Perkujdesje ekskluzive e makinave
Informacion produkti per fushat:
Perkujdesje e makinave te reja
Perkujdesje e makinave te perdorura
Kimia e rrugeve te larjes
Nxjerrja nga konservimi i makinave te reja

5

10

25

A. BERGER e.U.

1000
200

B 2000 Autokosmetik

WIEN

www.b2000.at eMail: b2000@aon.at

Programi Kujdesi për
bojë pastrim dhe nënshkrimin

B 2000 MROJTES I SHKELQIMIT TE LLAKUT 1

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1

Për llakra të rinj ose pak të gërryer. Mbrojtësi i shkëlqimit të llakut B 2000 garantohet i padëmshem për të
gjitha llojet e llakrave, elementët e kromit dhe gominave, etj. Mbrojtësi i shkëlqimit të llakut B 2000 është
realizuar sipas nivelit të fundit të kimisë për kujdesin e plotë të makinës dhe zëvendëson pastrimin dhe
polerimin. Me mbrojtësin e shkëlqimit të llakut B 2000 mund të trajtohen pa problem të gjitha llojet e
llakrave (përfsh. Ato metalike dhe poliester) .
Porosi. –Numri: B 2000-25000/1 25 kg; B 2000-10000/1 10 kg

B 2000 MROJTES I SHKELQIMIT TE LLAKUT 2

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG

Për bojra shumë të ndotura dhe të gërvishtura. Mbrojtësi i shkëlqimit të llakut B 2000 është ideal për
pastrimin e të gjitha bojrave shumë të ndotura dhe të gërvishtura. Mbrojtësi i shkëlqimit të llakut B 2000
është gjithashtu i përshtatshëm për të gjitha sipërfaqet e lëmuara (jo poroze). Mbrojtësi i shkëlqimit të
llakut B 2000 pastron deri thellë në pore papasterti si zifti, bloza, mbetje industriale, mbetje të insekteve,
shenja ndryshku, pigmente të ngrira dhe mbetje nga larja.
Porosi. –Numri: B 2000-25000/2 25 kg; B 2000-10000/2 10 kg

B 2000 Acryl Creme plus mbrojtës i bojës 3

B 2000 ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3

Me HSO53 dhe filtër mbrojtjëse-UV. Veçanërisht për pastrim të thellë në pore dhe për shkëlqim të të
gjitha llakrave të ekspozuara si dhe të gërvishtura, mate dhe të vjetërsuara.
B 2000 Acryl Creme plus është më së miri i përshtatshëm për përdorim me pajisje poleruese këndore (me
numër të reduktuar xhirosh). B 2000 Acryl Creme plus futet thellë në poret e strukturave të llakut.
Porosi. –Numri: B 2000-10000/3 10 kg; B 2000-5000/3 5 kg

B 2000 LONG - LIFE

B 2000 LONG - LIFE

Me HSO53 dhe mbrojtje UV. B 2000 Long Life është krijuar si mbrojtje për automjetet e reja dhe ka cilësi
të veçanta sidomos në llakrat e errëta, si dhe në ato metalike. Në llak hiqet hija gri, llaku e ruan
shkëlqimin për disa muaj, shkëlqimi normal fuqizohet në disa grade duke dhënë kështu një shkëlqim me
të vërtetë brilant, llaku, me ane të lyerjes mbrohet për disa muaj, veçanërisht nga gërvishtjet në larjen e
makinës, mbetjet e mbetura të dyllit largohen.
Porosi. –Numri: B 2032-25000 25 kg; B 2032-10000 10 kg

B 2000 MBROJTESI I LLAKUT MAGIC BLUE

B 2000 LACKSCHUTZ MAGIC BLUE

B 2000 Magic Blue është ideal për të pastruar, fshirë dhe llustruar llakra të reja dhe ato të vjetërsuara. B
2000 Magic Blue është realizuar sipas nivelit të fundit të kimise dhe të gjeneratës së llakut dhe është i
përshtatshëm për të gjitha llojet e llakrave. Veçanërisht në bojërat e errëta, sidomos në ato metalike, ka
cilësi të veçanta; me anë të dyllërave dhe solucioneve speciale jep shklelqim të thellë dhe pa vija, trajtim i
lehtë me një leckë me mikrofibra ose sfunxher të butë, shkelqim optimal pa njolla, trajtim special për
boJrat uni-llak, trajtim i fuqishëm i sipërfaqes me anë të aditiveve specialë dhe kështu ndikim më të gjatë
mbrojtës, pastruesit optimalë i zhdukin hologramet (hijet) deri në padallueshmëri, formulimi është
optimizuar për llakrat e rinj me baza uji, këto janë shumë më pak absorbues dhe prandaj është i
nevojshëm një raport përzierje me yndyra të ulëta me një lubrifikant dhe aditiv të veçantë mbrojtës. B
2000 Magic Blue është pregatitur për futjen e llakrave me grimca nano.
Porosi. –Numri: B 2000-25000/5

25 kg; B 2000-10000/5

10 kg; B 2000-1000/5 Push Pull 1 kg

Program per polerim
dhe pastrim te llakut

B 2000 Trajtuesi i llakut mat

B 2000 MATTLACKPFLEGE

Trajtimi dhe pastrimi i ri për llakrat dhe shtresat mat. Trajtuesi i llakut mat B 2000 është trajtimi dhe
pastrimi ideal për të gjitha llakrat dhe shtresat mat. Trajtuesi i llakut mat B 2000 ka një ndikim shumë të
mirë pastrimi dhe largon shumë papastërti dhe shumicën e vajrave dhe yndyrnave. Llaku dhe veshjet
janë nga natyra shumë të qëndrueshme ndaj ujit. Efekti i trajtimit bazohet kryesisht në të riaktivizuarin dhe
të siguruarin e kësaj veçorie, duke hequr kështu ndotësit e padëshiruar, pa përhapur mbi bojë dhe mbi
veshje lëndë vetëshkëlqyes, duke ruajtur kështu pamjen origjinale.
Porosi. –Numri: B 2000-matt

B 2000 Shkëlqyes ekstra TOP GLANZ

10 litra

B 2000 TOP GLANZ VERSIEGELUNG

Shkëlqyesi B 2000 Top Glanz – Pastrim i makinave pa ujë, i përshtatshem për të gjitha llojet e llakrave.
Shkëlqyesi B 2000 Top Glanz pastron, poleron në një proces të vetëm pune, nuk dëmton xhamat,
gominat dhe pjesët plastike. Ideal për një trajtim javor të automjeteve të salloneve të ekspozimit.
Shkëlqyesi B 2000 Top Glanz i përshtatshëm dhe për pastrimin e barkave, motorreve, karavaneve,
dritareve dhe sipërfaqeve të tjera të lëmuara.
Porosi. –Numri: B 2031-25000

B 2000 Krem mbushjeje pa përmbajtje silikoni

25 litra; B 2031-10000

10 litra

B 2000 SCHLEIFMILCH ohne Silikon

Krem B 2000 (Schleifmilch) për lustrim e zbukurim i të gjitha llakrave të gërvishtura dhe të gërryera. Kremi
B 2000 (Schleifmilch) mund të përdoret për përmirësim dhe të riparimeve të vogla të llakut.
Porosi. –Numri: B 2000-5000/4 5 kg; B 2000-1000/4 1 kg

B 2000 PASTE MBUSHJEJE EXTREM

B 2000 SCHLEIFPASTE EXTREM

Pasta e mbushjes B 2000 për heqjen e shpejtë dhe efektive të gërvishtjeve të lëmimit në bojërat
origjinale dhe ato të riparuara. Pasta e mbushjes B 2000 përmban mikrogrimca polerimi të reja dhe
inovative, të cilat mundësojnë rezultate të larta lustrimi në cilësi sipërfaqesh dukshëm më të përmirsuara.
Pasta e mbushjes B 2000 largon shpejt dhe me efektivitet gërvishtjet e lustrimit në llakra origjinale dhe
në ato të riparuara. Përbërësit i rinj vajorë dhe të shkëlqimit në pastë sjellin një nivel të lartë shkëlqimi.
Pasta e mbushjes B 2000 qëndron gjatë i përpunuar dhe mund të fshihet thjeshtë dhe plotësisht.
Porosi. –Numri: B 2000-500/4 0,5 kg

B 2000 DYLL PASTRIMI

B 2000 REINIGUNGSKNETE

Për pastrim profesional të papastertive si pikave të ndryshkut, mbetjeve të insekteve, rrëshirave, ziftit, etj..
Përdorim në të gjitha sipërfaqet e lëmuara.
Porosi. –Numri: B 2000-Knete 200g

B 2000 SHAMPO SHKELQIMI BIO

B 2000 GLANZ SHAMPOO BIO

Shampoja e shkëlqimit B 2000 Bio është një shampo me fuqi të lartë pastrimi, për shkëlqimin e
sipërfaqeve të llakut, e vesh llakun me një shtresë mbrojtëse dhe neutralizon kështu vjetërsimin e llakut.
Shampoja e shkëlqimit B 2000 Bio ka një fuqi të lartë pastrimi, është gjithashtu hidratuese dhe lë në
sipërfaqet e bojës një shkëlqim të freskët.
Shampoja e shkëlqimit B 2000 Bio është krijuar për një konservim të gjatë, me shtimin e përdorimit të
mbrojtësit të llakut B 2000.
Porosi. –Numri: B 2003-200Lt.

200 litra ; B 2003-25000

25 litra; B 2003-10000 10 litra

Program per polerim
dhe pastrim te llakut

B 2000 AKTIVSCHAUM BIO - Për pastrim manual
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR MANUELLE REINIGUNG

B 2000 AKTIVSCHAUM BIO është shkumë me përqëndrim të lartë dhe i parfumuar për një pastrim të
plotë manual të cdo tipi makine me anë të pompës me presion të lartë. B 2000 AKTIVSCHAUM BIO është
shkumë me përqëndrim të lartë, e cila prodhon mbi makinë një shtresë të fuqishme shkume. B 2000
AKTIVSCHAUM BIO parandalon krijimin e kalkut dhe ka një aromë të këndshme.
Porosi. –Numri: B 2034-200Lt.

200 litra ; B 2034-25000

25 litra

Program perkujdesjeje per
pastrim dhe perkujdesje te
brendshme
B 2000 PASTRUES UNIVERSAL BIO

B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO

Pastruesi universal B 2000 është një lloj KONCENTRATI që ka një fushë të gjerë përdorimi. Eshtë i
përshtatshëm për heqjen e njollave në pjesët plastike dhe ato tekstile. Pastruesi universal B 2000
përdoret në pjesën e brendshme të automjetit, në pastrimin e veshjes së tavanit, veshjes së dyerve dhe
të sedileve plastike, si dhe të panelit të kroskotit. Të gjitha pjesët plastike të trajtuara, pas pastrimit mund
të trajtohen me locionin me aromë B 2000 Cockpit me qëllim që këto pjesë të jenë sërish antistatike dhe
rezistente ndaj ndotjes. Pastruesi universal B 2000 mund të përdoret si parapastrues në pjesët plastike
të para- dhe prapakolpit, pastaj këto duhet të pastrohen me pastruesin e thellë B 2000.
Porosi. –Numri: B 2020-25000 25 litra; B 2020-10000 10 litra

B 2000 Pastruesi i panelit të instrumentave

B 2000 COCKPITREINIGER

Pastruesi i panelit të instrumentave B 2000 shërben më së miri për rifreskimin e të gjitha pjesëve
plastike në pjesën e brendshme të automjetit, si p.sh. Veshjet e tavanit të brendshëm dhe veshjet
anësore, kroskoti, pjesë të ndryshme plastike, etj.
Porosi. –Numri: B 2004-25000

25 litra ; B 2004-10000

10 litra

B 2000 Locion i pastrimit të panelit të instrumentave
B 2000 COCKPITREINIGER LOTION

Locioni i pastruesit të panelit të instrumentave B 2000 shërben më së miri për rifreskimin e të gjitha
pjesëve plastike në pjesën e brendshme të automjetit, si p.sh. Veshjet e tavanit të brendshëm dhe
veshjet anësore, kroskoti, pjesë të ndryshme plastike, etj. Locioni i pastruesit të gabinës B 2000
parandalon tharjen e plastikës dhe i bën pjesët të buta dhe parandalon zbardhjen e tyre nga rrezet e
larta të diellit. Pastron, freskon ngjyrat dhe i mbron ndaj plasaritjes, veçanërisht në stinën e ftohtë të vitit.
Me mbrojtje UV.
Porosi. –Numri: B 2004-10000/1

10 litra

Program perkujdesjeje per
pastrim dhe perkujdesje te
brendshme
B 2000 Koncentrat pastrimi tekstil
B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat

Pastruesi i tekstilit B 2000 largon të gjitha ndotjet e forta dhe njollat nga tapiceria dhe veshjet tekstile.
Pastruesi i tekstilit B 2000 nuk demton ngjyrat e veshjeve dhe nuk le njolla/ hije te pastrimit.
Porosi. –Numri: B 2007-25000

B 2000 TORNADO POWER MIX

25 litra ; B 2007-10000

10 litra

B 2000 TORNADO POWER MIX

B 2000 Tornado POWER Mix është një koncentrat special pastrimi, i dizenjuar për përdorim në pistoletat
e pastrimit me ajër me presion pa AROME. B 2000 Tornado POWER Mix pastron fuqishëm dhe shumë
butë. Nuk lë arome të pakëndshme nuhatjeje dhe kështu nuk i ngacmon rrugët e frymarrjes. Pa
përmbajtje lënde tretëse.
Porosi. –Numri: B 2015-10000

B 2000 RAUCH EX

10 litra

B 2000 RAUCH EX

B 2000 Rauchex përbehet 100% nga esenca vajore. Kombinimi i balancuar i esencave vajore bën që
Rauchex B 2000 të jetë shumë produktiv dhe të zgjasë për një kohë të gjatë. Largon veçanërisht aromën
e pakëndshme të duhanit si dhe aroma të tjera të pakëndshme.
Porosi. –Numri: B 2014-020

B 2000 PARANDALUES I AROMAVE TE PAKENDSHME

12 copë

B 2000 GERUCHS STOP

Stop aromave të pakëndshme B 2000 është një neutralizues i efektshëm i aromave të pakëndshme për
një fushë të gjerë përdorimi. Neutralizon aromën e pakëndshme të duhanit, djersës, atë të qenëve dhe
maceve dhe shumë më tepër. Neutralizon në mënyrë të menjëhershme aromat e pakëndshme të
duhanit, kafshëve dhe të tjera.
Porosi. –Numri: B 2027-1000 1 liter

B 2000 LOCION LEKURE

B 2000 LEDER LOTION

Locioni i lekures B 2000 është veçanërisht miqësor ndaj ambjentit. Locioni i lekures B 2000 përdoret për
pastrimin dhe trajtimin e lëkurave të lëmuara dhe të trasha, (këtu bëjnë pjesë Nappa, Rindbox dhe
Boxcalf). Locioni i lekures B 2000 e bën lëkurën të butë dhe elastike, e ushqen, largon ujin dhe freskon
ngjyrat. Locioni i lëkurës B 2000 përdoret në sedilet e makinave, xhaketa, pantallona, funde dhe pallto
prej lëkure Nappa (të trashë dhe të fortë), veshje të motorrit, mobilje lëkure, çanta, këpucë të holla dhe
çizme. Locioni i lëkurës B 2000 nuk është i përshtatshëm për të gjitha lëkurat e kamoshit, lëkurave të
veshura dhe lëkurave të lyera me ngjyrë të hapur.
Porosi. –Numri: B 2011-5000

5 kg

Programi Kujdesi për
pastrimin e jashtme
B 2000 Pastrues i xhamave të kristaltë

B 2000 FENSTERKLAR

Pastruesi i xhamave të kristaltë B 2000 është i përshtatshëm veçanërisht për pastrimin e xhamave të
përparmë, pasqyrat dhe dritaret. Largon të gjitha mbetjet si pikat e ndryshkut dhe lëndë konservimi.
Pastruesi i xhamave të kristaltë B 2000 largon gjithashtu dhe shtresën e pluhurit të duhanit, shtresat e
ngjitëve dhe shtresën e hollë të plastikave në brendësi të automjetit. Pastruesi i xhamave të kristaltë B
2000 nuk dëmton bojën, gominat dhe pjesët plastike.
Porosi. –Numri: B 2019-25000 25 litra; B 2019-10000 10 litra

B 2000 Krem i xhamave

B 2000 FENSTERCREME

Kremi i xhamave B 2000 është i përshtatshëm veçanërisht për pastrimin e xhamave të përparmë,
pasqyrat dhe dritaret. Largon të gjitha mbetjet si pikat e ndryshkut dhe lëndë konservimi. Kremi i
xhamave B 2000 largon gjithashtu dhe shtresën e pluhurit të duhanit, shtresat e ngjitëve dhe shtresën
e hollë të plastikave në brendësi të automjetit. Kremi i xhamave B 2000) nuk dëmton bojën, gominat
dhe pjesët plastike.
Porosi. –Numri: B 2019-10000/1 10 kg

B 2000 PASTRUES I MBETJEVE TE INSEKTEVE

B 2000 INSEKTENENTFERNER

Pastruesi kunder mbetjeve te insekteve B 2000 largon shpejt dhe pa mundim mbetjet e insekteve nga
llaku, xhami dhe kromi. Pastrimi me pastruesin kunder mbetjeve te insekteve B 2000 është intensiv,
por dhe shumë i butë.
Porosi. –Numri: B 2021-25000/1

B 2000 Pastruesi i disqeve BIO

25 litra; B 2021-10000

10 litra

B 2000 FELGENREINIGER BIO

Pastruesi i disqeve B 2000 Bio është i përshtatshëm për disqet e çelikut dhe ato të metalit të lehtë.
Pastruesi i disqeve B 2000 Bio largon shpejt dhe plotësisht pluhurin e frenave dhe mbetjet vajore.
Pastruesin e disqeve B 2000 Bio e spërkasni mbi disqet e njoma dhe e lini të ndikojë. Pastaj i lani me
ujë të ftohtë. Në rast të mbetjeve të forta vajore, e përsërisni procesin dhe para larjes me ujë, pjesët i
fërkoni me një sfungjer të pastrimit të mbetjeve të insekteve ose me një furçë.
Porosi. –Numri: B 2006-25000

B 2000 PASTRUES I THELLE

25 litra; B 2006-10000

10 litra

B 2000 TIEFEN PFLEGER

Për të gjitha pjesët plastike dhe gominat. Pastruesi i thellë B 2000 pastron thellë të gjitha mbetjet e
dyllit dhe të polerimit, penetron në sipërfaqe, largon pluhurin dhe mbeturinat. Pastruesi i thellë B 2000
mund të përdoret në të gjitha pjesët plastike, sedilet me lëkurë të imituar, goma, veshje me gomina,
mbulesat plastike kabrio, spoiler dhe para/prapakolp. Nëse para/prapakolpet mund të jenë shumë të
ndotur, ju këshillojmë për një parapastrim me një pastrues universal B 2000. Pastaj mund të pastroni
sipas udhëzimeve me pastruesin e thellë B 2000.
Porosi. –Numri: B 2016-200

200 litra; B 2016-250000 25 litra; B 2016-10000 10 litra

Programi Kujdesi për
pastrimin e jashtme
B 2000 LOCION I THELLE PASTRIMI

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION

Për të gjitha pjesët plastike dhe gominat. Pastron sipërfaqe të ndotura. Locionin e thellë të pastrimit B
2000 e hidhni mbi sipërfaqe të thata dhe e lini të thahet. Locioni i thellë i pastrimit B 2000 duhet të
përdoret me një sfungjer, në mënyrë që të realizojë një pastrim më të thellë. E lini të ndikojë
mjaftueshëm dhe pas tharjes së plotë e poleroni. Në rast të pjesëve të ndotura shumë, e përsërisni
disa herë procesin e trajtimit. Locioni i thelëe i pastrimit B 2000 pastron thellë të gjitha mbetjet e dyllit
dhe të polerimit, penetron në sipërfaqe, largon pluhurin dhe mbeturinat. Locioni i thellë i pastrimit B
2000 mund te përdoret në të gjitha pjeset plastike, sedilet me lëkurë të imituar, goma, veshje me
gomina, mbulesat plastike kabrio, spoiler dhe para/prapakolp (veçanërisht në ato të bardha dhe të
kuqe). Nëse para/prapakolpet mund të jenë shumë të ndotur, ju këshillojmë për një parapastrim me një
pastrues universal B 2000. Pastaj mund të pastroni sipas udhëzimeve me locionin e pastruesit të thellë
B 2000.
Porosi. –Numri: B 2016-10000/1

B 2000 TRAJTUES I PJESEVE PLASTIKE

10 litra

B 2000 GUMMIFRISCH

Trajtuesi i plastikave B 2000 është një krem i butë për makineritë dhe të gjitha llojet e gominave.
Trajtuesi i plastikave B 2000 pastron dhe trajton të gjitha pjesët plastike, jep një sipërfaqe me shkelqim
dhe të freskët. Pa përmbajtje silikoni, prandaj është ideal për tapetet e gomes, pedalet, dorezat dhe
timonin.
Porosi. –Numri: B 2010-25000

B 2000 Trajtuesi intensiv i gomave

25 litra; B 2010-10000

10 litra

B 2000 REIFEN INTENSIV PFLEGE

Trajtuesi intensiv i gomave B 2000 është një pastrues ekstra dhe afatgjatë dhe trajtues intensiv për
pjesë plastike, veçanërisht për gomat dhe mbulesat kabrio. Trajtuesi intensiv i gomave B 2000 pastron
dhe mbron gomat dhe i jep një sipërfaqe të freskët, si e re dhe me shkëlqim.
Porosi. –Numri: B 2010-25000/1

B 2000 Pastrues i mbulesës kabrio

25 litra

B 2000 CABRIOVERDECKREINIGER

Pastruesi i mbulesës kabrio B 2000 është i përshtatshëm për pastrimin dhe mirmbajtjen e të gjitha
tavaneve plastike të makinave.
Porosi. –Numri: B 2030-10000

10 litra

B 2000 HIDROIZOLUES SPECIAL për mbulesa kabrio tekstile
B 2000 SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer

Hidroizoluesi special B 2000 është për trajtim të mbulesave tekstile të kabriove pas pastrimit dhe e
mbron mbulesën tekstile të kabrios për një kohë të gjatë.
Porosi. –Numri: B 2017-1000

B 2000 PASTRUES SPECIAL LLAKU

1 liter

B 2000 SPEZIAL LACKREINIGER

Pastruesi special i llakut B 2000 pastron shkëlqyeshëm njollat e rrëshirës, pishave, mbetjet e insekteve,
glasat e zoqëve, dhe mbetje të tjera që thahen lehtë. Pastruesi special i llakut B 2000 largon gjithashtu
ziftin e vjetër dhe mbetje të tjera nga mbrojësja e poshtme.
Porosi. –Numri: B 2027-10000

B 2000 PASTRUES KUNDER ZIFTIT

10 litra

B 2000 TEERENTFERNER

Pastruesi kunder ziftit B 2000 pastron të gjitha ndotjet e ziftit nga boja dhe pjesët plastike.
Porosi. –Numri: B 2027-10000/1 10 litra

Programi Kujdesi për
pastrimin e jashtme

B 2000 PASTRUES I MATERIALEVE NGJITESE

B 2000 KLEBSTOFFENTFERNER

Pastruesi i materialeve ngjitëse B 2000 largon mbetjet nga shiritët ngjitës, dhe njollat në plastikë.
Porosi. –Numri: B 2008-25000 25 litra; B 2008-10000 10 litra

B 2000 Pastrues i pikave të ndryshkut

B 2000 FLUGROSTENTFERNER

Pastruesi i pikave të ndryshkut B 2000 largon të gjitha mbeturinat industriale dhe ato të transportit si
pika të ndryshkut, pluhurin e metalit në bojë, kromin dhe aluminin, të shkaktuara nga industria dhe
shpejtësia. Këto lloj ndotjesh nuk mund të largohen me shampo të zakonshme. Pastruesi i pikave të
ndryshkut B 2000 nuk dëmton as kromin, as aluminiin dhe as gominat. Vendet e bojës që janë për t’u
pastruar, duhen kontrolluar mbi gjendjen, para përdorimit të pastruesit të pikave të ndryshkut B 2000 !
Pastruesi i pikave të ndryshkut B 2000 përmban acid oksalik dhe për këtë arsye nuk duhet të bjerë në
kontakt me ushqimin. Duart pas trajtimit duhen larë me sapun.
Porosi. –Numri: B 2026-25000 25 litra

B 2000 Pastruesi i motorrit BIO GEL

B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL

Pastruesi i motorrit B 2000 BIO GEL është një detergjent pastrues i përgjithshëm pa përmbajtje
gërryerje për motorrë, shasi dhe pjesë të tjera të ndotura metali. Pastruesi i motorrit B 2000 BIO GEL
përshtatet dhe për pastrimin e pjesës së poshtme të makinës, duke qenë se mbojtësja e poshtme nuk
gërryhet. Nuk ka permbajtje gërryerje me baza hidrokarburi si dhe ato të halogjenizuara. Nuk ka as
permbajtje fosfati, fosfonati dhe etoksilat alkilfenol. Pastruesi i motorrit B 2000 BIO GEL është
antikorroziv dhe nuk dëmton gominat, pedalet e frenave dhe bojën.
Porosi. –Numri: B 2023-200Lt. 200 litra; B 2023-25000

25 litra

B 2000 Koncentrat pastrimi për parapastrim të automjeteve të mëdha
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Koncentrat pastrimi për parapastrim të automjeteve të mëdha B 2000 në makineritë e pastrimit (Largim
i mbetjeve të insekteve) pastrim të tendave të karrocerive të kamionëve, strukturave të-LKW, pastrim
industrial, shtëpi lëvizëse, avjonëve autobusëve, etj.
Porosi. –Numri: B 2021-200Lt.

200 litra; B 2021-25000

25 litra

B 2000 PASTRUES PER NDOTJE INDUSTRIALE
B 2000 REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN

Pastrues i ndotjeve industriale B 2000 për pastrim special të ndotjeve industriale në makina, varka,
makineri, etj.
Porosi. –Numri: B 2029-25000 25 litra

B 2000 SILIKON TUBET me aplikues sfunxher
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator

Eshtë një përzierje speciale substancash përkujdesëse dhe mbrojtëse me vaj silikoni, i cili është krijuar
ekstra për hapsirat e gominave të dyerve të automjeteve. Parandalon ngrirjen, tharjen dhe ngrirjen e
guarnicionit. Ena është e pajisur me një aplikues sfunxheri si dhe me nje mbrojtëse ndaj rrjedhjes, të
cilët mundësojnë një përdorin të sigurt dhe optimal.
Porosi. –Numri: B 2009-100

24 copë

Program perkujdesjeje per
stinen e dimrit
B 2000 PARANDALUES I KRIJIMIT TE AKULLIT

B 2000 EIS STOP

Parandaluesi i krijimit të akullit B 2000 është miqësor ndaj ambjentit, në enë pompuese. Parandalon
ngrirjen e xhamave. Eliminon kështu kërcitjen e bezdisshme herët në mëngjes.
Porosi. –Numri: B 2009-10000

10 litra

B 2000 ANTI NGRIRES -70°C
B 2000 ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C, Konzentrat

PASTRUES XHAMASH ME MBROJTJE NDAJ NGRIRJES – 70°C. Përmbajtje me përqëndrim të lartë
për mekanizmat e larjes së xhamave, i pastër – 70°C. Shumë ekonomik. Pastron fuqishëm dhe pa
mbetje. Ai parandalon në dimër ngrirjen e ujit të xhamave. Pa përmbajtje VbF (lëndë e djegshme).
Porosi. –Numri: B 2012-200 litra. 200 litra; B 2012-25000

25 litra; B 2012-10000 10 litra

Program per
makinerite e larjes
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO për LARJE ME MAKINERI ME FURCE
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN

B 2000 AKTIVSCHAUM BIO është shkumë me përqëndrim të lartë dhe i parfumuar për një
parapastrim të plotë me makineri për çdo tip automjeti në një makineri pastrimi me furca. B 2000
AKTIVSCHAUM BIO është shkumë me përqëndrim të lartë me aromë të këndshme për një paralarje të
plotë të çdo automjeti. B 2000 AKTIVSCHAUM BIO prodhon mbi makinë një shtresë të fuqishme me
shkumë. B 2000 AKTIVSCHAUM BIO i mban pastër furçat e makinerisë së larjes, parandalon krijimin e
kalkut dhe ka një aromë të këndshme.
Porosi. –Numri: B 2034-200Lt.

200 litra; B 2034-25000

25 litra

B 2000 SHAMPO EKSTRA për MAKINERI LARESE ME FURCA
B 2000 GLANZ SHAMPOO EXTRA BIO

SHAMPOJA EKSTRA B 2000 është një koncentrat pastrimi për pastrim të plotë të të gjitha tipeve të
makinave me ndihmen e makinerive larëse me furça dhe të atyre me presion. SHAMPOJA EKSTRA B
2000 është prodhuar për pastrimin e plotë dhe të sigurt të të gjitha automjeteve me ndihmën e
makinerive larëse me furça dhe të atyre me presion. SHAMPOJA EKSTRA B 2000 pastron, është i
sigurt dhe universal në përdorim. Ky produkt është biologjikisht i degradueshëm. SHAMPOJA EKSTRA
B 2000 i mban furçat dhe pajisjet e larjes të pastra, parandalon krijimin e kalkut dhe ka një aromë të
këndshme.
Porosi. –Numri: B 2003-200Lt.

200 litra; B 2003-25000/1

25 litra

Program per
makinerite e larjes
B 2000 QUICKWAX BIO per MAKINERI LARESE ME FURCA

B 2000 QUICKWAX BIO

B 2000 QUICKWAX BIO dyll për tharje të shpejtë dhe mbrojtje të të gjithë automjeteve në makineritë e
larjes me furca. B 2000 QUICKWAX BIO është një produkt me përqëndrim të lartë për tharje të shpejtë
dhe mbrojtje të të gjithë automjeteve me ndihmën e makinerive larëse me furça me presion të ulët dhe
të lartë. B 2000 QUICKWAX BIO është i përshtatshëm ndaj të gjitha fortësive të ujit. B 2000 QUICKWAX
BIO i mban furçat e makinerive të pastra.
Porosi. –Numri: B 2033-25000

B 2000 DRYER MF BIO

25 litra

B 2000 DRYER MF BIO

Dreyer MF B 2000 është dyll i përqëndruar për tharje me baza bimore. Produkti nuk ka përmbajtje
silikoni dhe vaji mineral.
Porosi. –Numri: B 2033-25000/1

B 2000 HOTWAX BIO për MAKINERI LARESE ME FURCA

25 litra

B 2000 HOTWAX BIO

B 2000 HOTWAX BIO është një produkt konservimi me përbërës cilësor kujdesjeje për automjetet në
makineritë e larjes me furça. B 2000 HOTWAX BIO është një produkt konservimi, i cili përman përbërës
të cilësisë së lartë të kujdesjes, të cilët i ofrojnë llakut dhe sipërfaqes së mjetit një mbrojtje afatgjatë. B
2000 HOTWAX BIO është krijuar veçanërisht për përdorim në të gjitha makineritë larëse automatike.
Porosi. –Numri: B 2035-25000

25 litra

B 2000 Koncentrat pastrimi për parapastrim të automjeteve të mëdha
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Koncentrat pastrimi për parapastrim të automjeteve të mëdha B 2000 në makineritë e pastrimit (Largim i
mbetjeve të insekteve) pastrim të tendave të karrocerive të kamionëve, strukturave të-LKW, pastrim
industrial, shtëpi lëvizëse, avjonëve autobusëve, etj.
Porosi. –Numri: B 2021-200Lt.

B 2000 TORNADO POWER MIX

200 litra; B 2021-25000

25 litra

B 2000 TORNADO POWER MIX

B 2000 Tornado POWER Mix është një koncentrat special pastrimi, i dizenjuar për përdorim në pistoletat
e pastrimit me ajër me presion pa AROME. B 2000 Tornado POWER Mix pastron fuqishëm dhe shumë
butë. Nuk lë arome të pakëndshme nuhatjeje dhe kështu nuk i ngacmon rrugët e frymarrjes. Pa
përmbajtje lënde tretëse.
Porosi. –Numri: B 2015-10000

10 litra

B 2000 PASTRUES PLLAKASH PER SALLEN E LARJES
B 2000 FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE

Pastrues pllakash B 2000 për pastrim special të pllakave në hapsirat e larjes dhe në vendin e punës.
Pastruesi i pllakave B 2000 i mban pllakat e ambjentit të larjes të pastra, parandalon krijimin e kalkut
dhe ka një aromë të këndshme.
Porosi. –Numri: B 2028-10000

10 litra

Program per
makinerite e larjes
B 2000 Pastrues për furçat e makinerive të larje
B 2000 REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN

Pastruesi i furcave B 2000 është një pastrues aktiv dhe njëkohësisht i butë për pjesët plastike të
makinerive të larjes. Furçat pastrohen plotësisht dhe ruajnë njëkohësisht elasticitetin.
Porosi. –Numri: B 2024-25000

25 litra

B 2000 PATRUES INTENSIV PER DYSHEMETE E SERVISIT
B 2000 INTENSIVREINIGER FÜR WERKSTATTBODEN

Pastruesi intensiv B 2000 për dyshemetë e servisit, tabelat e izolimit dhe muret e tunelit, profilet e
furçave, etj ... Pastruesi intensiv B 2000 për dyshemetë e servisit është një pastrues industrial i
përqendruar alkalik i cili largon ndotjet e transportit, vajrat, yndyrërat, ndotjet e tymrave etj. pa fërkuar
me leckë apo me furçë. Më së miri i përshtatshëm për pastrimin e dyshemeve të servisit me anë të
makinerive të pastrimit.
Porosi. –Numri: B 2031-25000

B 2000 PASTRUES I MBETJEVE TE INSEKTEVE

25 litra

B 2000 INSEKTENENTFERNER

Pastruesi kunder mbetjeve te insekteve B 2000 largon shpejt dhe pa mundim mbetjet e insekteve nga
llaku, xhami dhe kromi. Pastrimi me pastruesin kunder mbetjeve te insekteve B 2000 është intensiv, por
dhe shumë i butë.
Porosi. –Numri: B 2021-25000/1

B 2000 Pastruesi i disqeve BIO

25 litra; B 2021-10000

10 litra

B 2000 FELGENREINIGER BIO

Pastruesi i disqeve B 2000 Bio është i përshtatshëm për disqet e çelikut dhe ato të metalit të lehtë.
Pastruesi i disqeve B 2000 Bio largon shpejt dhe plotësisht pluhurin e frenave dhe mbetjet vajore.
Porosi. –Numri: B 2006-25000

B 2000 PASTRUES UNIVERSAL BIO

25 litra; B 2006-10000

10 litra

B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO

Pastruesi universal B 2000 është një lloj KONCENTRATI që ka një fushë të gjerë përdorimi. Eshtë i
përshtatshëm për heqjen e njollave në pjesët plastike dhe ato tekstile. Pastruesi universal B 2000
përdoret në pjesën e brendshme të automjetit, në pastrimin e veshjes së tavanit, veshjes së dyerve dhe
të sedileve plastike, si dhe të panelit të kroskotit. Të gjitha pjesët plastike të trajtuara, pas pastrimit mund
të trajtohen me locionin me aromë B 2000 Cockpit me qëllim që këto pjesë të jenë sërish antistatike dhe
rezistente ndaj ndotjes. Pastruesi universal B 2000 mund të përdoret si parapastrues në pjesët plastike
të para- dhe prapakolpit, pastaj këto duhet të pastrohen me pastruesin e thellë B 2000.
Porosi. –Numri: B 2020-25000 25 litra; B 2020-10000 10 litra

B 2000 Pastrues i xhamave të kristaltë

B 2000 FENSTERKLAR

Pastruesi i xhamave të kristaltë B 2000 është i përshtatshëm veçanërisht për pastrimin e xhamave të
përparmë, pasqyrat dhe dritaret. Largon të gjitha mbetjet si pikat e ndryshkut dhe lëndë konservimi.
Pastruesi i xhamave të kristaltë B 2000 largon gjithashtu dhe shtresën e pluhurit të duhanit, shtresat e
ngjitëve dhe shtresën e hollë të plastikave në brendësi të automjetit. Pastruesi i xhamave të kristaltë B
2000 nuk dëmton bojën, gominat dhe pjesët plastike.
Porosi. –Numri: B 2019-25000 25 litra; B 2019-10000 10 litra

Program per
makinerite e larjes
B 2000 Koncentrues mbetjesh

B 2000 FLOCK

B 2000 Flockungsmittel është për koncentrimin e elementëve në filtrin e pastrimit dhe është biologjikisht
i degradueshëm.
Porosi. –Numri: B 2028-20000

B 2000 Zbutës uji

25 litra

B 2000 SALZTABLETTEN

Kripë rigjeneruese për trajtim uji. Ujë i butë me anë të tabletave të kripës B 2000.
Porosi. –Numri: B 2028-25000

B 2000 PEROKSID HIDROGJENI B14

25 kg

B 2000 WASSERSTOFFPEROXID

Për pastrim biologjik të ujrave industrialë. Produkti ka përmbajtje perhidroli.
Porosi. –Numri: B 2029-25000/1

25 litra

Program per
nxjerrjen nga konservimi
B 2000 Çkonservues i makinave të reja

B 2000 NEUWAGEN ENTKONSERVIERER

B 2000 Kfz-Entkonservierer është një përzierje detergjentësh me arome të zbehtë dhe alifatik për
çkonservimin e makinave të reja me anë të aparateve me ujë të ngrohtë. B 2000 Kfz-Entkonservierer
nuk është gërryes ndaj metaleve dhe nuk e dëmton bojën dhe gominat. Nuk ka në përmbajtje
hidrokarbure të halogjenizuara.
Porosi. –Numri: B 2024-200Lt.

B 2000 Parandaluesi i rritjes së kopolimerit

200 litra; B 2024-25000

25 litra

B 2000 COPOLYMERENTWACHSER

Parandaluesi i rritjes së kopolimerit B 2000 është koncentrat dhe aplikohet me ujë. Përqëndrimi varet
nga lloji, vjetërsia dhe nga trashësia e shtresës së kopolimerit.
Porosi. –Numri: B 2025-25000

25 litra

