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Програма за почистване
на лаково покритие и защитата му
B 2000 ЗАЩИТНА ВАКСА 1

LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1

За нови и леко избледнели бои. B 2000 Защитна вакса 1 е гарантирано безопасeн за всички видове
лакови покрития, хром, никел, гума и така нататък. B 2000 Защитна вакса 1 може безпроблемно да
се погрижи за всички видове лакови покрития (вкл. металик и полиестер). B 2000 Защитна вакса 1
отстранява със своите добри почистващи свойства останките от насекоми, асфалт, ръжда, като
предотвратява корозията във съществуващи малки пукнатини. .
Номер за поръчка : B 2000-25000/1 25 kg; B 2000-10000/1 10 kg

B 2000 ЗАЩИТНА ВАКСА 2

LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2

B 2000 Защитна вакса 2 е идеална за почистване и запечатване на всички силно замърсени и
избледнели лакови покрития. B 2000 Защитна вакса 2 е за всички гладки (не шуплести)
повърхности. B 2000 Защитна вакса 2 почиства дълбоко в порите замърсявания като асфалт,
ръжда, промишлени замърсявания, остатъци от насекоми, остатъци от вакса.
Номер за поръчка : B 2000-25000/2 25 kg; B 2000-10000/2 10 kg

B 2000 Акрилна паста със защита на лака с UV-защита
ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3

Дълбоко почистване и изглаждане за всяко силно избледняло, изхабено и олющено лаково
покритие. B 2000 Акрилна паста плюс е за машинна обработка с полирмашина. B 2000 Акрилна
паста плюс прониква дълбоко в порите в структурата на боята.
Номер за поръчка : B 2000-10000/3 10 kg; B 2000-5000/3 5 kg

B 2000 ЗАЩИТНА ПАСТА LONG LIFE с HSO53 и UV-защита

LONG - LIFE

B 2000 Защитна паста LONG LIFE е изработен за защита на нови автомобили и има особено добри
свойства при тъмните и особено матираните лакови покрития. Cивата мараня в боята се обелва,
боята се запечатва за месеци, нормалният блясък се подсилва и така се постига наистина
брилянтен блясък, поради запечатването на боята за месеци, автомобилът е предпазен от
одраскване в автомивките, евентуални остатъци от защитна паста се отстраняват веднага при
полагането.
Номер за поръчка : B 2032-25000 25 kg; B 2032-10000 10 kg

B 2000 ВАКСА MAGIC BLUE

LACKSCHUTZ MAGIC BLUE

B 2000 Magic Blue e идеален е за почистване, полиране и запечатване на нови и леко избледнели
бои. B 2000 Magic Blue е идеален за всички видове лакови покрития и най-вече за тъмни лакови
покрития, както и металик покрития. Чрез специална вакса се постига много добър и без ивици
дълбок блясък, обработва се с микрофибърна кърпа или мека гъба, за оптимален блясък без
петна специално върху тъмните лакови покрития. B 2000 Magic Blue е разработен за новите
покрития с нано-частици.
Номер за поръчка : B 2000-25000/5

25 kg; B 2000-10000/5

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

B 2000 MATTLACKPFLEGE
Новото почистване и поддръжка на матови покрития и фолиа. B 2000 Препарат за матови лакови
покрития е идеалната грижа за почистване и поддръжка на матовите покрития и фолиа. B 2000
Препарат за матови лакови покрития Има много добро почистващо действие и премахва много
замърсители, както повечето масла и мазнини. Матовият лак и фолиата са по природа силно
водоотблъскващи (хидрофобни). Поддържащия ефект е базиран на това, че колкото и да се
обработват и премахват силни замърсявания, това няма да подейства на боята/фолиото и по този
начин може да си запази първоначалния вид.
Номер за поръчка : B 2000-matt

10 литра

Програма за почистване
на лаково покритие и защитата му
B 2000 TOП Защитен гланц

TOP GLANZ VERSIEGELUNG

B 2000 TOП Защитен гланц – измиване на автомобила без вода. Подходящ е за всички видове
лакови покрития. B 2000 TOП Защитен гланц почиства, полира и запечатва с едно минаване, не
влияе на стъкла, гума и пластмаса. Идеален е за седмична поддръжка на автомобилите в
шоурумите. B 2000 TOП Защитен гланц става за почистване на лодки, мотоциклети, каравани,
стъкла на прозорци и други гладки повърхности.
Номер за поръчка : B 2031-25000

B 2000 Течност за полиране без силикон

25 литра ; B 2031-10000

10 литра

SCHLEIFMILCH ohne Silikon

B 2000 Течност за полиране без силикон e за полиране на всички силно избелели и надраскани
бои. B 2000 Течност за полиране без силикон може да се използва за шлайфане и при леки
повреди в боята.
Номер за поръчка : B 2000-5000/4 5 kg; B 2000-1000/4 1 kg

B 2000 Полир паста екстрем

SCHLEIFPASTE EXTREM

B 2000 Полир паста екстрем за бързо и ефективно отстраняване на всички драскотини върху
оригиналните и пребоядисвани лакови покрития. B 2000 Полир паста екстрем съдържа нови и
иновативни полиращи абразивни съединения, те дават по добро ниво на полиране и следователно
по-високо качество на полираните повърхности. B 2000 Полир паста екстрем елиминира
драскотините върху оригиналните и пребоядисани лакови покрития бързо и ефективно. Новите
видове масла гарантират висока степен на блясък. B 2000 Полир паста екстрем остава дълго
обработваемо и след това може да бъде лесно и напълно изтрито.
Номер за поръчка: B 2000-500/4 0,5 kg

B 2000 Пластилин за почистване

REINIGUNGSKNETE

За професионално отстраняване на замърсители като ръжда, остатъци от насекоми, дървесни
сокове, асфалт и др. Прилага се върху гладка повърхност.
Номер за поръчка : 1 брой : B 2000-Knete 200g

B 2000 Гланц шампоан БИО

GLANZ SHAMPOO BIO

B 2000 Гланц шампоан БИО е силно активен и щадящ автомобилен шампоан, който нанася
защитен водоотблъскващ слой и по този начин се противодейства на корозията на боята. B 2000
Гланц шампоан БИО има отлична почистваща сила, овлажняващ е и придава блясък на лаковите
покрития. B 2000 Гланц шампоан БИО е отличен в съчетание с B 2000 Защитна вакса за
дълготрайно консервиране на боята.
Номер за поръчка : B 2003-200Lt.

200 литра ; B 2003-25000

25 литра ; B 2003-10000 10 литра

B 2000 Активна пяна БИО За ръчно почистване
AKTIVSCHAUM BIO FÜR MANUELLE REINIGUNG

B 2000 Активна пяна БИО е силно концентрирана, ароматизирана активна пяна за основно ръчно
почистване на всеки тип автомобил с водоструйка. B 2000 Активна пяна БИО е силно
концентрирана активна пяна, която образува “одеало” от пяна върху автомобила. B 2000 Активна
пяна БИО предотвратява образуването на варовик и е ароматизирана.
.
Номер за поръчка : B 2034-200Lt.

200 литра ; B 2034-25000

25 литра

Програма
за вътрешно почистване
B 2000 УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ БИО

UNIVERSALREINIGER BIO

B 2000 Универсален почистващ препарат БИО е концентрат и има обширна сфера на
приложение. Подходящ е за премахване на всички видове замърсявания от пластмаса и текстил.
B 2000 Универсален почистващ препарат БИО се използва за интериора на автомобила, при
почистване на тавана, страничните панели на вратите, седалките и арматурното табло. Всички
поддържани пластмасови части могат да се почистват с B 2000 Лосион за почистване на кокпит,
така те стават антистатични, еластични и не задържат мръсотия. B 2000 Универсален почистващ
препарат БИО може да се използва и за пластмасови брони и след това трябва да се обработи и
с B 2000 Дълбокопроникващ препарат.
Номер за поръчка : B 2020-25000 25 литра ; B 2020-10000 10 литра

B 2000 Течност за почистване на кокпит

COCKPITREINIGER

B 2000 Течност за почистване на кокпит е идеален за почистване и освежаване на всички
пластмасови части вътре в автомобила. Като например: таван отвътре, страничните кори,
арматурното табло, различни пластмасови части и т.н. С UV защита.
Номер за поръчка : B 2004-25000

B 2000 Лосион за почистване на кокпит

25 литра ; B 2004-10000

10 литра

COCKPITREINIGER LOTION

B 2000 Лосион за почистване на кокпит е идеален за почистване и освежаване на всички
пластмасови части вътре в автомобила. Като например: тавана отвътре, страничните кори,
арматурното табло, различни пластмасови части и така нататък. B 2000 Лосион за почистване на
кокпит предотвратява изсушаването на пластмасата и така прави частите еластични и
предотвратява избледняването им от силна слънчева светлина. Почиства и освежава цветовете
и предпазва пластмасата от напукване, особено по време на студените сезони. С UV защита.
Номер за поръчка : B 2004-10000/1

10 литра

B 2000 Препарат за подови облицовки и стелки – концентрат
POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat

B 2000 Препарат за подови облицовки и стелки премахва всички упорити замърсявания и петна
от подови настилки и тъкани. B 2000 Препарат за подови облицовки и стелки не атакува
цветовете на тъканите и не оставя мръсни петна.
Номер за поръчка : B 2007-25000

B 2000 Tornado POWER Mix

25 литра ; B 2007-10000

10 литра

TORNADO POWER MIX

B 2000 Tornado POWER Mix е специален почистващ концентрат, предназначен за използване в
пистолети за въздух, без мирис. B 2000 Tornado POWER Mix почиства мощно и е много щадящ.
Не оставя неприятна миризма и затова не дразни дихателните пътища. Без повърхностно
активни вещества и без разтворител.
Номер за поръчка : B 2015-10000

B 2000 Обезмирисител RAUCH EX

10 литра

RAUCH EX

B 2000 RAUCH EX се състои от 100% етерично масло. Балансираната комбинация от етерични
масла в B 2000 Rauch ех е изключително ефективна и дълготрайна. Премахва миризмата на
застоял цигарен дим и други неприятни миризми.
Номер за поръчка : B 2014-020

12 брой

Програма
за вътрешно почистване
B 2000 Обезмирисител GERUCHS STOP

GERUCHS STOP

B 2000 Geruchs STOP е високо ефективен неутрализатор с много широк спектър от приложения.
Пречиства ефективно дим, мирис, неприятни аромати от кучета и котки и още много.
Неутрализира бързо и надеждно никотин, миризми от животни и други неприятни миризми.
Номер за поръчка : B 2027-1000 1 литър

B 2000 ЛОСИОН ЗА КОЖЕНИ ДЕТАЙЛИ

LEDER LOTION

B 2000 Лосион за кожени детайли е екологичен. B 2000 Лосион за кожени детайли се използва за
почистване и поддръжка на гладка, релефна кожа, към които принадлежат - Nappa, Rindbox и
Boxcalf. B 2000 Lederpflege Lotion прави кожата мека и еластична. Освежава цветовете и е
водоотблъскваща. B 2000 Лосион за кожени детайли се използва за автомобилна кожа, якета,
панталони, поли и палта от кожа „Nappa”, облекла за мотористи, мебелна кожа, чанти, обувки и
ботуши. B 2000 Лосион за кожени детайли не е подходяща за всякакви „сурови” кожи като
велур,кожа с покритие и анилиново боядисана кожа.
Номер за поръчка: B 2011-5000

5 kg

Програма
за външно почистване
B 2000 ТЕЧНОСТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА

FENSTERKLAR

B 2000 Течност за почистване на стъкла е идеален за цялостно почистване на стъкла,
автомобилни огледала и прозорци. Премахва всички остатъци като ръжда и вакса. B 2000
Течност за почистване на стъкла разтваря никотинов филм, силиконови ивици и филма от
изпарена пластмаса в интериора на автомобила. B 2000 Течност за почистване на стъкла не е
ефективен за боя, гумени и пластмасови части.
Номер за поръчка : B 2019-25000 25 литра ; B 2019-10000 10 литра

B 2000 Паста за почистване на стъкла

FENSTERCREME

B 2000 Паста за почистване на стъкла е идеален за цялостно почистване на стъкла,
автомобилни огледала и прозорци. Премахва всички остатъци като ръжда и парафин. B 2000
Паста за почистване на стъкла
разтваря никотинов филм, силиконови ивици и филма от
изпарена пластмаса в интериора на автомобила. B 2000 Паста за почистване на стъкла не е
ефективен за боя, гумени и пластмасови части.
Номер за поръчка : B 2019-10000/1 10 kg

B 2000 ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСЕКОМИ

INSEKTENENTFERNER

B 2000 Препарат за премахване на насекоми бързо и лесно премахва остатъци от насекоми от
боя, стъкло и хром. Почистването с B 2000 Препарат за премахване на насекоми е интензивно,
но и много щадящо. Mоже да се разрежда с вода 1:3.
Номер за поръчка : B 2021-25000/1

B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО

25 литра ; B 2021-10000

10 литра

FELGENREINIGER BIO

B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО е подходящ за всякакви стоманени и
алуминиеви джанти. B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО премахва бързо и напълно
феродови и маслени отлагания. Mоже да се разтваря до 1:3.
Номер за поръчка: B 2006-25000

25 литра ; B 2006-10000

10 литра

Програма
за външно почистване
B 2000 Дълбокопроникващ препарат за всички палстмасови и гумени части
TIEFEN PFLEGER

B 2000 Дълбокопроникващ препарат почиства основно всички остатъци от гланц или вакса,
прониква в повърхностите, прави ги антистатични, отблъсващи мръсотията. B 2000
Дълбокопроникващ препарат може да се прилага върху всички пластмасови части, гуми, гумени
уплътнения, винилови покриви, спойлери, брони. След обработването на пластмасовите брони е
необходимо да се обработи и с B 2000 Дълбокопроникващ ЛОСИОН.
Номер за поръчка: B 2016-200

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

B 2000 Дълбокопроникващ ЛОСИОН за всички пластмасови и гумени части
TIEFEN PFLEGER LOTION

B 2000 Дълбокопроникващ ЛОСИОН почиства обстойно всички остатъци от гланц или восък,
натрапчиви върху повърхностите, прави ги антистатични, отблъсващи мръсотията. B 2000
Дълбокопроникващ ЛОСИОН може да се прилага върху всички пластмасови части, гуми, гумени
уплатнения, винилови покриви, спойлери, пластмасови брони. След обработването на
пластмасви брони е необходимо да се обработи и с B 2000 Дълбокопроникващ ЛОСИОН.
Номер за поръчка : B 2016-10000/1

B 2000 Препарат за освежаване на гумени детайли

10 литра

GUMMIFRISCH

B 2000 Препарат за освежаване на гумени детайли е нежен препарат за почистване на
автомобилни стелки и всички видове изделия от каучук. B 2000 Препарат за освежаване на
гумени детайли почиства и поддържа всички гумени и пластмасови части, освежава и придава
лек блясък. Без силикон, което ги прави идеални за гумени стелки, педали, дръжки и волан.
Номер за поръчка : B 2010-25000

B 2000 Препарат за гуми

25 литра ; B 2010-10000

10 литра

REIFEN INTENSIV PFLEGE

B 2000 Препарат за гуми е едно дълготрайно и интензивно почистване на пластмасови детайли,
много е ефективен за гуми и гюруци. B 2000 Препарат за гуми почиства, предпазва и освежава
каучука на гумата и и придава свежест. Прави повърхностите като нови.
Номер за поръчка : B 2010-25000/1

B 2000 Препарат за почистване на гюрук

25 литра

CABRIOVERDECKREINIGER

B 2000 Препарат за почистване на гюрук е специално предназначен за гюруци от синтетични
материи, за почистване и импрегниране.
Номер за поръчка : B 2030-10000

10 литра

B 2000 ИМПРЕГНАНТ СПЕЦИАЛ Специална импрегнация за текстилни гюруци
SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer

B 2000 Импрегнант специал е за текстилни гюруци след почистване се обработва за
импрагниране на гюрука за дълъг период от време.

Номер за поръчка : B 2017-1000

B 2000 Чистител за лаково покритие

1 литър

SPEZIAL LACKREINIGER

B 2000 Чистител за лаково покритие почиства петна от смоли, остатъци от насекоми,
изпражнения от птици, остатъци от вакса и други подобни. B 2000 Чистител за лаково покритие
премахва също асфалт като остатъци по шасито.
Номер за поръчка: B 2027-10000

10 литра

Програма
за външно почистване
B 2000 Чистител за катран

TEERENTFERNER

Почиства всички замърсявания от асфалт по боята и пластмасата.
Номер за поръчка: B 2027-10000/1 10 литра

B 2000 АКТИВЕН ЧИСТИТЕЛ ЗА ЛЕПИЛО

KLEBSTOFFENTFERNER

B 2000 Активен чистител за лепило премахва остатъци от лепило от стикери, гумени остатъци и
петна върху пластмасата.
Номер за поръчка : B 2008-25000 25 Liter; B 2008-10000 10 Liter

B 2000 Ръждопреобразувател

FLUGROSTENTFERNER

B 2000 Ръждопреобразувател премахва всички видове транспортни и промишлени замърсители.
Подобни замърсявания не могат да бъдат отстранени с обикновени шампоани. B 2000
Ръждопреобразувател не атакува хром, алуминий, каучук. B 2000 Ръждопреобразувател
съдържа оксалова киселина и не трябва да се допуска контакт с хранителни продукти, след
употреба ръцете трябва да се измиват със сапун.
Номер за поръчка : B 2026-25000 25 литра

B 2000 АКТИВЕН ГЕЛ ЧИСТИТЕЛ ЗА ДВГ

MOTORREINIGER BIO GEL

B 2000 Активен гел чистител за ДВГ е универсален почистващ препарат за двигатели, шасита и
всички други замърсени метални части. B 2000 Активен гел чистител за ДВГ се използва също и
за почистване на автомобила отдолу, където не може да проникне B 2000 Unterbodenschutz. Не
съдържа разтворители базирани на въглеводороди и халогенирани въглеводороди. Не съдържа
и фосфати, фосфонати и алкифенолни етоксилати. B 2000 Активен гел чистител за ДВГ е
устойчив на корозия и не влияе на гума, накладки, хром и боя.
Номер за поръчка: B 2023-200Lt. 200 литра ; B 2023-25000

25 литра

B 2000 Концентрат за почистване
за предварително почистване на моторни превозни средства
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

B 2000 Концентрат за почистване за предварително почистване на моторни превозни средства в
автомивките (отстраняване на останки от насекоми). Лекотоварни автомобили, самолети,
автобуси и така нататък.
Номер за поръчка : B 2021-200Lt.

200 литра ; B 2021-25000

25 литра

B 2000 Активен чистител за индустриални замърсявания
REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN

Почистване за промишлени замърсявания. B 2000 Активен чистител за индустриални
замърсявания е за специално почистване на промишлени замърсявания по автомобили, лодки,
машини и т.н.
Номер за поръчка : B 2029-25000 25 литра

B 2000 Силиконов молив с гъба

SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator

B 2000 Силиконов молив е специална смес за грижа и защита със силиконово масло, което е
специално проектирано за гумените уплътнения на вратите на автомобила. Предотвратява
замразяването и изсушаването на уплътненията. Съдът е снабден с гъба, както и със защита от
изтичане, което позволява безопасна и оптимална обработка..
Номер за поръчка : B 2009-100

24 брой

Грижа програма за зимата
B 2000 Препарат против образуване на скреж EIS STOP

EIS STOP

B 2000 Препарат против образуване на скреж е особено благоприятен за околната среда в
бутилка под налягане. Предотвратява замръзване на стъклата. По този начин не е необходимо
всяка ранна сутрин да почиствате стъклото от скреж.
Номер за поръчка : B 2009-10000

10 Liter

B 2000 Течност против замръзване -70°C
ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C, Konzentrat

Течност за стъкла против замръзване до -70°C.Силно концентрирана течност за измиване на
предното стъкло, не замръзва до - 70 ° C. Затова е много икономично. Цялостно почистване без
набраздяване. Предотвратява замръзването на водата през зимата.
Номер за поръчка: B 2012-200 литра . 200 литра ; B 2012-25000

25 литра ; B 2012-10000 10 литра

Програма за автоматични
автомивки
B 2000 Активна пяна БИО За четкови автомивки
AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN

B 2000 Активна пяна БИО е силно концентрирана активна пяна за основно ръчно почистване на
всеки тип автомобил в четкови автомивки. B 2000 Активна пяна БИО е силно концентрирана
активна пяна с приятен аромат, за основно машинно почистване на всякакви автомобили. B
2000 Активна пяна БИО образува “одеало” от пяна върху автомобила. B 2000 Активна пяна БИО
поддържа четките на автомивката чисти, предотвратява образуването на варовик и е с приятен
аромат. B 2000 Активна пяна БИО може да се използва във всички ръчни автомивки.
Номер за поръчка : B 2034-200Lt.

200 литра ; B 2034-25000

B 2000 Шампоан ЕКСТРА БИО

25 литра

SHAMPOO EXTRA BIO

B 2000 Шампоан ЕКСТРА е почистващ концентрат за основно почистване на всички видове
автомобили с помощта на четкови автомивки с високо налягане. B 2000 Шампоан ЕКСТРА
почиства и обезмаслява. B 2000 Шампоан ЕКСТРА запазва четките на автомивката чисти,
предотвратява образуването на варовик и е с приятен аромат. .
Номер за поръчка : B 2003-200Lt.

200 литра ; B 2003-25000/1

B 2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ БИО

25 литра

QUICKWAX BIO

B2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ БИО е силно концентрирана гланцирана
вакса. Съхне бързо и защитава всички автомобили при измиване в четкова автомивка.
Подходящ е за всякаква твърдост на водата. B2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ
БИО е един висококонцентиран продукт за бързо съхнене и защита на всички автомобили с
помощта на четкова автомивка. B2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ БИО е за
всякаква твърдост на водата. B2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ БИО поддържа
четките на автомивката чисти. B2000 БЪРЗОСЪХНЕЩА ВАКСА ЗА АВТОМИВКИ БИО може да
се ползва във всяка автомивка.
Номер за поръчка : B 2033-25000

25 литра

Програма за автоматични
автомивки
B 2000 Вакса за изсушаване MF БИО

DRYER MF BIO

B 2000 Вакса за изсушаване MF БИО е концентрирана вакса за изсушаване на растителна
основа. Продукта е без минерално масло и без силикон.
Номер за поръчка : B 2033-25000/1

25 литра

B 2000 ВАКСА ЗА АВТОМИВКА HOTWAX БИО За четкови автомивки
HOTWAX BIO

B 2000 ВАКСА ЗА АВТОМИВКА HOTWAX БИО е консервант, който съдържа компоненти за
висококачествени грижи за автомобилите в четкови автомивки. B 2000 ВАКСА ЗА АВТОМИВКА
HOTWAX БИО е консервант, който съдържа компонент за висококачествени грижи. Осигурява
дълготрайна защита на лаковите и хромираните покрития. B 2000 ВАКСА ЗА АВТОМИВКА
HOTWAX БИО е специално разработен за употреба във всички автоматични автомивки. B 2000
ВАКСА ЗА АВТОМИВКА HOTWAX БИО може да се използва във всички автомивки.
Номер за поръчка : B 2035-25000

25 литра

B 2000 Концентрат за почистване за предварително почистване на моторни
превозни средства
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

B 2000 Концентрат за почистване за предварително почистване на моторни превозни средства в
автомивките (отстраняване на останки от насекоми). Лекотоварни автомобили, самолети,
автобуси и така нататък.
Номер за поръчка : B 2021-200Lt.

B 2000 Tornado POWER Mix

200 литра ; B 2021-25000

25 литра

TORNADO POWER MIX

B 2000 Tornado POWER Mix е специален почистващ концентрат, предназначен за използване в
пистолети за въздух, без мирис. B 2000 Tornado POWER Mix почиства мощно и е много щадящ.
Не оставя неприятна миризма и затова не дразни дихателните пътища. Без повърхностно
активни вещества и без разтворител.
Номер за поръчка : B 2015-10000

10 литра

B 2000 Препарат за почистване на плочки
FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE

За специално почистване на плочките в автомивките и на работното място. B 2000 Препарат за
почистване на плочки може да бъде използван и с водоструйка. B 2000 Препарат за почистване
на плочки поддържа плочките чисти и предотвратява образуването на варовик и е добре
ароматизиран.
Номер за поръчка : B 2028-10000

10 литра

B 2000 ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКИ- ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКИТЕ НА
REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN
АВТОМАТИЧНИ АВТОМИВКИ
B 2000 Почистване на четки е силно активен, но щадящ почистващ препарат за пластмасовите
части в автомивките. Четките ще бъдат добре почистени и меки. B 2000 Почистване на четки
почиства всички остатъци от вакса и замърсявания, както и прах.
Номер за поръчка : B 2024-25000

25 литра

Програма за автоматични
автомивки
B 2000 ИНТЕНЗИВЕН ЧИСТИТЕЛ за подове в промишлени предприятия
INTENSIVREINIGER FÜR WERKSTATTBODEN

B 2000 ИНТЕНЗИВЕН ЧИСТИТЕЛ за подове в промишлени предприятия за специално
почистване на подове в промишлени предприятия, стени в тунели, шумоизолиращи стени,
парапети и така нататък. B 2000 ИНТЕНЗИВЕН ЧИСТИТЕЛ е силно концентриран алкален
индустриален почистващ препарат, който без търкане или четка отстранява замърсявания,
масла, мазнини и други. Идеален за почистване на пода в промишлени предприятия с
подопочистваща машина.
Номер за поръчка : B 2031-25000

B 2000 ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НАСЕКОМИ

25 литра

INSEKTENENTFERNER

B 2000 Препарат за премахване на насекоми бързо и лесно премахва остатъци от насекоми от
боя, стъкло и хром. Почистването с B 2000 Препарат за премахване на насекоми е интензивно,
но и много щадящо. Mоже да се разрежда с вода 1:3.
Номер за поръчка : B 2021-25000/1

B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО

25 литра ; B 2021-10000

10 литра

FELGENREINIGER BIO

B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО е подходящ за всякакви стоманени и алуминиеви
джанти. B 2000 Препарат за почистване на джанти БИО премахва бързо и напълно феродови и
маслени отлагания. Mоже да се разтваря до 1:3.
Номер за поръчка: B 2006-25000

B 2000 УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ БИО

25 литра ; B 2006-10000

10 литра

UNIVERSALREINIGER BIO

B 2000 Универсален почистващ препарат БИО е концентрат и има обширна сфера на
приложение. Подходящ е за премахване на всички видове замърсявания от пластмаса и текстил.
B 2000 Универсален почистващ препарат БИО се използва за интериора на автомобила, при
почистване на тавана, страничните панели на вратите, седалките и арматурното табло. Всички
поддържани пластмасови части могат да се почистват с B 2000 Лосион за почистване на кокпит,
така те стават антистатични, еластични и не задържат мръсотия. B 2000 Универсален почистващ
препарат БИО може да се използва и за пластмасови брони и след това трябва да се обработи и
с B 2000 Дълбокопроникващ препарат.
Номер за поръчка : B 2020-25000 25 литра ; B 2020-10000 10 литра

B 2000 ТЕЧНОСТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛА

FENSTERKLAR

B 2000 Течност за почистване на стъкла е идеален за цялостно почистване на стъкла,
автомобилни огледала и прозорци. Премахва всички остатъци като ръжда и вакса. B 2000
Течност за почистване на стъкла разтваря никотинов филм, силиконови ивици и филма от
изпарена пластмаса в интериора на автомобила. B 2000 Течност за почистване на стъкла не е
ефективен за боя, гумени и пластмасови части.
Номер за поръчка : B 2019-25000 25 литра ; B 2019-10000 10 литра

B 2000 Избистрител (коагулант)

FLOCK

B 2000 Избистрител е предназначен за съединяване на най-малките частици мръсотия в
пречиствателната станция и е биоразградим.
Номер за поръчка : B 2028-20000

25 литра

Програма за автоматични
автомивки
B 2000 Таблетирана сол

SALZTABLETTEN

Регенерираща сол за пречистване на водата. По-мека вода чрез B 2000 Таблетирана сол.
Препарата е изработен от чиста сол съгласно DIN 19604.
Номер за поръчка : B 2028-25000

B 2000 Перхидрол B14

25 kg

WASSERSTOFFPEROXID

Въглерод 35%. Продуктът съдържа перхидрол. За химическа дезинфекция за търговски и
промишлени отпадни води.
Номер за поръчка : B 2029-25000/1

25 литра

Програма за разконсервиране
B 2000 Препарат за разконсервиране на нови автомобили
NEUWAGEN ENTKONSERVIERER

B 2000 Препарат за разконсервиране на нови автомобили е алифатна разтворима смес без
мирис за разконсервиране на нови автомобили благодарение на уреди с гореща вода. B 2000
Препарат за разконсервиране на нови автомобили не е корозивно за металите и няма да
повреди боята или пластмасата. Не съдържа емулгатори.
Номер за поръчка : B 2024-200Lt.

B 2000 Активен чистител за парафин

200 литра ; B 2024-25000

25 литра

COPOLYMERENTWACHSER

B 2000 Активен чистител за парафин е концентрат, който се разрежда с вода. Концентратът на
работния разтвор зависи от вида, старостта и дебелината на филма
Номер за поръчка : B 2025-25000

25 литра

