego stosowanie z szamponami
Super Foam i Active Foam. 1L środka wystarczy na zabarwienie 20-30L piany lub szamponu (w zależ-
ności od oczekiwanej intensywności koloru).

 1 l 447001

Cb
Colorful Blue
Koncentrat barwiący, niebieski
Koncentrat barwiący do pian i szamponów przekształcający białą pianę w niebieską. Dodatkowo 
wzmacnia zapach i wydajność czyszczenia produktu. Szczególnie polecamy jego stosowanie z szam-
ponami Super Foam i Active Foam. 1L środka wystarczy na zabarwienie 20-30L piany lub szamponu 
(w zależności od oczekiwanej intensywności koloru).

 1 l 448001

Cg
Colorful Green
Koncentrat barwiący, zielony
Koncentrat barwiący do pian i szamponów przekształcający białą pianę w zieloną. Dodatkowo 
wzmacnia zapach i wydajność czyszczenia produktu. Szczególnie polecamy jego stosowanie z szam-
ponami Super Foam i Active Foam. 1L środka wystarczy na zabarwienie 20-30L piany lub szamponu 
(w zależności od oczekiwanej intensywności koloru).

 1 l 449001

1.3 Osuszacze i środki konserwujące

 Osuszacze

pH 5

Mdc
Magic Dry & Care
Środek osuszająco-konserwujący najnowszej generacji
Innowacyjny środek osuszająco-konserwujący najnowszej generacji powoduje bardzo szybkie ze-
rwanie warstwy wody, unikalny ruch kropli i w efekcie pozbawiony mikropęcherzyków wynik su-
szenia. Wysoce wyspecjalizowane komponenty reaktywne tworzą hydrofobową, nanowymiarową 
warstwę ochronną o wysokim połysku, która w sposób trwały chroni przed wpływami otoczenia i 
przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Dzięki trwałej, przywraca-
jącej pierwotny kolor pielęgnacji i konserwacji lakierów, tworzyw sztucznych i materiałów dachów 
kabrioletów, można stosować również jako wosk gorący, zimny lub w piance. Hydrofobizacja po-
wierzchni szklanych prowadzi do poprawy widoczności podczas deszczu (bez rozmazywania). Magic 
Dry & Care osiąga optymalne wyniki nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej wody 
użytkowej i niekorzystnych kształtów dmuchawy. Nadaje się również optymalnie do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami 
VDA, klasa A. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 10 l 190010 
 33 l 190033

pH 4,5

Hd
Hyper Dryer
Preparat osuszająco-konserwujący
Preparat osuszająco-konserwujący najnowszej generacji. Powoduje bardzo szybkie zerwanie war-
stwy wody, unikalny ruch kropli i w efekcie pozbawiony mikropęcherzyków efekt suszenia. Zaawan-
sowane komponenty trwale łączą się z powierzchnią, wytwarzając nanowymiarową, gładką, hydro-
fobową warstwę ochronną, która długotrwale chroni przed oddziaływaniem środowiska i wydatnie 
przyczynia się do utrzymania wartości pojazdu. 

 10 l 420010
 20 l 420020

pH 4,5

Hgt
Hochglanztrockner
Osuszacz nabłyszczający H
Osuszacz wysokiej jakości z dodatkami nabłyszczającymi. Innowacyjne komponenty do pielęgna-
cji i hydrofobizacji powodują nawet w przypadku krytycznych właściwości wody szybkie, zerwanie 
warstwy wody na całej powierzchni i dobry wynik suszenia. Nadaje się również optymalnie do biolo-
gicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Posiada do-
puszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 
5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A.

 10 l 178010
 33 l 178033
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 Politury nabłyszczające

pH 3,7

Ncp
NanoCrystal Polish
Pianowa politura nabłyszczająca C
Politura pieniąca na bazie innowacyjnej mikroemulsji do maszynowej pielęgnacji pojazdów. Dzięki 
optymalnym właściwościom piany, klient doskonale widzi różnicę po wyjechaniu z myjni. Wysokiej 
jakości hydrofilowe, reaktywne i pielęgnacyjne składniki nadają lakierowi przepiękny głęboki połysk 
i chronią trwale wszystkie powierzchnie lakierowane, gumowe i z tworzyw sztucznych przed agre-
sywnymi wpływami otoczenia. Nadaje się również doskonale do pielęgnacji dachów kabrioletów. 
Perfekcyjne wykończenie powierzchni i spontanicznie opadająca piana optymalnie przygotowują 
proces suszenia. Obecne środki powierzchniowo-czynne wspomagają samoczyszczenie materiałów 
do mycia. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie 
zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA, klasa A.

 30 kg 241030

pH 5,5

Nmp
NanoMagic Polish
Pianowa politura nabłyszczająca M
Silnie pieniąca, innowacyjna mikroemulsja, o doskonałej zdolności czyszczenia, przy jednocześnie 
trwałej konserwacji nabłyszczającej. NanoMagic Polish stosowany jest jako pianowa politura na-
błyszczająca i/lub szampon do szczotek. Dzięki dużej objętości piany, klient doskonale widzi różnicę 
po wyjechaniu z myjni. Wysokiej jakości hydrofobowe, reaktywne i pielęgnacyjne składniki nadają 
lakierowi przepiękny głęboki połysk i chronią trwale wszystkie powierzchnie lakierowane, gumowe 
i z tworzyw sztucznych przed agresywnymi wpływami otoczenia. Nadaje się również doskonale do 
pielęgnacji dachów kabrioletów. Perfekcyjne wykończenie powierzchni optymalnie przygotowuje 
proces suszenia. Obecne środki powierzchniowo-czynne wspomagają samoczyszczenie materiałów 
do mycia. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie 
zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA, klasa A.

 21 kg 210021

 Wosk

pH 5

Nw
NanoMagic Twin Wax
Wosk konserwujący najnowszej generacji
Wosk konserwujący najnowszej generacji o bardzo dobrych właściwościach w zakresie ochrony, 
trwałości, głębokiego połysku, hydrofobizacji (efektu perlenia), efektu „easy to clean” i wolnego od 
mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zastosowanie wielofunkcjonalnych komponentów reaktyw-
nych w połączeniu z komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki nano łączą 
się na stałe z powierzchnią, gwarantuje trwałą konserwację wysokopołyskową i polepszoną widocz-
ność podczas deszczu. NanoMagic Twin Wax przy regularnym stosowaniu pielęgnuje i impregnuje 
wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz materiały dachów kabrioletów, zapobie-
gając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. NanoMagic Twin Wax przyczynia się w znacznym stopniu 
do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, zimny lub w piance (ma-
szynowo i ręcznie). Osiąga optymalne wyniki nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej 
wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmuchawy. Posiada przyjemny zapach. Nadaje się rów-
nież optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.Nie zawiera węglowodorów 
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

 10 l      220010                       
20 l      220020

pH 4,5

Pw
ProtectorWax
Wosk konserwujący T klasy premium
Wysoki połysk, efekt perlenia i intensywna ochrona
Innowacyjny wosk konserwujący klasy premium wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony, 
trwałości, ekstremalnie głębokiego połysku, długookresowej hydrofobizacji (efekt perlenia), efektu 
„easy to clean”, aksamitności w dotyku i wolnego od mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zasto-
sowanie wielofunkcjonalnych komponentów reaktywnych w połączeniu z wysokogatunkowymi 
komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki łączą się na stałe z powierzchnią,  
gwarantuje idealną i trwałą konserwację wysokopołyskową oraz polepszoną widoczność podczas 
deszczu (optymalny ruch kropli). Przy regularnym stosowaniu zwiększa połysk i efekt ochronny, usu-
wa drobne zarysowania oraz impregnuje wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz 
materiały dachów kabrioletów, zapobiegając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. TriWax przyczynia 
się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, 
zimny lub w piance (maszynowo i ręcznie). Pozwala osiągnąć optymalne wyniki suszenia nawet w 
przypadku wysokiej przewodności właściwej wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmucha-
wy. Specjalne substancje zapachowe nadają zapach owocowy. Nadaje się optymalnie do wszystkich 
systemów filtrów oraz biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów 
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

 1 l      319001                        
10 l      319010

 20 l 319020

pH 4,5

Uw
Unterbodenwachs
Koncentrat wosku do podwozi
Specjalny produkt do pielęgnacji i konserwacji podwozi w myjniach samochodowych. Przy regu-
larnym zastosowaniu podwozie pojazdu jest chronione przed agresywnymi wpływami otoczenia 
(np. sól drogowa), a tym samym przed korozją. Ze względu na zwiększoną zdolność penetracji, kon-
serwuje również miejsca trudno dostępne. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji 
uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA, 
klasa A.

 33 l 213033
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1.4 Myjnie samoobsługowe

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033

pH 12

Sf
Super Foam
Piana do mycia pojazdów w myjniach samoobsługowych
Bardzo silnie pieniąca, alkaliczna, aktywna piana o intensywnym owocowym zapachu do myjni 
samoobsługowych i mycia z zastosowaniem działka pianowego. Piana Super Foam ma wyjątkowe 
właściwości czyszczące powierzchni pojazdu i na długo pozostawia swój intensywny zapach. Dzię-
ki zasadowemu odczynowi pH oraz wysoce skutecznym substancjom aktywnym piana skutecznie 
rozpuszcza zabrudzenia i zapewnia wydajność czyszczenia. Piana wiąże brud i łatwo się spłukuje, 
umożliwiając tym samym delikatne czyszczenie lakieru pojazdu pod ciśnieniem. Zgodność z norma-
mi VDA klasa A: czas działania maks. 5 min, maks. stężenie stosowanego środka 1:50.

 11 kg 396011
 22 kg 396022

pH 12

Sfn
Super Foam NTA-frei
Piana do mycia pojazdów w myjniach samoobsługowych, wolna od NTA
Super Foam w wersji wolnej od NTA.

 10 l 421010
 20 l 421020

pH 9,5

Af
Active Foam
Pianowy preparat o intensywnym zapachu
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA pianowy preparat o intensywnym zapachu, 
przeznaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i samoobsługowych 
oraz do mycia ręcznego. Ze względu na bardzo wysoki udział anionowych środków powierzchnio-
wo-czynnych preparat posiada wyjątkowe właściwości pianotwórcze oraz intensywne i delikatne 
dla lakieru działanie czyszczące, a także wspomaga samoczyszczenie, a tym samym zwiększa trwa-
łość szczotek. Szlachetny i długo utrzymujący się zapach drewna sandałowego zapewnia intensyw-
ne doznania zapachowe. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody 
użytkowej. 

 10 kg      282010                    
21 kg      282021

 210 kg 282210

pH 9,5

Pow
Power-Schaum
Pianowy preparat o intensywnym cytrusowym zapachu
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA pianowy preparat o intensywnym zapachu, 
przeznaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych i samoobsługowych 
oraz do mycia ręcznego. Ze względu na bardzo wysoki udział anionowych środków powierzchnio-
wo-czynnych preparat posiada wyjątkowe właściwości pianotwórcze oraz intensywne i delikatne 
dla lakieru działanie czyszczące, a także wspomaga samoczyszczenie, a tym samym zwiększa trwa-
łość szczotek. Świeży cytrusowy zapach zapewnia przyjemny zapach. Idealny również do biologicz-
nych oczyszczalni wody technologicznej. 

 33 kg 250033
 210 kg 250210

pH 8

Tw
Twin Shampoo
Piana & szampon
Skoncentrowany, niezawierający fosoranów i NTA, pachnący produkt 2w1 (piana i szampon) prze-
znaczony do portalowych myjni samochodowych, myjni automatycznych, myjni samoobsługowych 
i do mycia ręcznego. Duża zawartość środków powierzchniowo-czynnych gwarantuje dużą ilość pia-
ny, intensywne i delikatne czyszczenie lakieru oraz wspomaga proces samoczyszczenia, a co za tym 
idzie przedłuża trwałość szczotek. Specjalnie dobrane amfoteryczne środki powierzchniowo-czyn-
ne przygotowują optymalnie proces schnięcia. Wysokiej jakości specjalne substancje zapachowe 
nadają zapach owocowy. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody 
użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,1% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A.

 33 kg 177033

pH 5

Nw
NanoMagic Twin Wax
Wosk konserwujący najnowszej generacji
Wosk konserwujący najnowszej generacji o bardzo dobrych właściwościach w zakresie ochrony, 
trwałości, głębokiego połysku, hydrofobizacji (efektu perlenia), efektu „easy to clean” i wolnego od 
mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zastosowanie wielofunkcjonalnych komponentów reaktyw-
nych w połączeniu z komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki nano łączą 
się na stałe z powierzchnią, gwarantuje trwałą konserwację wysokopołyskową i polepszoną widocz-
ność podczas deszczu. NanoMagic Twin Wax przy regularnym stosowaniu pielęgnuje i impregnuje 
wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz materiały dachów kabrioletów, zapobie-
gając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. NanoMagic Twin Wax przyczynia się w znacznym stopniu 
do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, zimny lub w piance (ma-
szynowo i ręcznie). Osiąga optymalne wyniki nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej 
wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmuchawy. Posiada przyjemny zapach. Nadaje się rów-
nież optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej.Nie zawiera węglowodorów 
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

 10 l      220010                     
20 l      220020

pH 4,5

Pw
ProtectorWax
Wosk konserwujący T klasy premium
Wysoki połysk, efekt perlenia i intensywna ochrona
Innowacyjny wosk konserwujący klasy premium wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony, 
trwałości, ekstremalnie głębokiego połysku, długookresowej hydrofobizacji (efekt perlenia), efektu 
„easy to clean”, aksamitności w dotyku i wolnego od mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zasto-
sowanie wielofunkcjonalnych komponentów reaktywnych w połączeniu z wysokogatunkowymi 
komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki łączą się na stałe z powierzchnią,  
gwarantuje idealną i trwałą konserwację wysokopołyskową oraz polepszoną widoczność podczas 
deszczu (optymalny ruch kropli). Przy regularnym stosowaniu zwiększa połysk i efekt ochronny, usu-
wa drobne zarysowania oraz impregnuje wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz 
materiały dachów kabrioletów, zapobiegając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. TriWax przyczynia 
się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, 
zimny lub w piance (maszynowo i ręcznie). Pozwala osiągnąć optymalne wyniki suszenia nawet w 
przypadku wysokiej przewodności właściwej wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmucha-
wy. Specjalne substancje zapachowe nadają zapach owocowy. Nadaje się optymalnie do wszystkich 
systemów filtrów oraz biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów 
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

 1 l      319001                             
10 l      319010

 20 l 319020
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pH 5

Mdc
Magic Dry & Care
Środek osuszająco-konserwujący najnowszej generacji
Innowacyjny środek osuszająco-konserwujący najnowszej generacji powoduje bardzo szybkie ze-
rwanie warstwy wody, unikalny ruch kropli i w efekcie pozbawiony mikropęcherzyków wynik su-
szenia. Wysoce wyspecjalizowane komponenty reaktywne tworzą hydrofobową, nanowymiarową 
warstwę ochronną o wysokim połysku, która w sposób trwały chroni przed wpływami otoczenia i 
przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Dzięki trwałej, przywraca-
jącej pierwotny kolor pielęgnacji i konserwacji lakierów, tworzyw sztucznych i materiałów dachów 
kabrioletów, można stosować również jako wosk gorący, zimny lub w piance. Hydrofobizacja po-
wierzchni szklanych prowadzi do poprawy widoczności podczas deszczu (bez rozmazywania). Magic 
Dry & Care osiąga optymalne wyniki nawet w przypadku wysokiej przewodności właściwej wody 
użytkowej i niekorzystnych kształtów dmuchawy. Nadaje się również optymalnie do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami 
VDA, klasa A. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 10 l 190010 
 33 l 190033

pH 4,5

Hd
Hyper Dryer
Preparat osuszająco-konserwujący
Preparat osuszająco-konserwujący najnowszej generacji. Powoduje bardzo szybkie zerwanie war-
stwy wody, unikalny ruch kropli i w efekcie pozbawiony mikropęcherzyków efekt suszenia. Zaawan-
sowane komponenty trwale łączą się z powierzchnią, wytwarzając nanowymiarową, gładką, hydro-
fobową warstwę ochronną, która długotrwale chroni przed oddziaływaniem środowiska i wydatnie 
przyczynia się do utrzymania wartości pojazdu. 

 10 l 420010
 20 l 420020

pH 4,5

Hgt
Hochglanztrockner
Osuszacz nabłyszczający H
Osuszacz wysokiej jakości z dodatkami nabłyszczającymi. Innowacyjne komponenty do pielęgna-
cji i hydrofobizacji powodują nawet w przypadku krytycznych właściwości wody szybkie, zerwanie 
warstwy wody na całej powierzchni i dobry wynik suszenia. Nadaje się również optymalnie do biolo-
gicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Posiada do-
puszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 
5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A.

 10 l 178010
 33 l 178033

pH 5,5

Nmp
NanoMagic Polish
Pianowa politura nabłyszczająca M
Silnie pieniąca, innowacyjna mikroemulsja, o doskonałej zdolności czyszczenia, przy jednocześnie 
trwałej konserwacji nabłyszczającej. NanoMagic Polish stosowany jest jako pianowa politura na-
błyszczająca i/lub szampon do szczotek. Dzięki dużej objętości piany, klient doskonale widzi różnicę 
po wyjechaniu z myjni. Wysokiej jakości hydrofobowe, reaktywne i pielęgnacyjne składniki nadają 
lakierowi przepiękny głęboki połysk i chronią trwale wszystkie powierzchnie lakierowane, gumowe 
i z tworzyw sztucznych przed agresywnymi wpływami otoczenia. Nadaje się również doskonale do 
pielęgnacji dachów kabrioletów. Perfekcyjne wykończenie powierzchni optymalnie przygotowuje 
proces suszenia. Obecne środki powierzchniowo-czynne wspomagają samoczyszczenie materiałów 
do mycia. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie 
zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA, klasa A.

 21 kg 210021

1.5 Produkty do pojazdów użytkowych

pH 13,9

Pb
PreWash B
Środek do czyszczenia wstępnego oraz usuwania owadów
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Duży udział wysokiej jakości dodatków kompleksujących, środków po-
wierzchniowo-czynnych i specjalnych dodatków rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usu-
nięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, 
dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków 
czyszczących (np. ekspresowe myjnie samochodowe) oraz do alkalicznego mycia hal myjni. Opty-
malnie może służyć również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 
1 min., max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 303033

pH 13,3

Pe
PreWash express
Ekspresowy środek do mycia wstępnego
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksujących i specjalnych 
środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usunięcia zabru-
dzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, dlatego na-
daje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków czyszczą-
cych (np. ekspresowe myjnie samochodowe). Optymalnie może służyć również do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., 
max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 261033

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas 
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie 
aplikacji 1:30.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033
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pH 13

Cst
Copo Star BMP-T
Środek do mycia wstępnego T
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstęp-
nego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, do usuwania śladów owadów, ptasich odcho-
dów, brudu ulicznego, zanieczyszczeń z silnika i felg. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Optymal-
nie nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami 
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:5

 10 kg 52010
 32 kg 52032
 218 kg 52218

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 7

Td
Truck Dry
Preparat osuszający klasy premium
Preparat osuszający klasy premium do mycia pojazdów użytkowych i autobusów bez wymuszonego 
suszenia (dmuchaw suszących). Właściwości hydrofilowe powodują, że woda spływa cienką war-
stwą, nie pozostawiając smug ani plam. Posiada dopuszczenie Daimler. Ulega szybkiemu oddziele-
niu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami VDA klasy A. 

 30 kg 307030
 210 kg 307210

pH 14

Awh
Alkali Wheel Cleaner
Środek do czyszczenia felg alkaliczny
Silny, alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i znacznej 
wydajności. Dzięki kompleksowemu połączeniu specjalnego nośnika utrudniającego ponowne 
osadzanie się brudu oraz mydliny, pył z okładzin klocków hamulcowych jest szybko rozpuszczany 
i rozdrabniany – tak jak w przypadku kwaśnych środków czyszczących. Dokładnie czyści również 
obręcz felgi już po pierwszym użyciu. Alkali Wheel Cleaner to słabo pieniący się środek, który został 
stworzony do skutecznego mycia przy zmniejszonym wytwarzaniu oparów. Jego właściwości umoż-
liwiają delikatne, szybkie i dokładne czyszczenie felg. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą 
ÖNORM 5106.

 5 l 411005
 25 l 411025

pH 13,4

Fba
Felgenblitz alkalisch
Środek do czyszczenia felg alkaliczny lepki
Silny, mocno alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i wy-
dajności czyszczenia, na bazie specjalnego nośnika utrudniającego ponowne osadzanie się brudu, 
przeznaczony do wszystkich odpornych na alkalia felg aluminiowych i stalowych. Usuwa szybko i 
dokładnie zapieczone pyły hamulcowe i brud pochodzący z otoczenia. Lepka konsystencja powo-
duje długi okres przylegania i oddziaływania preparatu na powierzchnię. Z efektem perlenia i dodat-
kami nabłyszczającymi. Nie zawiera organicznych dodatków kompleksujących i fosforanów. Posiada 
dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgod-
ność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie aplikacji 1:20

 33 kg 274033

pH -0,2

Fe
Felgenreiniger extrem
Bardzo silnie kwasowy środek do czyszczenia felg
Wyjątkowo silnie kwasowy specjalny środek czyszczący bazujący na kwasie solnym do wszystkich 
kwasoodpornych materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, ma-
szyny itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamie-
nia wapiennego, resztki cementu i zaprawy, kamień kotłowy, brud z otoczenia i inne zanieczyszcze-
nia nieorganiczne. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 
(stężenie testowe 0,1% masy).

 11 kg 187011

pH -0,2

Fcl
Felgenreiniger CL
Kwasowy środek do czyszczenia felg i hal myjni
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, maszyny itp. Usuwa bar-
dzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud 
z otoczenia i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Optymalne połączenie wydajności czyszczenia i 
tolerancji materiałów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 247035

pH -0,6

Qa
Quattro-Acid-Star XL
4-kwasowy pogrom brudu
Tam gdzie kończy się skuteczność innych kwasowych środków czyszczących, zaczyna się pole dzia-
łania dla Quattro-Acid-Star XL. Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości 
kwasu fluorowodorowego, fluorokrzemowego, solnego i siarkowego do felg stalowych i nieuszko-
dzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie felg aluminiowych, bardzo zniszczo-
nych podwozi samochodów ciężarowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicz-
nych, które nie mają już szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone 
pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia 
nieorganiczne przy ręcznym czyszczeniu praktycznie nie wymagającym wysiłku. Można stosować z 
bardzo wysokimi stopniami rozcieńczenia. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 
5106.

 11 kg 444011

pH 0

Flb
Flugrostentferner BMP
Zmywacz rdzy nalotowej silny koncentrat
Silnie skoncentrowany, intensywny kwasowy środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń nie-
organicznych, takich jak rdza nalotowa, osady wapienne, ścier okładzin hamulcowych z kwasood-
pornych powierzchni, takich jak elementy lakierowane, szklane, metalowe i ceramika. Inhibitory 
korozji chronią czasowo przed korozją. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 12 kg 224012
 36 kg 224036

pH 14

Ti
Tankinnenreiniger BL
Środek do czyszczenia zbiorników od wewnątrz, alkaliczny
Alkaliczny, niskopieniący specjalny środek czyszczący, do szybkiego i dokładnego czyszczenia od 
wewnątrz odpornych na alkalia zbiorników, silosów, kontenerów, pojemników DPPL itp. Szybko roz-
puszcza i usuwa bez pozostałości oleje, tłuszcze, białka, pył, proszki, granulaty tworzyw sztucznych 
itp. Ze względu na silne właściwości niskopieniące i zdolność do szybkiego spłukiwania umożliwia 
on dużą oszczędność wody w procesie płukania. Dopuszczony do czyszczenia w branży spożywczej 
(posiada atest Dekra). Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105.

 23 kg 258023
 230 kg 258230
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1.6 Czyszczenie hal i produkty specjalne

pH 0

Hrm
Hallenreiniger mild-sauer
Kwasowy, lepki środek do czyszczenia hal i stali stopowej
Łagodny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym do wszystkich kwasoodpornych po-
wierzchni, takich jak płytki hal myjni, agregaty ze stali stopowej, elementy z tworzyw sztucznych 
itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia, naloty rdzy i 
inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Odznacza się bardzo dobrą tolerancją materiałów. Nie zawiera 
kwasu fluorowodorowego i solnego oraz wodorofluorku i dlatego nadaje się do stosowania w bio-
logicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej (pod warunkiem zachowania podanych wartości 
pH). Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 301035

pH -0,2

Hr
Hallenreiniger sauer
Środek do czyszczenia myjni, kwasowy
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
powierzchni, takich jak płytki hal myjni itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie osady kamienia wa-
piennego, brud z otoczenia, naloty rdzy i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Nie zawiera kwasu 
fluorowodorowego i wodorofluorku i dlatego nadaje się do stosowania w biologicznych stacjach 
uzdatniania wody użytkowej (pod warunkiem zachowania podanych wartości pH). Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 265035

pH -0,2

Fcl
Felgenreiniger CL
Kwasowy środek do czyszczenia felg i hal myjni
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, maszyny itp. Usuwa bar-
dzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud 
z otoczenia i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Optymalne połączenie wydajności czyszczenia i 
tolerancji materiałów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 247035

pH -0,4

Ff
Felgen- & Fliesenreiniger aktiv sauer
Specjalny, kwasowy środek do czyszczenia felg i płytek ceramicznych
Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości kwasu fosforowego i fluorowo-
dorowego do felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie 
felg aluminiowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicznych, które nie mają już 
szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty 
rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia organiczne przy ręcz-
nym czyszczeniu nie wymagającym dużego nakładu pracy. Specjalne inhibitory korozji chronią zaci-
ski hamulcowe przed korozją. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 11 kg 37011
 35 kg 37035

pH 14

Coc
Construction Cleaner CTH
Środek do czyszczenia hal, agregatów, dla obszaru CTH
Środek do czyszczenia myjni, agregatów i łuków natryskowych z obszarów suszenia i woskowania.
Silny środek czyszczący do wszystkich ługoodpornych powierzchni, takich jak płytki hal myjni, 
agregaty ze stali nierdzewnej, okładziny z tworzyw sztucznych, łuki natryskowe ze stali nierdzew-
nej/ polimerowe, szkło itp., do usuwania pozostałości środków wspomagających suszenie i wosków 
konserwujących. Te uporczywe zanieczyszczenia organiczne i zawierające krzem są niszczone i roz-
puszczane. Construction Cleaner CTH zawiera silnie skoncentrowany ług i jest nanoszony bez roz-
cieńczania na oczyszczane powierzchnie. Nadaje się do stosowania w biologicznych oczyszczalniach 
ścieków użytkowych, jeżeli przestrzegane są specyfikacje wartości pH wody użytkowej (pH < 9,0).

 25 l 414025

pH 13,9

Pb
PreWash B
Środek do czyszczenia wstępnego oraz usuwania owadów
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Duży udział wysokiej jakości dodatków kompleksujących, środków po-
wierzchniowo-czynnych i specjalnych dodatków rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usu-
nięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, 
dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków 
czyszczących (np. ekspresowe myjnie samochodowe) oraz do alkalicznego mycia hal myjni. Opty-
malnie może służyć również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 
1 min., max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 303033

pH 13,4

Cs
Copo Star
Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych i przemysłowy środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, silnie alkaliczny środek czysz-
czący do usuwania bardzo uporczywych zabrudzeń, takich jak oleje, tłuszcze, brud z otoczenia, pył
grafitowy, ścier gumowy. Ze względu na swoje nadzwyczajne zdolności do odrywania brudu jest 
idealny do czyszczenia posadzek warsztatowych, przemysłowych, silników i pojazdów użytkowych
(podwozia i plandeki) oraz do usuwania bazujących na kopolimerach powłok zabezpieczających po-
sadzkę. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega
szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,15%
masy).

 11 kg 27011 
 35 kg 27035 
 225 kg 27225

pH 13,3

Pe
PreWash express
Ekspresowy środek do mycia wstępnego
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksujących i specjalnych 
środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usunięcia zabru-
dzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, dlatego na-
daje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków czyszczą-
cych (np. ekspresowe myjnie samochodowe). Optymalnie może służyć również do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., 
max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 261033

pH 12,9

Csg
Copo Star BMP-G
Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych i środek do czyszczenia przemysłowego G
Niskopieniący, wysoko skoncentrowany, niezawierający NTA, fosforanów i rozpuszczalników, silnie
alkaliczny środek czyszczący do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń takich jak, oleje,
tłuszcze, brud z otoczenia, pył grafitowy, ścier gumowy itp. Ze względu na swoje nadzwyczajne zdol-
ności do odrywania brudu jest idealny do czyszczenia posadzek warsztatowych, przemysłowych,
silników i pojazdów użytkowych (podwozia i plandeki) oraz do usuwania bazujących na kopolime-
rach powłok zabezpieczających posadzkę. Nadaje się optymalnie do biologicznych stacji uzdatnia-
nia wody użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z
normą ÖNORM 5106.

 10 kg 138010 
 32 kg 138032 
 218 kg 138218
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pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 12,4

Gs9
Green Star 96
Uniwersalny środek czyszczący 96
Skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na dużą zdolność przenoszenia brudu i oleju może być stosowany uniwer-
salnie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wnętrz i na zewnątrz 
samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji zapew-
niają wysoką kompatybilność materiałową z wrażliwymi komponentami, takimi jak anodyzowane 
aluminium. Do użytku w ekstrakcji sprayem i innych urządzeń do czyszczenia dywanów, zalecamy 
dodanie środka przeciwpieniącego KocEntschäumer. Idealnie nadaje się również do biologicznych 
systemów uzdatniania wody użytkowej. Szybkie wyzwalanie zgodnie z ÖNORM 5105. Klasa A zgod-
na z VDA: czas ekspozycji max. 5 min, maks. Stężenie aplikacji 1: 2

 11 kg 29011
 35 kg 29035

pH 9,8

Gc
Cosmo-Clean
Koncentrat bezpiecznego środka czyszczącego
Silnie skoncentrowany, słabo alkaliczny, niskopieniący, niezawierający NTA i rozpuszczalników bez-
pieczny środek czyszczący do maszynowego i ręcznego mycia posadzek przemysłowych, warsztato-
wych i innych podłóg w budynkach. W porównaniu z innymi środkami czyszczącymi, ryzyko
poślizgu nawet na niewysuszonych powierzchniach jest znacznie zredukowane. Nie rozpuszcza po-
włok zabezpieczających lub innych warstw chroniących posadzkę. Specjalnie dobrane połączenie
aktywnych substancji myjących i fosforanów gwarantuje sensacyjną wydajność czyszczenia przy
równocześnie bardzo wysokiej rozcieńczalności. O świeżym zapachu cytrusowym. Ulega szybkiemu
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105.Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 11 kg 193011
 35 kg 193035 
 235 kg 193235

1.7 Koncepcja zapachu

Fresh-S-Center Beduftungsgerät
Aparat nawaniający Fresh-S-Center
Solidny aparat nawaniający do myjni samochodowych. Tygodniowy wyłącznik zegarowy umożliwia 
indywidualne dozowanie podczas godzin otwarcia. Intensywność zapachu można regulować po-
przez częstotliwość i czas trwania natrysku. Niezbędne przyłącze energii elektrycznej i sprężonego 
powietrza. Duży wybór koncentratów zapachowych można znaleźć w kategorią chemia gospodar-
cza/koncepcja zapachów.

 30x20x15 cm 999331

Db
Duftstoff Bazooka
Zapach Gumy Balonowej

 1 l 216001

Dcs
Duftstoff Cool Stream
Zapach Świeżej Bryzy

 1 l 215001

Df
Duftstoff Fresh Cotton
Zapach Świeżości

 1 l 217001

Ddc
Duftstoff Dark Cherry
Zapach Wiśni

 1 l 356001

Da
Duftstoff Apfel
Zapach Jabłka

 1 l 176001

Dc
Duftstoff Citrone
Zapach Cytryny

 1 l 167001

Dh
Duftstoff Himbeere
Zapach Malin

 1 l 175001

Do
Duftstoff Orange
Zapach Pomarańczy

 1 l 166001
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KochChemie®

Detailing.

2 
2.1 Środek do usuwania wosku
2.2 Silnik i podwozie
2.3 Felgi
2.4 Mycie powierzchniowe i wstępna obróbka
2.5 Guma i tworzywo sztuczne zewnętrzne
2.6 Lakier
2.7 Wnętrze
2.8 Szyby i szkło / Kabriodachy 
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Detailing
Jesteśmy wiodącym na rynku dostawcą komplet-
nych systemów do przygotowywania nowych 
i używanych pojazdów. Wiele produktów do 
czyszczenia i pielęgnacji odpowiada światowym 
wymaganiom producentów pojazdów, są również 
dostosowane do Państwa potrzeboraz wymogów 
ochrony środowiska. Jako lider na rynku utrzymu-
jemy największe przedsiębiorstwa przygotowujące 
pojazdy oraz tysiące regionalnych specjalistów z 
najlepszymi produktami i wiedzą dotyczącą ich 
zastosowania. Nasza profesjonalna kadra na miej-
scu udziela wsparcia w zakresie pytań dotyczących 
zastosowania, ochrony środowiska i ochrony pra-
cowników. Jako członek szkolnictwa zawodowego i 
komisji egzaminacyjnej Federalnego Zrzeszenia ds. 
Przygotowywania Pojazdów (BFA) przygotowaliśmy 
niepowtarzalny system szkoleń. 

2.1 Środek do usuwania wosku

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas 
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie 
aplikacji 1:30.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033

Fw
Fleckenwasser
Środek do usuwania plam i wosku
Rozpuszczalnik organiczny do usuwania tłustych i organicznych pozostałości kosmetyków, oleju, 
tuszu, farb, wosku parafinowego (usuwanie resztek wosku), smoły, itp. ze wszystkich odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak szkło, lakier, ceramika, metal, tkaniny. Nie zawiera węglowo-
dorów halogenowanych.

 1 l 36001
 10 l 36010
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2.2 Silnik i podwozie

 Czyszczenie

pH 13,4

Cs
Copo Star
Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych i przemysłowy środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, silnie alkaliczny środek czysz-
czący do usuwania bardzo uporczywych zabrudzeń, takich jak oleje, tłuszcze, brud z otoczenia, pył 
grafitowy, ścier gumowy. Ze względu na swoje nadzwyczajne zdolności do odrywania brudu jest 
idealny do czyszczenia posadzek warsztatowych, przemysłowych, silników i pojazdów użytkowych 
(podwozia i plandeki) oraz do usuwania bazujących na kopolimerach powłok zabezpieczających po-
sadzkę. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega 
szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,15% 
masy).

 11 kg 27011
 35 kg 27035
 225 kg 27225

pH 13

Cst
Copo Star BMP-T
Środek do mycia wstępnego T
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstęp-
nego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, do usuwania śladów owadów, ptasich odcho-
dów, brudu ulicznego, zanieczyszczeń z silnika i felg. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Optymal-
nie nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami 
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:5

 10 kg 52010
 32 kg 52032
 218 kg 52218

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 9,5

Gsb
Green Star BMP
Uniwersalny środek czyszczący słabo zasadowy
Silnie skoncentrowany, niskopieniący, słabo alkaliczny, nie zawierający fosforanów, rozpuszczalni-
ków i NTA uniwersalny środek czyszczący do maszynowego i ręcznego mycia posadzek warszta-
towch, przemysłowych i biurowych. Nie rozpuszcza powłok zabezpieczających lub innych warstwy 
chroniących posadzkę. Ze względu na dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju oraz wysoką tole-
rancję materiałów nadaje się również idealnie do mycia wstępnego i mycia silników w samochodach 
osobowych i ciężarowych oraz do czyszczenia maszyn i półwyrobów. Z dodatkami odtwarzającym 
naturalną zawartość tłuszczu  i czasową ochroną przed korozją. Nadaje się również optymalnie do 
biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szyb-
kiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania 
max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:2

 11 kg 66011
 33 kg 66033

Gol
Golden Star
Środek do czyszczenia silnika, zawiera rozpuszczalniki
Środek emulgujący na zimno zawierający rozpuszczalnik o dużej lepkości i doskonałej przyczepno-
ści. Służy do szybkiego usuwania wosków, oleju, zanieczyszczeń środowiska i bardzo silnie zako-
rzenionych zabrudzeń z silników, podwozia, maszyn rolniczych itp. Specjalne składniki tymczasowo 
chronią czyszczone części przed korozją.

 30 l 90030 
 200 l 90200

 Konserwacja

Mp
Motorplast
Specjalny środek do konserwacji silnika
Środek o naturalnym połysku, wypierający wodę, do konserwacji silników, części obudowy, węży 
gumowych i agregatów na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych itp. o przyjemnym 
zapachu. Wyczyszczone elementy odzyskują swój pierwotny wygląd. W związku z całkowitym wy-
schnięciem (nie pozostawia lepkiego filmu) uniemożliwia przyczepianie się brudu. Dzięki dobrej 
zdolności do penetracji i trwale elastycznej warstwie ochronnej agregaty są zabezpieczone przed 
korozją i wpływami środowiska. Nadaje się do stosowania na suchych i mokrych powierzchniach. 
Odporny na temperaturę do 250°C. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 500 ml      236500                                                
5 l      236005

 30 l      236030

Mc
Motorkonservierer Charlie
Środek do konserwacji silnika niezawierający oleju silikonowego
Środek konserwujący o jedwabistym połysku na bazie węglowodorów do silników, części obudowy 
i agregatów na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych itp. Wyczyszczone elementy od-
zyskują swój pierwotny wygląd i są zabezpieczone przed korozją oraz wpływami środowiska, dzię-
ki dobrej zdolności do penetracji i trwale elastycznej warstwie ochronnej. W związku z całkowitym 
wyschnięciem (nie pozostawia lepkiego filmu) uniemożliwia przyczepianie się brudu. Nadaje się do 
stosowania na suchych powierzchniach. Odporny na temperaturę do 200 °C. Nie zawiera oleju sili-
konowego.

 10 l 105010

 Inne 
 

Pls
Plastiklack-Spray black
Lakier w sprayu, matowa czerń, RAL 9005
Silnie przyczepny, szybkoschnący lakier w sprayu o bardzo dużym kryciu. Do retuszu lakieru na zu-
żytych i wybielonych powierzchniach, takich jak listwy progowe, progi, zderzaki, nadkola, listwy 
ozdobne i tym podobne wykonane z metalu, gumy, plastiku, tkaniny itp. Zapewnia długotrwałą 
ochronę przed korozją i czynnikami środowiskowymi.

 400 ml 103412

Plg
Plastiklack-Spray grey
Lakier w sprayu, szary mat
Silnie przyczepny, szybkoschnący lakier w sprayu o bardzo dużym kryciu. Do retuszu lakieru na zu-
żytych i wybielonych powierzchniach, takich jak listwy progowe, progi, zderzaki, nadkola, listwy 
ozdobne i tym podobne wykonane z metalu, gumy, plastiku, tkaniny itp. Zapewnia długotrwałą 
ochronę przed korozją i czynnikami środowiskowymi.

 400 ml 107412
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2.3 Felgi

 Kwasowy środek czyszczący

pH 0

Fk
Felgenreiniger K
Kwasowy środek do czyszczenia felg
Środek do czyszczenia felg bazujący głównie na kwasie fosforowym do wszystkich materiałów kwa-
soodpornych. Dokładnie i szybko usuwa pyły hamulcowe  oraz inne zabrudzenia nieorganiczne. 
Specjalne inhibitory korozji chronią zaciski hamulcowe przed korozją. Idealnie nadaje się również 
do zastosowania w profesjonalnych urządzeniach myjących do felg. Ulega szybkiemu oddzieleniu 
zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 12 kg 6012
 36 kg 6036

pH -0,2

Fcl
Felgenreiniger CL
Kwasowy środek do czyszczenia felg i hal myjni
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, maszyny itp. Usuwa bar-
dzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud 
z otoczenia i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Optymalne połączenie wydajności czyszczenia i 
tolerancji materiałów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 247035

pH -0,2

Fe
Felgenreiniger extrem
Bardzo silnie kwasowy środek do czyszczenia felg
Wyjątkowo silnie kwasowy specjalny środek czyszczący bazujący na kwasie solnym do wszystkich 
kwasoodpornych materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, ma-
szyny itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamie-
nia wapiennego, resztki cementu i zaprawy, kamień kotłowy, brud z otoczenia i inne zanieczyszcze-
nia nieorganiczne. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 
(stężenie testowe 0,1% masy).

 11 kg 187011

pH -0,4

Ff
Felgen- & Fliesenreiniger aktiv sauer
Specjalny, kwasowy środek do czyszczenia felg i płytek ceramicznych
Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości kwasu fosforowego i fluorowo-
dorowego do felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie 
felg aluminiowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicznych, które nie mają już 
szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty 
rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia organiczne przy ręcz-
nym czyszczeniu nie wymagającym dużego nakładu pracy. Specjalne inhibitory korozji chronią zaci-
ski hamulcowe przed korozją. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 11 kg 37011
 35 kg 37035

pH -0,6

Qa
Quattro-Acid-Star XL
4-kwasowy pogrom brudu
Tam gdzie kończy się skuteczność innych kwasowych środków czyszczących, zaczyna się pole dzia-
łania dla Quattro-Acid-Star XL. Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości 
kwasu fluorowodorowego, fluorokrzemowego, solnego i siarkowego do felg stalowych i nieuszko-
dzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie felg aluminiowych, bardzo zniszczo-
nych podwozi samochodów ciężarowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicz-
nych, które nie mają już szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone 
pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia 
nieorganiczne przy ręcznym czyszczeniu praktycznie nie wymagającym wysiłku. Można stosować z 
bardzo wysokimi stopniami rozcieńczenia. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 
5106.

 11 kg 444011

 Obojętny środek czyszczący

pH 7,5

Fb
Felgenblitz säurefrei
Środek do czyszczenia felg neutralny lepki
Skuteczny żel do czyszczenia felg o obojętnym odczynie na bazie specjalnego neutralnego składni-
ka. Dokładnie i w sposób delikatny dla materiału usuwa zapieczone pyły hamulcowe, rdzę nalotową 
i inne zabrudzenia nieorganiczne. Lepka konsystencja powoduje długi okres przylegania i oddziały-
wania preparatu na powierzchnię. Skuteczność preparatu jest widoczna za pomocą wskaźnika dzia-
łania (zabarwienie na czerwono). Z efektem perlenia i dodatkami nabłyszczającymi.

 11 kg 218011
 33 kg 218033

pH 5,5

Rrr
Reactive Rust Remover
Preparat usuwający naloty rdzy, niezawierający kwasów
Silnie działający środek czyszczący o neutralnym pH na bazie reaktywnych substancji aktywnych i 
specjalnych, wysokowydajnych środków powierzchniowo czynnych. Szybko i dokładnie usuwa na-
loty rdzy, cząstki metalu, wypalony pył hamulcowy i inne zabrudzenia nieorganiczne, pielęgnując 
powierzchnię. Optymalne dopasowanie składników gwarantuje długi czas kontaktu/zachowanie 
wilgotności, by substancje aktywne mogły dotrzeć do głębszych warstw mocno przylegających i 
wypalonych cząstek, skutecznie je rozpuszczając. Rozpuszczeniu zanieczyszczeń towarzyszy wi-
doczna zmiana koloru na fioletowy. Zawarte w preparacie specjalne środki powierzchniowo czynne 
otaczają i rozdrabniają rozpuszczony brud, dzięki czemu można go łatwo spłukać.

 500 ml 359500
 11 kg 359011

pH 5,5

Mwc
Magic Wheel Cleaner
Bezkwasowy preparat do czyszczenia felg
Silnie działający, niezawierający kwasów, czyszczący preparat wiskozowy o innowacyjnym działa-
niu, do delikatnego i gruntownego czyszczenia felg. Wyjątkowy dyspergator delikatnie usuwa z 
powierzchni uporczywe zabrudzenia. Struktura wiskozy sprawia, że po naniesieniu bardzo mocno 
trzyma się powierzchni. Także przy dłuższym czasie oddziaływania brud pozostaje związany, a czy-
ściwo nie wysycha.

 500 ml 425500
 10 l 425010

 Alkaliczny środek czyszczący

pH 14

Awh
Alkali Wheel Cleaner
Środek do czyszczenia felg alkaliczny
Silny, alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i znacznej 
wydajności. Dzięki kompleksowemu połączeniu specjalnego nośnika utrudniającego ponowne osa-
dzanie się brudu oraz mydliny, ścier z okładzin ciernych klocków hamulcowych jest szybko rozpusz-
czany i rozdrabniany – tak jak w przypadku kwaśnych środków czyszczących. Dokładnie czyści rów-
nież obręcz felgi już po pierwszym użyciu. Alkali Wheel Cleaner to słabo pieniący się środek, który 
został stworzony do skutecznego mycia przy zmniejszonym wytwarzaniu oparów. Jego właściwości 
umożliwiają delikatne, szybkie i dokładne czyszczenie felg. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z 
normą ÖNORM 5106.

 5 l 411005
 25 l 411025
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pH 13,4

Fba
Felgenblitz alkalisch
Środek do czyszczenia felg alkaliczny lepki
Silny, mocno alkaliczny środek do czyszczenia felg o wyjątkowej zdolności pochłaniania brudu i wy-
dajności czyszczenia, na bazie specjalnego nośnika utrudniającego ponowne osadzanie się brudu, 
przeznaczony do wszystkich odpornych na alkalia felg aluminiowych i stalowych. Usuwa szybko i 
dokładnie zapieczone pyły hamulcowe i brud pochodzący z otoczenia. Lepka konsystencja powo-
duje długi okres przylegania i oddziaływania preparatu na powierzchnię. Z efektem perlenia i dodat-
kami nabłyszczającymi. Nie zawiera organicznych dodatków kompleksujących i fosforanów. Posiada 
dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgod-
ność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie aplikacji 1:20

 33 kg 274033

pH 13,3

Pe
PreWash express
Ekspresowy środek do mycia wstępnego
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, silnie alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów 
osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksujących i specjalnych 
środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do usunięcia zabru-
dzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, dlatego na-
daje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o krótkim czasie działania środków czyszczą-
cych (np. ekspresowe myjnie samochodowe). Optymalnie może służyć również do biologicznych 
stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa B: czas działania max. 1 min., 
max. stężenie aplikacji 1:100

 33 kg 261033

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas 
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie 
aplikacji 1:30.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033

pH 13

Cst
Copo Star BMP-T
Środek do mycia wstępnego T
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstęp-
nego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, do usuwania śladów owadów, ptasich odcho-
dów, brudu ulicznego, zanieczyszczeń z silnika i felg. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Optymal-
nie nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami 
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:5

 10 kg 52010
 32 kg 52032
 218 kg 52218

2.4 Mycie powierzchniowe i wstępna obróbka

 Czyszczenie wstępne

pH 13,1

Vb
Vorreiniger B
Środek do mycia wstępnego B
Silnie skoncentrowany, bezfosforanowy, alkaliczny, intensywnie pieniący środek do wstępnego my-
cia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości dodatków kompleksują-
cych i specjalnych środków powierzchniowo-czynnych rozpuszcza bardzo szybko nawet trudne do 
usunięcia zabrudzenia, takie jak ślady owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia 
felg, dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych o dużym natężeniu ruchu oraz 
myjni bezdotykowych pod wysokim ciśnieniem. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
odporność materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Bardzo 
dobrze radzi sobie również z usuwaniem wosków kopolimerowych. Optymalnie nadaje się również 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu i został sprawdzony 
według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,05% masy). Zgodność z normami VDA, klasa A: czas 
działania max. 5 min, max. stężenie aplikacji 1:300. Klasa B: czas działania max. 1 min., max. stężenie 
aplikacji 1:30.

 11 kg 211011
 22 kg 211022

pH 13,1

Vbn
Vorreiniger B NTA-frei
Środek do mycia wstępnego B, wolny od NTA
Vorreiniger B  w wersji wolnej od NTA.

 11 kg 248011
 33 kg 248033

pH 13

Cst
Copo Star BMP-T
Środek do mycia wstępnego T
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, alkaliczny, silnie pieniący środek do wstęp-
nego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, do usuwania śladów owadów, ptasich odcho-
dów, brudu ulicznego, zanieczyszczeń z silnika i felg. Specjalne inhibitory korozji zapewniają wysoką 
tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane aluminium. Optymal-
nie nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami 
VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:5

 10 kg 52010
 32 kg 52032
 218 kg 52218

 
 

 
 

2.
 D

et
ai

lin
g



4544

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 9,5

Gsb
Green Star BMP
Uniwersalny środek czyszczący słabo zasadowy
Silnie skoncentrowany, niskopieniący, słabo alkaliczny, nie zawierający fosforanów, rozpuszczalni-
ków i NTA uniwersalny środek czyszczący do maszynowego i ręcznego mycia posadzek warszta-
towch, przemysłowych i biurowych. Nie rozpuszcza powłok zabezpieczających lub innych warstwy 
chroniących posadzkę. Ze względu na dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju oraz wysoką tole-
rancję materiałów nadaje się również idealnie do mycia wstępnego i mycia silników w samochodach 
osobowych i ciężarowych oraz do czyszczenia maszyn i półwyrobów. Z dodatkami odtwarzającym 
naturalną zawartość tłuszczu  i czasową ochroną przed korozją. Nadaje się również optymalnie do 
biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szyb-
kiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania 
max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:2

 11 kg 66011
 33 kg 66033

pH 9,8

Ie
Insektenentferner
Środek do usuwania insektów słabo alkaliczny
Słabo alkaliczny specjalny środek czyszczący do usuwania bez pozostałości owadów, pyłków kwiato-
wych i innych zanieczyszczeń organicznych, przeznaczony do wstępnegp mycia samochodów oso-
bowych. Specjalne składniki aktywne wnikają w zabrudzenia, zmiękczają je i dokładnie usuwają w 
sposób delikatny dla materiału. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. 
stężenie aplikacji: w postaci nierozcieńczonej.

 11 kg 70011

 Szampon

pH 12

Sf
Super Foam
Piana do mycia pojazdów w myjniach samoobsługowych
Bardzo silnie pieniąca, alkaliczna, aktywna piana o intensywnym owocowym zapachu do myjni 
samoobsługowych i mycia z zastosowaniem działka pianowego. Piana Super Foam ma wyjątkowe 
właściwości czyszczące powierzchni pojazdu i na długo pozostawia swój intensywny zapach. Dzię-
ki zasadowemu odczynowi pH oraz wysoce skutecznym substancjom aktywnym piana skutecznie 
rozpuszcza zabrudzenia i zapewnia wydajność czyszczenia. Piana wiąże brud i łatwo się spłukuje, 
umożliwiając tym samym delikatne czyszczenie lakieru pojazdu pod ciśnieniem. Zgodność z norma-
mi VDA klasa A: czas działania maks. 5 min, maks. stężenie stosowanego środka 1:50

 11 kg 396011
 22 kg 396022

pH 12

Sfn
Super Foam NTA-frei
Piana do mycia pojazdów w myjniach samoobsługowych, wolna od NTA
Super Foam w wersji wolnej od NTA.

 10 l 421010
 20 l 421020

pH 9

As
Autoshampoo
Szampon samochodowy
Niezawierający fosoranów i NTA szampon samochodowy przeznaczony do portalowych myjni sa-
mochodowych, myjni automatycznych i do mycia ręcznego. Połączenie anionowych i niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych zapewnia delikatne i dokładne umycie. Nadaje się również 
optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A:

 1 l 13001 
 11 kg 13011
 33 kg 13033
 210 kg 13210

pH 8

Aw
Aktivwäsche
Szampon aktywny
Skoncentrowany, niezawierający fosoranów i NTA aktywny szampon przeznaczony do portalowych 
myjni samochodowych, myjni automatycznych i do mycia ręcznego. Połączenie anionowych i niejo-
nowych środków powierzchniowo czynnych oraz składników odtwarzających naturalną zawartość 
tłuszczu  zapewnia delikatne, dokładne wyczyszczenie i chroni lakier. Nadaje się również optymalnie 
do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Zgodność z normami VDA, klasa A:

 11 kg 10011
 33 kg 10033
 210 kg 10210

pH 7,5

Gsf
Gentle Snow Foam
Piana aktywna o neutralnym pH
Ta silnie pieniąca, aktywna piana o neutralnym pH i wyjątkowym wiśniowym zapachu może być 
stosowana zarówno jako Snow Foam do mycia wstępnego przy użyciu ręcznej pianownicy lub odpo-
wiednio wyposażonej myjki ciśnieniowej, jak również jako szampon do ręcznego mycia pojazdów. 
Gentle Snow Foam tworzy równomierną, silnie zwilżającą warstwę piany, która utrzymuje się długo 
na powierzchni, umożliwiając długotrwałe oddziaływanie. Neutralne pH pozwala na aplikację piany 
na lakier, który został zabezpieczony woskiem lub różnego rodzaju powłokami. Przy uporczywych 
zabrudzeniach i w celu usunięcia martwych owadów piana Gentle Snow Foam może być uzupełnio-
na środkiem Green Star.

 1 l 383001

pH 5,5

Nms
NanoMagic Shampoo
Nano-szampon konserwujący
Najnowszej generacji szampon nabłyszczający w połączeniu z najwyższej jakości właściwościami 
konserwującymi przeznaczony do ręcznego mycia pojazdów. Dzięki unikalnemu połączeniu inno-
wacyjnych składników czyszczących i pielęgnujących na pojeździe tworzy się długo utrzymująca się 
nano-warstwa utrudniająca osadzanie się kurzu i wody (efekt lotosu). Wyczyszczone powierzchnie 
są chronione przed agresywnymi wpływami środowiska. Po spłukaniu warstwa wody natychmiast 
odrywa się od karoserii, co znacznie przyśpiesza suszenie samochodu. Szampon NanoMagic nadaje 
się szczególnie do pojazdów zakonserwowanych preparatem 1K-Nano, gdyż zawarte w szamponie 
składniki pielęgnacyjne łączą się na stałe z usieciowanymi cząsteczkami 1K-Nano. Dzięki temu przy 
regularnym zastosowaniu (co drugie lub co trzecie mycie pojazdu) przedłuża się znacznie trwałość 
powłoki. Również inne, naniesione wcześniej politury lub warstwy ochronne zostają odnowione, a 
nie jak to się dzieje w przypadku innych szamponów samochodowych, zmyte.

 10 kg 206010

pH 4,5

Gw
Glanzwachsshampoo
Szampon samoosuszający
Skoncentrowany, nie zawierający fosoranów i NTA szampon samoosuszający przeznaczony do mycia 
ręcznego. Połączenie kationowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz składni-
ków konserwujących zapewnia delikatne, dokładne wyczyszczenie i chroni lakier. Mycie, pielęgna-
cja, suszenie i konserwacja odbywa się w trakcie jednej operacji. Po spłukaniu warstwa wody natych-
miast odrywa się od karoserii, co znacznie przyśpiesza suszenie samochodu. Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami 
VDA, klasa A.

 10 kg 46010
 33 kg 46033

 Inne

Wf
Wash & Finish
Mycie bez wody
Specjalny produkt do szybkiego i łatwego czyszczenia od zewnątrz lekko i umiarkowanie zabru-
dzonych pojazdów bez użycia wody. Czyści, pielęgnuje i konserwuje lakiery samochodowe, szkło, 
elementy plastikowe, felgi itp. w trakcie tylko jednej operacji. Dzięki innowacyjnym składnikom 
czyszczącym i pielęgnującym, delikatnie czyści powierzchnie i pozostawia hydrofobową warstwę 
ochronną o wysokim połysku i bez smug. Nałożone wcześniej politury i woski zostają zachowane.

 10 l 317010

pH 0

Flb
Flugrostentferner BMP
Zmywacz rdzy nalotowej silny koncentrat
Silnie skoncentrowany, intensywny kwasowy środek czyszczący do usuwania zanieczyszczeń nie-
organicznych, takich jak rdza nalotowa, osady wapienne, ścier okładzin hamulcowych z kwasood-
pornych powierzchni, takich jak elementy lakierowane, szklane, metalowe i ceramika. Inhibitory 
korozji chronią czasowo przed korozją. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 12 kg 224012
 36 kg 224036
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pH 5,5

Rrr
Reactive Rust Remover
Preparat usuwający naloty rdzy, niezawierający kwasów
Silnie działający środek czyszczący o neutralnym pH na bazie reaktywnych substancji aktywnych i 
specjalnych, wysokowydajnych środków powierzchniowo czynnych. Szybko i dokładnie usuwa na-
loty rdzy, cząstki metalu, wypalony pył hamulcowy i inne zabrudzenia nieorganiczne, pielęgnując 
powierzchnię. Optymalne dopasowanie składników gwarantuje długi czas kontaktu/zachowanie 
wilgotności, by substancje aktywne mogły dotrzeć do głębszych warstw mocno przylegających i 
wypalonych cząstek, skutecznie je rozpuszczając. 

 500 ml 359500
 11 kg 359011

Tea
Teerwäsche A
Środek do usuwania smoły i bitumu A
Zawierający rozpuszczalnik, delikatny dla materiału specjalny środek czyszczący do łatwego usu-
wania smoły i masy bitumicznej. Do wszystkich odpornych na rozpuszczalniki powierzchni na sa-
mochodach, pojazdach użytkowych, szczotkach myjni samochodowych, podłogach warsztatowych, 
maszynach itp. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 391001 
 10 l 391010
 30 l 391030

Be
Baumharzentferner
Specjalny zmywacz do żywicy drzewnej
Specjalny produkt do szybkiego usuwania wszelkich żywic drzewnych i kwiatowych z powierzchni 
odpornych na rozpuszczalniki, takich jak lakier, szkło, metal itp. Kompatybilny z poliwęglanem.

 10 l 98010

Sil
Silicon- & Wachsentferner
Środek do usuwania silikonu
Rozpuszczalnik na bazie alkoholu do usuwania olejów silikonowych, wosków, olejów, takich jak 
pozostałości politury, ze wszystkich odpornych na rozpuszczalniki powierzchni. Wyczyszczone po-
wierzchnie są optymalnie przygotowane do dalszych etapów obróbki (lakierowanie, nanoszenie 
preparatu 1K-Nano itp.). Nie zawiera węglowodorów halogenowanych.

 5 l 207005

Fw
Fleckenwasser
Środek do usuwania plam i wosku
Rozpuszczalnik organiczny do usuwania tłustych i organicznych pozostałości kosmetyków, oleju, 
tuszu, farb, wosku parafinowego (usuwanie resztek wosku), smoły, itp. ze wszystkich odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak szkło, lakier, ceramika, metal, tkaniny. Nie zawiera węglowo-
dorów halogenowanych.

 1 l 36001
 10 l 36010

Op
Orange Power
Zmywacz do kleju, żywicy i gumy
Szybko działający, powoli odparowujący specjalny środek na bazie naturalnych wyciągów z poma-
rańczy. Usuwa resztki kleju, np. przy usuwaniu naklejek z pojazdów. Usuwa również bez problemu 
pozostałości po gumie, żywicy, plamy tuszu, oleje, tłuszcze, smołę i gumę do żucia z odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal itp. Nie zawiera węglowodorów 
halogenowanych i jest przyjemny w użyciu, dzięki świeżemu zapachowi pomarańczy.

 1 l 192001
 10 l 192010

Eu
Eulex
Środek do usuwania plam i kleju
Specjalny środek do szybkiego usuwania klejów (np. pozostałości po nalepkach), gumy, żywicy 
drzew, odkurzu lakierniczego, plam tuszu, olejów, tłuszczów, smoły itp. z odpornych na rozpuszczal-
niki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal. Szybko się ulatnia nie pozostawiając śla-
dów i nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 43001

Eum
Eulex M
Zmywacz do kleju M
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy również 
z pojazdów z matowym lakierem, powierzchni szklanych itd. Szybko wnika do pozostałości orga-
nicznych, zmiękcza je, umożliwiając łatwe usunięcie. Zawarte substancje czynne nie są łatwopalne i 
tylko powoli odparowują. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie fir-
my Daimler.

 1 l 264001

Euv
Eulex V
Zmywacz do kleju V
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy z pojaz-
dów i powierzchni szklanych. Szybko wnika w pozostałości kleju, żywicy drzewnej i wosku, zmiękcza 
je i umożliwia łatwe usuwanie. Dzięki specjalnemu rozpuszczalnikowi Eulex V jest środkeim specjal-
nym, łagodnym i słabo pachnącym w porównaniu ze zwykłymi zmywaczami zawierającymi estry 
octowe / aceton. posiada dopuszczenie VW.

 10 l 364010

Cls
Clay Spray
Smar w sprayu do plasteliny czyszczącej, bez silikonów
Łagodny środek smarny, niepozostawiający śladów, bezpieczny dla lakieru do efektywnego stoso-
wania plasteliny czyszczącej lub padów czyszczących. Dzięki doskonałym właściwościom smarnym 
minimalizuje zarysowania powierzchni w trakcie czyszczenia. W przeciwieństwie do wielu popular-
nych środków smarnych nie pozostawia warstwy smaru. Pozostałości można bardzo łatwo zetrzeć 
ściereczką z mikrofibry. 

 500 ml 368500
 10 l 368010

Rkb
Reinigungsknete blau
Masa do ugniatania
Glinka do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze niebieskim. Szybko i bezproblemowo 
usuwa rdzę nalotową, osady metalu, żywicę drzewa, resztki insektów oraz inne zabrudzenia z po-
wierzchni nie uszkadzając ich.

 1 szt. 183001

Rkr
Reinigungsknete rot
Masa do ugniatania
Glinka do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze czerwonym. Szybko i bezproblemowo 
usuwa ciężkie, duże osady i zabrudzenia z powierzchni. Ze względu na swoje działanie polecamy 
następnie wypolerować czyszczoną powierzchnię. Usuwa: rdzę nalotową, osady metalu, żywicę 
drzewa, resztki insektów.

 1 szt. 183002
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2.5 Guma i tworzywo sztuczne zewnętrzne

Ps
Plast Star
Preparat do pielęgnacji zewnętrznych plastików klasy premium
Produkt klasy premium do pielęgnacji tworzyw sztucznych. Pielęgnuje i konserwuje przez wiele mie-
sięcy i jest bardzo odporny na promieniowanie UV. Wyczyszczone części odzyskują swój pierwotny, 
jedwabisto-matowy wygląd, dzięki specjalnemu systemowi składników pielęgnacyjnych (dyspersja 
wosku i silikonu), które łączą się na stałe z obrabianym podłożem. Zapobiega przymarzaniu uszcze-
lek drzwiowych. Bardzo długa trwałość, łatwe i szybkie nanoszenie oraz przyjemny zapach sprawiają, 
że Plast Star jest produktem bezkonkurencyjnym. Idealny również do opon i elementów gumowych.

 1 l 108001
 10 l 108010

Pss
Plast Star siliconölfrei
Preparat do pielęgnacji zewnętrznych plastików klasy premium bez oleju silikonowego
Niezawierający oleju silikonowego produkt klasy premium do pielęgnacji tworzyw sztucznych. Pie-
lęgnuje i konserwuje przez wiele miesięcy i jest bardzo odporny na promieniowanie UV. Wyczysz-
czone części odzyskują swój pierwotny, jedwabisto-matowy wygląd, dzięki specjalnemu systemowi 
składników pielęgnacyjnych (mikro-emulsja), które łączą się na stałe z obrabianym podłożem. Za-
pobiega przymarzaniu uszczelek drzwiowych. Bardzo długa trwałość, łatwe i szybkie nanoszenie 
oraz przyjemny zapach sprawiają, że niezawierający oleju silikonowego Plast Star jest produktem 
bezkonkurencyjnym. Idealny również do opon i elementów gumowych. Posiada dopuszczenie firmy 
Daimler.

 1 l 173001
 10 l 173010

Ps9
Plast Star 96
Preparat do pielęgnacji zewnętrznych plastików klasy premium plus
Wysokiej jakości dyspersja woskowo-silikonowa do wszystkich zewnętrznych części opon, gumy i 
tworzyw sztucznych. Chroni, konserwuje i nadaje długotrwały nowy wygląd. Zapobiega zamarzaniu 
gumowych uszczelek.

 1 l 109001

Gkv
Gummi-, Kunststoff- & Vinylpflege
Środek do pielęgnacji plastików zewnętrznych
Skuteczny produkt do szybkiej pielęgnacji i konserwacji wszystkich opon, zewnętrznych elementów 
gumowych i plastikowych. Z odświeżającym kolor satynowym połyskiem. Posiada dopuszczenie fir-
my Daimler.

 1 l 191001
 10 l 191010
 30 l 191030

Gkg
Gummi- & Kunststoffpflege glänzend
Środek do pielęgnacji plastików zewnętrznych nabłyszczający
Skuteczny produkt do szybkiej pielęgnacji i konserwacji wszystkich opon, zewnętrznych elementów 
gumowych i plastikowych. Przywraca pierwotny kolor i nadaje połysk.

 10 l 295010

Rfs
Kcu-Reifenschaum
Pianka do czyszczenia i pielęgnacji opon
Szybko i efektywnie czyści i pielęgnuje opony w trakcie jednej operacji. Wysokiej jakości składniki 
pielęgnacyjne nadają oponom intensywny i długo utrzymujący się połysk.

 600 ml 196612

Kfs
Kunststoff-Färber Schwarz
Preparat do ponownego barwienia mocno wyblakłych lub zwietrzałych części plastikowych na zewnątrz 
pojazdu
Preparat z tworzywa sztucznego, służący do ponownego barwienia mocno wyblakłych lub zwie-
trzałych części plastikowych na zewnątrz pojazdu. Barwi, impregnuje i pielęgnuje obrabiane części.
Posiada doskonałe właściwości krycia i wyjątkowo wysoką odporność.

 250 ml 251250

 Polerowanie lamp

Headlight Polish Set
Zestaw polerski do odnowy lamp
Zestaw polerski do odnowy lamp składający się z innowacyjnych politur Headlight Polish 1 (0,25L) i 
Headlight Polish 2 (0,25L), gąbki szlifierskiej Heavy Cut Pad (76 x 23 mm), padu polerskiego z baranka 
(Ø 80 mm), Thermo Padu, pozwalającemu na dobrą kontrolę zmian temperatury materiału podczas 
pracy, padów Abralon (Ø 77 mm) o ziarnistości 1000 2000 i 4000 oraz bloczku szlifierskiego.

 1 szt. 999600

9,0

Hlp1
5,0

Headlight Polish 1
Gruboziarnista politura do lamp, niezawierająca oleju silikonowego
Innowacyjna politura maszynowa do szybkiej regeneracji silnie zmatowiałych reflektorów ze szkła 
akrylowego, usuwania rys i śladów ściernych po papierze o gradacji powyżej P1000.

 250 ml      406250                  

6,0

Hlp2
8,0

Headlight Polish 2
Pasta do polerowania lamp na wysoki połysk, z woskiem
Innowacyjna politura maszynowa do tworzenia powierzchni o wysokim połysku na wstępnie obro-
bionych reflektorach z PMMA, do skutecznego usuwania rys po szlifowaniu papierem ściernym o 
gradacji 2000 przy jednoczesnym woskowaniu.

 250 ml      407250                  
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2.6 Lakier

 Pasty polerskie

9,0

H9₀₁
5,0

Heavy Cut H9.01
Mocno ścierna, bez oleju silikonowego
Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usu-
wania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. mgły lakierniczej oraz zgładów i zmatowień 
po papierze o gradacji aż do P1200. Heavy Cut 9.01 przez niezwykle jednorodne ziarno materiału 
ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień połysku. Daje się 
długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszyst-
kich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania).

 250 ml 402250
 1 l 402001

8,5

H8₀₂
5,0

Heavy Cut H8.02
Mocno ścierna, bez oleju silikonowego
Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usu-
wania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. mgły lakierniczej oraz zgładów i zmatowień 
po papierze o gradacji aż do P1500. Heavy Cut 8.02 przez niezwykle jednorodne ziarno materiału 
ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień połysku. Daje się 
długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszyst-
kich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania). Posiada dopuszczenie 
firmy Daimler.

 250 ml 312250
 1 l 312001

7,5

H7₀₁
3,0

Schleifpaste H7.01
Mocno ścierna, bez oleju silikonowego
Pasta polerska Schleifpaste jest mocnościerną politurą maszynową służącą do szybkiej obróbki moc-
no zwietrzałych lakierów, do usuwania mgły lakierniczej oraz zmatowień po papierze o gradacj aż 
do P2000.

 250 ml 180250
 1 l 180001

6,0

F6₀₁
7,0

Fine Cut F6.01
Średnio ścierna, bez oleju silikonowego
Inteligentna politura maszynowa najnowszej generacji o jakości zapewnionej przez wyjątkowe 
tlenki glinu. Inteligentna ziarnistość zapewnia bardzo szybkie, całkowite usuwanięcie zarysowań z 
myjni samochodowych i podobnych śladów użytkowania oraz nadaje lakierowi długo utrzymujący 
się, głęboki połysk. Bezproblemowo usuwa ślady po szlifowaniu mediami polerskimi o gradacji aż 
do P2500. Delikatna pasta polerska Fine Cut F6.01 nadaje się tym samym do perfekcyjnej obróbki 
średnio lub silnie zwietrzałych lakierów. Idealnie dostosowana do obróbki lakierów odpornych na 
zarysowania.

 250 ml      405250                  
1 l      405001

6,0

P6₀₁
8,0

One Cut & Finish P6.01
Średnio scierna, z woskiem carnauba
Innowacyjna politura maszynowa do szybkiego uzyskania wysokiego połysku, usuwania rys oraz 
śladów ściernych po papierze o gradacji powyżej P2000, przy jednoczesnym woskowaniu.

 250 ml      428250                  
1 l      428001

3,2

M3₀₂
9,0

Micro Cut M3.02
Lekko ścierna, bez oleju silikonowego
Micro Cut M3.02 jest mikropoliturą maszynową najnowszej generacji do trwałego usuwania za-
dymień polerskich, hologramów, delikatnych zadrapań i zmatowień po papierze o gradacji aż do 
P3000, przeznaczoną do wszystkich systemów lakierów (włącznie z lakierami odpornymi na zaryso-
wania). Dzięki zastosowaniu wysoce wyspecjalizowanych, wyjątkowo jednorodnych cząstek ścier-
nych nawet na ciemnych lakierach i podobnie wrażliwych odcieniach kolorów w ekstremalnych 
warunkach oświetleniowych, wytworzona zostaje doskonała powłoka wykończeniowa o wysokim 
połysku. Hologramy i delikatne zadrapania usuwane są mechanicznie, a nie jak to często bywa, ma-
skowane na powierzchni. Micro Cut M3.02 to produkt wyjątkowo wydajny, łatwy w użyciu oraz dają-
cy się bezproblemowo i całkowicie usunąć.

 250 ml 403250
 1 l 403001

3,2

P3₀₁
9,5

Micro Cut & Finish P3.01
Lekko ścierna z woskiem carnauba
Micro Cut & Finish jest najnowszej generacji maszynową mikro-politurą polerską przeznaczoną do 
trwałego usuwania smug, hologramów, drobnych rys i śladów po matowaniu medium o gradacji 
P3000 z wszystkich systemów lakierniczych (w tym odpornych na zarysowania) przy jednoczesnym 
długotrwałym uszczelnieniu z wysokim stopniem połysku i gładkością wykończenia. Dzięki zastoso-
waniu wysoce wyspecjalizowanym bardzo jednorodnym cząsteczkom ściernym zapewnia genialnie 
trwałe wykończenie o wysokim połysku, które jest tworzone w ekstremalnych warunkach oświetle-
niowych, nawet na ciemnych i podobnie delikatnych odcieniach. Hologramy i drobne zadrapania są 
usuwane mechanicznie, a nie, jak często przez maskowanie rys na powierzchni. Micro Cut & Finish 
jest ekonomiczną, łatwą w polerowaniu i usuwaniu mikro-politurą. Zawiera wosk karnauba i nieutle-
niające się silikony.

 250 ml 404250
 1 l 404001

 Politury

2,0

P2₀₁
9,3

Lack-Polish blau P2.01
Ścierna politura nabłyszczająca
Lack-Polish blau pielęgnuje i uszlachetnia nowe do średnio zwietrzałych lakierów o wysokim poły-
sku. Lack-Polish blau pozwala uzyskać maszynowo lub ręcznie optymalne wykończenie powierzchni 
na wysoki połysk i bez smug. Wyczyszczone powierzchnie są zakonserwowane na długi okres czasu. 
W zależności od stopnia zwietrzenia lakieru, gąbki polerskie o różnych stopniach twardości wspiera-
ją proces czyszczenia i pozwalają uzyskać optymalny wynik. Lack-Polish blau przeznaczony jest do 
wszystkich rodzajów lakierów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 501
 5 l 505

1,5

P1₀₂
9,2

Lack-Polish rosa P1.02
Politura nabłyszczająca
Lack-Polish rosa pielęgnuje i uszlachetnia wszystkie nowe, odnowione i lekko zwietrzałe powierzch-
nie lakierowane. Lack-Polish rosa pozwala uzyskać maszynowo lub ręcznie optymalne wykończenie 
powierzchni na wysoki połysk i bez smug. Wysokiej jakości komponenty pielęgnacyjne zapewniają 
utrzymującą się przez miesiące konserwację i ekstremalny głęboki połysk. Lack-Polish rosa przezna-
czony jest do wszystkich rodzajów lakierów.

 1 l 401
 5 l 405

1,0

P1₀₁
9,5

Lack-Polish grün P1.01
Politura wykończeniowa
Lack-Polish grün chroni, pielęgnuje i uszlachetnia nowe i odnowione lakiery. Wykończenie po-
wierzchni politurą Lack-Polish grün jest gwarantem perfekcyjnego, głębokiego połysku i wysokiego 
stopnia gładkości. Lakiery są chronione trwale przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrz-
nego. Lack-Polish grün jest bardzo łatwy i szybki w użyciu i przeznaczony jest do wszystkich rodza-
jów lakierów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 801
 5 l 805

 Środki zabezpieczające

0

S0₀₁
9,2

Hartwachs BMP S0.01
Wosk wykończeniowy
Hartwachs BMP jest idealnym, dającym się rozpylać środkiem długo konserwującym klasy premium 
do wszystkich lakierów i różnych tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnemu miksowi szczególnie 
twardych i wytrzymałych wosków specjalnych Hartwachs BMP czyści, pielęgnuje i konserwuje ob-
rabiane powierzchnie i nadaje im utrzymujący się miesiącami głęboki, piękny połysk i wyjątkową 
gładkość. Usuwa skutecznie i szybko pozostałości substancji konserwujących oraz ślady smoły.

 1 l 2001
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Qs
Quick & Shine
Wszechstronny spray wykańczający
Wszechstronny środek do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni (lakiery samochodowe, 
lakierowane drewno, szkło, elementy plastikowe, deska rozdzielcza, lakierowane meble i instrumen-
ty muzyczne, powierzchnie ze stali stopowej itp.). Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko jed-
nej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i olśniewający połysk bez smug. Nałożone wcze-
śniej politury i woski zostają zachowane. Szczególnie dobry do szybkiego wykończenia powierzchni 
przedmiotów prezentowanych w salonach wystawowych lub na targach oraz do szybkiego odświe-
żania pojazdów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 168001
 10 l 168010

Qf
Quick Finish
Wszechstronny spray wykańczający bez oleju silikonowego
Bezsilikonowa wersja produktu Quick & Shine przeznaczona również w branży lakierniczej.

 1 l 314001

Fse
Finish Spray exterior
Szybki połysk wraz z usuwaniem kamienia wapiennego
Wszechstronny środek do szybkiej pielęgnacji wszystkich zewnętrznych powierzchni pojazdu, ta-
kich jak lakier, szkło i tworzywa sztuczne. Dzięki specjalnej recepturze usuwa szybko i bez pozo-
stałości nawet uporczywe plamy z osadu kamienia. Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko 
jednej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i przepiękny połysk bez smug oraz przywraca 
im pierwotną gładkość. Finish Spray exterior szybko się wchłania, jest łatwy w użyciu oraz chroni 
powierzchnie przed szybkim ponownym zabrudzeniem.

 1 l 285001
 10 l 285010

Wf
Wash & Finish
Mycie bez wody
Specjalny produkt do szybkiego i łatwego czyszczenia od zewnątrz lekko i umiarkowanie zabru-
dzonych pojazdów bez użycia wody. Czyści, pielęgnuje i konserwuje lakiery samochodowe, szkło, 
elementy plastikowe, felgi itp. w trakcie tylko jednej operacji. Dzięki innowacyjnym składnikom 
czyszczącym i pielęgnującym, delikatnie czyści powierzchnie i pozostawia hydrofobową warstwę 
ochronną o wysokim połysku i bez smug. Nałożone wcześniej politury i woski zostają zachowane.

 10 l 317010

pH 4,5

Pw
ProtectorWax
Wosk konserwujący T klasy premium
Wysoki połysk, efekt perlenia i intensywna ochrona
Innowacyjny wosk konserwujący klasy premium wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony, 
trwałości, ekstremalnie głębokiego połysku, długookresowej hydrofobizacji (efekt perlenia), efektu 
„easy to clean”, aksamitności w dotyku i wolnego od mikropęcherzyków suszenia pojazdu. Zasto-
sowanie wielofunkcjonalnych komponentów reaktywnych w połączeniu z wysokogatunkowymi 
komponentami pielęgnacyjnymi, które jako usieciowane cząsteczki łączą się na stałe z powierzchnią,  
gwarantuje idealną i trwałą konserwację wysokopołyskową oraz polepszoną widoczność podczas 
deszczu (optymalny ruch kropli). Przy regularnym stosowaniu zwiększa połysk i efekt ochronny, usu-
wa drobne zarysowania oraz impregnuje wszystkie elementy z gumy i tworzywa sztucznego oraz 
materiały dachów kabrioletów, zapobiegając w ten sposób blaknięciu i pękaniu. TriWax przyczynia 
się w znacznym stopniu do zachowania wartości pojazdów. Można go stosować jako wosk gorący, 
zimny lub w piance (maszynowo i ręcznie). Pozwala osiągnąć optymalne wyniki suszenia nawet w 
przypadku wysokiej przewodności właściwej wody użytkowej i niekorzystnych kształtów dmucha-
wy. Specjalne substancje zapachowe nadają zapach owocowy. Nadaje się optymalnie do wszystkich 
systemów filtrów oraz biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów 
ropy naftowej. Zgodność z normami VDA Klasa A.

 1 l      319001                             
10 l      319010

 20 l 319020

0,0

C0₀₁
9,9

Ceramic Allround C0.01
Powłoka ceramiczna
Ceramic Allround C0.01 to powłoka ceramiczna stosowana na wielu typach powierzchni w celu ich 
długotrwałej ochrony. Bardzo cienka warstwa ochronna na skutek reakcji chemicznej łączy się na 
stałe z powierzchnią. Czynnikiem wyzwalającym tę reakcję chemiczną jest wilgotność powietrza. 
Całkowite utwardzenie następuje po ok. dziewięciu dniach. Ceramic Allround C0.01 tworzy po-
wierzchnię o silnych właściwościach hydrofobowych, która w kontakcie z cieczami cechuje się bar-
dzo dobrym efektem perlenia. Dzięki właściwości łatwego czyszczenia można optymalnie ręcznie 
czyścić zabezpieczoną powierzchnię – łatwo i w sposób przyjazny dla materiału. Uzyskany połysk 
utrzymuje się również po zastosowaniu kwaśnych i zasadowych środków czyszczących. Dzięki takim 
właściwościom utwardzona powłoka ceramiczna chroni lakier przed czynnikami środowiskowymi, 
jak np. promieniowaniem UV, solą drogową, ptasimi odchodami oraz rdzą nalotową, redukując szko-
dy mechaniczne i znacznie przyczyniając się do utrzymania lub zwiększenia wartości pojazdu.

 75 ml 505001

Co się za tym kryje 
Niezadbany lakier nie ma gładkiej powierzchni. 
Powoduje to rozproszone odbicia światła. [A] Woda 
nie spływa łatwo, a brud lepiej przylega. Głębokie 
rysy, nierówności i hologramy są usuwane poprzez 
przygotowanie lakiery. Powierzchnia lakieru jest 
teraz jednolita i gładka, dzięki czemu światło odbija 
się optymalnie i równomiernie. Tworzy to niezwykle 
błyszczącą powierzchnię lakieru, która nadal nie jest 
chroniona. [B] Obróbka za pomocą Ceramic Allround 
C0.01 tworzy na powierzchni cienką ceramiczną 
powłokę. Składniki powłoki reagują podczas aplikacji 
z wilgocią zawartą w otaczającym powietrzu, krysta-
lizują i tworzą strukturę molekularną. Po wyschnięciu 
powłoka jest długotrwała stabilna, bardzo sprężysta i 
twarda. W przeciwieństwie do wosków i past Ceramic 
Allround C0.01 nie tylko układa się na powierzchni, 
ale łączy się z nią. [C]

Ze względów bezpieczeństwa niewypełniona po 
brzegi
Szklana butelka o pojemności 100 ml zawiera tylko 75 
ml w celu bezpiecznego przechowywania produktu. 
Pozostałe 25 ml zapewnia wystarczającą ilość miejsca 
(objętość gazu), aby zbuforować wzrost ciśnienia w 
butelce. W ten sposób pojemnik pozostaje szczelny, a 
powłoka ceramiczna nie przecieka. Niemniej jednak 
zdecydowanie zaleca się przechowywanie butelek 
Ceramic Allround C0.01 wyłącznie w pozycji piono-
wej.

Ceramic Allround C0.01: Ochrona dla Twojej po-
wierzchni 
Długotrwała warstwa chroniąca powierzchnię przed 
oddziaływaniem środowiska: właśnie to gwarantuje 
nowa powłoka ceramiczna w ofercie Koch-Chemie.  
Dzięki Ceramic Allround C0.01 możemy teraz zaofe-
rować wysokiej jakości produkt, który optymalizuje 
i trwale chroni powierzchnie przy niewielkiej sile 
działania. Powłoka ceramiczna w znaczący sposób 
przyczynia się do utrzymania lub podwyższenia war-
tości pojazdu.

Właściwości Ceramic Allround C0.01
- Długotrwała ochrona powierzchni sięgająca nawet 
do 18-24 miesięcy
- Gładka, hydrofobowa powierzchnia z efektem lotosu
- Trwały połysk nawet po zastosowaniu kwaśnych i 
zasadowych środków czyszczących
- Właściwości Easy-To-Clean, dzięki którym brud 
słabiej przylega, a powierzchnię można delikatnie 
czyścić
- Ochrona przed czynnikami środowiskowymi, jak 
np. promieniowaniem UV, solą do posypywania ulic, 
ptasimi odchodami czy rdzą nalotową
- Ochrona lakieru bezbarwnego przed produktami 
korozyjnymi i kwaśnymi w zakresie pH od 5 do 12
- Łatwość w obróbce

[A] Nieobrobiony lakier: rozproszone odbicie światła

[B] Po przygotowaniu lakieru: Doskonałe odbicie świa-
tła i gładkość 

[C] Ochrona ceramiki spajanej reaktywnie: 1000 razy 
większa w porównaniu z A / B 
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2.7 Wnętrze

 Czyszczenie

pH 12,5

Mzr
Mehrzweckreiniger
Środek czyszczący do wnętrz i specjalny środek czyszczący
Bardzo skuteczny, alkaliczny środek czyszczący do wnętrz o przyjemnym zapachu. Szybko usuwa 
ślady po nikotynie oraz inne trudne do usunięcia zabrudzenia na tworzywach sztucznych, tkaninach 
i tapicerce. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Posiada do-
puszczenie firmy Daimler.

 1 l 86001 
 11 kg 86011
 35 kg 86035

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny śro-
dek czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia wewnątrz i od zewnątrz samochodów osobowych. Przy zastosowaniu 
w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do czyszczenia dywanów zalecamy 
dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer.

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 7

Po
Pol Star
Środek do czyszczenia tekstyliów, skóry i materiału alcantara
Skuteczny neutralny środek czyszczący z formułą konserwującą do skóry, materiału Alcantara i tek-
styliów, takich jak tapicerka i dywany. Brud jest wydobywany z głębi włókien przez cząstki piany o 
drobnych porach i można go zebrać odkurzaczem na mokro / sucho lub wilgotną ściereczką. Nie 
pozostawia zacieków na brzegach i zachowuje oryginalną impregnację. Konserwacja chroni przed 
szybkim ponownym zabrudzeniem.

 1 l 92001

Asc
Allround Surface Cleaner
Smar w sprayu do plasteliny czyszczącej, bez silikonów
Gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni samochodowych, domowych i komercyj-
nych. Szybko i dokładnie usuwa odciski palców, kurz, tłuszcz i podobne zabrudzenia. Zapewnia 
doskonałe rezultaty czyszczenia, bez pozostawiania zacieków i śladów na wszystkich gładkich po-
wierzchniach, jak również na powierzchniach z materiałów niespolaryzowanych, takich jak tworzy-
wa sztuczne. 

 500 ml 367500
 10 l 367010

 Usuwanie plam

Fw
Fleckenwasser
Środek do usuwania plam i wosku
Rozpuszczalnik organiczny do usuwania tłustych i organicznych pozostałości kosmetyków, oleju, 
tuszu, farb, wosku parafinowego (usuwanie resztek wosku), smoły, itp. ze wszystkich odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak szkło, lakier, ceramika, metal, tkaniny. 

 1 l 36001
 10 l 36010

0,0

S0₀₂
9,9

Spray Sealant
Uszczelniacz w sprayu dla uzyskania hydrofobowej powierzchni lakieru i wysokiego połysku
Wydajny uszczelniacz w sprayu do szybkiego i łatwego uzyskania wysokiego połysku o aksamitnym 
wykończeniu. Nadaje kolorowi lakieru wyraźnie zauważalną głębię. Komponenty wosku pozwalają 
uzyskać doskonały efekt hydrofobowy.

 500 ml 427500

0,0

W0₀₁
9,9

Hand Wax W0.01
Wosk zabezpieczający zawierający carnauba
Wosk zabezpieczający klasy premium, dla uzyskania hydrofobowej powierzchni lakieru o wysokim 
połysku. Zawiera wosk carnauba klasy premium, który długotrwale konserwuje i zabezpiecza opra-
cowane nim powierzchnie.

 175 ml 426175

 Środki zabezpieczające w technologii Nano

0

1K
9,9

1K-Nano
Nano zabezpieczenie lakieru
Samosieciujące cząsteczki 1K-Nano łączą się na stałe z lakierem i tworzą w oparciu o innowacyjne 
składniki reaktywne gładką, odporną na chemikalia, promienie UV i ścieranie powierzchnię ochron-
ną lakieru o wysokim połysku. Specjalne dodatki nadają lakierowi niezwykle głęboki połysk. Jed-
noetapowy proces sprawia, że czas pracy, w porównaniu do systemów dwuskładnikowych, jest 
znacznie krótszy. Lakier jest chroniony optymalnie i trwale przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego. Wyjątkowy efekt „easy to clean” zapewnia, że resztki owadów, ptasie odchody i inne 
przywierające substancje dają się znacznie łatwiej usunąć. Trwałość tej powłoki wynosi ok. 1 rok, ale 
przy pomocy regularnej pielęgnacji ręcznej szamponem NanoMagicShampoo(mycie ręczne)albo 
woskiem NanoMagic Twin Wax (myjnia) oraz zalecanej corocznej kontroli lakieru przez specjalistę, 
może być znacznie przedłużona!

 250 ml 245001

pH 5,5

Nms
NanoMagic Shampoo
Nano-szampon konserwujący
Najnowszej generacji szampon nabłyszczający w połączeniu z najwyższej jakości właściwościami 
konserwującymi przeznaczony do ręcznego mycia pojazdów. Dzięki unikalnemu połączeniu inno-
wacyjnych składników czyszczących i pielęgnujących na pojeździe tworzy się długo utrzymująca 
się nano-warstwa utrudniająca osadzanie się kurzu i wody (efekt lotosu). Wymyte powierzchnie 
są chronione przed agresywnymi wpływami środowiska. Po spłukaniu warstwa wody natychmiast 
odrywa się od karoserii, co znacznie przyśpiesza suszenie samochodu. Szampon NanoMagic nadaje 
się szczególnie do pojazdów zakonserwowanych preparatem 1K-Nano, gdyż zawarte w szamponie 
składniki pielęgnacyjne łączą się na stałe z usieciowanymi cząsteczkami 1K-Nano. Dzięki temu przy 
regularnym zastosowaniu (co drugie lub co trzecie mycie pojazdu) przedłuża się znacznie trwałość 
powłoki. Również inne, naniesione wcześniej politury lub warstwy ochronne zostają odnowione, a 
nie jak to się dzieje w przypadku innych szamponów samochodowych, zmyte.

 10 kg 206010
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Guf
Gummifix
Wewnętrzna pielęgnacja tworzywa sztucznego, antypoślizgowa
Beztłuszczowa, wolna od silikonu i oleju pielęgnacja przeznaczona do gumowych mat samochodo-
wych, a także plastikowych powierzchni podłogi i innych wewnętrznych obszarów samochodu i po-
jazdów komercyjnych, dla których wymagana jest odporność na poślizg. Sprawia, że powierzchnia 
wydaje się być „jak nowa’’.

 1 l 48001 
 10 l 48010

Ls
Leather Star
Głęboka pielęgnacja skór
Środek pielęgnacyjny do skóry klasy premium o naturalnej satynowej konsystencji. Do odświeżania i 
konserwacji materiałów ze skóry gładkiej, zamszowej i perforowanej w samochodach, sofach itp. Le-
ather Star jest łatwy w użyciu, pozostawia ładny zapach, ożywia kolory i przywraca skórze miękkość 
w dotyku, nie powodując przy tym niepożądanej gładkości. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości 
składników z branży kosmetycznej skóra pozostaje miękka i posiada długotrwałą ochronę przed 
ponownym zabrudzeniem i pękaniem.

 1 l 238001

 Usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Fu
Fresh Up                                          
Wywabiacz zapachów
Specjalny produkt w aerozolu do usuwania nieprzyjemnych zapachów wewnątrz pojazdów, w przy-
czepach kempingowych, łodziach, pomieszczeniach sanitarnych, mieszkalnych oraz lokalach użyt-
kowych i biurowych. Cząsteczki zapachu z dymu tytoniowego, zwierząt domowych, procesów gnicia 
itp. są hermetycznie zamykane, a więc przestają być wyczuwalne. Fresh Up nadaje pomieszczeniom, 
tkaninom i powierzchniom świeży zapach. 

 1 l 153001

Da
Duftstoff Apfel
Zapach Jabłka

 1 l 176001

Dc
Duftstoff Citrone
Zapach  Cytryny

 1 l 167001

Dh
Duftstoff Himbeere
Zapach  Maliny

 1 l 175001

Do
Duftstoff Orange
Zapach  Pomarańczy

 1 l 166001

Kcr
KC-Refresher Fluid
Płyn do zamgławiania
Płyn do zamgławiania gorącą mgłą przy użyciu KC-Refresher. Innowacyjna kombinacja składników 
gwarantuje trwałe usunięcie nieprzyjemnych zapachów i to całkowicie bez użycia ozonu. W procesie 
zamgławiania gorącą mgłą podgrzany płyn dokładnie wnika we wszystkie zakamarki wnętrza pojaz-
du i uzyskuje optymalne rezultaty nawet w trudno dostępnych miejscach.

 1 l 500001

Tex
Tinten- & Kuli-Ex
Zmywacz do atramentu
Szybko i dokładnie usuwa rozpuszczalne w wodzie ślady atramentu i długopisu z tkanin, skóry i 
płytek. Połączenie specjalnych rozpuszczalników i detergentów rozpuszcza pigmenty atramentowe i 
rozprasza je. Ink & Coolant Ex nie zawiera halogenowanych węglowodorów i jest przyjemny w użyciu 
dzięki świeżemu pomarańczowemu aromatowi.

 250 ml 197250

Op
Orange Power
Zmywacz do kleju, żywicy i gumy
Szybko działający, powoli odparowujący specjalny środek na bazie naturalnych wyciągów z poma-
rańczy. Usuwa resztki kleju, np. przy usuwaniu naklejek z pojazdów. Usuwa również bez problemu 
pozostałości po gumie, żywicy, plamy tuszu, oleje, tłuszcze, smołę i gumę do żucia z odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal itp. Nie zawiera węglowodorów 
halogenowanych i jest przyjemny w użyciu, dzięki świeżemu zapachowi pomarańczy.

 1 l 192001
 10 l 192010

Schmutzradierer 5er Pack
Gumka do usuwania zanieczyszczeń opakowanie 5 sztuk
Ścieralna o wysokich właściwościach czyszczących, specjalna gąbka do usuwania uporczywych 
plam i zanieczyszczeń, ścierania gum, plam po długopisach, plam z herbaty i kawy, tłuszczu, resztek 
gumy do żucia, plam ze smoły itp. z twardych powierzchni.

 10x6x4 cm 999328

 Pielęgnacja tworzywa sztucznego i skóry

Ts
Top Star
Środek do pielęgnacji plastików wewnętrznych satynowo-matowy
Mleczko pielęgnacyjne klasy premium do głębokiego czyszczenia i odświeżania elementów plasti-
kowych i gumowych, takich jak deska rozdzielcza, poszycia wewnętrzne, uszczelki itp. Top Star nada-
je powierzchni długo utrzymujący się, naturalny satynowy połysk i chroni ją trwale przed ponownym 
zabrudzeniem i promieniowaniem UV. Specjalne składniki aktywne utrzymują tworzywa sztuczne w 
elastycznym stanie, działają antystatycznie i przywracają im pierwotny i elegancki wygląd. O świe-
żym zapachu. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 132001
 10 l 132010

Csp
Cockpit-Super-pflege
Środek do pielęgnacji plastików wewnętrznych, błyszczący
Cockpit-Super-Pflege to produkt przeznaczony do wewnętrznych elementów pojazdów wykona-
nych z tworzywa sztucznego o właściwościach czyszczących i konserwujących dostosowanych do 
połysku.  Zapewnia długotrwałą ochronę przed nowymi zanieczyszczeniami i promieniowaniem UV. 
Ze świeżym zapachem.

 1 l         20001                         
10 l         20010

Qs
Quick & Shine
Wszechstronny spray wykańczający
Wszechstronny środek do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni (lakiery samochodowe, 
lakierowane drewno, szkło, elementy plastikowe, deska rozdzielcza, lakierowane meble i instrumen-
ty muzyczne, powierzchnie ze stali stopowej itp.). Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko 
jednej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i olśniewający połysk bez smug. Szybko i łatwo 
usuwa odciski palców i lekkie zabrudzenia. Wyczyszczone elementy są zakonserwowane w sposób 
wodo- i plamoodporny oraz zabezpieczone przed szybkim ponownym zabrudzeniem (efekt loto-
su). Quick & Shine szybko się wchłania, co ułatwia jego zastosowanie. Nałożone wcześniej politury i 
woski zostają zachowane. Szczególnie dobry do szybkiego wykończenia powierzchni przedmiotów 
prezentowanych w salonach wystawowych lub na targach oraz do szybkiego odświeżania pojaz-
dów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 168001
 10 l 168010

Ps
Plast Star
Preparat do pielęgnacji zewnętrznych plastików klasy premium
Produkt klasy premium do pielęgnacji tworzyw sztucznych. Pielęgnuje i konserwuje przez wiele mie-
sięcy i jest bardzo odporny na promieniowanie UV. Wyczyszczone części odzyskują swój pierwotny, 
jedwabisto-matowy wygląd, dzięki specjalnemu systemowi składników pielęgnacyjnych (dyspersja 
wosku i silikonu), które łączą się na stałe z obrabianym podłożem. Zapobiega przymarzaniu uszcze-
lek drzwiowych. Bardzo długa trwałość, łatwe i szybkie nanoszenie oraz przyjemny zapach sprawiają, 
że Plast Star jest produktem bezkonkurencyjnym. Idealny również do opon i elementów gumowych. 
Dla lakierni i inteligentnych napraw zalecamy Plast Star siliconölfrei (nr art. 173001).

 1 l 108001
 10 l 108010

 
 

 
 

2.
 D

et
ai

lin
g



5958

2.8 Szyby i szkło / Kabrio-dachy 

Ng
Nano-Glasversiegelung
Nano uszczelniacz do szkła
Reaktywny, wysokowydajny uszczelniacz tworzący hydrofobową sieć nano, która jest wyjątkowo 
odporna na działanie chemikaliów i ścieranie, zapewniając trwałe uszczelnienie na wszystkich szkla-
nych, lustrzanych i ceramicznych powierzchniach. Powstający efekt lotosu zmniejsza przyczepność 
brudu, owadów, lodu itp., a tym samym zapewnia łatwą do czyszczenia powierzchnię. Używanie 
produktu na przedniej szybie pojazdu samochodowego prowadzi do znacznego zmniejszenia zu-
życia wycieraczek i poprawy widoczności w przypadku deszczu dzięki unikalnym właściwościom 
odpychającym, przy czym krople deszczu są odprowadzane przez strumień powietrza z prędkością 
ok. 80km/h lub wyższej. Trwałość: do jednego roku lub 20 000km. Zawartość zestawu: 250ml mlecz-
ka polerskiego oraz uszczelniacza nano.

 250 ml 202001

Gla
Glas Star
Koncentrat płynu do mycia szyb klasy premium
Skoncentrowany, bazujący na alkoholu płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich, odpornych na 
działanie alkoholu powierzchni na pojazdach, budynkach itp. Usuwa bez problemu uporczywe za-
brudzenia olejem, tłuszczem, silikonem, resztki wosku, lekkie odkurze lakiernicze, owady itp. Glas 
Star odparowuje szybko i bez smug oraz ze względu na dodatki nabłyszczające i wygładzające, 
zwiększa poślizg ściereczki używanej do czyszczenia. Ze względu na zawartość alkoholu, ściereczki 
używane do czyszczenia szybciej wysychają. Nadaje się również idealnie do zastosowania zimą. Po-
siada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 44001 
 10 l 44010
 33 l 44033

Gc
Glass Cleaner
Płyn do mycia szyb Pro
Gotowy do użycia płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich powierzchni na pojazdach, budyn-
kach itp. Usuwa bez problemu uporczywe zabrudzenia olejem, tłuszczem, owadami itp. Odparowuje 
szybko i bez smug oraz ze względu na dodatki nabłyszczające i wygładzające, zwiększa poślizg ście-
reczki używanej do czyszczenia. O świeżym zapachu.

 10 l 302010
 30 l 302030

Gf
Glasfix Neu
Koncentrat płynu do mycia szyb
Skoncentrowany płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich powierzchni na pojazdach, budynkach 
itp. Usuwa zabrudzenia olejem, tłuszczem itp. Odparowuje szybko bez smug i nadaje się do poliwę-
glanów.

 10 l 126010
 30 l 126030

Fr
Frostschutz
Koncentrat przeciw zamarzaniu
Wysokiej jakości płyn zapobiegający zamarzaniu i środek czyszczący do systemu spryskiwaczy szyby 
przedniej i systemu spryskiwaczy reflektorów w samochodach, ciężarówkach itp. Gwarantuje wyraź-
ny widok w każdych warunkach pogodowych bez smug i oblodzenia. Kompatybilny z poliwęglanem 
i odpowiedni do dysz ruchomych.

 30 l 159030
 200 l 159200

KC_Refresher
KC-Refresher
KC-Refresher jest częścią innowacyjnego systemu trwałego usuwania zapachów, bez konieczności 
użycia ozonu. Urządzenie wytwarza we wnętrzu pojazdu gorącą mgłę, podgrzewając płyn KC-Refre-
sher , którego krople są tak niewielkie, że unoszą się we wnętrzu pojazdu w postaci gęstej mgły. Mgła 
wnika nawet w najtrudniej dostępne zakamarki wnętrza pojazdu, a w szczególności do układu wen-
tylacji i parownika klimatyzacji, usuwając tym samym na długo nawet najintensywniejsze zapachy. 
Cały proces trwa zaledwie ok. 20 minut. Może być przeprowadzany również w innej przestrzeni, np. 
w pomieszczeniach. Dzięki kombinacji składników i gorącej mgły można stosować go niezależnie 
od temperatury oraz wilgotności powietrza. Pojazd jest zdatny do użytku niedługo po zastosowaniu 
produktu.

 1 szt. 999525
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 Kabrio-dachy

Cv
Cabriodach-Versiegelung
Impregnacja do dachu w kabrioletach
Wysokiej jakości impregnacja na bazie organicznych żywic fluorowych impregnuje i chroni wszyst-
kie tkaniny o trwałym wybarwieniu, takie jak dachy kabrioletów, namioty, tekstylia zewnętrzne itp. 
przed wilgocią i brudem. Pogłębia barwę, nadaje właściwości plamoodporne i hydrofobowe.

 400 ml 234412
Qs

Quick & Shine
Wszechstronny spray wykańczający
Wszechstronny środek do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni (lakiery samochodowe, 
lakierowane drewno, szkło, elementy plastikowe, deska rozdzielcza, lakierowane meble i instrumen-
ty muzyczne, powierzchnie ze stali stopowej itp.). Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko 
jednej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i olśniewający połysk bez smug. Szybko i łatwo 
usuwa odciski palców i lekkie zabrudzenia. Wyczyszczone elementy są zakonserwowane w sposób 
wodo- i plamoodporny oraz zabezpieczone przed szybkim ponownym zabrudzeniem (efekt loto-
su). Quick & Shine szybko się wchłania, co ułatwia jego zastosowanie. Nałożone wcześniej politury i 
woski zostają zachowane. Szczególnie dobry do szybkiego wykończenia powierzchni przedmiotów 
prezentowanych w salonach wystawowych lub na targach oraz do szybkiego odświeżania pojaz-
dów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 168001
 10 l 168010

Fse
Finish Spray exterior
Szybki połysk wraz z usuwaniem kamienia wapiennego
Wszechstronny środek do szybkiej pielęgnacji wszystkich zewnętrznych powierzchni pojazdu, ta-
kich jak lakier, szkło i tworzywa sztuczne. Dzięki specjalnej recepturze usuwa szybko i bez pozo-
stałości nawet uporczywe plamy z osadu kamienia. Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko 
jednej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i przepiękny połysk bez smug oraz przywraca 
im pierwotną gładkość. Finish Spray exterior szybko się wchłania, jest łatwy w użyciu oraz chroni 
powierzchnie przed szybkim ponownym zabrudzeniem.

 1 l 285001
 10 l 285010

Eu
Eulex
Środek do usuwania plam i kleju
Specjalny środek do szybkiego usuwania klejów (np. pozostałości po nalepkach), gumy, żywicy 
drzew, odkurzu lakierniczego, plam tuszu, olejów, tłuszczów, smoły itp. z odpornych na rozpuszczal-
niki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal. Szybko się ulatnia nie pozostawiając śla-
dów i nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 43001

Eum
Eulex M
Zmywacz do kleju M
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy również 
z pojazdów z matowym lakierem, powierzchni szklanych itd. Szybko wnika do pozostałości orga-
nicznych, zmiękcza je, umożliwiając łatwe usunięcie. Zawarte substancje czynne nie są łatwopalne i 
tylko powoli odparowują. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie fir-
my Daimler.

 1 l 264001

Euv
Eulex V
Zmywacz do kleju V
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy z pojaz-
dów i powierzchni szklanych. Szybko wnika w pozostałości kleju, żywicy drzewnej i wosku, zmiękcza 
je i umożliwia łatwe usuwanie. Dzięki specjalnemu rozpuszczalnikowi Eulex V jest środkeim specjal-
nym, łagodnym i słabo pachnącym w porównaniu ze zwykłymi zmywaczami zawierającymi estry 
octowe / aceton. posiada dopuszczenie VW.

 10 l 364010

Op
Orange Power
Zmywacz do kleju, żywicy i gumy
Szybko działający, powoli odparowujący specjalny środek na bazie naturalnych wyciągów z poma-
rańczy. Usuwa resztki kleju, np. przy usuwaniu naklejek z pojazdów. Usuwa również bez problemu 
pozostałości po gumie, żywicy, plamy tuszu, oleje, tłuszcze, smołę i gumę do żucia z odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal itp. Nie zawiera węglowodorów 
halogenowanych i jest przyjemny w użyciu, dzięki świeżemu zapachowi pomarańczy.

 1 l 192001
 10 l 192010

Rkb
Reinigungsknete blau                                                                                                                                                  
Masa do ugniatania
Środek do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze niebieskim. Szybko i bezproblemowo 
usuwa rdzę nalotową, osady metalu, żywicę drzewa, resztki insektów oraz inne zabrudzenia z po-
wierzchni nie uszkadzając ich.

 1 szt. 183001
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Garaże&Przemysł
Skrajne obciążenie brudem w warsztacie i przemyśle 
wymaga silnych produktów. Muszą one znacznie wy-
kraczać ponad dostępny w sprzedaży poziom czysz-
czenia i spełniać wszystkie wymagania szybkiego, 
gruntownego i przyjaznego dla środowiska czysz-
czenia. Dzięku długoletnim badaniom i rozwojowi w 
tym obszarze dysponujemy szerokim asortymentem 
bardzo skutecznych, specjalnych środków czyszczą-
cych. Za pomocą indywidualnie dostosowanych do 
miejscowych okoliczności systemów dozujących za-
pewniamy łatwą obsługę oraz oszczędne stosowanie 
naszych silnie skoncentrowanych produktów. 

Wiele naszych produktów z powodu surowych wy-
mogów prawnych szybko rozkłada się, łatwo ulega 
biodegradacji i właśnie dlatego nadają się do separa-
torów lekkich cieczy oraz do biologicznych urządzeń 
do uzdatniania wody. Wszyscy przedstawiciele po-
siadają certyfikat zgodności dla separatorów lekkich 
cieczy zgodny z normą DIN 1999-100. W obszarach 
zastosowania produktu chętnie wspieramy opty-
malizację procesu, optymalizację ścieków i wody 
użytkowej oraz także odnośnie pytań dotyczących 
ochrony środowiska i pracowników. Renomowane 
zakłady przemysłowe, producenci samochodów, 
niezliczone salony samochodowe i przedsiębiorstwa 
usługowe od dziesiątek lat darzą zaufaniem nasza 
jakość produktów i usług.

3.1 Alkaliczny środek czyszczący

 Uniwersalny srodek czyszczący do podłóg

pH 13,4

Cs
Copo Star
Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych i przemysłowy środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, silnie alkaliczny środek czysz-
czący do usuwania bardzo uporczywych zabrudzeń, takich jak oleje, tłuszcze, brud z otoczenia, pył 
grafitowy, ścier gumowy. Ze względu na swoje nadzwyczajne zdolności do odrywania brudu jest 
idealny do czyszczenia posadzek warsztatowych, przemysłowych, silników i pojazdów użytkowych 
(podwozia i plandeki) oraz do usuwania bazujących na kopolimerach powłok zabezpieczających po-
sadzkę. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega 
szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 (stężenie testowe 0,15% 
masy).

 11 kg 27011
 35 kg 27035
 225 kg 27225

pH 12,9

Csg
Copo Star BMP-G
Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych i środek do czyszczenia przemysłowego G
Niskopieniący, wysoko skoncentrowany, niezawierający NTA, fosforanów i rozpuszczalników, silnie 
alkaliczny środek czyszczący do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń takich jak, oleje, 
tłuszcze, brud z otoczenia, pył grafitowy, ścier gumowy itp. Ze względu na swoje nadzwyczajne zdol-
ności do odrywania brudu jest idealny do czyszczenia posadzek warsztatowych, przemysłowych, 
silników i pojazdów użytkowych (podwozia i plandeki) oraz do usuwania bazujących na kopolime-
rach powłok zabezpieczających posadzkę. Nadaje się optymalnie do biologicznych stacji uzdatnia-
nia wody użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z 
normą ÖNORM 5106.

 10 kg 138010
 32 kg 138032
 218 kg 138218

pH 12,5

Gs
Green Star
Uniwersalny środek czyszczący
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:3

 1 l 25001
 11 kg 25011
 35 kg 25035
 225 kg 25225

pH 12,4

Gs9
Green Star 96
Uniwersalny środek czyszczący 96
Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i rozpuszczalników, alkaliczny, uniwersalny środek 
czyszczący. Ze względu na bardzo dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju, znajduje wszechstronne 
zastosowanie do czyszczenia posadzek warsztatowych i przemysłowych, czyszczenia wewnątrz i od 
zewnątrz samochodów osobowych i ciężarowych oraz mycia silników. Specjalne inhibitory korozji 
zapewniają wysoką tolerancję materiału, nawet wrażliwych elementów, takich jak np. anodowane 
aluminium. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Optymalnie 
nadaje się również do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Ulega szybkiemu oddziele-
niu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5105 (stężenie testowe: roztwór 10%). Zgodność z 
normami VDA, klasa A: czas działania max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:2

 11 kg 29011
 35 kg 29035

pH 9,8

Cc
Cosmo-Clean
Koncentrat bezpiecznego środka czyszczącego
Silnie skoncentrowany, słabo alkaliczny, niskopieniący, niezawierający NTA i rozpuszczalników bez-
pieczny środek czyszczący do maszynowego i ręcznego mycia posadzek przemysłowych, warsz-
tatowych i innych podłóg w budynkach. W porównaniu z innymi środkami czyszczącymi, ryzyko 
poślizgu nawet na niewysuszonych powierzchniach jest znacznie zredukowane. Nie rozpuszcza po-
włok zabezpieczających lub innych warstw chroniących posadzkę. Specjalnie dobrane połączenie 
aktywnych substancji myjących i fosforanów gwarantuje sensacyjną wydajność czyszczenia przy 
równocześnie bardzo wysokiej rozcieńczalności. O świeżym zapachu cytrusowym. Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105.Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 11 kg 193011          
35kg      193035                

235 kg      193235
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pH 9,5

Gsb
Green Star BMP
Uniwersalny środek czyszczący słabo zasadowy
Silnie skoncentrowany, niskopieniący, słabo alkaliczny, nie zawierający fosforanów, rozpuszczalni-
ków i NTA uniwersalny środek czyszczący do maszynowego i ręcznego mycia posadzek warszta-
towch, przemysłowych i biurowych. Nie rozpuszcza powłok zabezpieczających lub innych warstwy 
chroniących posadzkę. Ze względu na dużą zdolność rozpraszania brudu i oleju oraz wysoką tole-
rancję materiałów nadaje się również idealnie do mycia wstępnego i mycia silników w samochodach 
osobowych i ciężarowych oraz do czyszczenia maszyn i półwyrobów. Z dodatkami odtwarzającym 
naturalną zawartość tłuszczu  i czasową ochroną przed korozją. Nadaje się również optymalnie do 
biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Posiada dopuszczenie firmy Daimler. Ulega szyb-
kiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5105. Zgodność z normami VDA, klasa A: czas działania 
max. 5 min., max. stężenie aplikacji 1:2

 11 kg 66011
 33 kg 66033

 Specjalny środek czyszczący

pH 12,5

Mzr
Mehrzweckreiniger
Środek czyszczący do wnętrz i specjalny środek czyszczący
Bardzo skuteczny, alkaliczny środek czyszczący do wnętrz o przyjemnym zapachu. Szybko usuwa 
ślady po nikotynie oraz inne trudne do usunięcia zabrudzenia na tworzywach sztucznych, tkaninach 
i tapicerce. Przy zastosowaniu w urządzeniach do prania ekstrakcyjnego i innych urządzeniach do 
czyszczenia dywanów zalecamy dodanie środka przeciwpieniącego Kocentschäumer. Posiada do-
puszczenie firmy Daimler.

 1 l 86001 
 11 kg 86011
 35 kg 86035

3.2 Kwasowy środek czyszczący
pH 0

Hrm
Hallenreiniger mild-sauer
Kwasowy, lepki środek do czyszczenia hal i stali stopowej
Łagodny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym do wszystkich kwasoodpornych po-
wierzchni, takich jak płytki hal myjni, agregaty ze stali stopowej, elementy z tworzyw sztucznych 
itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia, naloty rdzy i 
inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Odznacza się bardzo dobrą tolerancją materiałów. Nie zawiera 
kwasu fluorowodorowego i solnego oraz wodorofluorku i dlatego nadaje się do stosowania w bio-
logicznych stacjach uzdatniania wody użytkowej (pod warunkiem zachowania podanych wartości 
pH). Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 301035

pH -0,2

Hr
Hallenreiniger sauer
Środek do czyszczenia myjni, kwasowy
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
powierzchni, takich jak płytki hal myjni itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie osady kamienia wa-
piennego, brud z otoczenia, naloty rdzy i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Nie zawiera kwasu 
fluorowodorowego i wodorofluorku i dlatego nadaje się do stosowania w biologicznych stacjach 
uzdatniania wody użytkowej (pod warunkiem zachowania podanych wartości pH). Ulega szybkiemu 
oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 265035

pH -0,2

Fcl
Felgenreiniger CL
Kwasowy środek do czyszczenia felg i hal myjni
Silny środek czyszczący bazujący na kwasie fosforowym i solnym do wszystkich kwasoodpornych 
materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, maszyny itp. Usuwa bar-
dzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud 
z otoczenia i inne zanieczyszczenia nieorganiczne. Optymalne połączenie wydajności czyszczenia i 
tolerancji materiałów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 35 kg 247035

pH -0,2

Fe
Felgenreiniger extrem
Bardzo silnie kwasowy środek do czyszczenia felg
Wyjątkowo silnie kwasowy specjalny środek czyszczący bazujący na kwasie solnym do wszystkich 
kwasoodpornych materiałów, takich jak felgi, pojazdy użytkowe/budowlane, płytki hal myjni, ma-
szyny itp. Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamie-
nia wapiennego, resztki cementu i zaprawy, kamień kotłowy, brud z otoczenia i inne zanieczyszcze-
nia nieorganiczne. Ulega szybkiemu oddzieleniu i został sprawdzony według normy ÖNORM 5106 
(stężenie testowe 0,1% masy).

 11 kg 187011

pH -0,3

Sau
Sauer Star
Środek do czyszczenia płytek i mycia hal
Silny środek czyszczący zasadowy bazujący na kwasie fosforowym, siarkowym, solnym i heksaflu-
orokrzemowym do usuwania kamienia kotłowego, brudu środowiskowego i przemysłowego, mo-
czu, nalotu rdzy i innych nieorganicznych zabrudzeń z płytek myjni i innych powierzchni odpornych 
na działanie kwasów. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 11 kg 123011

pH -0,4

Ff
Felgen- & Fliesenreiniger aktiv sauer
Specjalny, kwasowy środek do czyszczenia felg i płytek ceramicznych
Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości kwasu fosforowego i fluorowo-
dorowego do felg stalowych i nieuszkodzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie 
felg aluminiowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicznych, które nie mają już 
szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone pyły hamulcowe, naloty 
rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia organiczne przy ręcz-
nym czyszczeniu nie wymagającym dużego nakładu pracy. Specjalne inhibitory korozji chronią zaci-
ski hamulcowe przed korozją. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 5106.

 11 kg 37011
 35 kg 37035
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pH -0,6

Qa
Quattro-Acid-Star XL
4-kwasowy pogrom brudu
Tam gdzie kończy się skuteczność innych kwasowych środków czyszczących, zaczyna się pole dzia-
łania dla Quattro-Acid-Star XL. Wyjątkowo silny kwasowy środek czyszczący o wysokiej zawartości 
kwasu fluorowodorowego, fluorokrzemowego, solnego i siarkowego do felg stalowych i nieuszko-
dzonych, jednoczęściowych, lakierowanych kwasoodpornie felg aluminiowych, bardzo zniszczo-
nych podwozi samochodów ciężarowych oraz do czyszczenia silnie zabrudzonych płytek ceramicz-
nych, które nie mają już szkliwa (warstwy ochronnej). Usuwa bardzo szybko i dokładnie zapieczone 
pyły hamulcowe, naloty rdzy, osady kamienia wapiennego, brud z otoczenia i inne zanieczyszczenia 
nieorganiczne przy ręcznym czyszczeniu praktycznie nie wymagającym wysiłku. Można stosować z 
bardzo wysokimi stopniami rozcieńczenia. Ulega szybkiemu oddzieleniu zgodnie z normą ÖNORM 
5106.

 11 kg 444011 3.3 Szyby i szkło

Gla
Glas Star
Koncentrat płynu do mycia szyb klasy premium
Skoncentrowany, bazujący na alkoholu płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich, odpornych na 
działanie alkoholu powierzchni na pojazdach, budynkach itp. Usuwa bez problemu uporczywe za-
brudzenia olejem, tłuszczem, silikonem, resztki wosku, lekkie odkurze lakiernicze, owady itp. Glas 
Star odparowuje szybko i bez smug oraz ze względu na dodatki nabłyszczające i wygładzające, 
zwiększa poślizg ściereczki używanej do czyszczenia. Ze względu na zawartość alkoholu, ściereczki 
używane do czyszczenia szybciej wysychają. Nadaje się również idealnie do zastosowania zimą. Po-
siada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 44001 
 10 l 44010
 33 l 44033

Gc
Glass Cleaner
Płyn do mycia szyb Pro
Gotowy do użycia płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich powierzchni na pojazdach, budyn-
kach itp. Usuwa bez problemu uporczywe zabrudzenia olejem, tłuszczem, owadami itp. Odparowuje 
szybko i bez smug oraz ze względu na dodatki nabłyszczające i wygładzające, zwiększa poślizg ście-
reczki używanej do czyszczenia. O świeżym zapachu.

 10 l 302010
 30 l 302030

Gf
Glasfix Neu
Koncentrat płynu do mycia szyb
Skoncentrowany płyn do mycia szyb do wszystkich gładkich powierzchni na pojazdach, budynkach 
itp. Usuwa zabrudzenia olejem, tłuszczem itp. Odparowuje szybko bez smug i nadaje się do poliwę-
glanów.

 10 l 126010
 30 l 126030

Asc
Allround Surface Cleaner
Specjalny preparat do czyszczenia powierzchni
Gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni samochodowych, domowych i komercyj-
nych. Szybko i dokładnie usuwa odciski palców, kurz, tłuszcz i podobne zabrudzenia. Zapewnia 
doskonałe rezultaty czyszczenia, bez pozostawiania zacieków i śladów na wszystkich gładkich po-
wierzchniach, jak również na powierzchniach z materiałów niespolaryzowanych, takich jak tworzy-
wa sztuczne. 

 500 ml 367500
 10 l 367010

Qs
Quick & Shine
Wszechstronny spray wykańczający
Wszechstronny środek do wszystkich gładkich i lakierowanych powierzchni (lakiery samochodowe, 
lakierowane drewno, szkło, elementy plastikowe, deska rozdzielcza, lakierowane meble i instrumen-
ty muzyczne, powierzchnie ze stali stopowej itp.). Czyści, pielęgnuje i konserwuje w trakcie tylko 
jednej operacji. Nadaje powierzchniom głębię koloru i olśniewający połysk bez smug. Szybko i łatwo 
usuwa odciski palców i lekkie zabrudzenia. Wyczyszczone elementy są zakonserwowane w sposób 
wodo- i plamoodporny oraz zabezpieczone przed szybkim ponownym zabrudzeniem (efekt loto-
su). Quick & Shine szybko się wchłania, co ułatwia jego zastosowanie. Nałożone wcześniej politury i 
woski zostają zachowane. Szczególnie dobry do szybkiego wykończenia powierzchni przedmiotów 
prezentowanych w salonach wystawowych lub na targach oraz do szybkiego odświeżania pojaz-
dów. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 168001
 10 l 168010

Rkb
Reinigungsknete blau                                                                                                                                                  
Masa do ugniatania
Środek do czyszczenia w formie ugniatanej masy w kolorze niebieskim. Szybko i bezproblemowo 
usuwa rdzę nalotową, osady metalu, żywicę drzewa, resztki insektów oraz inne zabrudzenia z po-
wierzchni nie uszkadzając ich.

 1 szt. 183001
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3.4 Środek do usuwania kleju i smoły

Op
Orange Power
Zmywacz do kleju, żywicy i gumy
Szybko działający, powoli odparowujący specjalny środek na bazie naturalnych wyciągów z poma-
rańczy. Usuwa resztki kleju, np. przy usuwaniu naklejek z pojazdów. Usuwa również bez problemu 
pozostałości po gumie, żywicy, plamy tuszu, oleje, tłuszcze, smołę i gumę do żucia z odpornych na 
rozpuszczalniki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal itp. Nie zawiera węglowodorów 
halogenowanych i jest przyjemny w użyciu, dzięki świeżemu zapachowi pomarańczy.

 1 l 192001
 10 l 192010

Eu
Eulex
Środek do usuwania plam i kleju
Specjalny środek do szybkiego usuwania klejów (np. pozostałości po nalepkach), gumy, żywicy 
drzew, odkurzu lakierniczego, plam tuszu, olejów, tłuszczów, smoły itp. z odpornych na rozpuszczal-
niki powierzchni, takich jak lakier, szkło, ceramika, metal. Szybko się ulatnia nie pozostawiając śla-
dów i nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 43001

Eum
Eulex M
Zmywacz do kleju M
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy również 
z pojazdów z matowym lakierem, powierzchni szklanych itd. Szybko wnika do pozostałości orga-
nicznych, zmiękcza je, umożliwiając łatwe usunięcie. Zawarte substancje czynne nie są łatwopalne i 
tylko powoli odparowują. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie fir-
my Daimler.

 1 l 264001

Euv
Eulex V
Zmywacz do kleju V
Słabo zapachowy specjalny środek do łatwego usuwania pozostałości kleju, żywicy i gumy z pojaz-
dów i powierzchni szklanych. Szybko wnika w pozostałości kleju, żywicy drzewnej i wosku, zmiękcza 
je i umożliwia łatwe usuwanie. Dzięki specjalnemu rozpuszczalnikowi Eulex V jest środkeim specjal-
nym, łagodnym i słabo pachnącym w porównaniu ze zwykłymi zmywaczami zawierającymi estry 
octowe / aceton. posiada dopuszczenie VW.

 10 l 364010

Tea
Teerwäsche A
Środek do usuwania smoły i bitumu A
Zawierający rozpuszczalnik, delikatny dla materiału specjalny środek czyszczący do łatwego usu-
wania smoły i masy bitumicznej. Do wszystkich odpornych na rozpuszczalniki powierzchni na sa-
mochodach, pojazdach użytkowych, szczotkach myjni samochodowych, podłogach warsztatowych, 
maszynach itp. Nie zawiera węglowodorów halogenowanych. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 1 l 391001 
 10 l 391010
 30 l 391030

3.5 Środek do czyszczenia podzespołów
pH 13,5

Tr
Teilereiniger alkalisch
Środek czyszczący do części A
Silny, silnie alkaliczny, niskopieniący środek czyszczący do części warsztatowych, do szybkiego i 
dokładnego czyszczenia mocno zabrudzonych przedmiotów i agregatów ze stali, aluminium, ma-
teriałów odlewniczych itp. w kąpielach zanurzeniowych, natryskowych i ultradźwiękowych. Usuwa 
szybko i dokładnie olej, tłuszcz, zwęglony olej, sadzę itp. Ulega szybkiemu oddzieleniu i zapewnia 
bardzo dobrą czasową ochronę przed korozją. Ocena stopnia korozji zgodna z normą DIN 51360/2 
0-1 przy stężeniu 3%. Posiada dopuszczenie firmy Daimler.

 35 kg 38035
 1230 kg 38000

pH 10,2

Trb
Teilereiniger BMP mild alkalisch
Środek czyszczący do części B
Słabo alkaliczny, niskopieniący środek czyszczący do części, do szybkiego i dokładnego czyszczenia 
przedmiotów ze stali, aluminium, materiałów odlewniczych itp. w produkcji przemysłowej i proce-
sach obróbkowych, do kąpieli zanurzeniowych, natryskowych i ultradźwiękowych. Usuwa szybko 
i dokładnie ciecze chłodzącą-smarujące i oleje obróbkowe. Posiada dobrą stabilność mikrobiolo-
giczną i wydłuża trwałość. Ulega szybkiemu oddzieleniu i zapewnia bardzo dobrą czasową ochronę 
przed korozją. Ocena stopnia korozji zgodna z normą DIN 51360/2 0 przy stężeniu 3%.

 33 kg 174033

3.6 Produkty specjalne i warsztatowe
Oil Dry - Ölbindemittel grob
Oil Dry - spoiwo olejowe zgrubne
Doskonałe spoiwo olejowe do szybkiego zbierania olejów, kwasów, i innych cieczy. Rozsypać wy-
starczającą ilość na zanieczyszczone powierzchnie, odczekać chwilę i na koniec zmieść. Worek 20 kg.

 1 szt. 999057

Fr
Frostschutz
Koncentrat przeciw zamarzaniu
Wysokiej jakości płyn zapobiegający zamarzaniu i środek czyszczący do systemu spryskiwaczy szyby 
przedniej i systemu spryskiwaczy reflektorów w samochodach, ciężarówkach itp. Gwarantuje wyraź-
ny widok w każdych warunkach pogodowych bez smug i oblodzenia. Kompatybilny z poliwęglanem 
i odpowiedni do dysz ruchomych.

 30 l 159030
 200 l 159200

Ken
KocEntschäumer
Skoncentrowany odpieniacz
Wysoce skoncentrowany, szybki i bardzo skuteczny środek przeciwpieniący. Eliminuje lub zapobie-
ga niepożądanemu tworzeniu się piany w przesiąkniętych stacjach uzdatniania wody użytkowej, 
obiegach chłodzących środków smarnych i silnie pieniących się roztworach czyszczących (np. W 
przypadku zastosowania w urządzeniach do ekstrakcji natryskowej, maszynach do czyszczenia pod-
łóg, maszynach do czyszczenia części itp.). Nawet bardzo mała ilość spowoduje, że istniejąca piana 
samorzutnie zapadnie się lub w ogóle nie powstanie.

 1 l 189001

pH 1,4

Kfl
KocFloc
Flokulant A
Silnie skoncentrowany flokulant i środek strącający na bazie chlorku hydroksylu glinu do stosowania 
w przemysłowych oczyszczalniach wody i oczyszczalniach ścieków. Najdrobniejsze cząsteczki brudu 
łączą się w duże płatki i są usuwane z brudnej wody przez wytrącanie (sedymentację w osadniku) 
i / lub filtrację. Nie nadaje się do stosowania w biologicznych systemach uzdatniania wody użytko-
wej.

 34 kg 74034

pH 2,5

Kfb
KocFloc Bio Clear
Flokulant B
Skoncentrowany flokulant i środek strącający na bazie azotanu glinu do stosowania w przemysło-
wych oczyszczalniach wody i oczyszczalniach ścieków. Najdrobniejsze cząsteczki brudu łączą się w 
duże płatki i są usuwane z brudnej wody przez wytrącanie (sedymentację w osadniku) i / lub filtrację. 
W porównaniu z innymi flokulantami, KocFloc Bio Clear nie wprowadza żadnych korozyjnych chlor-
ków, a mikroorganizmy tlenowe są promowane (unikanie zapachów). Nie nadaje się do stosowania 
w biologicznych systemach uzdatniania wody użytkowej.

 34 kg 243034
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KochChemie®

OchronaSkóry.

4 
4.1 Ochrona skóry
4.2 Oczyszczanie skóry
4.3 Pielęgnacja skóry
4.4 System dystrybucji
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OchronaSkóry
Rzemieślnicy i pracownicy zatrudnieni w przemyśle 
są narażeni na częściowo ekstremalne zanieczysz-
czenia i szkodliwe materiały robocze. Do tego nie-
zbędna jest odpowiednia ochrona. Choroby skóry są 
najczęściej występującymi chorobami zawodowymi. 
Częstą przyczynę stanowi niedostateczna ochrona 
skóry, kontakt z podrażniającymi i szkodliwymi 
substancjami oraz oczyszczanie żrącymi środkami do 
oczyszczania.

Optymalny system oznacza: ochronę skóry przed 
rozpoczęciem pracy, oczyszczanie skóry po zakoń-
czeniu pracy i regenerująca pielęgnacja po oczysz-
czaniu. Dla wszystkich trzech obszarów oferujemy 
Państwu skuteczne i łagodne dla skóry produkty 
oraz odpowiedni system dystrybucji. Chętnie stwo-
rzymy indywidualny plan ochrony skóry dla Państwa 
przedsiębiorstwa, ponieważ ochrona skóry stanowi 
ochronę pracownika, a tym samym inwestycję w 
przyszłość.

4.1 Ochrona skóry
Schmu-Schu  1 l 64001

4.2 Oczyszczanie skóry
Handy Star 1 l        63001                           

3 l        63003
 10 l 63010

Handwaschpaste  10 l 60010

Koch-Chemie Disinfection  1 l 434001

4.3 Pielęgnacja skóry
Kolan  1 l 62004

4.4 System dystrybucji
System dozujący i uchwyt do Handy Star   999034

System dozujący do Kolan i Schmu-Schu   999139

System dozujący i uchwyt do Handy Star, Kolan i Schmu-
-Schu

  999561

Kcd
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KochChemie®

Akcesoria.

5 
5.1 Polerowanie, narzędzia elektryczne i  

pneumatycznehnika pneumatyczna
5.2 Arkusze do polerowania, tarcze i środ-

ki szlifierskie
5.3 Szczotki, pady, osuszacze powierzchni, 

pędzle
5.4 Ścierki, gąbki i rękawice
5.5 Rulony papierowe i akcesoria
5.6 Butelki z atomizerem, rozpylacze 

ciśnieniowe i pozostałe
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Akcesoria
Maksymalne wyniki czyszczenia i pielęgnacji wy-
magają obok zastosowania wysokowartościowych 
produktów, specjalnie dostosowanych do określone-
go celu, profesjonalnych akcesoriów. Każdy artykuł 
przed dodaniem go do naszego asortymentu jest 
poddawany szerokim testom praktycznym przez na-
szych techników zastosowania oraz wyboru klienta. 
W rezultacie możemy zaoferować Państwu dopaso-
wane do siebie rozwiązanie systemowe, przy którym 
doskonale uzupełniają się chemia, akcesoria i techni-
ka zastosowania. Nasi profesjonalni przedstawiciele 
udzielają kompleksowych porad na miejscu.

5.1 Polerowanie, narzędzia elektryczne i  
 pneumatyczne  Technika pneumatyczna

Mimośrodowa maszyna obrotowa Makita PO5000C
Wydajna, charakteryzująca się bardzo cichą i płynną pracą poler-
ka mimośrodowa z elektroniczną, bezstopniową regulacją obro-
tów w celu zapewnienia stałej prędkości obrotowej nawet przy 
dużych obciążeniach. 2 tryby pracy: oscylacja bezwładnościowa 
(do wykończeń i szlifowania) oraz oscylacja wymuszona (do 
usuwania hologramów po polerowaniu). Makita PO5000C jest 
wyposażona w system łagodnego rozruchu w obu trybach pra-
cy oraz system tłumienia drgań i blokadę włącznika dla jeszcze 
większego komfortu pracy. Zamontowany talerz szlifierski został 
wyposażony w otwory ułatwiające zmianę tarcz i zwiększające 
żywotność rzepów. Prędkość obr. na biegu jałowym: 0–6800 
obr./min. Wielkość mimośrodu: 5,5 mm. Prędkość obr. zabieranie 
wymuszone: 0–780 obr./min. Moc znamionowa: 900 W. Ciężar: 
2,8 kg. Średnica talerza szlifierskiego: 125 mm.

  999167

Pneumatyczny mini zestaw do polerowania
Zestaw maszyn do polerowania, usuwania zarysowań, kurzu i 
innych uszkodzeń lakieru. Zestaw składa się:
1 x mini pneumatyczne urządzenie do polerowania z 75 mm ob-
racającą się tarczą (nie odśrodkowo) obr:/min: 3.200, ciśnienie 
robocze: 6,0 bar 
1 x pad z baranka Ø 80 mm (999274)
1 x Heavy Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999577)
1 x Fine Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999580)
1 x Micro Cut Pad Ø 76 x 23 mm (999583)
1 x  Stempel do płatków ściernych (999322)
1 x płatki ścierne P2500,1 łuk po 10 sztuk (999318)
1 x ścierka KCX allrounder towel 40 z 40 cm (999626)

  999320

Cyklon Z-010
Doskonałe urządzenie pneumatyczne do czyszczenia trudno 
dostępnych obszarów jak wentylatory, prowadnice, mieszki 
skrzyni biegów, krawędzie drzwi itp. oraz do usuwania upo-
rczywych zanieczyszczeń z tworzywa sztucznego i tekstyliów 
(wycieraczki, dachy kabrioletów itp.). Również doskonale spraw-
dza się przy szybkim czyszczeniu gąbki do polerowania. Dzięki 
efektowi cyklonu (huraganu) cząsteczki brudu wraz z roztworem 
czyszczącym są usuwane z ekstremalnie dużą siła z obrabianej 
powierzchni. Wysiłek znacznie zmniejsza się. Przy zakręconym 
zasilaniu środka chemicznego (po prostu przestawić dźwignię) 
cyklon także doskonale nadaje się do szybkiego usuwania kurzu 
i osuszania mytej powierzchni. Zalecane produkty do czyszcze-
nia: Uniwersalny środek do czyszczenia (Mzr), Green Star (Gs). 
Nakładanie środka konserwującego do silnika: Motorplast (Mp). 
Podłączenie sprężonego powietrza 1/4”. Maks. ciśnienie robocze: 
9,2 Bar. Zużycie powietrza: ok. 250 l /min. Nie napełniać palnymi 
cieczami.

  999021

Pneumatyczna szlifierka odśrodkowa, 152 mm
Wysokowartościowa, bardzo lekka, cicha i o niskim stopniu 
drgań szlifierka odśrodkowa z odsysaniem kurzu i i 152 mm (6’’) 
calową tarczą mocującą. W połączeniu z czarną gąbką wykań-
czającą (999292), optymalną do efektywnej obróbki naszych 
środków do lakierowania. Prędkość na biegu jałowym: 10.000 
obr/min. Skok: 5 mm Ciężar: 0,8 kg. Ciśnienie powietrza: 6,3 Bar. 
Przyłącze sprężonego powietrza: 1/4”.

  999135
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  Oczyszczanie powietrza

KC-Refresher
KC-Refresher jest częścią innowacyjnego systemu trwałego usu-
wania zapachów, bez konieczności użycia ozonu. Urządzenie 
wytwarza we wnętrzu pojazdu gorącą mgłę, podgrzewając płyn 
KC-Refresher , którego krople są tak niewielkie, że unoszą się we 
wnętrzu pojazdu w postaci gęstej mgły. Mgła wnika nawet w naj-
trudniej dostępne zakamarki wnętrza pojazdu, a w szczególno-
ści do układu wentylacji i parownika klimatyzacji, usuwając tym 
samym na długo nawet najintensywniejsze zapachy. Cały proces 
trwa zaledwie ok. 20 minut. Może być przeprowadzany również 
w innej przestrzeni, np. w pomieszczeniach. Dzięki kombinacji 
składników i gorącej mgły można stosować go niezależnie od 
temperatury oraz wilgotności powietrza. Pojazd jest zdatny do 
użytku niedługo po zastosowaniu produktu.

  999525

  Lampy

Uniwersalne, zasilane za pomocą akumulatora oświetlenie 
robocze
Solidne, zasilane za pomocą akumulatora, robocze oświetlenie 
LED do lakierowania, polerowania, czyszczenia i czynności przy-
gotowawczych. Ze względu na specjalną diodę LED o wysokiej 
wartości CRI doskonale nadaje się do dopasowywania kolorów 
podczas lakierowania. Optymalnie nadaje się do lokalizacji ho-
logramów (kontrola po procesie szlifowania) oraz do poprawy 
jakości szlifowania (redukcja zapotrzebowania na kosztowną 
obróbkę wtórną). Ekstremalnie długa żywotność diody LED. Od-
porna na kurz i wodę (IP67). Lampę roboczą Miltimatch można 
eksploatować z podłączeniem kabla oraz bezprzewodowo za 
pomocą akumulatora (do 6 godzin). 2,14 kg.

 220 x 235 x 75 mm 999518

Oświetlenie robocze KC Light 36
36 watowe oświetlenie robocze do optymalnego oświetlania 
wnętrza pojazdu. Końcówki uchwytu są wyposażone w gumowe 
i elastyczne przeguby,pasują do różnych pojazdów. Wyposażone 
w ustalacz do regulacji długości. Całkowita długość lampy: 1,56 
m. długość przedłużenia uchwytu od 1,10 do 1,80 m.długość ka-
bla: 5 m.

  999310

5.2 Pady do polerowania, tarcze i środki  
 szlifierskie

  Futerko polerskie

Pad polerski z baranka
Bardzo gęsty i odporny na skubanie (nie pozostawiający kłacz-
ków) pad szlifierski z naturalnego baranka do przygotowywania 
politur szlifierskich. Baranek jest środkiem szlifierskim o najwyż-
szym stopniu ścieralności i dlatego doskonale nadaje się do 
usuwania mocnych uszkodzeń, głębokich rys i szlifowania. Naj-
wyższa jakość przy długiej trwałości. Optymalnie nadaje się do 
obróbki preparatu Heavy Cut (H802) i drobnej pasty szlifierskiej 
(F501), 
Ścieralność: 9

 Ø 80 mm 999274
 Ø 135 mm 999254
 Ø 150 mm 999286
 Ø 180 mm 999284

  Gąbki do polerowania

Heavy Cut Pad
Gąbka do szlifowania, ścieralna, do usuwania silnie zwietrzałych 
elementów i głębokich zarysowań z wykorzystaniem politury 
do polerowania Heavy Cut H9.01. Zaledwie 23 mm wysoko-
ści zapewnia powstawanie niższych sił deformujących, bardzo 
wygodną pracę i najwyższą stabilność. Wyjątkowa gęstość ma-
teriału, z którego wykonana jest gąbka, gwarantuje zachowa-
nie twardości nawet podczas polerowania. Dzięki siatkowatej 
(piankowej) strukturze i odpowiedniej porowatości zostają za-
pewnione większa trwałość oraz wysoki stopień czystości. Fre-
zowane krawędzie zwiększają elastyczność padu polerskiego, co 
pozwala na lepsze dopasowanie się do kształtu polerowanego 
przedmiotu. Kolor materiału dopasowany do politury zwiększa 
bezpieczeństwo procesu.
Twardość: 17. Ścieralność 9.

 Ø 76 x 23 mm 999577
 Ø 126 x 23 mm 999578
 Ø 150 x 23 mm 999579

Gąbka do szlifowania biała, twarda
Bardzo twarda, o największym stopniu ścieralności gąbka poler-
ska do usuwania silnie zwietrzałych elementów i głębokich zary-
sowań za pomocą politur do polerowania jak Heavy Cut (H802), 
pasty polerskiej (H701) i drobnej pasty polerskiej (F501). W po-
równaniu do podkładek barankowych tworzy mniej śladów po 
polerowaniu. Poprzez siatkowaty (piankowy) materiał zapewnia 
większą trwałość i niewielką ilość generowanego ciepła.
Twardość: 20. Ścieralność: 7.

 Ø 80 x 30 mm 999275 
 Ø 130 x 30 mm 999259 
 Ø 160 x 30 mm 999258

Gąbka do szlifowania biała, twarda, V-Form
Bardzo twarda, o największym stopniu ścieralności gąbka szli-
fierska do usuwania silnie zwietrzałych elementów i głębokich 
zarysowań za pomocą politur do szlifowania jak Heavy Cut.          
W porównaniu do podkładek barankowych tworzy mniej śla-
dów po polerowaniu. Poprzez siatkowaty (piankowy) materiał 
zapewnia większą trwałość i niewielką ilość generowanego cie-
pła. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami, zaprojektowana 
w szczególności do szlifierek mimośrodowych.
Twardość: 20. Ścieralność: 7.

 Ø 145 x 30 mm        999259V                     
Ø 163 x 30 mm        999258V
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Fine Cut Pad
Gąbka do szlifowania, średnio twarda, do usuwania średnio 
zwietrzałych elementów i zarysowań z wykorzystaniem Fine Cut 
F6.01. Zaledwie 23 mm wysokości zapewnia powstawanie niż-
szych sił deformujących, bardzo wygodną pracę i najwyższą sta-
bilność. Wyjątkowa gęstość materiału, z którego wykonana jest 
gąbka, zapewnia zachowanie twardości nawet podczas polero-
wania. Dzięki siatkowatej (piankowej) strukturze i odpowiedniej 
porowatości zostają zapewnione większa trwałość oraz wysoki 
stopień czystości. Frezowane krawędzie zwiększają elastyczność 
padu polerskiego, co pozwala na lepsze dopasowanie się do 
kształtu polerowanego przedmiotu. Kolor materiału dopasowa-
ny do politury zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Twardość: 12. Ścieralność 5.

 Ø 76 x 23 mm 999580
 Ø 126 x 23 mm 999581
 Ø 150 x 23 mm 999582

One Cut Pad
Gąbka do szlifowania, średnio twarda, do usuwania średnio zwie-
trzałych elementów i zarysowań z wykorzystaniem One Cut and 
Finish P6.01. Zaledwie 23 mm wysokości zapewnia powstawanie 
niższych sił deformujących, bardzo wygodną pracę i najwyższą 
stabilność. Wyjątkowa gęstość materiału, z którego wykona-
na jest gąbka, zapewnia zachowanie twardości nawet podczas 
polerowania. Dzięki siatkowatej (piankowej) strukturze i odpo-
wiedniej porowatości zostają zapewnione większa trwałość oraz 
wysoki stopień czystości. Frezowane krawędzie zwiększają ela-
styczność padu polerskiego, co pozwala na lepsze dopasowanie 
się do kształtu polerowanego przedmiotu. Kolor materiału dopa-
sowany do politury zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Twardość: 12. Ścieralność 5.

 Ø 76 x 23 mm 999591 
 Ø 126 x 23 mm 999592 
 Ø 150 x 23 mm 999593

Gąbka do szlifowania żółta, średnio twarda
Klasyczna, średnio twarda gąbka do polerowania i niewielkiej 
zdolności do tworzenia hologramów do usuwania głębokich 
szczelin i zarysowań za pomocą politur do polerowania jak Cut 
(H802), pasty do polerowania (H701) i drobnej pasty polerskiej 
(F501). Poprzez siatkowaty (piankowy) materiał zapewnia więk-
szą trwałość i niewielką ilość generowanego ciepła.
Twardość: 5. Ścieralność: 5.

Ø 80 x 30 mm        999276 
Ø 130 x 30 mm        999267

 Ø 160 x 30 mm        999044

Micro Cut Pad
Wysokowartościowa specjalna gąbka do trwałego usuwania 
drobnych zarysowań, hologramów i śladów po polerowaniu z 
wykorzystaniem Micro Cut M3.02 oraz Micro Cut & Finish P3.01. 
Zaledwie 23 mm wysokości zapewnia powstawanie niższych sił 
deformujących, bardzo wygodną pracę i najwyższą stabilność. 
Wyjątkowa gęstość materiału, z którego wykonana jest gąbka, 
gwarantuje zachowanie twardości nawet podczas polerowania. 
Dzięki siatkowatej (piankowej) strukturze i odpowiedniej poro-
watości pozostawia trwały, dokonały połysk przy zachowaniu 
wysokiego stopnia czystości. Frezowane krawędzie zwiększają 
elastyczność padu polerskiego, co pozwala na lepsze dopasowa-
nie się do kształtu polerowanego przedmiotu. Kolor materiału 
dopasowany do politury zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Twardość: 10. Ścieralność 5.

 Ø 76 x 23 mm 999583     
Ø 126 x 23 mm        999584

 Ø 150 x 23 mm 999585

Thermo Pad
Wysokiej jakości specjalna gąbka o właściwościach termochro-
mowych, przeznaczona do usuwania lekkich zarysowań, holo-
gramów i śladów po polerowaniu. Thermo Pad zalecany jest w 
szczególności do polerowania wrażliwych na temperaturę reflek-
torów ze szkła akrylowego, podczas szlifowania i polerowania 
których nie należy przekraczać temperatury rzędu 40°C - 45°C. 
Gąbka Thermo Pad ze względu na właściwości termochromowe 
zawartych w niej pigmentów barwnych przy temperaturze 45°C 
lub wyższej zmienia kolor z pomarańczowego na żółty. Dzięki 
temu zmiana koloru służy jako wskaźnik. Gdy tylko temperatura 
ponownie spadnie, pad powróci do swojego pierwotnego kolo-
ru. Opisywany Thermo Pad jest elementem zestawu Headlight 
Polish Set (nr artykułu 999600) i może także zostać zamówiony 
osobno.
Twardość: 10. Ścieralność: 5.

 Ø 76 x 23 mm 999602

Gąbka do usuwania hologramów, pomarańczowa, zaokrą-
glona
Wysokowartościowa specjalna gąbka do trwałego usuwania 
drobnych zarysowań, hologramów i śladów po polerowaniu. Za 
pomocą mocno błyszczącej politury do usuwania hologramów 
(M201) lub Micro Cut & Finish (P202) i idealnego do szlifowania 
odśrodkowego z wymuszonymi obrotami np. Makita BO 6040 
(999129) nawet na ciemnym lakierze pozostawia doskonały i 
trwały połysk. Poprzez siatkowaty (piankowy) materiał generuje 
tylko niewielką ilość ciepła.
Twardość: 8. Ścieralność: 5

 Ø 80 x 30 mm 999277
 Ø 135 x 30 mm 999271 
 Ø 160 x 30 mm 999256

Gąbka do usuwania hologramów, pomarańczowa, karbo-
wana
Karbowana wersja gąbki do usuwania hologramów. Pomarań-
czowa, zaokrąglona.

 Ø 135 x 25 mm 999289
 Ø 160 x 25 mm 999257

Polish & Sealing Pad
Bardzo miękka gąbka wykończeniowa do oszczędnego i rów-
nomiernego nakładania produktów uszczelniających takich jak 
1K-Nano lub Lack-Polish grün P1.01. Zaledwie 23 mm wysoko-
ści zapewnia powstawanie niższych sił deformujących, bardzo 
wygodną pracę i najwyższą stabilność. Siatkowata (piankowa) 
struktura i odpowiednia porowatość ułatwiają utrzymanie czy-
stości. Frezowane krawędzie zwiększają elastyczność padu po-
lerskiego, co pozwala na lepsze dopasowanie się do kształtu 
polerowanego przedmiotu. Kolor materiału dopasowany do po-
litury zwiększa bezpieczeństwo procesów.
Twardość: 4. Ścieralność 2

 Ø 126 x 23 mm 999586
 Ø 150 x 23 mm 999587
 

Podkładka polerska z mikrowłókna
Podkładka do polerowania z mikrowłókna bez apretury (bez si-
likonu) do czyszczenia i aktywacji powierzchni szkła za pomocą 
mleczka do czyszczenia (komponenty 1)  przed nałożeniem  Na-
no-Glasversiegelung (komponenty 2).

 Ø 130 x 20 mm 999308
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Padwasher
Zawsze czyste pady dla doskonałego rezultatu polerowania. Uni-
wersalny Padwashe do szybkiego, gruntownego i bezpyłowego 
czyszczenia każdego rodzaju i wielkości gąbek polerskich. W 
celu oczyszczenia położyć gąbkę polerską na koła zębate urzą-
dzenia Padwasher i włączyć obrotową maszynę do polerowania 
na niskich obrotach na ok. 40 sekund. Następnie lekko podnieść 
maszynę polerską i osuszyć gąbkę polerską z użyciem większej 
prędkości obrotowej.

  999339

  Talerz podpierający

Talerz polerski, kanapkowy
Niniejszy talerz polerski znacznie ułatwia prowadzenie maszyny, 
ponieważ następuje wyrównanie lekkiego nachylenia maszyny 
do polerowania i w ten sposób można uniknąć "bicia maszyny". 
Poprzez szczególną budowę (talerz, kauczuk komórkowy, pian-
ka, kauczuk komórkowy, rzep) zapewnione jest stabilne połącze-
nie pomiędzy kauczukiem komórkowym i powierzchnią rzepu. 
Przeznaczone do padów piankowych i barankowych. Gwint mo-
cujący: M14 (do rotacyjnych maszyn polerujących).

 Ø 123 mm 999410
 Ø 147 mm 999411

Talerz polerski, bardzo miękka poduszka z pianki
Niniejszy talerz polerski znacznie ułatwia prowadzenie maszyny, 
ponieważ następuje wyrównanie lekkiego nachylenia maszyny 
do polerowania i w ten sposób można uniknąć "bicia maszy-
ny".  Szczególnie w przypadku zastosowania padów baranko-
wych miękka warstwa pianki talerza optymalnie dopasowuje się 
do konturów powierzchni. Gwint mocujący: M14 (do rotacyjnych 
maszyn polerujących).

 Ø 123 mm 999260
 Ø 147 mm 999261

Talerz polerski z poduszką z kauczuku komórkowego
Solidny, wysokowartościowy talerz polerski z twardą poduszką z 
kauczuku komórkowego do wszystkich gąbek polerskich. Z so-
lidnym połaczeniem pomiędzy kauczukiem komórkowym i po-
wierzchnią rzepu. Gwint mocujący: M14 (do rotacyjnych maszyn 
polerujących).

 Ø 73 mm 999283
 Ø 123 mm 999262
 Ø 147 mm 999263
 Ø 197 mm 999313

Talerz do odśrodkowej szlifierki pneumatycznej
Wymienny talerz do odśrodkowej szlifierki pneumatycznej, 152 
mm (999135).

 Ø 152 mm 999150

Talerz do mimośrodu obrotowego Makita PO5000C
Talerz do mimośrodu obrotowego Makita PO5000C (999167).

 Ø 125 mm 999169 
 Ø 150 mm 999168

Talerz do mimośrodu obrotowego Makita BO 6050  
Talerz do mimośrodu obrotowego Makita BO 6050 (999152).

  999157

Talerz do mimośrodu obrotowego Makita BO 6040
Talerz do mimośrodu obrotowego Makita BO 6040 (999129).

 Ø 150 mm 999140

Talerz do mini maszyny polerskiej
Talerz zamienny do pneumatycznej mini maszyny polerskiej 
(999320).

 Ø 75 mm 999170

  Medium matujące

Płatki ścierne P 2500
Wysokowartościowe płatki ścierne (ziarnistość 2500) do usuwa-
nia uszkodzeń lakieru, głębokich rys itp. Obrabiane powierzch-
nie można doskonale oszlifować na wysoki połysk za pomocą 
naszych politur szlifierskich. Jednostka dostawy: 1 łuk po 10 
płatków.

 Ø 32 mm 999318

Stempel do płatków ściernych 
Stempel do przyklejanych i mocowanych na rzep płatków ścier-
nych.

 Ø 31 mm 999322
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5.3 Szczotki, pady, osuszacze powierzchni, pędzle

  Szczotki Vikan kompatybilne z kijami przedłużającymi

Kątowa szczotka do mycia z przepustem wodnym
Solidna szczotka kątowa do mycia Vikan z przepustem wod-
nym. Dzięki kątowej konstrukcji szczotki zawsze stykają się z po-
wierzchnią. Poprzez ochronne krawędzie gumowe można unik-
nąć uszkodzenia lakieru.  Kompatybilna z kijami Vikan 999233, 
999223, 999222.

 50 x 250 mm 999342

Szczotka do mycia z przepustem wodnym
Solidna szczotka do mycia Vikan z przepustem wodnym. Poprzez 
ochronne krawędzie gumowe można uniknąć uszkodzenia lakie-
ru. Kompatybilna z kijami Vikan 999233, 999223, 999222.

 70 x 270 mm 999221

Szczotka do mycia samochodów duża z przepustem wod-
nym
Solidna, duża szczotka Vikan z przepustem wodnym do mycia 
samamochodów, do mycia dużych powierzchni. Kompatybilna z 
kijami Vikan 999233, 999223, 999222.

 90 x 400 mm 999338

Szczotki do mycia felg, duże do samochodów ciężarowych z 
przepustem wodnym
Solidna szczotka do mycia felg Vikan do samochodów ciężaro-
wych, autobusów itp, z przepustem wodnym.  Kompatybilna z 
kijami Vikan 999233, 999223, 999222.

 140 x 200 mm 999230

Szczotka do szorowania podłóg z przepustem wodnym 
czerwona
Solidna, nadzwyczaj trwała i aktywna szczotka do szorowania 
podłóg Vikan z przepustem wodnym dla wszystkich silnie za-
nieczyszczonych obszarów. Można użytkować z przepustem 
wodnym lub bez. Kompatybilna z kijami Vikan 999233, 999223, 
999222.

 65 x 275 mm 999298

  Mop płaski Vican i końcówki do mopa

Mop płaski na model kija
Mop płaski Vikan do efektywnego czyszczenia posadzek pralni, 
powierzchni karoserii itp., zwłaszcza przy użyciu kwaśnych środ-
ków czyszczących niniejsze narzędzie zapewnia większe bezpie-
czeństwo pracy, ponieważ w porównaniu do pracy za pomocą 
szczotek i szczotek ryżowych można w większym stopniu zapo-
biegać rozpryskiwaniu roztworu czyszczącego. Opatentowany 
system mopów płaskich zapewnia optymalne mocowanie pod-
kładek. Kompatybilny z kijami Vikan 999223, 999222 i mopami 
999296, 999297, 999454.

 95 x 230 mm 999295

Mop płaski model ręczny
Mop płaski Vikan model ręczny Kompatybilny z mopami płaski-
mi 999296, 999297, 999454.

 120 x 230 mm 999450

Zielona podkładka do mopa płaskiego
Średnio twarda podkładka do kwaśnego lub alkalicznego czysz-
czenia mocno zabrudzonych posadzek. Kompatybilna z mopami 
999295, 999450.

 120 x 250  mm 999296

Miękka podkładka do mopa płaskiego
Miękka podkładka do kwaśnego lub alkalicznego czyszczenia 
mocno zabrudzonych posadzek, powierzchni płaskich itp. kom-
patybilna z mopami 999295, 999450.

 120 x 250 mm 999297

Gumka do mopa
Gumka do mopa (materiał melaminowy) do gruntownego czysz-
czenia posadzek z gresu, posadzek, powierzchni płaskich itp. 
kompatybilna z mopami 999295, 999450.

 115 x 245 mm 999454
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  Kije Vikan

Ergonomiczny kij z przepustem wodnym
Ergonomiczny kij Vikan z aluminium z przepustem wodnym i 
izolowaną rękojeścią. Kompatybilny z artykułami Vikan 999342, 
999221, 999338, 999230, 999298.

 1500 mm 999233

Ergonomiczny kij
Ergonomiczny kij Vikan z aluminium (bez przepustu wodnego) 
z izolowanąrękojeścią. Kompatybilny z artykułami Vikan 999342, 
999221, 999338, 999230, 999298, 999259, 999299, 999406.

 1500 mm 999223

Ergonomiczny kij teleskopowy
Ergonomiczny kij teleskopowy Vikan z aluminium (bez przepu-
stu wodnego) z izolowaną rękojeścią. Kompatybilny z artykułami 
Vikan 999342, 999221, 999338, 999230, 999298, 999259, 999299, 
999406.

 1500-2750 mm 999222

Wieszak ścienny z polipropylenu, gumy
Wieszak ścienny do zawieszania wszystkich szczotek i kijów Vi-
kan. W zależności od potrzeb można łączyć ze sobą więcej mo-
dułów. Prawidłowe przechowywanie wydłuża żywotność szczo-
tek.

 60 x 240 mm 999232

  Zgarniak i nasadki

Zgarniak 350 mm
Zgarniak Vikan do szybkiego i bezpiecznego dla materiału 
osuszania dużych powierzchni. Kompatybilny z kijami Vikan  
999222, 999223.

 350 mm 999299

Zgarniak 450 mm
Duży zgarniak Vikan do szybkiego i bezpiecznego dla materia-
łu osuszania dużych powierzchni. Kompatybilny z kijami Vikan  
999222, 999223.

 450 mm 999406

Profesjonalny zgarniak
Elastyczny zgarniak ze szczególnie bezpieczną dla lakieru koń-
cówką sylikonową do szybkiego usuwania wody z umytego 
lakieru i innych powierzchni, jak okna, kafelki ścienne, kabiny 
prysznicowe itp.

 300 mm 999018

Ściągaczka piankowa
Solidne i odporne na działanie środków chemicznych końcówki 
warsztatowe i przemysłowe.

 750 mm 999095

Kij do ściągaczki piankowej
Kij aluminiowy do szpachelki do nakładania pianki poliuretano-
wej

 1440 mm 999096

  Szczotka do automatycznych myjni samochodowych

Ręczna szczotka do mycia z włosiem z dzika
Trwała szczotka do mycia z wysokogatunkowym, chroniącym 
lakier naturalnym włosiem (z dzika). Z dużą chłonnością wody 
i piany.

 60 x 400 mm 999458

Ręczna szczotka do mycia wstępnego z włosiem z dzika
Trwała szczotka do mycia wstępnego z wysokogatunkowym, 
chroniącym lakier naturalnym włosiem (z dzika). Gwarantu-
je dużą chłonność wody i mydła oraz dzięki zakrzywionym do 
góry krawędziom optymalnie nadaje się do trudno dostępnych 
obszarów jak dolna część spoilera tylnego. Kompatybilna ze 
szczotkami do mycia wstępnego na kiju drewnianym 999459.

 80 x 250 mm 999457

Szczotka do mycia wstępnego na kiju drewnianym
Stabilny kij drewniany z aluminiowym gwintem Kompatybilny 
ze szczotkami do mycia wstępnego 999457, 999460.

 1400 mm 999459
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  Szczotki ręczne i pędzle

Mop samochodowy do usuwania kurzu
Idealny do pielęgnacji samochodów zaparkowanych w salonach 
wystawowych, na targach itp.

 90 x 630 mm 999071

Pędzel do pomieszczeń
Niezawierający metalu pędzel do pomieszczeń z wysokowarto-
ściowym włosiem i uchwytem z tworzywa sztucznego dla unik-
nięcia zarysowań.

 40 x 225 mm 999453

Pędzel do czyszczenia felg i silników mały
Niezawierający metalu, odporny na działanie kwasów pędzel 
do czyszczenia felg i silników z wysokowartościowym włosiem 
i uchwytem z tworzywa sztucznego dla uniknięcia zarysowań.

 50 x 420 mm 999452

Pędzel do czyszczenia felg i silników duży
Niezawierający metalu, odporny na działanie kwasów pędzel 
do czyszczenia felg i silników z wysokowartościowym włosiem 
i uchwytem z tworzywa sztucznego dla uniknięcia zarysowań.

 75 x 450 mm 999451

Pędzel do czyszczenia felg Atlasta
Bardzo solidny i odporny na działanie kwasów pędzel z bardzo 
twardym włosiem z tworzywa sztucznego. Umożliwia szybkie i 
gruntowne czyszczenie wszystkich typów felg bez obaw o zary-
sowania.

 30 x 255 mm 999340

Szczotka do czyszczenia felg, z galwanizowanymi włóknami
Elastyczna szczotka do czyszczenia felg Vikan do ochrony przed 
zarysowaniami. Dzięki specjalnemu kształtowi nadaje się do 
wszystkich geometrii felg.

 30 x 130 mm 999224

Szczotka do czyszczenia felg, VTS, szczotka z poliestru
Solidna, odporna na działanie kwasów szczotka do czyszczenia 
felg Vikan z długim kijem. Doskonała do czyszczenia smug wo-
skowych.

 57 x 410 mm 999225

Szczotka do czyszczenia felg mała
Solidna, odporna na działanie kwasów szczotka do czyszczenia 
felg Vikan z długim kijem. Doskonała do czyszczenia smug wo-
skowych. Mała, poręczna wersja. Doskonała do trudno dostęp-
nych obszarów felgi.

 70 x 320 mm 999405

Ręczna szczotka do czyszczenia lakieru z gumowymi krawę-
dziami
Ergonomiczna szczotka ręczna Vikan z gumowymi krawędziami 
dla uniknięcia uszkodzeń lakieru.

 130 x 340 mm 999226

Szczotka poliestrowa, twarde szczotki poliestrowe
Szczotka do tapicerki i tekstyliów o ergonomicznym kształcie dla 
efektywnego i bezpiecznego dla tkanin czyszczenia.

 30 x 280 mm 999227

Szczotka do usuwania nitek i psiej sierści
Ultymatywne rozwiązanie dla usuwania nitek i sierści zwierzęcej 
z dywanów i tapicerki.

 45 x 250 mm 999239

Szczoteczka do paznokci
Bardzo trwała szczoteczka do paznokci Vikan, równie znakomicie 
sprawdza się przy szczotkowaniu lameli.

 45 x 115 mm 999279
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5.4 Ścierki, gąbki i rękawice

  Ścierki

Profesjonalna ścierka z mikrowłókna niebieska, docinana 
za pomocą ultradźwięków KCX polish and sealing towel
Nieobszywany, bezsporny nr 1 wśród ścierek z mikrowłókna, 
dwustronna o różnych strukturach. Podczas przecinania za po-
mocą ultradźwięków włókna są zwijane milion razy przy kra-
wędzi, dzięki czemu nie postrzępi ich nawet 50-krotne pranie 
w pralce automatycznej. Niniejsza bezkonkurencyjnie miękka, 
pozbawiona nitek i silikonu jakość gwarantuje doskonałe pozba-
wione smug i mikrorys wykończenie o wysokim połysku i dlate-
go  jest niedopuszczalna do przygotowywania/obróbki powłoki 
na lakier 1K-Nano (1K).

 40 x 40 cm 999241

Ścierka KCX pro allrounder towel
Ściereczka polerska do standardowych politur 80% mikrofibry 
poliestrowej + 20% mikrofibry poliamidowej Waga w g/m²: 315 
Struktura: dzianina osnowowa. Obramowanie: zaokrąglone rogi.

 40 x 40 cm 999627

Ścierka KCX allrounder towel
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz. 80% mikrofibry poliestrowej + 20% mikrofibry 
poliamidowej Waga w g/m²: 270 Struktura: dzianina osnowowa. 
Obramowanie: zaokrąglone rogi.

 40 x 40 cm 999626

Chłonna ścierka z gąbki do wycierania KCX Tornador Towel
Bardzo chłonna ścierka pochłaniająca do szybkiego osuszania 
bez pozostawiania śladów powierzchni szklanych, lakierowa-
nych i z tworzywa sztucznego po umyciu pojazdu. Wchłania 
szybciej i do 100 % więcej wody niż zwykłe ścierki skórzane i z 
mikrowłókna i w ten sposób są gwarantem szybkiego wykony-
wania pracy.

 66 x 43 cm 999294

Perforowana ścierka z mikrowłókna KCX 
drying towel niebieska, zestaw po 2 sztuki                                                                                                          
Chłonna ścierka o perforowanej strukturze do szybkiego 
osuszania lakieru, szkła i powierzchni z tworzywa sztucznego 
bez pozostawiania śladów. Po użyciu osuszacza powierzchni, 
ściekającego szamponu lub myjni wystraczy jedna ścierka, przy 
bardzo wilgotnych powierzchniach czynność należy wykonać 
za pomocą dwóch ścierek.

 80 x 55 cm 999362

Ścierka z mikrowłókna KCX fine fiber towel
Wysokowartościowa ścierka z dermy o wysokim stopniu pochła-
niania wody do szybkiego osuszania bez pozostawiania śladów 
dla powierzchni szklanych i lakierowanych po umyciu pojazdu  z 
tworzywa sztucznego.

 54 x 44 cm 999059

Ircha
Wysokowartościowa ścierka z irchy o wysokim stopniu pochła-
niania wody do szybkiego osuszania bez pozostawiania śladów 
dla powierzchni szklanych i lakierowanych po umyciu pojazdu,z 
tworzywa sztucznego.

 59 x 37 cm 999087

Bawełniana ścierka do szorowania biała (skrawki surowców 
wtórnych) KCX cotton cloth
Bawełniana ścierka ze skrawków surowca wtórnego przeznaczo-
na jest do szerokiego zakresu zastosowań związanych z profesjo-
nalną pielęgnacją pojazdów. Jednostka dostawy: 10 kg.

  999061

Rolka ścierek do polerowania Nowolin biały
Miękka, odporna na rozdarcia, pozbawiona nitek jednorazowa 
ścierka z włókien z naturalnej wiskozy. Nowolin jest chłonny i od-
porny na działanie rozpuszczalników. Perforowany punkt odry-
wania gwarantuje łatwe i ekonomiczne posługiwanie się. 500 
arkuszy. 70g/m²

 29 x 38 cm 999556

Perforowana ścierka z mikrowłókna KCX glass towel, zestaw 
po 4 sztuki
Doskonała ścierka do czyszczenia i osuszania szyb bez pozo-
stawiania smug. Niepowtarzalna technika tkania gwarantuje 
doskonałą zdolność usuwania zanieczyszczeń i osuszania bez 
pozostawiania smug dzięki Glas Cleaner of Allround Surface Cle-
aner. Ścierka o ciężarze 320g/m² z solindym obszyciem zapew-
nia długą żywotność także w przypadku wielokrotnego prania. 
W połączeniu z Glas Star (Gs) doskonale nadaje się do usuwania 
resztek wosku i smarów. 2 żółty i 2 szare ścierki (np. do czyszcze-
nia na wilgotno i na sucho).

 40 m x 40 cm 999363

Ścierka do wycierania na mokro i na sucho
Ścierka do wycierania na mokro i na sucho i następnie do osu-
szania szyb po nałożenia produktu konserwacyjnego w myjni 
samochodowej. Jednostka dostawy: Opakowanie po 500 szt.

 999090
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Specjalna ściereczka z mikrofibry KCX polish and sealing 
towel, szara
Specjalna ściereczka z mikrofibry, szara do zastosowania z pro-
duktem Ceramic Allround C0.01.

 40 x 40 cm 999619

Aplikacyjna ściereczka z mikrofibry KCX application towel
Aplikacyjna ściereczka z mikrofibry do zastosowania z produk-
tem Ceramic Allround C0.01.

 10 x 10 cm 999620

Bloczek aplikacyjny
Bloczek aplikacyjny do zastosowania z produktem Ceramic Allro-
und C0.01.

 90 x 40 x 24 mm 999621

  Gąbki

Gąbka do mycia
Chroniąca lakier, bardzo odporna na rozrywanie i działanie środ-
ków chemicznych gąbka do mycia o wysokim stopniu pochła-
niania wody i zanieczyszczeń. Ze względu na specjalną konstruk-
cję piankową jest także wyjątkowo żywotna i ekonomiczna.

 20 x 13 x 7 cm 999017

Gąbka twarda, żółta
Klasyczna gąbka o grubych porach do czyszczenia przednich 
szyb samochodu, reflektorów itp.

 11 x 7 x 4 cm 999037

Gąbka miękka, czarna
Poręczna, miękka gąbka do nakładania środka do pielęgnacji 
tworzywa sztucznego, gumy i skóry oraz do ręcznego nakłada-
nia powłoki lakieru 1K-Nano (1K).

 12 x 10 x 5 cm 999038

Gąbka z aplikatorem do pielęgnacji wnętrza z tworzywa 
sztucznego
Miękka gąbka do nakładania powłoki na deskę rozdzielczą i pie-
lęgnacji wnętrza z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej, pła-
skiej formie można dokładnie pracować w trudno dostępnych 
obszarach (np.  przejście z deski rozdzielczej do przedniej szyby 
samochodu).

 10 x 8 x 3 cm 999290

Gąbka polerska z mikrowłókna
Doskonała gąbka do rozprowadzania produktów wykańczają-
cych i powlekających. Nadaje się do prania w pralce.

 12 x 9 x 4 cm 999291

Magiczna gąbka do usuwania zanieczyszczeń opakowanie 
5 sztuk
Ścieralna o wysokich właściwościach czyszczących, specjalna 
gąbka do usuwania uporczywych plam i zanieczyszczeń, ściera-
nia gum, plam po długopisach, plam z herbaty i kawy, tłuszczu, 
resztek gumy do żucia, plam ze smoły itp. z twardych powierzch-
ni.

 10 x 6 x 4 cm 999328

  Rękawice do zmywania i rękawice ochronne

Rękawica z mikrowłókna Oktopus, zestaw po 3 sztuki
Specjalna rękawica do zmywania dwustronna o różnych struk-
turach. Jedna strona składa się z materiału koi, druga strona ze 
specjalnie pozwijanych lameli z mikrowłókna o dużej zdolności 
pochłaniania brudu i wilgoci. Idealna do mycia wnętrza pojazdu 
oraz końcowej kontroli pojazdu (testów politury itp.). Dzięki dłu-
gim lamelom z mikrowłókna można łatwo dostać się do trudno 
dostępnych obszarów (np. obszaru pomiędzy deską rozdzielczą i 
przednią szybą samochodu).

 23 x  17 cm 999336

Rękawica z mikrowłókien
Rękawica do zmywania tapicerki, tekstyliów i podsufitek we 
wnętrzach samochodowych. Dzięki dużej zdolności do pochła-
niania zanieczyszczeń zapewnia gruntowne i bezpieczne zmy-
wanie (brak pozostawionych włókien).

 27 x 19 cm 999287

Rękawica lateksowa, gładka
Rękawica z naturalnej gumy lateksowej z poszewką z bawełny 
do bezpiecznego obchodzenia się z cieczami. Klasa ochrony: 
AQL 4,0 (EN 374). Jednostka dostawy: 1 para

 Rozmiar: 7 999173
 Rozmiar: 10 999116
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Jednorazowa rękawica nitrylowa, bezpudrowa
Cienka rękawica nitrylowa nie zawierająca alergenów, przyjazna 
dla produktów spożywczych i odporna na działanie wielu środ-
ków chemicznych. Jednostka dostawy: Opakowanie po 100 szt.

 Rozmiar: L 999492
 Rozmiar: M 999491
 Rozmiar: S 999490
 Rozmiar: XL 999493

5.5 Rulony papierowe i akcesoria

  Rulony papierowe

Rulon papierowy niebieski, 3-warstwowy, 500 płaski
Wysokowartościowy, posklejany, papier premium został wypro-
dukowany specjalnie do  profesjonalnego zastosowania. Umoż-
liwia on mycie szyb bez pozostawiania smug i kłaczków, jest 
bardzo wytrzymały, szybko i niezawodnie wchłania ciecze, oraz 
smary i oleje. 60 g/m², Ø 33 cm/rolka.

 22 x 38 cm 999552
 38 x 38 cm 999553

  Akcesoria na rulony papierowe

Stojak podłogowy na rulony papierowe
Wysokowartościowy stojak podłogowy na rulony papierowe o 
szerokości do 40 cm z bezobsługową krawędzią.

 90 x 46 x 44 cm 999064

Wieszak ścienny na rulony papierowe
Wysokowartościowy wieszak ścienny na rulony papierowe o sze-
rokości do 40 cm z bezobsługową krawędzią.

 31 x 50 x 23 cm 999069
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5.6 Butelki z atomizerem, rozpylacze ciśnieniowe i 
pozostałe

Głowica rozpylająca Star
Głowica rozpylająca o średnim skoku (1,2 ml). Można indywidu-
alnie regulować od strumienia punktowego do mgiełki. Kompa-
tybilna z podstawką 1 litr (999063). Gwint: 28/400.

  999001

Butelka cylindryczna 1 l do głowicy rozpylającej
Wysokowartościowa 1 litrowa butelka cylindryczna do głowicy 
rozpylającej z podziałką pojemności i stężenia. Kompatybilna z 
głowicą rozpylającą Jumbo (999003), głowicą rozpylającą Do-
uble Action (999465) i głowicą rozpylającą Star (999001).  Gwint: 
28/400.

  999063

Rozpylacz ciśnieniowy Venus Pro+ Super 360, 1,5 l
Bardzo solidny rozpylacz ciśnieniowy do rozpylania obojętnych 
i alkalicznych produktów. Dzięki elastycznemu wężowi zasysają-
cemu aparatu można używać także po obróceniu go o 180° (np. 
przy spryskiwaniu felg i podsufitek). Z regulowanym strumie-
niem i uszczelkami z vitonu, które można łatwo wymieniać.

  999470

DPZ Venus Super Foamer 2,0 l
Bardzo solidny rozpylacz do rozpylania obojętnych i alkalicz-
nych produktów. Dzięki dwulitrowemu zbiornikowi można go 
używać w myjniach portalowych, myjniach samoobsługowych i 
stosować w celu czyszczenia hal. Przy jego pomocy można łatwo 
spienić i nanieść alkaliczne środki do mycia wstępnego, środki 
do mycia felg oraz piany typu Snowfoam. Ilość piany można 
dopasować do indywidualnych potrzeb dzięki 3 końcówkom 
wchodzącym w skład zestawu. Uszczelki z EPDM.

  999477

Amatorski rozpylacz ciśnieniowy, ługoodporny, 1 l żółty
Rozpylacz ciśnieniowy do rozpylania obojętnych i alkalicznych 
produktów.  Można indywidualnie regulować od strumienia 
punktowego do mgiełki. Ciśnienie robocze: 3 Bar. Maks. poziom 
napełnienia: 0,9 litra.

  999547

Amatorski rozpylacz ciśnieniowy, ługoodporny, 1 l czerwo-
ny
Rozpylacz ciśnieniowy do rozpylania produktów na bazie roz-
puszczalników oraz odplamiacza (Fw), Plast Star bez silikonu 
(Pss) itp. Możliwość indywidualnego wyboru pomiędzy punkto-
wym strumieniem i mgiełką. Ciśnienie robocze: 3 Bar. Maks. po-
ziom napełnienia: 0,9 litra

  999544

Aparat rozpylający Orion pro + 6 l
Ługoodporny aparat rozpylający Pierścienie uszczelniające z 
vitonu (dostępne jako część zamienna) można łatwo wymienić.

  999462

Urządzenie rozpylające SG 700, do napełniania puszki, 
atomizer z aluminium
SG 700 jest to ekologiczny, ponownie napełniany rozpylacz 
produktów obojętnych i na bazie rozpuszczalników jak środek 
do czyszczenia hamulców, odplamiacz, preparat Quick & Shine 
itp. Zastosowanie: Uzupełnić produkt, mocno dokręcić głowicę 
rozpylającą i napełnić powietrzem poprzez zawór automatycz-
ny. Optymalne ciśnienie robocze: 7,5 Bar. Maksymalna wysokość 
napełnienia: 500 ml.

  999083

Dozownik Promax, 4 l/min, napełnianie butelek
Solidny dozownik proporcjonalny (montaż na ścianie) do napeł-
niania butelek 1 litrowych i innych butelek z atomizerem płynem 
do mycia szkła, mycia wnętrz itp. Poprzez zasadę zwężki Ven-
turiego w zależności od ustawień wstępnych można zachować 
takie same proporcje rozcieńczenia w przypadku szerokiego 
zakresu produktu. Dowolną ilość końcówek Promax (do róż-
nych produktów wzg. stosunków mieszanin) można podłączać 
seryjnie tylko do jednego przyłącza wody. Niniejszy system za-
pobiega marnotrawieniu materiału, które często ma miejsce w 
przypadku ręcznego mieszania i z tego powodu jest najbardziej 
ekonomiczny. W przypadku zmiennego/wahania ciśnienia wody 
zaleca się instalację reduktora ciśnienia. Nadaje się do produk-
tów kwaśnych, obojętnych i alkalicznych. Moc: 4 litry/minutę, 
stosunek składników mieszanki 1:4 - 1:150.

  999359

Dozownik Promax, 4 l/min, elastyczny przewód i presostat
Solidny dozownik proporcjonalny, wyposażony w elastyczny 
przewód i presostat (montaż na ścianie) do napełniania 5-l roz-
pylaczy ciśnieniowych i innych środkiem do czyszczenia wstęp-
nego, do czyszczenia felg itp. Pozostałe informacje patrz Promax, 
4l/min, napełnianie butelek. Nadaje się do produktów kwaśnych, 
obojętnych i alkalicznych. Moc: 4 litry/minutę, stosunek składni-
ków mieszanki 1:4 - 1:150.

  999356

Dozownik Promax, 16 l/min, elastyczny przewód i presostat
Solidny dozownik proporcjonalny, wyposażony w elastyczny 
przewód i presostat (montaż na ścianie) do napełniania maszyn 
do zmywania podłóg i innych środkiem środkiem do zmywania 
podłóg warsztatowych itp. Pozostałe informacje patrz Promax, 4 
l/min, napełnianie butelek. Nadaje się do produktów kwaśnych, 
obojętnych i alkalicznych. Moc: 16 l/min, stosunek składników 
mieszanki: 1:8 - 1:1000.

  999357
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Dozownik Dosatron D07 RE 5 AF
Dozownik proporcjonalny do przygotowywania gotowych do 
użycia rozpuszczalników do czyszczenia. Optymalnie nadaje się 
do eksploatacji lanc niskociśnieniowych (np. lanca z PCV 600mm 
999419). Pozostałe informacje patrz Dosatron D3 RE 10 AF. Na-
daje się do produktów obojętnych i alkalicznych. Zakres dozo-
wania: 0,8 - 5,5 %. Ciśnienie robocze: 0,3 - 6 Bar. Zużycie wody: 
5 l/h - 700 l/h.

  999442

Pompa beczkowa PCP 250
Ręczna pompa z przewodem elastycznym 1,2 m do pobierania 
kwaśnych, obojętnych i alkalicznych produktów z beczek. Nie 
nadaje się do węglowodorów. Moc tłoczenia na suw: 0,25 l. Dłu-
gość rury zasysającej: 840 mm. Do gwintów beczkowych G 2”.

  999098

Adapter do pompy beczkowej PCP 250
Adapter do pompy beczkowej z gwintu G 2’’ na 200 l gwint z two-
rzywa sztucznego.

  999099

Lanca z PCV 600 mm kompletna
Lekka i poręczna lanca do spryskiwania do wszystkich środków 
alkalicznych. Optymalnie poprzez Dosatron lub inne dozowniki 
(brak zasady Venturiego) do eksploatacji w trybie niskiego ci-
śnienia. Dołączone końcówki węży 10 mm i 13 mm oraz dysze 
płaskiego strumienia z przepustem 1,8 mm o kącie strumienia 
110°.

  999419

Pistolet wysokociśnieniowy M22 A
Pistolet wysokociśnieniowy o ergonomicznym kształcie wypo-
sażony w szybkozłącze. Kompatybilny z wysokociśnieniowym 
działkiem pianowym (999351), lanca wysokociśnieniowa nachy-
lona pod kątem 15° (999352), lanca wysokociśnieniowa Push & 
Pull (999505), prosta lanca wysokociśnieniowa (999506) i wąż 
wysokociśnieniowy (999507).

  999354

Lanca wysokociśnieniowa 100 cm ze stali szlachetnej, kąt 
nachylenia 15°
Lanca wysokociśnieniowa ze stali szlachetnej z szybkozłączem i 
kątem nachylenia 15°, która ze względu na specyficzny kształt 
nadaje się zwłaszcza do pojazdów użytkowych. Kompatybilna z 
pistoletem wysokociśnieniowym M22 A (999354) i dyszą ¼” AG 
2505 (999355).

  999352

Wysokociśnieniowe działko pianowe ze zbiornikiem 2 
litrowym
Optymalnie nadaje się do spieniania silnie pieniących, obojęt-
nych i alkalicznych środków czyszczących i konserwujących. 
Dzięki stabilnej pianie i w ten sposób dłuższym czasie kontaktu 
wydajność czyszczenia ulega wyraźnej intensyfikacji. Łatwa ob-
sługa poprzez szybkie przełączania pomiędzy działkiem piano-
wym i lancą za pomocą szybkozłącza.
Kompatybilna z pistoletem wysokociśnieniowym M22 A 
(999354).

  999351

Wąż wysokociśnieniowy premium, szary 10 m
Wzmocniony i nieścieralny wąż wysokociśnieniowy ze złączem 
gwintowanym. Kompatybilny z pistoletem wysokociśnienio-
wym M22 A (999354).

  999507

Przyssawki
Przyssawki z elastycznego tworzywa sztucznego z długą pod-
stawką do mocowania ścierek do wycierania szyb i korka wlewu 
paliwa. Jednostka dostawy: Pakowane po 50 sztuk.

  999349

Kran wylotowy
Do czystego, bezpiecznego i oszczędnego pobierania z kani-
strów z tworzywa sztucznego. Wszystkie kompatybilne z reduk-
torem do kranów wylotowych (999175).

  999131

Metalowy skrobak do szyb
Skrobak z wysuwanym ostrzem do szyb do szybkiego usuwania 
naklejek z szyb itp. Pozostałości kleju na koniec można usunąć 
bez pozostawiania śladów za pomocą preparatu Orange Power 
(Op), Eulex (Eu) lub Eulex M (Eum).

  999091 
999092

Skrobaczka do usuwania elementów z tworzywa sztuczne-
go
Skrobaczka służy do skutecznego usuwania folii i resztek kleju 
z lakierowanych powierzchni, drewna oraz tworzyw sztucznych. 
Przed użyciem na delikatnych powierzchniach i lakierach prze-
testować w niewidocznym miejscu. Do uporczywego brudu na 
przedniej szybie polecamy naszą skrobaczkę do szkła z metalo-
wymi ostrzami. W zestawie: uchwyt i 25 wymiennych ostrzy.

  999511
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Wiaderko niebieskie, 18 l
Stabilne, prostokątne wiaderko z tworzywa sztucznego ze skalą 
pojemności. Pojemność: 18 litra.

  999288

Butelka z politurą, 500 ml
Bardzo wąska butelka z politurą pasuje do kieszeni każdych 
spodni. Pojemność: 500 ml.

  999137

Oil Dry - spoiwo olejowe zgrubne
Doskonałe spoiwo olejowe do szybkiego zbierania olejów, kwa-
sów, i innych cieczy. Rozsypać wystarczającą ilość na zanieczysz-
czone powierzchnie, odczekać chwilę i na koniec zmieść. Worek 
20 kg.

  999057

Maska ochronna na usta i nos
Maska ochronna na usta i nos do wielokrotnego użytku jest 
starannie wykonana, posiada haft i jest dostępna w dwóch wzo-
rach. Cztery otwory na gumkę umożliwiają indywidualne dopa-
sowanie do rozmiarów twarzy. Specjalny kształt umożliwia wy-
dychanie powietrza w dół i na boki. KC Mask optymalnie nadaje 
się również dla osób noszących okulary, ponieważ nie wymaga 
metalowego usztywnienia. Nadaje się do prania w temperaturze 
do 60°C, nie traci koloru.
Skład: 35% bawełny, 65% poliestru.

  999607 
999608
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ZakresKonsumentów
Produkty firmy Koch-Chemie należą do najlepszych w obszarze 
pielęgnacji samochodów i czyszczenia. Stosowane są z entuzjazmem 
i powodzeniem przez największe zakłady obsługi pojazdów w kraju 
oraz przez wielu producentów samochodów takich jak Mercedes, 
BMW, VW i Porsche.

W roku 2010 po raz pierwszy wprowadziliśmy na rynek system 
pielęgnacyjny do użytku prywatnego. W ten sposób mogą Państwo 
korzystać z doskonale do siebie dostosowanych produktów profesjo-
nalnych jako entuzjasta motoryzacyjny, pasjonat starych samochodów 
i domorosły profesjonalista.

KochChemie®

ZakresKonsumentów.
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NanoMagicShampoo
Nano-szampon
750 ml  77702750   

Należący bezsprzecznie do 
środków najnowszej generacji 
szampon do dokładnego my-
cia i uzyskania trwałej powłoki 
konserwującej w trakcie jednej 
operacji. Nałożone wcześniej 
woski i politury zostają zacho-
wane. Unikalne połączenie 
składników pielęgnacyjnych 
pozostawia długo utrzymującą 
się nano-warstwę utrudniają-
cą osadzanie się kurzu i wody.
 

   

ReactiveWheelCleaner
Żel do czyszczenia felg
750 ml  77704750

Reaktywny, niezawierający 
kwasów środek do czyszczenia 
felg ze wskaźnikiem działania i 
dodatkami nabłyszczającymi do 
dokładnego i nieuszkadzającego 
powierzchni czyszczenia wysokiej 
jakości felg. Skuteczne nośniki 
brudu rozbijają i rozpuszczają 
uporczywe zabrudzenia. Z efek-
tem nabłyszczania i perlenia.

    

SpeedGlassCleaner
Płyn do mycia szyb
750 ml  77703750

Gotowy do użycia płyn do mycia 
szyb do wszystkich gładkich po-
wierzchni na pojazdach, budyn-
kach itp. Usuwa bez problemu 
uporczywe zabrudzenia olejem, 
tłuszczem, owadami itp. Odparo-
wuje szybko i bez smug oraz ze 
względu na dodatki nabłyszcza-
jące i wygładzające, zwiększa 
poślizg ściereczki używanej do 
czyszczenia. O świeżym zapachu.

      

Insect&DirtRemover
Środek do usuwania in-
sektów i brudu
750 ml  77701750

Usuwa nawet najbardziej upo-
rczywe zaschnięte pozostałości 
insektów i innych zabrudzeń z ka-
roserii pojazdu i przedziału silni-
ka. Wysokiej jakości innowacyjne 
składniki wnikają w zabrudzenia 
i umożliwiają szybkie i dokład-
ne usunięcie, nie uszkadzając 
przy tym powłoki lakierniczej .

     

MultiInteriorCleaner
Środek czyszczący do wnętrz
750 ml  77705750    

Usuwa dokładnie i delikatnie 
ciężkie zabrudzenia na tapicero-
wanych siedzeniach, pokrow-
cach materiałowych, podsufit-
kach, podłogach, elementach 
z tworzywa sztucznego itp. 
Brud usuwany jest do głęboko-
ści porów, a wnętrze pojazdu 
pachnie świeżo jak nowe.

 

NanoMagicPlastCare
Preparat do pielęgnacji ze-
wnętrznych plastików
500 ml  77707500  

Pielęgnuje i chroni wszystkie 
części z tworzyw sztucznych na 
zewnątrz (listwy, gumy itp.) Wy-
czyszczone elementy odzyskują 
swój pierwotny wygląd i są za-
bezpieczone przed szkodliwymi 
wpływami środowiska. Produkt 
klasy premium z branży profe-
sjonalnej kosmetyki samochodo-
wej o niezrównanej trwałości.
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ShineSpeedPolish
Politur nabłyszczająca
500 ml  77710500

Profesjonalna politura do wyjąt-
kowego wykończenia na wysoki 
połysk. Pielęgnuje i konserwuje 
w trakcie jednej operacji i chroni 
trwale przed szkodliwym działa-
niem środowiska zewnętrznego. 
Nanoszona ręcznie lub mecha-
nicznie nadaje wszystkim rodza-
jom lakieru doskonały połysk.

      

ProtectLeatherCare
Środek do pielęgnacji skóry
500 ml  77709500

Wysokiej jakości emulsja do pie-
lęgnacji wszystkich skór. Jako 
wynik daje odświeżenie kolo-
ru, przywrócenie elastyczno-
ści i intensyfikację jedynego w 
swoim rodzaju zapachu skóry. 
Zapewnia wszystkim gatunkom 
skóry wymaganą pielęgnację i 
przywraca miękkość w dotyku.

    

AllroundQuickShine
Spray wykończeniowy
500 ml  77708500   

Wszechstronny i genialny prepa-
rat czyści, pielęgnuje i konserwuje 
wszystkie powierzchnie gładkie i 
lakierowane (lakier, szkło, tworzy-
wa sztuczne, meble, itp.). Idealny 
do pielęgnacji deski rozdzielczej 
i dodatkowej pielęgnacji lakieru i 
powierzchni szklanych po myciu 
oraz do szybkiego wykończenia. 
Daje czystą i lśniącą powierzch-
nię w trakcie tylko jednej opera-
cji. Nałożone wcześniej politury 
lub woski zostają zachowane.

 

RefreshCockpitCare
Środek do pielęgnacji de-
ski rozdzielczej, satynowy
500 ml  77706500  

Czyści, pielęgnuje i konserwuje 
wszystkie elementy plastikowe 
we wnętrzu pojazdu. Przywra-
ca pierwotny wygląd, który 
utrzymuje się przez dłuższy 
czas i chroni przed ponow-
nym zabrudzeniem. Chroni 
przed promieniowaniem UV i 
wyblaknięciem oraz daje przy-
jemne doznania zapachowe.
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Oficjalny Dystrybutor w Polsce 
F.P.U.H.”GAKRA” KRYSTYNA GACH
43-253 Pielgrzymowice
Ul. Stroma 7
Tel. 0048 32 4723 011
e-mail: info@gakra.pl


