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Die LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG

FIXATOR AL ACOPERIRILOR CU LAC
B 2000 GARANŢII:

AVANTAJELE B 2000 :

Substanţele active în fixatorul B 2000 sunt
ajustate cu ajutorul sinteticii acrilice şi HSO53 în
conformitate cu nivelul cel mai contemporan al
tehnicii. Utilizarea HSO53 este din punctul de
vedere tehnic cea mai dezvoltată şi durabilă
metodă de îngrijire protectoare a lacurilor, ce le
oferă lucirea profundă neatinsă până în prezent.

•este valabil pentru suprafeţele netede;
•nu sunt probleme la aplicarea pe suprafeţe (inclusiv şi pe
suprafeţele umede şi expuse la soare)
•pătrunderea profundă în pori
•curăţă cruţător de murdărie, insecte uscate, ceară şi pete
de rugină

FICATORUL LACULUI B 2000 este din acest
•curăţirea, netezirea, conservarea şi fixarea timp de o
motiv garantat cel mai inofensiv şi cel mai
singură operaţie de lucru
convenabil
remediu
pentru
prelucrarea
•înlocuieşte toţi detergenţii tradiţionali, poliesterii, ceara
suprafeţelor:
• acoperite cu orice tipuri de lac, cum ar fi, spre
exemplu, cu nitrolacuri, lacuri în baza răşinelor
artificiale, lacurile acrilice, precum şi cu lacuri
noi şi metalice, pentru reparaţii, pentru bărci şi
altele.

•asigură pentru timp îndelungat lustrul stabil la zgîrieturi,
pe care nu rămîn pete
•previne formarea ulterioară a ruginii în crăpături,
zgîrieturi şi adîncituri

•previne acţiunea agresivă, spre exemplu, a sării
• cu crom şi nichel, din alamă, din cupri, din
antigheţuş, gazelor de eşapament, depuneri de rugină,
aliaje de aluminiu.
praf, nisip, spălătorii auto pe noile suprafeţe acoperite cu
• din sticloplastic, polieter, ilexiglas, cauciuc, lac.
platbandă decorativă.

UTILIZAREA B 2000 :
• după spălarea maşinii aplicaţi detergentul într-un strat
subţire uniform cu ajutorul unei cîrpe din flanelă (nu
folosiţi vata) şi ştergeţi un pic
• cînd va deveni vizibil stratul transparent de praf, ştergeţi
puţin cu o cîrpă uscată - şi gata (nu necesită o poleire cu
un volum mare de muncă).
• în cazul murdăririi puternice (păcură uscată, resturi de
insecte), care va asigura o curăţire mai profundă
• pe suprafeţele cu lacul fără luciu, B 2000 trebuie frecat
mai intens în suprafaţa uscată
• necesitatea utilizării 2-3 ori pe an (foarte economic în
consum)
• nu se aplică pentru suprafeţele poroase (spre exemplu,
pentru barele de protecţie din masă plastică)
• 1000 ml de fixator pentru lac B 2000 este suficient
pentru 6-8 acoperiri complexe.
RECOMANDĂRI ULTERIOARE PENTRU
UTILIZAREA B 2000 :
Fixatorul pentru lac B 2000 curăţă, îngrijeşte şi protejează
de asemenea şi alte suprafeţe netede (în gospodăria
casnică, spre exemplu: email, rezopal, lemn cu alamă,
armatură cromată, inox, alama, sticloceramica, teracota,
oglinzi, plexiglaz, marmoră etc.)
B 2000-3000
B 2000-1000
B 2000-500
B 2000-300

3000
1000
500
300

ml cutie 06 buc.
ml cutie 20 buc.
ml cutie 24 buc.
ml cutie 24 buc.

Pentru îngrijirea barelor de protecţie din masă plastică vă
recomandăm loţiunea pentru curăţire profundă B 2000.

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Serie recunoscută
B 2000 GLANZ SHAMPOO
B 2000 ŞAMPON CU EFECT LUCIOS
Şampon foarte activ, ce nu irită pielea, acoperă cu grijă lacul de pe automobil şi
părţile cromate cu o peliculă hidrofugă, prevenind coroziunea. Acoperă
suprafaţa cu un strat de protecţie de grăsime.
В 2003-1000 1000 ml (1 ambalaj – 20 buc.)

B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT
B 2000 DETERGENT CU CONCENTRAŢIE ÎNALTĂ PENTRU
SPĂLAREA AUTOMOBILULUI
Şampon foarte activ, nu irită pielea, acoperă cu grijă lacul de pe automobile.
Superconcentratul В 2000 poate fi utilizat, diluîndu-l în proporţie de 1 : 50.
Folosindu-l împreună cu produsul B 2000 - mijloc pentru protecţia acoperirii cu
lac a automobilului, se poate obţine o conservare îndelungată a suprafeţei.
В 2003-01000 1000 ml (1 ambalaj – 20 buc.)

B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 DETERGENT PENTRU CURĂŢIREA DISCURILOR
cu pistol pulverizator.
Curăţă rapid şi eficient toate discurile din oţel şi uşor fuzibil. Murdăria învechită
şi praful de frînare se înlătură uşor.
В 2006-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 COCKPIT LOTION NEU
B 2000 LOŢIUNE NOUĂ PENTRU PANOUL AUTOMOBILULUI
Curăţă şi împrospătează extraordinar toate suprafeţele din materiale artificiale
în automobil. Previne uscarea masei plastice şi decolorarea lui sub acţiunea
soarelui. Împrospătează culorile, protejîndu-le contra crăpăturilor, în special în
timpul rece al anului. Are o protecţie ultravioletă.
В 2004-300 300 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION
B 2000 LOŢIUNE PENTRU CURĂŢIREA MINUŢIOASĂ A MASEI
PLASTICE ŞI CAUCIUCULUI
Concomitent curăţă şi acoperă cu un strat protector toate obiectele din masă plastică
din automobil. Detergent hidrofug, împrospătează toate suprafeţele decolorate, făcîndule elastice. Acest detergent pătrunde profund în material, restituindu-i aspectul iniţial.
В 2016-300 300 ml (1 ambalaj – 24 buc.)
В 2016-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Serie recunoscută
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator
B 2000 CREION DIN SILICON cu aplicator din burete
Creionul din silicon este un mijloc, destinat special pentru îngrijirea şi
protecţia inelelor din gumă şi garniturilor din întregul automobil prin
intermediul uleiului din silicon. Creionul din silicon previne îngheţarea,
uscarea şi crearea fisurilor în garnituri.
Creionul este înzestrat cu un aplicator din burete şi dispozitiv împotriva
scurgerii excesive, ce oferă posibilitatea pentru o prelucrare optimală.
В 2009-100 100 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL
B 2000 GEL BIOLOGIC PENTRU CURĂŢIREA MOTORULUI
Curăţă minuţios şi rapid întregul motor, dizolvînd murdăria de ulei învechită. Acest
detergent, liber de uleiuri minerale, se utilizează în stare rece pentru curăţirea
motoarelor, şasiului, fundului automobilului, fără a deteriora suprafaţa anticorozivă. De
asemenea se utilizează pentru curăţirea altor suprafeţe metalice murdare. Ecologic pur.
В 2023-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)
В 2023-1000 1000 ml (1 ambalaj – 20 buc.)

B 2000 KONTAKTSPRAY mit Mos2
B 2000 Spray de contact cu Моs2
Spray de contact lubrifiant previne rugina şi respinge apa. Ajută la pornirea
motorului, creînd contact electric. Înlătură scîrţîitul.
В 2005-300 300 ml (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 STARTHILFESPRAY
B 2000 SPRAY PENTRU CONECTAREA MOTORULUI
Este destinat pentru toate motoarele cu benzină, diesel şi cu două tacte. Graţie
ambalajului special la temperatura de până - 35оС este un mijloc eficient pentru
ajutor.
В 2009-280 300 ml (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 MARDER STOP
B 2000 REMEDIU CONTRA JDERILOR
Este un produs biologic pur, creat în baza componentelor amare, prevenind
astfel muşcarea de către jderi a cablurilor şi tuburilor. Cu ajutorul
aromatizatorilor speciali previne pătrunderea animalelor în secţia de motoare.
În cazul aplicării acestui remediu animalele nu se ating de detaliile prelucrate.
В 2005-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Serie recunoscută
B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR
B 2000 LICHID CU CONCENTRARE ÎNALTĂ PENTRU CURĂŢIREA
PARBRIZELOR 1 :200
Curăţă rapid, profund şi fără urme geamurile de muşte, silicon, ulei, praf,
grăsimi şi alte depuneri. Previne formarea depunerilor calcaroase, şi în acest
mod nu permite murdărirea duzelor pulverizatoarelor rezervoarelor de apă.
В 2014-250 250 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 FENSTERKLAR mit Sprühpistole
B 2000 PRODUS PENTRU CURĂŢIREA PARBRIZELOR
cu pistol pulverizator
Curăţă rapid şi fără urme geamurile de muşte, murdărie, nicotină, resturi de
gaze de eşapament, oferă o vizibilitate excelentă. Nu influienţează asupra
materialelor artificiale, lac şi cauciuc.
В 2019-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 ANTIBESCHLAG KLARSICHT
B 2000 REMEDIU PENTRU VIZIBILITATE CLARĂ FĂRĂ DEPUNERI
Previne formarea condensatului pe geamurile automobilului,
ochelari etc. De asemenea înlătură resturile de silicon, grăsimi şi
astfel garantează o vizibilitate excelentă, clară.
В 2015-100 100 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 REGENABWEISER
B 2000 REMEDIU PENTRU RESPINGEREA APEI
B 2000 Anti Rain la viteza automobilului mai mare de 40 km/h cu
ajutorul unei acoperiri foarte netede, ce nu reţine respinge în mod
aerodinamic picăturile de apă de pe parbriz. În cazul utilizării acestui
remediu veţi avea întotdeauna o vizibilitate clară şi liberă, deoarece
parbrizul va rămîne liber de ploaie, lapoviţă, murdărie şi insecte. Este
ideal pentru toate geamurile automobilului şi fare.

В 2010-100 100 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 INSEKTENREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNLĂTURAREA INSECTELOR
cu pistol pulverizator
Înlătură rapid şi fără probleme urmele şi resturile insectelor de pe lac, sticlă şi
crom. Acest remediu este foarte intensiv, însă are o atitudine grijulie faţă de
suprafaţa prelucrată.
В 2021-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Serie recunoscută
B 2000 UNIVERSALREINIGER
B 2000 DETERGENT UNIVERSAL
Detergent menajant fără adaosuri agresive posedă proprietăţi excelente de
curăţire la înlăturarea diverselor tipuri de murdărire pentru toate suprafeţele
interioare artificiale ale automobilului. Fiind biologic pur, poate fi utilizat de
asemenea în gospodăria casnică.
В 2020-1000 1000 ml (1 ambalaj – 20 buc.)

B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 SPUMĂ PENTRU CURĂŢIREA BANCHETELOR ŞI
SALONULUI
cu pistol pulverizator
Detergent pentru curăţirea profundă a tuturor articolelor din textile, precum şi a
covoarelor şi banchetelor în automobil. Poate fi utilizat în gospodăria casnică.
В 2007-500 500 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 LEDERPFLEGE LOTION
B 2000 LOŢIUNEA PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
Este destinat pentru curăţirea şi îngrijirea tuturor articolelor din piele, inclusiv
Nappa, Rindbox şi Boxcalf. Această loţiune face pielea moale şi plăcută la
atingere, impregnîng-o, cu acţiune hidrofugă, împrospătînd culoarea.
В 2011-300 300 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 RAUCH EX
B 2000 REMEDIU ÎMPOTRIVA MIROSULUI DE TUTUN
Acest remediu constă 100% din uleiuri eterice. Printr-un amestec special el
este foarte economic în utilizare şi eficient pe termen lung. Înlătură mirosul
de tutun rece şi alte mirosuri neplăcute.
В 2014-020 20 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER
B 2000 DETERGENT PENTRU ÎNGRIJIREA ACOPERIŞULUI
RABATABIL A CABRIOLETEI
Curăţă minuţios acoperişul rabatabil. După curăţire pentru o conservare mai
bună prelucraţi acoperişul cu loţiune B 2000 pentru curăţirea maselor plastice
şi cauciucului.

В 2030-300 300 ml (1 ambalaj – 24 buc.)

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Accesorii necesare pentru lucrul
practic

B 2000 MICROFASERTUCH für Scheiben
B 2000 ŢESĂTURĂ CU MICROFIBRE PENTRU
SUPRAFEŢELE DIN STICLĂ
Este ideală pentru curăţirea şi îngrijirea tuturor suprafeţele din sticlă
(sticlele automobilului, oglinzile etc.). Curăţă calitativ cu ajutorul
microfibrelor.
Ambalaj din celofan. В 2017-029 2 buc. (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 MICROFASERTUCH für alle Lacke
B 2000 ŢESĂTURĂ CU MICROFIBRE PENTRU TOATE
TIPURILE DE LAC
Este destinată pentru îngrijirea cotidiană a suprafeţelor acoperite cu
lac.
Ambalaj din celofan. В 2017-028 2 buc. (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 POLIERTUCH
B 2000 ŢESĂTURĂ DE LUSTRUIT
Este ideală pentru îngrijirea şi lustruirea automobilelor.

Ambalaj din celofan. В 2017-024 1 buc. (1 ambalaj – 24 buc.)
2 în set В 2017-030 2 buc. (1 ambalaj - 24 buc.)

B 2000 AUTOPFLEGETUCH
B 2000 ŢESĂTURĂ PENTRU ÎNGRIJIREA AUTOMOBILULUI
Este ideală pentru curăţirea şi ştergerea automobilului după fiecare
spălare. Poate fi utilizată în gospodăria casnică pentru curăţirea sticlei,
teracotei, mobilei etc. Absoarbe bine apa, nu lasă fibre, şi rămîne
permanent moale. Se spală în apă la temperatura pînă la 95°C.
Ambalaj din celofan. В 2017-027 1 buc. (1 ambalaj – 24 buc.)

Detergenţi pentru îngrijirea
automobilului
Accesorii necesare pentru lucrul
practic

B 2000 FENSTERLEDER 1A Qualität
B 2000 ŢESĂTURĂ DIN PIELE DE CALITATE ÎNALTĂ
PENTRU ÎNGRIJIREA GEAMURILOR
Piele adevărată pentru automobilul iubit. Piele naturală de oaie. După
folosirea îndelungată se spală în apă cu săpun.
Ambalaj din celofan. В 2017-026 1 buc. (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 AUTOSCHWAMM
B 2000 AUTOBURETE mare
Este ideală pentru spălarea manuală grijulie a automobilului.
Se spală bine.

Ambalaj din celofan В 2000 AUTOSCHWAMM (1 ambalaj – 12 buc.)

B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2seitig, SB verpackt
B 2000 BURETE ÎMPOTRIVA INSECTELOR BILATERALĂ.
Ambalaj din celofan.
Serveşte pentru înlăturarea insectelor de pe geamuri. În cazul folosirii
împreună cu REMEDIUL B 2000 PENTRU PROTECŢIA
ACOPERIRII DE LAC A AUTOMOBILULUI înlătură grijuliu de pe
suprafaţă petele vechi de bitum, rugină, resturile uscate de insecte.
Ambalaj din celofan В 2018-024 1 buc. (1 ambalaj – 24 buc.)

B 2000 LEDERSCHWAMM
B 2000 BURETE DIN PIELE. Ambalaj din celofan
Acoperită cu piele naturală pentru îngrijirea geamurilor, antistatică.
Pentru prelucrarea acoperirilor din sticlă în gospodăria casnică,
automobilelor, bărcilor etc. Este ideală pentru prelucrarea
geamurilor asudate.
Ambalaj din celofan В 2018-025 1 buc. (1 ambalaj – 24 buc.)

