Cosmetică exclusivă pentru automobile
Produs de calitate din Austria

Informaţie privind aplicarea produselor
chimice conform programelor:
Pregătirea precomercială a automobilelor noi;
Pregătirea precomercială a automobilelor folosite;
La instalaţiile spălătoriilor auto.
Înlăturarea substanţei de conservare de pe
automobilele noi.
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B 2000 Autokosmetik A. Berger e.U.
Vienna / AUSTRIA
E-Mail: b2000@aon.at
www.b2000.at

Program de curăţire şi protejare
a acoperirilor lăcuite
B 2000 PROTECŢIA ACOPERIRILOR LĂCUITE 1

LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1

Se aplică pentru lacurile noi şi puţin şterse. Curăţă, conservează şi protejează concomitent.
Acoperă pentru timp îndelungat cu o peliculă de protecţie suprafaţa lăcuită şi piesele cromate,
protejîndu-le contra acţiunii condiţiilor meteorologice şi detergenţi. Acest remediu se aplică atât
manual, cât şi cu ajutorul utilajului de lustruire В 2000 Flex sau В 2000 Waxmaster.
Codul comenzii: В 2000-25000/1

25 kg; В 2000-10000/1

B 2000 PROTECŢIA ACOPERIRILOR LĂCUITE 2

10 kg; В 2000-5000/1

5 kg

LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2

Se aplică pentru lacurile foarte murdare şi şterse. În caz de aplicare corectă îndepărtează
zgârieturile adânci. Curăţă, conservează şi protejează concomitent. Este necesară aplicarea cu
ajutorul utilajului de lustruit В2000 Flex. În cazul prelucrării lacurilor de culoare întunecată, dorind
să atingeţi un lustru profund, este necesară utilizarea suplimentară a В 2000 Long Life şi B 2000
Magic Blue.
Codul comenzii: B 2000-25000/2

25 kg; B 2000-10000/2

10 kg; B 2000-5000/2

5 kg

B 2000 CREMĂ ACRILICĂ plus PROTECŢIA ACOPERIRIRLOR LĂCUITE 3
ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3

Se aplică pentru suprafeţele lăcuite foarte şterse şi arse de soare. Cu ajutorul cremei acrilice
acest remediu pătrunde profund în suprafaţa lacului, îl netezeşte, în conservează şi îl protejează
pentru timp îndelungat. Este necesară aplicarea cu ajutorul utilajului de lustruire В2000 Flex.
Codul comenzii: B 2000-10000/3 10 kg; B 2000-5000/3 5 kg

B 2000 LONG - LIFE

LONG LIFE

Remediu ideal pentru protecţia suprafeţelor lăcuite noi. Înlătură excepţional toate urmele cerii de
conservare şi protejează acoperirea lăcuită nouă pentru timp îndelungat. Cu ajutorul acestei
acoperiri se obţine un lustru profund ideal şi dispar zgîrieturile uşoare. Se aplică minunat în
calitate de remediu suplimentar în cazul prelucrării împreună cu PROTECŢIA ACOPERIRII
LĂCUITE 1 şi 2. Acest remediu se aplică atît în mod manual, cît şi cu ajutorul maşinii de lustruit В
2000 Waxmaster.
Codul comenzii: B 2032-5000 5 kg

B 2000 PROTECŢIA ACOPERIRII LĂCUITE «MAGIC BLUE»

Remediu ideal pentru curăţire, lustruire şi protecţie pentru lacurile noi şi puţin bătute de vînt. Cu
ajutorul cerii specială şi a altor preparate, ce fac parte din compoziţia lui, se obţine un lustru ideal
fără pete. Suprafaţa se prelucrează uşor şi fără eforturi cu ajutorul unei pielicele sau un burete
moale. Acest remediu este elaborat special pentru suprafeţele nanolăcuite moderne.
Codul comenzii: B 2000-10000

10 kg; B 2000-5000/5

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

B 2000 PROTECŢIA LACULUI «TOP GLANZ»

Concomitent curăţă, conservează şi protejează toate tipurile de acoperiri lăcuite. Nu acţionează
asupra sticlei, cauciucului şi mesei plastice. Prelucrînd suprafeţele în mod manual, se poate
obţine curăţire rapidă a suprafeţei fără utilizarea apei!

B 2000 LAPTE DE ŞLEFUIT fără Silicon

Codul comenzii: B 2031-5000 5 l
SCHLEIFMILCH ohne Silikon

Se aplică pentru şlefuirea şi lustruirea oricăror suprafeţe foarte bătute de vînt şi acoperite de
zgîrieturi, precum şi pentru acoperirea cu lac a porţiunilor nu prea mari ale caroseriei. Pentru
prelucrare se utilizează maşina de lustruit В 2000 Flex. Detaliile mici (mînerele automobilului,
moldingurile şi suprafeţele de colt) se prelucrează în mod manual.
Codul comenzii: B 2000-1000/4 1 kg

Programele pentru spălătoriile auto
şi curăţarea saloanelor
B 2000 ŞAMPON CU LUCIU BIOLOGIC PUR

GLANZ SHAMPOO BIO

Şampon auto de calitate înaltă, ce nu irită pielea şi acoperă suprafeţele lăcuite şi cromate cu un
strat hidrofug, protejîndu-l astfel de coroziune. Formează o străluciore lucioasă. După spălarea
automobilului cu ŞAMPON CU LUCIU B 2000 pentru obţinerea unei conservări îndelungate este
recomandabilă prelucrarea suprafeţei cu PROTECŢIE A SUPRAFEŢELOR LĂCUIRE B 2000.
Codul comenzii: B 2003-25000 25 l; B 2003-10000 10 l

B 2000 DETERGENT UNIVERSAL BIOLOGIC PUR

UNIVERSALREINIGER BIO

Detergent de înaltă eficienţă pentru curăţire grijulie a tuturor suprafeţelor din materiale artificiale
ale salonului.
Codul comenzii: B 2020-25000 25 l; B 2020-10000 10 l

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢAREA PANOULUI
DIN FAŢĂ A AUTOMOBILULUI

COCKPITREINIGER

Curăţă minunat şi împrospătează toate suprafeţele din materiale artificiale din salon. Previne
uscarea mesei plastice, făcîndu-l neted. Previne masa plastică colorată de ardere sub acţiunea
razelor solare. Oferă suprafeţei culoarea iniţială, protejînd-o de crăpături, în special în timpul
rece al anului. Are o acţiune protectoare contra crăpăturilor, în special în timpul rece al anului.
Are o acţiune de protecţie contra razelor ultraviolete. Pentru obţinerea unui efect mai mare
recomandăm de a prelucra preventiv suprafaţa cu DETERGENTUL DE CURĂŢARE UNIVERSAL
BIOLOGIC PUR В 2000.

Codul comenzii: B 2004-25000

25l; B 2004-10000

10 l

B 2000 LOŢIUNE PENTRU CURĂŢAREA PANOULUI DIN FAŢĂ
COCKPITREINIGER LOTION
A AUTOMOBILULUI

Curăţă minunat şi împrospătează toate suprafeţele din materiale artificiale din salon. Previne
uscarea mesei plastice, făcîndu-l neted. Previne masa plastică colorată de ardere sub acţiunea
razelor solare. Oferă suprafeţei culoarea iniţială, protejînd-o de crăpături, în special în timpul
rece al anului. Are o acţiune protectoare contra crăpăturilor, în special în timpul rece al anului.
Are o acţiune de protecţie contra razelor ultraviolete. Pentru obţinerea unui efect mai mare
recomandăm de a prelucra preventiv suprafaţa cu DETERGENTUL DE CURĂŢARE UNIVERSAL
BIOLOGIC PUR В 2000.

Codul comenzii: B 2004-10000/1

10 l

B 2000 SPUMĂ DE SPĂLAT PENTRU CĂPTUŞEALA SALONULUI
concentrată
POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat

Înlătură orice tip de pete vechi şi murdăria de pe căptuşeala şi covoraşele din automobil.
Păstrează culoarea originală, fără a lăsa pete murdare.
Codul comenzii: B 2007-25000

25l; B 2007-10000

B 2000 REMEDIU CONTRA MIROSULUI DE TUTUN

10 l

RAUCH EX

Acest remediu constă 100% din uleiuri eterice. Avînd o compoziţie chimică specială, el este
foarte economic în utilizare şi eficient pentru timp îndelungat. Înlătură mirosul de tutun rece şi
alte mirosuri neplăcute.
Codul comenzii: B 2014-020

B 2000 REMEDIU CONTRA MIROSURILOR

(1 ambalaj – 12buc.)
GERUCHS STOP

Acest remediu cu acţiune rapidă neutralizează excelent un spectru larg de mirosuri: tutun,
transpiraţie, animale etc.
Codul comenzii: B 2027-1000

1l

Program pentru instalaţiile de la
spălătoriile auto şi curăţarea
saloanelor
B 2000 LOŢIUNE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII

LEDER LOTION

Este destinat pentru curăţirea şi îngrijirea tuturor tipurilor de articole din piele, inclusiv Nappa,
Rindbox şi Boxcalf. Această loţiune face pielea moale şi plăcută la atingere, alimentînd-o şi cu
acţiune hidrofugă, împrospătînd culoarea.
Codul comenzii: B 2011-5000

5 kg

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢIREA MINUŢIOASĂ A MESEI
TIEFEN PFLEGER
PLASTICE ŞI A CAUCIUCULUI

Concomitent curăţă şi acoperă cu un strat de protecţie toate obiectele din masă plastică şi din
cauciuc din automobil Detergent hidrofug, împrospătează toate suprafeţele din masă plastică
şi cauciuc arse de soare, făcîndu-le elastice. Acest remediu pătrunde profund în material,
restituindu-i aspectul primar. Ese antistatic, respinge praful şi murdăria.
Codul comenzii: B 2016-200 200l; B 2016-25000 25l;B 2016-10000

10 l

B 2000 LOŢIUNE PENTRU CURĂŢIREA MINUŢIOASĂ A MESEI PLASTICE
TIEFEN PFLEGER LOTION
ŞI CAUCIUCULUI

Concomitent curăţă şi acoperă cu strat protector toate obiectele din masă plastică şi cauciuc
din automobil. Detergent hidrofug, împrospătează toate suprafeţele din masă plastică şi
cauciuc, făcîndu-le elastice. Această loţiune pătrunde profund în material, restituindu-i
culoarea primară. Este antistatic, respinge praful şi murdăria. Detergent ideal pentru curăţirea
de diverse polituri şi pete.
Codul comenzii: B 2016-10000/1

10 l

Program pentru curăţirea exterioară
a caroseriei

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢAREA PARBRIZURLOR
FENSTERKLAR

Curăţă rapid şi eficient geamurile de musculiţe, murdărie, nicotină, deşeurile gazelor de
eşapament, oferă o vizibilitate excelentă. Nu acţionează asupra materialelor artificiale, lac şi
cauciuc.
Codul comenzii: B 2019-25000 25 l; B 2019-10000 10 l

B 2000 CREMĂ PENTRU CURĂŢAREA PARBRIZELOR

FENSTERCREME

Detergent minunat pentru curăţirea minuţioasă a parbrizului, oglinzilor automobilului şi altor
suprafeţe din sticlă. Înlătură depunerile de rugină şi resturile cerii de conservare.
Codul comenzii: B 2019-10000/1 10 kg

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA INSECTELOR
INSEKTENENTFERNER

Înlătură rapid şi eficient resturile de insecte de pe sticlă, lac şi crom. Acest detergent este
foarte intens, însă are o acţiune grijulie faţă suprafaţa prelucrată. El poate fi utilizat şi diluat cu
apă în proporţie de 1:1.
Codul comenzii: B 2021-25000/1 25l; B 2021-10000

10 l

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢAREA DISCURILOR
FELGENREINIGER BIO

Curăţă rapid şi eficient toate discurile din oţel şi uşor fuzibile. Murdăria învechită şi praful de
frînare se înlătură uşor.
Codul comenzii: B 2006-25000

25 l; B 2006-10000

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢAREA SUPRAFEŢELOR
DIN CAUCIUC

10 l

GUMMIFRISCH

Detergent pentru curăţirea şi protecţia anvelopelor şi tuturor tipurilor de cauciuc.
Împrospătează suprafaţa.
Codul comenzii: B 2010-25000 25l; B 2010-10000

10 l

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNGRIJIREA ACOPERIŞULUI RABATABIL
CABRIOVERDECKREINIGER
AL CABRIOLETULUI

Curăţă minuţios acoperişul rabatabil, protejîndu-l de acţiuni externe. După curăţare, pentru o
conservare mai bună, prelucraţi acoperişul rabatabil cu DETERGENT B 2000 PENTRU
CURĂŢAREA MESEI PLASTICE ŞI A CAUCIUCULUI.
Codul comenzii: B 2030-10000

10 l

B 2000 DETERGENT SPECIAL PENTRU CURĂŢAREA SUPRAFEŢELOR
SPEZIAL LACKREINIGER
LĂCUITE

Este destinat pentru curăţarea intensă a lacurilor bătute puternic de vînt, dizolvă răşinile,
urmele de copaci, găinaţ, petele, precum şi murdăria puternică de păcură şi vopsea
anticorozivă. După curăţirea suprafeţei trebuie prelucrate cu Detergent В 2000 PROTECŢIA
ACOPERIRII CU LAC 1 sau 2.
Codul comenzii: B 2027-10000

10 l

Program pentru curăţirea exterioară
a caroseriei

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA BITUMULUI

TEERENTFERNER

Înlătură resturile de bitum de pe suprafeţele lăcuite şi din masă plastică.

Codul comenzii: B 2027-10000/1 10 l

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA CLEIULUI
KLEBSTOFFENTFERNER

Înlătură petele, resturile de clei şi cauciuc de pe suprafeţele din masă plastică.
Codul comenzii: B 2008-25000 25l; B 2008-10000 10 l

B 2000 CREION DIN SILICON cu aplicator din burete
SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator

Credion din silicon este un remediu, destinat special pentru îngrijirea şi protecţia gumelor şi
garniturilor în tot automobilul prin intermediul uleiului de silicon.
Creionul din silicon previne îngheţarea, uscarea şi crearea crăpăturilor pe garnituri.
Creionul este înzestrat cu un aplicator din burete şi dispozitiv contra scurgerii excesive, ce
oferă posibilitatea prelucrării optime.
Codul comenzii: Bestell-Nr.: B 2009-100

(1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 DETERGENT PENTRU SPĂLAREA SUPRAFEŢELOR CU ANTIGEL
pînă la -70oC
ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C, Konzentrat

Supliment de concentrare înaltă împotriva îngheţării geamurilor, ce acţionează în stare pură
până la temperatura de - 70oC. Este foarte economic în utilizare. Curăţă calitativ, fără a lăsa
urme. Iarna protejează contra îngheţului apa din rezervorul pentru spălarea parbrizului. Fără
gaze de seră.
Codul comenzii: B 2012-200

200 l; B 2012-25000

25 l; B 2012-10000 10 l

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA DEPUNERILOR DE RUGINĂ
FLUGROSTENTFERNER

Înlătură toată murdăria industrială şi apărută în cadrul transportării: stratul de rugină, praful de
pe suprafeţele lăcuite, cromate şi din aluminiu.
Codul comenzii: B 2026-25000 25 l

B 2000 GEL BIOLOGIC PENTRU CURĂŢAREA MOTORULUI
MOTORREINIGER BIO GEL

Curăţă eficient şi rapid toate piesele motorului, dizolvînd murdăria învechită provocată de ulei.
Acest detergent, fără uleiuri minerale, se foloseşte în stare rece pentru curăţarea motoarelor,
şasiului, fundului automobilului, fără a deteriora suprafaţa, acoperită de vopsea anticorozivă.
Se foloseşte de asemenea pentru curăţirea altor suprafeţe metalice murdare. Ecologic pur.
Codul comenzii: B 2023-200

200l ; B 2023-25000

25 l

B 2000 CONCENTRAT PENTRU CURĂŢARE PREVENTIVĂ
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Preparat ideal pentru înlăturarea insectelor, curăţirea prelatei, cabinelor camioanelor,
trailerelor, autobuzelor.
Codul comenzii: B 2021-200 200l; B 2021-25000

25 l

Program pentru staţiile de spălare
auto

B 2000 CONCENTRAT PENTRU CURĂŢIRE PREVENTIVĂ
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Este destinat pentru curăţirea preventivă a automobilelor în spălătoriile auto, înlăturarea
urmelor de insecte, curăţirea prelatelor, cabinelor camioanelor, trailerelor, autobuzelor.
Codul comenzii: B 2021-200 200l; B 2021-25000

25 l

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA STRATULUI DE RUGINĂ
FLUGROSTENTFERNER

Înlătură toată murdăria industrială şi apărută în cadrul transportării: stratul de rugină, praful de
pe suprafeţele lăcuite, cromate şi din aluminiu.
Codul comenzii: B 2026-25000 25 l

B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA INSECTELOR
INSEKTENENTFERNER

Înlătură rapid şi eficient resturile de insecte de pe geamuri, lac şi crom. Acest detergent are o
acţiune intensă, dar concomitent şi grijulie faţă de suprafaţa prelucrată. El poate utilizat şi
dizolvat în apă în proporţie de 1:1.
Codul comenzii: B 2021-25000/1 25l; B 2021-10000

B 2000 SPUMĂ DE SPĂLAT

10 l

AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN

Spumă parfumatp de concentrare înaltă pentru spălare preventivă minuţioasă a oricăror
automobile în instalaţiile spălătoriilor auto cu perii.
Codul comenzii: B 2034-200

B 2000 ŞAMPON CU LUCIU "EXTRA"

200l; B 2034-25000

25 l

GLANZ SHAMPOO EXTRA BIO

Concentrat de curăţire pentru curăţirea minuţioasă a oricăror tipuri de automobile. Se aplică cu
ajutorul pistoalelor de presiune înaltă, precum şi în instalaţiile de spălare cu perii. Nu înfundă
duzele instalaţiilor de spălare, previne formarea sărurilor, are miros plăcut.
Codul comenzii: B 2003-200 200l; B 2003-25000/1

B 2000 CEARĂ BIOLOGICĂ

25 l

QUICKWAX BIO

Ceară de concentrare înaltă cu luciu pentru uscare rapidă şi protecţie a suprafeţei lăcuite a
automobilelor. Se utilizează în instalaţiile de spălare cu perii cu presiune joasă şi înaltă. Este
destinat pentru orice tipuri de apă.

B 2000 CEARĂ BIOLOGICĂ MF

Codul comenzii: B 2033-25000 25 l
DRYER MF BIO

Ceară de concentrare înaltă pe bază vegetală, destinat pentru uscare, nu conţine uleiuri
minerale şi silicon.
Codul comenzii: B 2033-25000/1

B 2000 BOCK «HOT bio»

25 l

HOTWAX BIO

Detergent biologic pur pentru conservare de lungă durată, ce conţine componente de
productivitate înaltă pentru îngrijirea suprafeţelor lăcuite şi cromate.
Codul comenzii: B 2035-25000

25 l

Programul pentru instalaţiile
spălătoriilor auto

B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢIREA PERIILOR
REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN

Detergent pentru curăţirea activă şi concomitent grijulie a periilor din material artificial la
instalaţiile de spălare. Înlătură praful, resturile de ceară şi murdărie. Periile devin curate fără aşi pierde elasticitatea.
Codul comenzii: B 2024-25000

B 2000 FLOCK

25 l

FLOCK

Detergent destinat pentru concentrarea, legarea şu coaguralea deşeurilor chimice în sistemul
de canalizare. Biologic pur. Se utilizează în formă concentrată cu ajutorul pompei de dozare.
Codul comenzii: B 2028-20000

B 2000 SOLUŢIE DE SARE

25 l

SALZTABLETTEN

Este destinat pentru regenerarea şi înmuierea apei în instalaţiile spălătoriilor auto.
Codul comenzii: B 2028-25000

B 2000 PEROXID DE HIDROGEN

25 l

WASSERSTOFFPEROXID

Pentru înlăturarea chimică a microbilor în prepararea industrială a apei. Conţine perhidrol.
Codul comenzii: B 2029-25000/1

25 l

Program pentru evacuarea
mijloacelor de conservare

B 2000 DETERGENT PENTRU EVACUAREA MIJLOACELOR
DE CONSERVARE A AUTOMOBILELOR
NEUWAGEN ENTKONSERVIERER

Amestec concentrat fără miros, ce înlătură urmele de conservare a automobilelor noi cu
ajutorul apei fierbinţi. Este anticoozivă, nu acţionează asupra lacului şi mesei plastice. Nu
conţine emulgatori, hidrogent halogen şi aromatizatori.
Codul comenzii: B 2024-200

200 l; B 2024-25000

25 l

B 2000 DETERGENT PENTRU EVACUAREA CERII POLIMERICE
COPOLYMERENTWACHSER

Detergent pentru evacuarea cerii de pe automobilele noi. Acest concentrat se utilizează
împreună cu apa.
Codul comenzii: B 2025-25000

25 l

