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CHEMIA DO MYJNI SAMOCHODOWYCH

PRODUKTY PIELĘGNUJĄCE 

PRODUKTY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 

PREPARATY CHEMICZNE DLA WARSZTATÓW



Produkty dodatkowe

GUMMI KUNSTSTOFF SC 11630  5l /10l / 30l

Preparat przeznaczony do pielęgnacji elementów gumowych i pla-
stikowych na zewnątrz pojazdów. Stosować tylko na czystych po-
wierzchniach, z wyłączeniem bieżnika opon.

COCKPITPFLEGE         5l / 10l

Preparat przeznaczony do pielęgnacji elementów plastikowych, we-
wnątrz i na zewnątrz pojazdów. Stosować tylko na wcześniej umy-
tych powierzchniach. Posiada przyjemny zapach.

INNENREINIGER / KT22 SUPERCLEANER  
CLEAN&PLENTY      10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, alkaliczn i preparat do mycia, prania 
i usuwania plam z tapicerek materiałowych i elementów plastiko-
wych. Posiada przyjemny zapach.

WARDOLENT 
Sól tabletkowana.

Recykling wody

Produkty do mycia cystern

LERACLEN ALE / LERACLEN HLDA
TP 300 JUMBO CLEANER  22kg

Preparat przeznaczony do usuwania resztek lateksu, żywic, bakelitu 
i poliuretanów.

LERASOLV WAS 90  30kg

Preparat przeznaczony do usuwania resztek żywic, klejów i śladów 
po etykietach.

LERASEPT SPEZIAL  30kg

Preparat przeznaczony do kwaśnej dezynfekcji. Zawiera kwas 
nadoctowy.

LERAPUR M-CIP  30kg

Preparat przeznaczony do usuwania tłuszczy, przypalonych olejów  
i innych powierzchni odpornych na alkalia.

LERADES CMA  30kg

Preparat myjąco dezynfekujący, przeznaczony do usuwania tłusz-
czy, cukrów i białka.

Produkty dla serwisów i stacji paliw

HANDWASCHPASTE SC 10500  0,5l / 3l / 10l

Pasta do silnie zabrudzonych rąk.

MULTI KLEEN SC 10890                12kg / 33kg

Silnie skoncentrowany, kwaśny preparat przeznaczony do kamienia 
mycia płytek ceramicznych.

HALLENREINIGER SCHAUMARM   10kg / 30kg

Silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat przeznaczony do mycia 
mocno brudnych hal warsztatowych, piwnic, powierzchni handlo-
wych, piwnic, płytek ceramicznych. 

TEERENTFERNER SC 10750   10l

Preparat przeznaczony do czyszczenia plam ze smoły, oleju i sub-
stancji konserwujących.

SCHEIBENREINIGER LOTUS    10l

Doskonały preparat do czyszczenia szyb, luster i glazury.

WARDOFIX 10l

Skancentrowany preparat do czyszczenia glazury o przyjemnym za-
pachu. Nie pozostawia smug.

WARDOSAL BMR FORTE  10l

Skoncentrowany preparat do mycia silnie zabrudzonych podłóg. 
Usuwa wielowarstwowe zabrudzenia pochodzenia emulsyjnego, 
polimerowego, ciężkie do rozpuszczenia olejowe i tłuszczowe za-
brudzenia w obszarze przemysłu, warsztatów, serwisów, itp. Usuwa 
ślady po wózkach widłowych.

WARDOL ORANGENREINIGER   10l

Skoncentrowany preparat do mycia posadzek twardych oraz drew-
nianych. Posiada przyjemny zapach.

 • Szybko i skutecznie usuwa pozostałości owadów i najbardziej 
uporczywy brud

 • Szczególnie polecany do mycia plandek, oraz aut ciężarowych 
i cystern

 • Stężenie robocze 1-5%

PLANENREINIGER SC 12880
11kg / 33kg 

 • Silnie skoncentrowany, pianowy o przyjemnym zapachu
 • Doskonały do usuwania owadów i mycia wstępnego
 • Znakomite rezultaty w bardzo niskich stężeniach!
 • Stężenie robocze 1-5%

TOP CLEAN SC 12810
11kg / 33kg / 220kg

 • Uniwersalny do mycia aut osobowych i ciężarowych
 • Doskonały stosunek jakości do ceny
 • Wytwarza stabilną pianę
 • Stężenie robocze 1-5%

HD AKTIVSCHAUM
30kg / 200kg

Mycie wstępne i usuwanie insektów

 • Silnie skoncentrowany o przyjemnym zapachu
 • Doskonały do czyszczenia elementów aluminiowych
 • Stężenie robocze 5-10%

WARDOX FORTE/ MULTI KLEEN SC 10890
12kg / 25kg

 • Silnie skoncentrowany do mycia elementów odpornych na śro-
dowisko kwaśne

 • Doskonały stosunek jakości do ceny
 • Stężenie 5-10%

ACORDOL REINIGER 160
10kg / 30kg

 • Silnie skoncentrowany, przeznaczony do usuwania osadów  
z wody oraz resztek betonu

 • Stężenie 10-30%

REINIGER 162
10kg / 30kg

Mycie wstępne

 • Bardzo silnie pieniąca o przyjemnym, świeżym zapachu
 • Doskonałe właściwości nawilżające i pielęgnujące
 • Dozowanie 3-10ml/auto

PIANA AKTYWNA MALINOWA SC 10820
10kg / 30kg

 • Mocno skoncentrowany, silnie pieniący
 • Doskonałe właściwości nawilżające i pielęgnujące
 • Dozowanie 3-10ml/auto

SCHAUM – SHAMPOO SC 11810
10kg / 30kg

 • Lekko pieniący o przyjemnym, świeżym zapachu
 • Wyjątkowe  właściwości pielęgnujące i nabłyszczające
 • Dozowanie 5-10ml/auto

AUTO GLANZ SHAMPOO SC 10810
10kg / 30kg

 • Kwaśny, lekko pieniący o przyjemnym, świeżym zapachu
 • Przeznaczony szczególnie do myjni tekstylnych
 • Wspomaga osuszanie i utrzymuje szczotki myjni w czystości
 • Dozowania 5-15ml/auto

SHAMPOO SAUER FICHTE
10kg / 30kg

Mycie zasadnicze

 • Silnie skoncentrowany, o przyjemnym świeżym zapachu
 • Przeznaczony do myjni samoobsługowych 
 • Dozowanie 10-15g/min

SHAMPOO PULVER V. R2
20kg

 • Silnie skoncentrowany, mocno pieniący o przyjemnym świeżym 
zapachu

 • Przeznaczony do myjni samoobsługowych 
 • Niska zawartość fosforanów!
 • Dozowanie 5-15g/min

LOTUSCARE POWDER
25kg

 • Silnie skoncentrowany, mocno pieniący
 • Wyjątkowo ekonomiczny, przeznaczony do myjni samoobsłu-

gowych 
 • Niska zawartość fosforanów!
 • Dozowanie 5-15g/min

PC-SB PULVER PROFI
25kg

Mycie zasadnicze z proszkiem

 • Świetne właściwości nabłyszczające, konserwujące i osuszające
 • Nadaje głęboki połysk
 • Dozowanie 5-15ml/auto

GLOSS TEC KONSERVIERER
10l / 30l

 • Świetne właściwości nabłyszczające i osuszające
 • Dobre działanie w każdych warunkach
 • Dozowanie 5-15ml/auto 

GLANZTROCKNER SC12590
10l / 30l

 • Doskonałe właściwości pielęgnujące
 •  Polecany do myjni z programem polerowania
 •  Dozowanie 10-30ml/auto

LOTUSCARE FORMEL
10l

Konserwacja i osuszanie

 • Doskonałe właściwości nabłyszczające i konserwujące 
 • Bardzo niskie zużycie – super skoncentrowany!
 • Przyjemny zapach, wyjątkowa szybkość działania
 • Dozowanie 3-15ml/auto

GLOSS TEC FLAVOUR
10l

 • Doskonałe właściwości myjące 
 • Wytwarza intensywną, stabilną pianę 
 • Stężenie robocze 1-3%

LOTUSCARE PREMAX
10kg / 30kg

25kg  


