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AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie laku.
B 2000 OCHRANA A KONZERVÁCIA LAKU 1

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1

Pre nové a ľahko zvetrané laky. Je vhodný pre všetky druhy lakov ako: nitrolaky, laky
akrylové, laky z umelej živice, metalizované a lodné laky. Čistí, vyhladzuje, konzervuje a
uzatvára póry, čím zabezpečuje dlhodobú ochranu a lesk laku. Nanášame ručne,
excentrickým leštiacim zariadením B 2000 Polishmaster, alebo uhlovou brúskou FLEX.
Obj. číslo: B 2000-25000/1 25 kg; B 2000-10000/1 10 kg

B 2000 OCHRANA A KONZERVÁCIA LAKU 2

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2

Pre staré, silno znečistené a silno zvetrané laky. Je vhodný pre všetky druhy lakov ako:
nitrolaky, laky akrylové, laky z umelej živice, metalizované a lodné laky. Čistí do hĺbky pórov
silné znečistenia ako: decht, sadza, hmyz, hrdza, odumreté pigmenty farby a zbytky vosku.
O dstraňuje a vyhladzuje aj škrabance z umývacej linky.
Nanášame B 2000 Uhlovou brúskou Flex s nastavenými otáčkami na 1900. Intenzávnejší
lesk dosiahneme následným použitím produktu B 2000 Long Life- Dlhodobá ochrana laku. U
silno doškriabaných a zvetraných lakov použijeme B 2000 Brúsiace mlieko, alebo B 2000
Akrylovú pastu.
Obj. číslo: B 2000-25000/2 25 kg; B 2000-10000/2 10 kg

B 2000 AKRYLOVÝ KRÉM plus OCHRANA A KONZERVÁCIA LAKU 3
B 2000 AKRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3

Najmä pre staré, pórovité,a matné laky. Čistí, vyhladzuje, leští a konzervuje a zabezpečuje
dlhodobú ochranu a konzerváciu laku.
Nanášame uhlovou brúskou FLEX s redukovanými otáčkami. Na docielenie výnimočného
lesku použijeme následne produkt B 2000 LONG LIFE.
Obj. číslo: B 2000-10000/3 10 kg; B 2000-5000/3 5 kg

B 2000 DLHODOBÁ OCHRANA LAKU

B 2000 LONG LIFE

Chráni lak nového vozidla. Ideálny predovšetkým u tmavých a metalizovaných lakov.
Odstráni šedé povlaky po šampónovaní vozidla, vytvorí aktívnu a trvanlivú ochrannú vrstvu,
chráni lak pred odermi v umývacích linkách, zanecháva brilantný lesk, pri nanesení
odstraňuje eventuálne zbytky ochranného vosku. Nanášame ručne, alebo excentrickým
leštiacim zariadením B 2000 Polishmaster.
Obj. číslo: B 2032-25000 25 kg
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AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie laku.
B 2000 OCHRANA LAKU MODRÉ KÚZLO

B 2000 LACKSCHUTZ MAGIC BLUE

Vyvinutý špeciálne pre novú generáciu nano partiklových lakov. Je ideálny na čistenie,
polírovanie a ochranu nových a ľahko zvetraných lakov. Zaručuje dlhodobú ochranu, vysoký
lesk bez hologramov, hlavne u tmavých lakov a dokonalé vyhľadenie povrchu. Nanášame
ručne alebo B 2000 Uhlovou brúskou Flex s nastavenými otáčkami do 1500. U silno
zvetraných lakov použijeme najskôr B 2000 Ochrana laku 2 alebo B 2000 Ochrana laku 3.
Obj. číslo: B 2000-25000/5

25 kg; B 2000-10000/5

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

B 2000 PRÍPRAVOK NA MATNÉ LAKY

B 2000 MATTLACKPFLEGE

Nové čistenie a ošetrnie pre všetky matné laky a fólie. Má veľmi dobrú čistiacu silu a odstráni
veľa nečistôt ako aj väčšinu olejov a tukov ktoré spôsobujú lesk. Matné laky ako aj fólie sú
vodoodpudzujúce. Efekt čistenia spočíva v odstránení nečistôt poškodzujúcich povrch a
obnovení ochrannej vrstvy materiálu, bez toho aby sa na lak/fóliu nanášali látky spôsobujúce
lesk.
Obj. číslo: B 2000-matt

B 2000 TOP LESK

10 litrov

B 2000 TOP GLANZ VERSIEGELUNG

Čistič laku bez vody je ideálny pre všetky druhy lakov ako: nitrolaky, akrylové laky, laky z
umelej živice, metalizované a lodné laky. Čistí, leští, vyhladzuje a konzervuje v jednom
pracovnom postupe. Rozprašovačom nastriekame, krátko necháme pôsobiť a následne
zotrieme B 2000 leštiacou tkaninou a B 2000 mikrovláknovou tkaninou preleštíme.
Obj. číslo: B 2031-25000 /1 25 litrov; B 2031-10000 /1 10 litrov

B 2000 BRÚSNE MLIEKO bez silikónu

B 2000 SCHLEIFMILCH ohne Silikon

Na polírovanie a brúsenie silne zvetraných a poškrabaných lakov. Môže sa použiť aj pri
malých opravách laku. Používa sa len lokálne. Nanáša sa B 2000 Uhlovou brúskou Flex,
alebo ručne na hranách, pri kľučkách a ozdobných lištách.
Obj. číslo: B 2000-5000/4

B 2000 BRÚSNA PASTA EXTRÉM

5 kg; B 2000-1000/4

1 kg

B 2000 SCHLEIFPASTE EXTREM

Na efektívnejšie a rýchlejšie odstránenie všetkých škrabancov na originálnych ako aj
opravovaných lakoch. Obsahuje nové, inovatívne leštiaco-brúsiace komponenty, ktoré
umožňujú vyšší leštiaci výkon pri oveľa lepšej kvalite povrchu. Inovatívne olejovo-mazadlové
zložky zaručujú vysoký lesk. Brúsna pasta extrém zostáva dlho spracovateľná a nechá sa
jednoducho a kompletne zotrieť.
Obj. číslo.: B 2000-500/4 0,5 kg

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie laku.

B 2000 ČISTIACA FORMOVATEĽNÁ HMOTA

B 2000 REINIGUNGSKNETE

Na profesionálne odstránenie nečistôt ako: jemná poletová hrdza, zvyšky hmyzu, živica,
decht, atď...
Možno ju použiť na všetky hladké plochy.
Obj. číslo: B 2000-Knete 200g

B 2000 ŠAMPÓN VYSOKÝ LESK BIO – koncentrát

B 2000 GLANZ SHAMPOO BIO

Je vysokoaktívny autošampón s ochranou laku, zanechávajúci vysoký lesk. Lak a chróm
pokryje ochranným filmom odpudzujúcim vodu, a tým oddiali vznik korózie.
Pri následnom použití produktu B 2000 Ochrana laku je dlhá ochrana a konzervácia laku
zaručená. Dodáva sa vo forme koncentrátu.
Obj. číslo: B 2003-25000 25 litrov; B 2003-10000 10 litrov

B 2000 AKTÍVNA PENA BIO PRE MANUÁLNE SPRACOVANIE
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR MANUELLE REINIGUNG

Je vysoko koncentrovaná parfémovaná pena pre dôkladné ručné očistenie každého typu

vozidla s pomocou vysokotlakového čističa. Vytvorí na vozidle hustú, silne čistiacu vrstvu
peny. Príjemne vonia a zabraňuje vápenateniu.

Obj. číslo: B 2034-25000/1 25 litrov; B 2034-200 200 litrov
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AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie interiéru vozidla.
B 2000 UNIVERSÁLNY ČISTIČ BIO- koncentrát

B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO

Je vďaka svojej účinnej čistiacej sile vhodný na odstránenie všetkých druhov nečistôt v
automobile. Možno ho použiť na plastové diely, čalúnenie dverí, textilné sedadlá, poťah
strechy. Nečistotu odstraňuje rýchlo a efektívne. Možno ho použiť aj na očistenie plastových
nárazníkov, ktoré musíme následne ošetriť produktom B 2000 TIEFENPFLEGER. Nanášame
špongiou alebo handričkou na znečistené miesta a čistou vlhkou tkaninou vyutierame.
Obj. číslo: B 2020-25000 25 litrov; B 2020-10000 10 litrov

B 2000 ČISTIČ KOKPITU

B 2000 COCKPITREINIGER

Je vhodný na oživenie a ošetrenie materiálu a farby všetkých plastových častí vo vnútri
vozidla, ako je strešné a bočné obloženie, palubná doska. Pred použitím B 2000 Čistič kokpitu
vyčistiť všetky povrchy produktom B 2000 Univerzálny čistič.
Obj. číslo: B 2004-25000

B 2000 ČISTIČ KOKPITU – mlieko

25 litrov; B 2004-10000

10 litrov

B 2000 COCKPITREINIGER LOTION

Je ideálny prostriedok na oživenie farby všetkých dielov z plastu vo vozidle, ako je strešné a
bočné obloženie, palubná doska. Pred použitím B 2000 Čistič kokpitu vyčistiť všetky povrchy
produktom B 2000 Univerzálny čistič.
Obj. číslo: B 2004-10000/1

B 2000 ČISTIČ ČALÚNENIA BIO – koncentrát

10 litrov

B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER BIO

Odstraňuje všetky silné znečistenia a fľaky z podlahovej krytiny a textílií. Je vhodný aj pre
použitie v strojných tepovačoch. Nezanecháva špinavé obruby a nerozpúšťa farby.
Obj. číslo: B 2007-25000

B 2000 TORNÁDO POWER MIX

25 litrov; B 2007-10000

10 litrov

B 2000 TORNADO POWER MIX

Je špeciálny čistiaci koncentrát, vyvinutý pre prácu s čistiacou pištolou poháňanou tlakom
vzduchu bez zápachu. Čistí s plnou silou ale šetrne. Nezanecháva žiadnu nepríjemne
zapáchajúcu hmlu, tým pádom nedráždi dýchacie cesty. Neobsahuje TENZIDY ani
ROZPÚŠŤADLÁ.
Obj. číslo: B 2015-10000

B 2000 STOP CIGARETOVÉMU PACHU

10 litrov

B 2000 RAUCH EX

Je zložený zo 100% éterických olejov. Ich vyáženou kombináciou je veľmi výdatný a dlho
pretrvávajúci.Pôsobí na neutralizáciu predovšetkým studeného cigaretového pachu, ale aj
iných nepríjemných zápachov vo vozidle.
Obj. číslo: B 2014-020

v kartóne 12 ks

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie interiéru vozidla.
B 2000 NEUTRALIZÁTOR PACHOV

B 2000 GERUCHS STOP

V praktickej pracovnej fľaši s profesionálnou rozprašovacou pištoľou. Vysoko účinne
neutralizuje pachy ako pach potu, psí a mačací pach, cigaretový dym.
Obj. číslo: B 2027-1000 1 liter

B 2000 ČISTIČ KOŽE

B 2000 LEDER LOTION

Na čistenie a ošetrovanie sedadiel vozidla z kože ako je nappa a boxcalf. Pôsobí
vodoodpudivo, po aplikácii je koža vyčistená, opäť príjemne mäkká s jasnou farbou. Vhodný
na kožené sedadlá vozidla ako aj na bundy, nohavice, sukne, kabáty, motocyklové kombinézy,
kožený nábytok, tašky a topánky
Obj. číslo: B 2011-5000

5 kg

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie exteriéru vozidla.
B 2000 ČISTIČ OKIEN

B 2000 FENSTERKLAR

Čistí dôkladne a bez bez šmúh autosklá od silikónu, zvyškov konzervačných voskov,
nikotínového povlaku, prachu, mastnoty a hmyzu. Poskytuje jasný výhľad a nepoškodzuje lak,
gumové ani plastové časti.
Obj. číslo: B 2019-25000 25 litrov; B 2019-10000 10 litrov

B 2000 KRÉM NA ČISTENIE OKIEN

B 2000 FENSTERCREME

Čistí rýchlo a dôkladne autosklá od zvyškov konzervačných voskov.
Obj. číslo: B 2019-10000/1 10 kg

B 2000 ČISTIČ ZVYŠKOV HMYZU

B 2000 INSEKTENENTFERNER

B 2000 Čistič hmyzu odstraňuje rýchlo, šetrne a bez námahy zvyšky hmyzu z laku, skla a
chrómu. Je možné ho riediť vodou v pomere 1 :1.
Obj. číslo: B 2021-25000/1

25 litrov; B 2021-10000

10 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie exteriéru vozidla.
B 2000 ČISTIČ RÁFOV BIO

B 2000 FELGENREINIGER BIO

Odstraňuje rýchlo a dôkladne agresívne odery z brzdového obloženia a olejové usadeniny. Je
určený na čistenie ráfov z ocele a ľahkých zliatin. S príjemnou mandlovou vôňou.
Obj. číslo: B 2006-25000

B 2000 ČISTIČ PLASTOV A GUMY

25 litrov; B 2006-10000

10 litrov

B 2000 TIEFEN PFLEGER

Ošetruje a osviežuje všetky vyblednuté povrchy z plastu a gumy, ako umelá koža, neumatiky,
gumové tesnenia, vynilové strechy, spoilery a nárazníky z plastu. Na povrchu chránenej plochy
vytvára vrstvu ktorá je antistatická, vodoodpudivá a odolná proti usadzovaniu prachu. Je
ideálny aj na odstránenie zvyškov politúry.
Obj. číslo: B 2016-25000

B 2000 ČISTIČ PLASTOV A GUMY – mlieko

25 litrov; B 2016-200Lt.

200 litrov

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION

Ošetruje a osviežuje všetky vyblednuté povrchy z plastu a gumy, ako umelá koža, neumatiky,
gumové tesnenia, vynilové strechy, spoilery a nárazníky z plastu. Na povrchu chránenej plochy
vytvára vrstvu ktorá je antistatická, vodoodpudivá a odolná proti usadzovaniu prachu. Je
ideálny aj na odstránenie zvyškov politúry.
Obj. číslo: B 2016-10000/1

B 2000 ČISTIČ GUMY

10 litrov

B 2000 GUMMIFRISCH

Je jemný prostriedok, neobsahujúci silikón, na čistenie o ošetrenie gumených rohoží a
všetkých dielov z gumy napr. gumových tesnení, pedálov, volantu,.. .
Čistí, ošetruje a osviežuje všetky diely z gumy a plastu vozidla, dodáva im sviežosť a matne
lesklý povrch.
Obj. číslo: B 2010-25000

B 2000 INTENZÍVNY ČISTIČ PNEUMATÍK

25 litrov; B 2010-10000

10 litrov

B 2000 REIFEN INTENSIV PFLEGE

Je špeciálny ptrostriedok na čistenie a intenzívne oživenie farby a lesku pneumatík ako aj
striech kabrioletov z umelej hmoty s dlhodobým účinkom. Čistí, chráni, ošetruje a osviežuje
gumu pneumatík a dodáva ich povrchu svieži lesk novosti.
Obj. číslo: B 2010-25000/1

B 2000 ČISTIČ STRIECH KABRIOLETOV

25 litrov

B 2000 CABRIOVERDECKREINIGER

Dôkladne čistí všetky druhy striech kabrioletov.
Pre lepšiu konzerváciu po vyčistení odporúčame použiť mlieko B 2000 Tiefenpfleger-Čistič
plastov a gumy.
Obj. číslo: B 2030-10000

10 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie exteriéru vozidla.
B 2000 ŠPECIÁLNA IMPREGNÁCIA pre textilné strechy kabrioletov
B 2000 SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer

Impregnuje strechy kabrioletov na dlhý čas.

Obj. číslo: B 2017-1000

B 2000 ŠPECIÁLNY ČISTIČ LAKU

1 liter

B 2000 SPEZIAL LACKREINIGER

Intenzívny čistič pre silno zvetrané laky. Dôkladne uvoľňuje a odstraňuje z laku silné
znečistenia ako: stromovej živice, vtáčieho trusu, hmyzu, zvyškov voskov, asfaltu, dechtu ako aj
od špiny podvozku. Následne odporúčame použiť B 2000 Ochrana laku 1 alebo B 2000
Ochrana laku 2.
Obj. číslo: B 2027-10000

B 2000 ČISTIČ ASFALTU Z LAKU A PLASTU

10 litrov

B 2000 TEERENTFERNER

Čistí dôkladne asfaltové znečistenia z laku a dielov z plastu.
Obj. číslo: B 2027-10000/1 10 litrov

B 2000 ČISTIČ ZVYŠKOV LEPIDLA Z LAKU, SKLA A PLASTU
B 2000 KLEBSTOFFENTFERNER

Odstraňuje zvyšky lepidla z reklamných nálepiek.
Obj. číslo: B 2008-25000 25 litrov; B 2008-10000 10 litrov

B 2000 ČISTIČ POLETOVEJ HRDZE

B 2000 FLUGROSTENTFERNER

Odstraňuje priemyselné znečistenie a znečistenie z transportu. Čistí poletovú hrdzu a kovový
prach z laku, chrómu a hliníka. Tieto znečistenia sú použitím bežného šampónu
neodstraniteľné. Neobsahuje kyseliny a nepoškodzuje gumové diely.
Obj. číslo: B 2026-25000 25 litrov

B 2000 ČISTIČ MOTORA BIO GÉL

B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL

Je vhodný na čistenie motora, podvozku a všetkých znečistených kovových častí. Neobsahuje
rozpúšťadlá na uhľovodíkovej báze, halogenované uhľovodíky a fosforečnany. Je antikorózny a
nepoškodzuje gumu, brzdové obloženia, chróm ani lak.
Obj. číslo: B 2023-200 ltr. 200 litrov; B 2023-25000

25 litrov

B 2000 KONCENTROVANÝ ČISTIČ na PREDČISTENIE
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Používa sa na predčistenie ojazdených vozidiel pred ošetrením. Na predčistenie vozových
plachiet, nadstavby nákladných automobilov, kampingových vozidiel, autobusov, lietadiel.
Nezriedený sa môže použiť aj priamo do vysokotlakovej čističky.
Obj. číslo: B 2021-200Lt.

200 litrov; B 2021-25000

25 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre čistenie a ošetrenie exteriéru vozidla.
B 2000 ČISTIČ PRIEMYSELNÉHO ZNEČISTENIA
B 2000 REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN

Určený k špeciálnemu čisteniu priemyselného znečistenia vozidiel, lodí, strojov, atď. zo
vzduchu.
Odstráni všetky priemyslené nečistoty na laku, skle a ráfoch.
Obj. Číslo: B 2029-25000

25 litrov

B 2000 SILIKÓNOVÁ TUŽKA so špongiovým apllikátorom
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplkator

Obsahuje špecálne zloženie katalyzátorov na ošetrenie a ochranu materiálu so silikónovým
olejom, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre gumové tesnenia automobilu. Zabraňuje ich
vysušeniu, drobeniu, lámaniu a zmrazeniu. Špongiový aplikátor umožňuje optimálne a
precízne nanášanie.
Obj. číslo: B 2009-100

B 2000 STOP NÁMRAZE! s rozprašovačom

24 ks.

B 2000 EIS STOP

Účinne zabraňuje tvoreniu námrazy na skle vozidla.
Zoškrabávanie ľadu skoro ráno, po práci alebo po víkende už nie je potrebné. Je ekologicky
nezávadný.
Obj. číslo: B 2009-10000

10 litrov

B 2000 NEMRZNÚCA ZMES BIO koncentrát do –70°C
B 2000 ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C

Tento vysoko koncentrovaný dodatok do ostrekovačov je nezriedený, účinný proti zamŕzaniu
trysiek do teploty -70°C. Čistí spoľahlivo, bez tvorenia šmúh a v ostrekovacom zariadení
zabraňuje zamrznutiu vody. Nespadá do regulation for combustible liquids VbF.
Obj. číslo: B 2012-200 ltr. 200 litrov; B 2012-25000
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25 litrov; B 2012-10000 10 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre odkonzervovanie.
B 2000 PROSTRIEDOK NA ODKONZERVOVANIE NOVÝCH VOZIDIEL
B 2000 NEUWAGEN ENTKONSERVIERER

Je alifatická rozpúšťadlová zmes na odkonzervaovanie nových vozidiel. Neobsahuje
emulgátory, aromatické uhľovodíky ani halogénové uhľovodíky. Na kovoch a plaste nepôsobí
korózne. Nanáša sa vysokotlakovým prístrojom s prívodom horúcej vody.
Obj. číslo: B 2024-200 ltr. 200 litrov; B 2024-25000/1

B 2000 COPOLYMÉROVÝ ODSTRAŇOVAČ VOSKU

25 litrov

B 2000 COPOLYMERENTWACHSER

Na odstránenie copolymérového vosku u nových vozidiel. ošetrenie a oživenie farby kolies,
gumových tesnení a gumových rohoží. Je to koncentrát, ktorý sa používa s vodou.
Obj. číslo: B 2025-25000

1000

25 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre umývacie linky.
B 2000 AKTÍVNA PENA BIO- koncentrát

B 2000 AKTIVSCHAUM BIO

Je vysokokoncentrovaná, príjemne parfémovaná, aktívna pena pre dôkladné predčistenie
každého typu vozidla v umývacej linke. Pokryje vozidlo vysokoaktívnou, hustou vrstvou peny.
Udržiava kefy linky čisté a zabraňuje ich vápenateniu.
Koncentrácia 0,2 - 1%.
Obj. číslo: B 2034-200Lt.

B 2000 ŠAMPÓN-VYSOKÝ LESK EXTRA BIO

200 litrov ; B 2034-25000

25 litrov

B 2000 GLANZ SHAMPOO EXTRA BIO

Je biologicky odbúrateľný, vysokoaktívny čistiaci koncentrát pre dôkladné umytie všetkých
typov vozidiel vo všetkých druhoch umývacích liniek, zanechávajúci vysoký lesk. Lak a chróm
pokryje ochranným filmom odpudzujúcim vodu, a tým oddiali vznik korózie a preventívne
pôsobí proti usádzaniu mastnoty.
Koncentrát na dôkladné umytie a odmastenie vozidla s príjemnou vôňou. Kefy umývacej linky
drží čisté a zabraňuje ich vápenateniu.
Obj. číslo: B 2003-200/1

200 litrov; B 2003-25000/1

B 2000 VOSK-LESK BIO

25 litrov

B 2000 QUICKWAX BIO

Vysokokoncetrovaný produkt : studený vosk s vysokým leskom na rýchle usušenie a ochranu
vozidla v umývacej linke. Účinkuje spoľahlivo pri akejkoľvek tvrdosti vody.
Používa sa v koncentrácii do 1:10- podľa umývacej linky.
Obj. číslo: B 2033-25000

B 2000 RASTLINNÝ VOSK-koncentrát

25 litrov

B 2000 DRYER MF BIO

Vysokokoncentrovaný rastlinný vosk na rýchle usušenie vozidla v umývacej linke.
Neobsahuje silikón ani minerálne oleje. Optimálne usušenie pri 7-8 ml.

Obj. číslo: B 2033-25000/1

B 2000 HORÚCI VOSK BIO

25 litrov

B 2000 HOTWAX BIO

Je konzervačný prostriedok s vysokohodnotnými ošetrovacími komponentami pre dlhodobú
ochranu laku a chrómových častí voidla. Používa sa v automatických umývacích linkách v
pomere 1 : 10.
Obj. číslo: B 2035-25000

25 litrov

B 2000 KONCENTROVAÝ ČISTIČ na PREDČISTENIE- koncentrát
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG

Je určený na predčistenie vozidiel v umývacích linkách. Používa sa na odstránenie hmyzu a
predčistenie vozových plachiet, nadstavby nákladných automobilov, kampingových vozidiel,
autobusov, lietadiel. Používa sa v koncentrácii 1:1 do 1:10.
Obj. číslo: B 2021-200Lt.

200 litrov B 2021-25000

25 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre umývacie linky.
B 2000 TORNÁDO POWER MIX

B 2000 TORNADO POWER MIX

Je špeciálny čistiaci koncentrát, vyvinutý pre prácu s čistiacou pištolou poháňanou tlakom
vzduchu bez zápachu. Čistí s plnou silou ale šetrne. Nezanecháva žiadnu nepríjemne
zapáchajúcu hmlu, tým pádom nedráždi dýchacie cesty. Neobsahuje TENZIDY ani
ROZPÚŠŤADLÁ.
Obj. číslo: B 2015-10000

B 2000 ČISTIČ DLAŽBY

10 litrov

B 2000 FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE

Je špeciálne vyvinutý na čistenie obkladačiek v umývacej linke a pracoviska dielne. Udržiava
obkladačky umývacej linky čisté, zabraňuje usadzovaniu vápna z vody a má príjemnú vôňu.
Bestell-Nr.: B 2028-10000

10 Liter

B 2000 INTENZÍVNY ČISTIČ PODLAHY DIELNE
B 2000 INTENSIVREINIGER FÜR WERKSTATTBODEN

Na efektívne čistenie podlahy dielne, protihlukových stien, stien tunelov, atď. Je vysoko
koncentrovaný alkalický priemyselný čistaci prostriedok, ktorý efektívne a bez nutnosti
mechanického čistenie kefou alebo kartáčom odstráni znečistenie dopravnej prevádzky,
olejnaté znečistenie, mastnotu, sadze, atď. Výborne sa hodí na strojové čistenie podlahy
dielne.
Bestell-Nr.: B 2031-25000

B 2000 ČISTIČ KIEF AUTOUMYVÁRKY

25 Liter

B 2000 REINIGER für WASCHSTRASSENBÜRSTEN

Vysokoaktívny ale ochranný čistiaci prostriedok pre kefy. Odstraňuje zvyšky voskov, nečistoty
a prach. Kefy linky budú dôkladne vyčistené a zostávajú pružné. Odporúčame vykonať
čistenie kief linky 1 x do týždňa.
Obj. číslo: B 2024-25000

B 2000 ČISTIČ ZVYŠKOV HMYZU

25 litrov

B 2000 INSEKTENENTFERNER

B 2000 Čistič hmyzu odstraňuje rýchlo, šetrne a bez námahy zvyšky hmyzu z laku, skla a
chrómu. Je možné ho riediť vodou v pomere 1 :1.
Obj. číslo: B 2021-25000/1

B 2000 ČISTIČ POLETOVEJ HRDZE

25 litrov; B 2021-10000

10 litrov

B 2000 FLUGROSTENTFERNER

Odstraňuje priemyselné znečistenie a znečistenie z transportu. Čistí poletovú hrdzu a kovový
prach z laku, chrómu a hliníka. Tieto znečistenia sú použitím bežného šampónu
neodstraniteľné. Neobsahuje kyseliny a nepoškodzuje gumové diely.

Obj. číslo: B 2026-25000 25 litrov

AUTOKOZMETIKA
Program pre umývacie linky.
B 2000 ČISTIČ RÁFOV

B 2000 FELGENREINIGER

Odstraňuje rýchlo a dôkladne agresívne odery z brzdového obloženia a olejové usadeniny. Je
určený na čistenie ráfov z ocele a ľahkých zliatin.
Obj. číslo: B 2006-25000

25 litrov; B 2006-10000

B 2000 VIAZAČ FLOCK

10 litrov

B 2000 FLOCK

Prostriedok na viazanie látok v čističke odpadových vôd. Je biologicky odbúrateľný.
Obj. číslo: B 2028-20000

B 2000 SOĽNÉ TABLETY

25 litrov

B 2000 SALZTABLETTEN

Regeneračná soľ na úpravu vody je vyrobená z čistej varnej soli. Upravuje tvrdosť vody v
umývacej linke.
Obj. číslo: B 2028-25000

B 2000 PEROXID VODÍKA

25 kg

B 2000 WASSERSTOFFPEROXID

Na chemickú desinfekciu pri úprave vody. Obsahuje Perhydrol.
Obj. číslo: B 2029-25000/1
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