


Since 1975, over 40 years ago, three generations of the same family have followed the founder 
Aldo Turcatel’s passion for cars and racing. A passion that has become a business in the automotive 
cleaning, care and maintenance sector and has expanded from engines to entire cars, from large 
transport and industrial vehicles to motorbikes, boats, including car washes, workshops and 
industrial facilities.

Od roku 1975, ponad 40 lat, trzy pokolenia rodziny Aldo Turcatela rozwijają jego pasję do 
samochodów oraz wyścigów samochodowych. Pasję, która przerodziła się w dobrze prosperującą 
firmę, dostarczającą rozwiązań w zakresie czyszczenia i utrzymania pojazdów i ich części - od 
silników po całe samochody, od dużych pojazdów transportowych po motocykle oraz łodzie. Firma 
zaopatruje myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe oraz obiekty przemysłowe.

Rodzina i Tradycja





Posiadamy szeroką ofertę wysokiej jakości produktów dla Waszej 
myjni, Waszej firmy lub po prostu dla Waszego auta. Profesjonalne 
produkty ALTUR zadbają o każdy element Waszego auta lub innego 
sprzętu najlepiej, jak to tylko możliwe i to bez żadnego wyjątku.

Piekno, Konserwacja i Serwis



Oferujemy szeroką i pełną gamę profesjonalnych produktów czyszczących oraz 
pielęgnacyjnych, od produktów dla silników, po deski rozdzielcze, od nadwozia, po 
koła. Produkty ALTUR mają szerokie zastosowanie. Mogą być używane do 
samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, pojazdów przemysłowych oraz 
maszyn, do stosowania w myjniach samochodowych, warsztatach oraz obiektach 
przemysłowych.  

P E Ł N A O F E RTA P R O D U K TÓW C H E M I C Z N YC H D L A P R O F E S J O N A L I S TÓW

Najlepsze rozwiazania dla 
Waszych maszyn



Wysoka jakość naszych produktów jest wynikiem:
- Naszego zaangażowania w poszukiwanie najnowszych rozwiązań
- Badań w naszym własnym laboratorium 
- Zgodności z obowiązującymi normami europejskimi.
Produkty są badane na każdym etapie ich rozwoju i produkcji, od etapu projektu, przez dobór 
surowców, do kompletnego produktu oraz towarzyszących mu usług. Wszytko to gwarantuje 
najwyższą jakość, która na pewno sprosta waszym wysokim oczekiwaniom.

Badania i Rozwój





LUXAN-Z

LUXAN-Z nano-Bariera Ochronna
Luxan-Z nano protecting shield
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LUXAN-Z to wysoko nabłyszczająca molekuła, opracowana w innowacyjnej nano-
technologii, rozwinięta w laboratoriach ALTUR, wchodzi w skład naszych wosków 
wspomagających suszenie oraz substancji nabłyszczających. 
Karoseria pojazdu czyszczonego środkami, w których użyto Nano-technologii:
- jest bardzo skutecznie chroniona przed promieniami UV
- długo utrzymuje ładny połysk
- jest przyjemna w dotyku.

Jak działa LUXAN-Z?
Wyjątkowa mieszanka nanopolimerów zawartych w LUXAN-Z pozwala na uzyskanie 
niezwykłego połysku bez pozostawiania oleistych smug na szybach. 
Proces utrwalania odbywa się na poziomie molekularnym i aktywowany jest promieniami 
UV. Proces kończy się w ciągu 24 godzin od aplikacji.
Długotrwałą ochronę można zaobserwować podczas deszczu, kiedy to wyraźnie widać 
lepsze spływanie wody po karoserii i szybach. Dodatkowo LUXAN-Z przyczynia się do 
lepszej ochrony lakieru przed działaniem promieni UV, co widać po doskonale 
zachowującym się kolorze. Ponadto LUXAN-Z nie brudzi szczotek oraz paneli 
czyszczących w myjniach.

Luxan-Z is a highly polishing substance formulated with an innovative nano technology, 
developed in the Altur laboratories, contained in our drying-aid waxes and polishing 
treatments. 
The vehicle where this Nano Technology is applied can benefit from the following 
advantages:
- high grade of protection from UV rays
- long lasting polishing action and mirror shine look
- the surfaces feel like velvet on touch

How does Luxan-Z works?
The exclusive nano-polymers blend contained in Luxan-Z provides an ultra shine finish 
without being oily on the windows. 
The fixing process is molecolar and, activated from UV rays, is completed within 24h 
from the application.
The long lasting protection shield can be noticed when raining, like for example an 
improved water dripping/drying from the car and windows, moreover it provides an 
effective shield against U.V rays, avoiding the color degradation. Luxan-Z helps to keep 
clean the brushes and the rollover car wash panels. 



E F E K T N A B Ł Y S Z C Z A N I A

Long Lasting Polishing 
Action

Products with this mark, provide a 
long lasting polishing action and 
mirror shine. They are different 
because of the long lasting protection 
provided.

Shiny Effect

Products with this mark, provide a 
mirror shine as well, but the 
protection can be maintained with a 
frequent application of the product.

Produkty z tym znakiem oznaczają 
długotrwały, lustrzany połysk i 
właśnie tym wyróżnią się od innych 
produktów na rynku.

Lsniacy EfektLsniacy Efekt

Produkty z tym znakiem oznaczają 
długotrwały, lustrzany połysk oraz 
ochronę lakieru przy odpowiednio 
częstym stosowaniu. 

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

LUXAN-Z – schemat działania nabłyszczajaco-ochronnego
Luxan-Z polishing-protecting action diagram

Przekrój karoserii pojazdu

Section of a car body panel

1 POWIERZCHNIA  ZABEZPIECZONA PRZEZ LUXAN-Z

SURFACE  PROTECTED BY LUXAN-Z

NIE

NOT

SPŁASZCZONE KROPLE WODY

FLATTEN WATER DROPS

MAKROPOROWATOŚĆ LAKIERU

MICROPOROSITY OF THE PAINT

2
POWIERZCHNIA PRZEZ LUXAN-Z

SURFACE  BY LUXAN-Z

 ZABEZPIECZONA 

PROTECTED
UNIESIONE KROPLE WODY

LIFTED WATER DROPS POLIMEROWA WARSTWA 

OCHRONNA Z LUXAN-Z

POLYMERIZED LAYER WITH

LUXAN-Z SHIELD

Pierwszy schemat ukazuje z trudem spływające z karoserii 
krople, nawet przy użyciu dmuchawy. Drugi schemat 
ukazuje powierzchnię pokrytą nanopolimeryczną warstwą 
wosku z dodatkiem LUXAN-Z, która delikatnie unosi 
krople wody nad powierzchnią. Jak widać, powierzchnia 
styku kropli z lakierem jest o wiele mniejsza, co powoduje 
szybsze spływanie wody. Efekt ten wynika z wysokiego 
połysku oraz stopnia ochrony, zapewnionego przez 
nanotechnologię polimeru LUXAN-Z, który znajduje się w 
całym asortymencie wosków wspomagających suszenie 
oraz produktów nabłyszczających ALTUR.

The first diagram shows the water drops which difficultly 
run off from the surface even if pushed by an air blower. 
The second diagram shows the protective nano-polymeric 
film, provided by applying waxes added with Luxan-Z, 
which lifts the water drop from the surface microporosity: 
the contact area of the drop with the surface is now much 
smaller and easily it runs off. This effect is due to the high 
gloss and protection rate provided by the nano technology 
of LUXAN-Z polymer (contained in the whole ALTUR 
range of drying aid waxes and polishing treatments).
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Długotrwałe Działanie 
Nabłyszczajace



Profesjonalne Myjnie Samochodowe 12

Czyszczenie Kół 14

Detergenty do Mycia Wstępnego 16

Dodatki do Detergentów 19

Snieżna Piana i Kolorowa Kaskada 20
(snow-look & overglow) 

Szampon do Szczotek 21
(Myjnia Portalowa i Tunelowa)

Szampon do Szczotek z Efektem Nabłyszczania 
NANO-TECH 21

Myjnie Tunelowe Oraz Portalowe
Samoobsługowe Myjnie Bezdotykowe

Lega Extreme
Alkaliczny 15
Lega Clean Extra Strong 2
Lega Clean Extra Strong 3
Wheel Clean Alcalino
Power Lega
Tex Wheel 
Kwasowy
Alloy Cleaner

Sezon Letni
Rimuovi Insetti
Safe Cleaner
Sezon Zimowy
Tiger
Power
Speedy Clean
Self Power
Power Extra
New Universal
Dwuskładnikowe Detergenty na Sezon Zimowy 17
Dual Power
Bear Green
Dwuskładnikowe Detergenty Całoroczne
Euro XP/38
Wundervoll AO
Mycie Wstępne – Automatyczne Myjnie Bezdotykowe
Prewash 360
Acidet 360
Całoroczne 18
New Blu Power
Red Power
Superdet
Self Box
Self Service P
Eco Self
Proszki
Car Cleaner Special
Evo Cleaner
Całoroczne, Aktywna Piana 19
Big 2
Car Foam Plus
Car Foam
Emoll Clean
Eco Foam c/brillantante
Truck Foam

Zapach do detergentów
Dodatek przeciw zamarzaniu
Barwnik do detergentów

Super Schiuma
Super Schiuma Color
Active Foam
Profoam
Profoam Plus
Snowy
Self Extra

Schiuma Soft
Brillcar 2

Woski Wspomagające Suszenie 22

Produkty Specjalnego Przeznaczenia 23

Detergenty Usuwające Wosk z Nowych 
Pojazdów 23

Szampon do Mycia Ręcznego 24

Detergenty Uniwersalne 24

Konserwacja i Nabłyszczanie Opon 25

Mycie i Pielęgnacja Wnętrza Pojazdu 26

Produkty do Mycia Szyb i Lusterek 27

Produkty do Pielęgnacji Pojazdów – BEZ GAZU 28

Nano Sil Lux
     Luxan Z

Nabłyszczanie za pomocą mocnej piany dla 
programów AUTOLUX oraz pistoletów do spieniania
Luxan Foam
Nano Polish & Foam
Foam & Wax

Długotrwały Połysk z Technologią NANO TECH
Osmo Star
Kyron SR
Polaris
Wysoki Połysk NANO TECH przy Częstym 
Myciu 22
Galaxia BP
Riflesso
Phoenix
Wind Sil 20
Solaria
Nano Wax & Scent
Nano Gloss Peach 23
Self Dry

Ferro Stop
Tar & Glue Remover

Decerante Polimerico
Decerante Paraffinico S80

Altur Car
Shine Car
Cherry Bubble

Sgrassatutto Xp1
Sgrassante Universale
Viper
Multix
Krypto

Gomma Glass
Graphite
Gomma Black
Gomma Glic
Tire Glass 80
Black & Wet
Gomma Plus

Lavainterni Universale
Smacchiatore Extra Strong
Puli Plastic
Lava Skay
Lavamoquettes
Ecovortice
Exence
Lucida & Rinnova EL
Plastilux
New Pelle 27
Ravviva & Rinnova
Maxi Turbo
Quick Senza Silicone
Clean Foam

Pulivetro Professional
De-lux
Pulitore per Vetri Spray

Clean
Plast

Akcesoria do Mycia Pojazdów 29

Profesjonalny Osprzęt 31

Konserwacja Elementów Myjni Samochodowej 32

Materiały Eksploatacyjne 33

Leather
Exence
Delux
Bugs-Off
Extreme
Wheels
Tires
Multix
Luxan Touch
Rinse Aid
Car 29
Shine Car
Safe Cleaner
Sciogliresina
Black & Wet

Rękawica do mycia «Deluxe»
Mikrofibra «Elka»
Mikrofibra «Remover»
Mikrofibra «Szara»
Mikrofibra «Alcantara»
Mikrofibra «Amaretta» 30
Mikrofibra «Revolution»
Mikrofibra «Vetro Clean»
Mikrofibra «Lux»
Gąbki
Ircha Naturalna
Hydroszczotka
Rolka «Azzurra»
Rolka «100% Strong»

Opryskiwacz Ze Stali Nierdzewnej
Opryskiwacz «Double Life»
Opryskiwacz  IK 9
Spryskiwacz 2 L
Altur Spryskiwacz 1 L
Spust Spryskiwacza «2-Way»
Pompa Pneumatyczna Ze Stali Nierdzewnej
Pistolet Pieniący 
Pistolet Wirowy
Automatyczny Dozownik «pro Max» 
Lanca Opryskiwacza  CP600 PVC
Części Zamienne

Brush Cleaner
No Calcare
Tunnel Cleaner
Anticalcare Serpentine
XP/90 Grasso Universale
XP/90 Antigrippante
Grasso Sea Grease
Gel -72°C
Floor Clean

Worki Na Odpady
Rolka «Milleusi»
Rolka «Avana»
Rolka «Pura Cellulosa»
Ścienny Podajnik Papieru
Dozownik Mydł 1,2 L
Sapone Lavamani Miracle
Crema Lavamani Miracle

INDEX
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Owoce cytrusowe Mięta

Cytryna Wanilia

Brzoskwinia Sosna

Wiśnia

Dzika róża

Kwiatowy

Lawenda

Świeży

Morska bryza

Karmel

Mango

Truskawka

12,5

Do nakładania za pomocą pędzla

Do automatycznych myjni bezdotykowych

Konserwacja

Do czyszczenia pojazdów 
przemysłowych

Pieniący

Do opryskiwacza niskocisnieniowego

Do urządzeń czyszczących podłogi Do czyszczenia wózków widłowych

Do mycia ręcznego

Do opryskiwacza niskociśnieniowego z 
funkcją spieniania

Mycie ręczne za pomocą szczotki oraz wiadra

Do odtłuszczania części silnikowych

Dla przemysłu

Do czyszczenia ciągników

Do ręcznego wycierania szmatką

Do mycia pod wysokim ciśnieniem

Działanie zapobiegające zamarzaniu

Do użytku domowego

Do czyszczenia pociągów

Do nakładania za pomocą opryskiwacza

Do czyszczenia odkurzaczem piorącym

Do usuwania owadów

Do czyszczenia samochodów osobowych 
oraz innych lekkich pojazdów silnikowych

Do czyszczenia jednostek wodnych

pH - skoncentrowanego produktu
pH<7 kwasowy, pH=7 neutralny, pH>7 alkaliczny

Do czyszczenia odkurzaczem piorącym z 
funkcją spieniania

Dostępne w różnych kolorach

Do czyszczenia motocykli

Do myjni tunelowych lub myjni portalowych

Do czyszczenia rowerów

Do samoobsługowych myjni bezdotykowych

Nadaje się do kontaktu z żywnością 

Zapachy

Piktogramy

Biały mech

Nowa skóra Delikatny Elegancki

L E G E N DA
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Guma balonowa

Do rozprowadzania pistoletem pieniącym

Do rozprowadzania pistoletem wirowym

Wszystkie ilustracje zamieszczono wyłącznie w celu zilustrowania produktu (np. etykieta przedstawiona na zdjęciach nie zawiera właściwych symboli i 
ostrzeżeń o niebezpieczeństwie)



Profesjonalne Myjnie Samochodowe

KOŁA MYCIE WSTĘPNE SPIENIACZ
ŚRODEK 

WSPOMAGAJĄCY 
SUSZENIE
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ALTUR korzysta ze swojego bogatego doświadczenia przy tworzeniu wysokiej jakości detergentów i innych specjalistycznych 
produktów dla myjni samochodowych. 
Wspólną cechą całej serii produktów jest sprostanie potrzebom profesjonalistów, a zwłaszcza tych przykładających dużą wagę do 
dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz do ochrony środowiska. Nasze produkty nadają lakierowi genialny połysk dzięki 
zastosowaniu LUXAN-Z, reaktywnego nanopolimeru znajdującego się w większości naszych wosków wspomagających suszenie 
oraz środków nabłyszczających.

MYJNIE TUNELOWE ORAZ PORTALOWE
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TEX WHEEL TRUCK FOAM SELF FOAMER

LUXAN-Z

SOLARIA

GALAXIA BP

SNOWY PEACH
POLARIS



KOŁA

MYCIE WSTĘPNE

MYCIE WSTĘPNE

PROSZEK

SPIENIACZ

DODATEK

ŚRODEK 
WSPOMAGAJĄCY 
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TEX WHEEL NEW BLU POWER SELF FOAMER
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CAR FOAM PLUSCAR FOAM PLUS

CAR FOAM PLUS

SELF FOAMER

SELF POWER

SELF SERVICE P NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT=

SAMOOBSŁUGOWE MYJNIE BEZDOTYKOWE

CAR CLEANER
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NANO GLOSS PEACH

NANO GLOSS PEACH

ŚRODEK 
WSPOMAGAJĄCY 

SUSZENIE

AKTYWNA PIANA WSPOMAGAJĄCY 
SUSZENIE

ŚRODEK 



Czyszczenie kół

PLAKAT REKLAMOWY 60x100 cm

PREPARAT DO RENOWACJI I OCZYSZCZANIA FELG I KAROSERII

FELGA PO OCZYSZCZENIU PRZY UŻYCIU 
LEGA EXTREME

OCZYSZCZANIE PRZY UŻYCIU 
LEGA EXTREME

USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ 

ŻELAZNYCH Z KAROSERII

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
ŻELAZNYCH Z FELG

ZALETY: 
- Całkowicie eliminuje zanieczyszczenia 
żelazne z klocków hamulcowych

- Wnika w pory powierzchni, dokładnie ją 
odtłuszczając

- Dokładnie oczyszcza felgi, nadając im 
wysoki połysk

- Zapobiega ponownemu utlenianiu na 
kilka tygodni

- Ogranicza porowatość i zabezpiecza 
powierzchnię

ROZPYLIĆ PRODUKT NA 
SUCHEJ POWIERZCHNI

ODCZEKAĆ 1-2 MINUTY

BRUD ZMIENIA KOLOR NA 
FIOLETOWOCZERWONY 
(DZIAŁANIE OCZYSZCZAJĄCE W TOKU)

SPŁUKAĆ STRUMIENIEM WODY 
POD CIŚNIENIEM*

PRZED UŻYCIEM DOBRZE WSTRZĄSNĄĆ1

2

3

4

5

SPOSÓB OCZYSZCZANIA 
FELG I KAROSERII

wystarczy kilka przesunięć

* Produkt może być również stosowany bez myjki 
ciśnieniowej (przy użyciu rękawicy/gąbki i bieżącej 
wody)

pH NEUTRALNE

Nie zawiera kwasów ani sody

Bezpieczny dla karoserii

Bezpieczny dla użytkownika

Bezpieczny dla felg

Oczyszczenie karoserii jest 
najważniejszym krokiem przed 

każdym polerowaniem

Lega Extreme neutralizuje 
cząsteczki żelazne 

zanieczyszczające karoserię

FELGA PRZED OCZYSZCZENIEM 
PRZY UŻYCIU LEGA EXTREME

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA 
RÓWNIEŻ W PRZYPADKU FELG  ALCOA

Odczytaj kod QR

AKTYWUJ NAPISY

I OBEJRZYJ FILM 
INSTRUKTAŻOWY !!!

WYJĄTKOWY PREPARAT 

DO RENOWACJI 

FELG STOPOWYCH

ELEX5/10/25 -  kg. 5 / 10 / 25Kanister

14

BEZKWASOWY



POWER LEGA
To szybko działający detergent do czyszczenia kół z 
lekkich stopów. Szybko usuwa pył hamulcowy oraz rdzę. 
Skutecznie czyści oleisty nalot, brud drogowy itp. Produkt 
niskopieniący.

Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

EPWL25 - Kanister kg. 25

Zalecane do czyszczenia kół ze stopów aluminium. 
Detergent usuwa pył hamulcowy, rdzę, oleisty nalot, brud 
drogowy itp.

Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

Specjalny detergent do czyszczenia kół z czynnikiem 
nabłyszczającym. Łatwo usuwa pył hamulcowy, rdzę, 
oleisty nalot, brud drogowy i dodatkowo nadaje kołom 
wysoki połysk.  

Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 2 WHEEL CLEAN ALCALINO
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13,5 13,7

ELPX10/25 - Kanister kg. 10 / 25ELEX5/10/25 - Kanister kg. 5 / 10 / 25 ELWC10/25 - Kanister kg. 10 / 25

Super szybki detergent do czyszczenia kół ze stopów 
aluminiowych. Wysoko skoncentrowany detergent usuwa 
pył hamulcowy, rdzę, oleisty nalot, brud drogowy itp.  

Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 3

ELCX10/25 - Kanister kg. 10 / 25

Czyszczenie kół

TEX WHEEL
Skoncentrowany detergent na bazie składników 
naturalnych. Dogłębnie usuwa pył hamulcowy oraz rdzę. 
Skutecznie czyści oleisty nalot, brud drogowy itp. 
Znakomity stosunek ceny do jakości.

Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

ELTW25 - Kanister kg. 25

TEX WHEEL

13,6

Detergent o neutralnym pH, bezpieczny dla użytkownika, wolny 
od LZO, kwasów oraz substancji żrących. Można go używać 
nawet bez specjalnego sprzętu myjącego, tylko z gąbką płukaną 
w wodzie. Dlaczego LEGA EXTREME:
- Całkowicie usuwa osad spowodowany pyłem hamulcowym.
- Dogłębnie usuwa wszelki brud z kół.
- Jedno czyszczenie wystarczy, aby koła jeszcze bardziej błyszczały.
- Zapobiega ponownemu osadowi przez kilka tygodni
- Zmniejsza porowatość lakieru, dzięki właściwościom 
ochronnym.
IDEALNY DO WSZYSTKICH RODZAJÓW FELG, RÓWNIEŻ Z 
ALUMINIUM ALCOA ORAZ ZE STOPÓW POLEROWANYCH

Użycie preparatu LEGA EXTREME:
1 – Wstrząsnąć przed użyciem
2 – Natrysnąć preparat równomiernie na suchą felgę. Preparat 
powinien mieć kleistą konsystęcję, aby mógł się utrzymać na 
pionowej powierzchni.
3 – Odczekać 1-2 minuty, w trakcie których zachodzi reakcja 
chemiczna.
4 -  Brud zmieni kolor na fioletowy, co wskazuje na obecność 
rdzy.
5 – Spłukać felgę wodą pod ciśnieniem.

PLAKAT REKLAMOWY 60x100 cm

7

RENOWACJA FELG, USUWANIE RDZY!    NIE ZAWIERA KWASÓW 

15

Kwaśny detergent do dekarbonizacji, zalecany do 
czyszczenia kół wyprodukowanych z lekkich stopów. 
Preparat usuwa osad po czyszczeniu detergentem 
alkalicznym. Przywraca felgom połysk. Jest wolny od 
kwasu hydrofluorowego. 
Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

EALLC10/25 - kg. 10 / 25Kanister 

0

ALLOY CLEANER
Kwas odtleniający do felg ze stopów, powierzchni z aluminium i stali 
nierdzewnej, typowych dla samochodów ciężarowych i przyczep. 
Umożliwia renowację aluminiowych paneli, zbiorników, cystern, rur 
wydechowych ze stali nierdzewnej bądź felg, przywracając im 
pierwotny wygląd. Usuwa tlenki i zanieczyszczenia żelazne. 
ZAWIERA KWAS FLUOROWODOROWY.
Siła czyszczenia:
Znakomity połysk:
Usuwanie rdzy:
Dozowanie:

EOB10/25 -  kg. 10 / 25Kanister

0

OXYBRILL

Kwasowy

Alkaliczny



SPEEDY WASH

TIGER

Mocny detergent alkaliczny do intensywnego mycia, 
szybko usuwa zabrudzenia i nadaje idealny połysk. 
Produkt o różnych zastosowaniach. Świetnie sprawdza się 
do czyszczenia nawet najtrudniejszego do usunięcia brudu 
z powierzchni lakierowanych, z części silnika, kół, 
przyczep, pojazdów ciężarowych, przemysłowych itp.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

Mocno skoncentrowany silny detergent alkaliczny o 
działaniu antystatycznym zapewnia idealny połysk. TIGER 
jest świetny do intensywnego mycia i zapewnia podobny 
lub nawet lepszy efekt niż detergenty dwuskładnikowe 
usuwając wszelki brud bez konieczności użycia szczotek.

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

RIMUOVI INSETTI
Szybko i skutecznie usuwa pozostałości po insektach bez 
szkody dla lakieru. Preparat jest przyjazny dla wszelkich 
rodzajów powierzchni oraz dla wszystkich metali, 
ponieważ nie zawiera substancji żrących. 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EPM10/25 - Kanister kg. 10 / 25

12

Sezon Letni

13,713,8

14

POWER

TIGER

SPEEDY CLEAN
Wielofunkcyjny, wysoko zasadowy detergent do mycia 
zimną wodą z dodatkiem substancji nabłyszczających. 
Szybko usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia ze 
wszelkich rodzajów powierzchni. Idealny do kamperów, 
przyczep kempingowych, przyjazny dla powierzchni 
zabezpieczonych żelami. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ETI25 - Kanister kg. 25

ETI25 - Kanister kg. 25

ESPC25 - Kanister kg. 25

Sezon Zimowy

1413

POWER EXTRA
Wielofunkcyjny detergent z dodatkiem substancji  
nabłyszczających. Szybko i skutecznie usuwa brud 
ropopochodny, typowy dla zanieczyszczeń w ruchu drogowym. 
Doskonały do mycia kół oraz wstępnego mycia białych pojazdów. 
Zawiera naturalne substancje powierzchniowo czynne.  
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EPWX25 - Kanister kg. 25

NEW UNIVERSAL
Uniwersalny, mocno skoncentrowany detergent do 
intensywnego mycia. Wysoko alkaliczny. Idealny do 
czyszczenia trudnych zabrudzeń (koła ze stopów lekkich, 
białe lakiery, jednostki wodne itp.) 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EUNI25 - Kanister kg. 25

Mocno skoncentrowany, wysoko zasadowy detergent, 
wysokopieniący, nabłyszczający, idealny dla myjni 
samoobsługowych. Szybko i skutecznie usuwa statyczny i 
oleisty brud nawet w słabszym roztworze. Bardzo skuteczny 
przy myciu wstępnym białych powierzchni oraz kół.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

SELF POWER

ESPW25/ESPP25 - Kanister kg. 25 

13,5 BEZ
ZAPACHU

11

Skoncentrowany detergent do mycia wstępnego, bez 
substancji żrących, bezpieczny dla wszystkich pojazdów, 
powierzchni, metali lub tworzyw sztucznych używanych w 
pojazdach nowej generacji. Usuwa brud ropopochodny, typowy 
dla zanieczyszczeń w ruchu drogowym. Pozwala na dłuższe 
działanie wosków oraz innych preparatów czyszczących.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ESCL25 - Kanister kg. 25

SAFE CLEANER

13,9

SPEEDY WASH
Mocno skoncentrowany, wysoko zasadowy detergent, 
odtłuszczacz z działaniem antystatycznym, zapewnia 
piękny połysk. Idealny do intensywnego mycia. Poprawia 
efektywność płukania. 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EPK25 - Kanister kg. 25
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13,514

Dwuskładnikowy detergent do intensywnego mycia oraz 
namaczan ia .  Za lecany  do  myc ia  po jazdów 
przemysłowych, białych pojazdów, samochodów 
ciężarowych, maszyn rolniczych, kombajnów, jednostek 
wodnych itp. Bezpieczny dla tworzyw sztucznych, 
bezzapachowy, niskopieniący. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EBDP10/25 - Kanister kg. 10 / 25

DUAL POWER

Dwuskładnikowe Detergenty na Sezon Zimowy

Dwuskładnikowy detergent  o właściwościach 
odtłuszczających i antystatycznych do intensywnego 
mycia oraz namaczania, wyskokopieniący. Zalecany do 
czyszczenia na zewnętrznych elementów wszelkich 
pojazdów, również przemysłowych, transportowych, 
rolniczych, silników itp. Bezzapachowy.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EBG5/10/25 - Kanister kg. 5 / 10 / 25

BEAR GREEN

DUAL POWER

13,814

EURO XP/38
Dwuskładnikowy detergent do mycia zarówno z ciepłą jak i 
zimną wodą. Zawiera specjalne rozpuszczalniki tłuszczu 
wspomagajace czyszczeniu białych pojazdów 
przemysłowych, ciężarowych, łodzi itp. Bezpieczny dla 
wszystkich powierzchni. Niskopieniący.

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EES3825 - Kanister kg. 25

Dwuskładnikowy detergent do mycia wstepnego, średnio-
mocno pieniący, znakomity połysk, bardzo dobry stosunek 
jakości do ceny. Uniwersalne zastosowanie do mycia 
wszelkich pojazdów, łodzi, przyczep kempingowych, kół z 
lekkich stopów, białych pojazdów itp. 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EBW25 - Kanister kg. 25

WUNDERVOLL AO

Dwuskładnikowe Detergenty Całoroczne

Mocno skoncentrowana aktywna piana, alkaliczna, 
wysokopieniąca, idealna do czyszczenia pojazdów i kół. 
Zalecana do automatycznych myjni bezdotykowych oraz myjni 
samoobsługowych. Szybko i skutecznie usuwa statyczny i 
oleisty brud nawet w mniej skoncentrowanym roztworze. 
Bardzo skuteczny przy usuwaniu brudu ropopochodnego, 
typowego dla zanieczyszczeń w ruchu drogowym.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

PREWASH 360

EPRW25 - Kanister kg. 25 

13,5 NO 
PERFUME

Skoncentrowany detergent kwasowy do mycia wstępnego, 
pieniący z dodatkiem nabłyszczającym, do użytku w 
automatycznych myjniach bezdotykowych w połączeniu z 
pierwszym detergentem alkalicznym. Może być również 
stosowany jako specjalny dodatek do myjni samoobsługowej przy 
użyciu detergentu w proszku jako głównego środka czyszczącego. 
Wspomaga końcowe płukanie i nadaje wysoki połysk.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EACD25 - Kanister kg. 25

ACIDET 360

Mycie Wstępne – Automatyczne Myjnie Bezdotykowe
1,2

ACIDET 360PREWASH 360

Detergenty do Mycia Wstępnego
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13,5

RED POWER
Wielofunkcyjny detergent do intensywnego mycia. Usuwa 
brud ropopochodny, typowy dla zanieczyszczeń w ruchu 
drogowym. W technologi «super wetting», która 
przyspiesza działanie preparatu. Skutecznie czyści koła 
oraz usuwa pozostałości po owadach. 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
ERP25 - Kanister kg. 25

Całoroczne

11

Zapachowy detergent do samoobsługowych myjni bezdotykowych 
o zbilansowanym pH. Skutecznie usuwa brud statyczny. 
Bezpieczny dla powierzchni aluminiowych i plastikowych, idealny 
do mycia wysokociśnieniowego. Niskopieniący, redukuje 
niekorzystne działanie piany nagromadzonej w wodzie po 
oczyszczeniu w oczyszczalni ścieków lub w innych systemach 
odzyskiwania wody. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ESSB25 - Kanister kg. 25

SELF BOX

13,5

Zapachowy zasadowy detergent idealny do samoobsługowych 
myjni bezdotykowych. Charakteryzuje się silnym działaniem 
zmiękczającym statyczny lub tłusty brud zapeniając tym 
samym wysoki połysk. Redukuje niekorzystne działanie piany 
nagromadzonej w wodzie po oczyszczeniu w oczyszczalni 
ścieków lub w innych systemach odzyskiwania wody.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ESS3825 - Kanister kg. 25

SELF SERVICE P

Detergent zasadowy, skoncentrowany, średniopieniący, 
idealny do wszelkich pojazdów oraz kół, szybkie działanie 
rozpuszczające, bezpieczny dla wszelkich rodzajów 
powierzchni.

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EBP25 - Kanister kg. 25

NEW BLU POWER

PH

14

10,5

RED CLEANER
Zapachowy detergent w proszku do samoobsługowych 
myjni bezdotykowych z automatycznymi urządzeniami 
dozującymi. Szybko usuwa statyczny brud oraz brud 
drogowy bez uszkadzania czyszczonych powierzchni. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni i metali. Bardzo 
dobry stosunek jakości do ceny. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie: 15 gr/lt
EPRC20 - Worek kg. 20

Mocno skoncentrowany, wysoko zasadowy detergent z 
właściwościami odtłuszczającymi i antystatycznymi. Zawiera 
specjalny dodatek zapewniający znakomity połysk oraz 
poprawia płukanie. Idealny do intensywnego mycia pojazdów 
ciężarowych, plandek, podwozi, kontenerów, samochodów 
osobowych, silników oraz części mechanicznych. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

14

ESD9925 - Kanister kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

Proszki

PH

14

ECO SELF
Aktywna piana ze specjalnym dodatkiem nabłyszczającym 
p r z e z n a c z o n a  d o  s a m o o b s ł u g o w y c h  m y j n i  
bezdotykowych. Posiada doskonałe właściwości do 
rozpuszczania zabrudzeń ropopochodnych typowych dla 
ruchu drogowego. Zawiera dodatki antykorozyjne oraz 
dodatki nabłyszczające.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EESLF25 - Kanister kg. 25

ECO SELF

NOWOŚĆ

18

Aktywny detergent w proszku, mocno zapachowy, idealny 
do samoobsługowych myjni bezdotykowych z 
automatycznymi urządzeniami dozującymi. Wytwarza 
pianę, która skutecznie czyści bez uszkodzeń karoserii. 
Szybko usuwa pozostałości po owadach. Preparat 
wysokoaktywny, rozpuszczalny w wodzie. Jest bezpieczny 
dla oprzyrządowania i kompnentów myjni.

10-15 gr/lt

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EPCC28 - Worek kg. 25

10,7

EVO CLEANER POLVERE
Zapachowy detergent w proszku do samoobsługowych 
myjni bezdotykowych z automatycznymi urządzeniami 
dozującymi. Skutecznie usuwa brud drogowy oraz 
pozostałości po owadach nieuszkadzając lakieru. Czerowne 
granulki w proszku zapewniają jeszcze skuteczniejsze 
czyszczenie dzięki zawartym w nich specjalnym molekułom.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie: 15-20 gr/lt
EECP25 - Worek kg. 25

11

CAR CLEANER SPECIAL

CAR CLEANER SPECIAL

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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ZAPACH DO DETERGENTÓW DODATEK PRZECIW ZAMARZANIU
Mocno skoncentrowany zapach do detergentów. Może być 
dodany do czystego detergentu lub po rozcieńczeniu 
detergentu wodą. Zalecane dozowanie: 10ml na litr 
czystego detergentu. Dostępne zapachy: morska bryza.

Dodatek przeciwdziałający zamarzaniu. Może być dodany 
do czystego detergentu lub po rozcieńczeniu detergentu 
wodą.  Zalecany do samoobsługowych myjn i  
bezdotykowych bez układu recyrkulacji przeciw 
zamarzaniu. 

EPD4 - Kanister kg. 5 EAAD25 - Kanister kg. 25

Skoncentrowany barwnik do pieniących detergentów, 
dodawany do roztworu wody i detergentu.  
Pozwala na uzyskanie kolorowej piany w urządzeniach 
spieniających lub w automatycznych myjniach 
bezdotykowych i portalowych. 
Dostępne kolory: fuksja, żółty, czerwony, zielony, niebieski

BARWNIK DO DETERGENTÓW

ECD5/10 - Kanister kg. 5 / 10

ADDITIVO ANTIGELO

COLORANTE FUXIA

PROFUMATORE

Dodatki do Detergentów

PH

13,5

CAR FOAM PLUS CAR FOAM
Mocno skoncentrowany detergent, wysokopieniący, z 
dodatkiem nabłyszczającym. Łatwo usuwa statyczny brud 
oraz brud drogowy. Skutecznie pozbywa się pozostałości 
po owadach oraz świetnie czyści koła. Idealny w 
połączeniu z szamponem do samoobsługowych myjni 
bezdotykowych, bezpieczny dla oprzyrządowania. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

Mocno skoncentrowany detergent, wysokopieniący, 
zapachowy z dodatkiem nabłyszczającym do intensywnego 
mycia. Charakteryzuje się silną alkaliczną mocą, łatwo usuwa 
pozostałości po owadach, tłuste i twarde zabrudzenia, idealny 
do pojazdów białych, przemysłowych oraz do pojazdów 
dostawczych, plandek, silników oraz samochodów chłodni. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ECFP10/25 - Kanister kg. 10 / 25 ECF25 - Kanister kg. 25

Całoroczne, Aktywna Piana

BIG 2
Mocno skoncentrowany, wysoko zasadowy detergent, 
wysokopieniący do intensywnego mycia. Bardzo skuteczny 
dla wszelkich, nawet białych pojazdów. Idealny do 
czyszczenia pojazdów przemysłowych oraz ciężarowych. 
Jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów powierzchni oraz 
dla wszystkich metali, niezależnie od pory roku. Zalecany jako 
środek wspomagający działanie wosków suszących. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:
EBD10/25 - Kanister kg. 10 / 25

PH

13,5

PH

12,8

PH

13,5

EMOLL CLEAN
Wielofunkcyjny detergent z aktywną pianą oraz czynnkiem 
nabłyszczającym. Bardzo dobry do mycia wstępnego oraz 
usuwania ropopochodnych zabrudzeń typowych dla ruchu 
drogowego. Idealny jako aktywna piana oraz szampon do 
szczotek do myjni portalowych. Poprawia działanie 
wosków wspomagających suszenie. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EMCL10/25 - Kanister kg. 10 / 25

PH

12,5

ECO FOAM C/BRILLANTANTE
Wysokopieniący detergent do mycia wstępnego z 
dodatkiem nabłyszczającym.Idealny do mycia wstępnego 
oraz usuwania ropopochodnych zabrudzeń typowych dla 
ruchu drogowego. Zalecany ze względu na chemiczną 
kompatybilność z wodą odzyskaną przez oczyszczalnie 
ścieków.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EECFB10/25 - Kanister kg. 10 / 25

PH

14

TRUCK FOAM
Aktywna piana do intensywnego mycia z dodatkiem 
nabłyszczającym. Łatwo usuwa statyczny brud oraz brud drogowy, 
które są bardzo widoczne na ciężarówkach, białych pojazdach 
oraz plandekach. Specjalne dodatki wspomagające spłukiwanie 
pozwalają na mycie bez konieczności używania wosków 
wspomagających suszenie. Znakomity stosunek jakości do ceny. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ETFO25 - Kanister kg. 25
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PROFOAM

SUPER SCHIUMA SUPER SCHIUMA COLOR
Wysokopieniący szampon do urządzeń generujących „śnieżną 
pianę” i „kolorową kaskadę”. Preparat o kwaśnym pH, idealny do 
automatycznych myjni bezdotykowych  oraz jako szampon do 
szczotek w myjniach portalowych i tunelowych. Efektywne 
działanie antystatyczne, wspomaga suszenie po myciu w auto-
matycznych myjniach bezdotykowych, portalowych i tunelowych.  
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

Szampon o takich samych cechach jak SUPER SCHIUMA 
z dodatkiem barwnika. Dostępne kolory: czerwony, żółty, 
zielony, niebieski

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ES25 - Kanister kg. 25 - Kolor: biały ESC25 - Kanister kg. 25 - Kolor: czerwony, żółty, zielony, niebieski

2 2

Aktywna piana, wysokopieniaca ze znakomitą 
antystatyczną si łą czyszczenia. Najlepszy do 
wykorzystania w myjniach samoobsługowych z systemami 
szczotek do piany. Preparat jest również doskonały do 
bezpiecznego mycia wstępnego, ponieważ jest wolny od 
substancji żrących. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ACTIVE FOAM

11

EAF25 - Kanister kg. 25

Szampon pieniący, zapachowy, doskonały do myjni 
portalowych oraz myjni tunelowych. Zalecany również do 
myjni samoobsługowych ze szczotkami na pianę. Może 
być używany, jako dodatek do detergentów w proszku, w 
celu poprawienia ich zapachu oraz efektu spieniania. 

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

SELF FOAMER

6

ESEF25 - Kanister kg. 25

1,5

Szampon pieniący, zapachowy ze specjalnym dodatkiem 
dostosowującym go do myjni samoobsługowych z 
urządzeniami do mycia proszkiem. Skutecznie myje nawet 
w twardej wodzie. Utrzymuje w czystości przewody i 
osprzęt oraz wspomaga spłukiwanie, nadając wysoki 
połysk. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

SELF EXTRA

ESFX25 - Kanister kg. 25

SELF EXTRA

Snieżna Piana i Kolorowa Kaskada 
(snow-look & overglow) 

Mocno skoncentrowana aktywna piana, zapachowa,  ze 
śnieżnym efektem. Idealny do myjni z urządzeniami oraz 
pistoletami do śnieżnej piany. Zalecane do myjni portalowych 
lub tunelowych oraz samoobsługowych myjni bezdotykowych 
ze szczotkami do mycia pianą. Nie zawiera kwasu nitrylo-
trioctowego, fosforanów, sodu oraz wodorotlenków potasu. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

SNOWY

5,5

ESNP25 / ESNB25 - Kanister kg. 25

SNOWY PEACH

20

7

PROFOAM
Detergent na bazie aktywnej piany, ultra skoncentrowany, efekt 
śniegu, zapachowy. Produkuje doskonałą pianę zapachową już w 
niewielkich ilościach, jest idealny dla systemów pianotwórczych z 
efektem śniegu. Odpowiedni dla tuneli oraz portali myjących i myjni 
self service ze szczotką, z zachowaniem całkowitego 
bezpieczeństwa podczas użytkowania, również i w gorących 
klimatach.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EPF25 - Kanister kg. 25

NOWOŚĆ 7

PROFOAM PLUS
Detergent na bazie aktywnej piany, ultra skoncentrowany , efekt 
śniegu, super zapachowy. Produkuje doskonałą pianę zapachową 
już w niewielkich ilościach, jest idealny dla systemów 
pianotwórczych z efektem śniegu. Odpowiedni dla tuneli oraz 
portali myjących i myjni self service ze szczotką, z zachowaniem 
całkowitego bezpieczeństwa podczas użytkowania, również i w 
gorących klimatach.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

EPFP25 -  kg. 25Kanister

NOWOŚĆ



SCHIUMA SOFT BRILLCAR 2
Szampon pieniący do szczotek w myjniach portalowych, 
zapachowy, zawiera dodatek nabłyszczający SILKBRILL. 
Nadaje się do szczotek tradycyjnych oraz szczotek z 
miękkim materiałem nierysującym. Znakomity do mycia w 
twardej wodzie. Utrzymuje szczotki w czystości.  

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

Szampon do szczotek w myjniach portalowych zawiera 
dodatek nabłyszczający SILKBRILL. Idealne połączenie 
skuteczności czyszczenia i przygotowania powierzchni do 
wosków wspomagających suszenie. Utrzymuje szczotki w 
czystości. Idealny do myjni portalowych z miękkimi 
szczotkami nierysującymi, ponieważ poprawia ich wydajność. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ESOFT10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EBRC25 - Kanister kg. 25

Acid Alkaline
5 12

5,5

Nabłyszczanie za pomocą mocnej piany dla programów 
AUTOLUX oraz pistoletów do spieniania

LUXAN-Z nano-Bariera Ochronna

LUXAN Z
Szampon nabłyszczający do szczotek z polimerem LUXAN-
Z, który nadaje długotrwały połysk i ochronę. Znakomity, jako 
szampon do szczotek, ponieważ poprawia skraplanie się 
wody. Szampon nadaje się również do nabłyszczania za 
pomocą suchych szczotek, wosku oraz gorącego wosku. 
Pienienie:
Działanie nabłyszczające:
Działanie ochronne:
Nanopolimer Luxan-Z:
Dozowanie:

ELXZ10/25 - Kanister kg. 10 / 25

NANO SIL LUX

ENSX25 - Kanister kg. 25

Nabłyszczający szampon do szczotek z nanopolimerami oraz 
dodatkiem nabłyszczającym SILKBRILL. Poprawia działanie 
wosków wspomagających suszenie, dodatkowo nadając 
powierzchni połysk i przyjemny dotyk. Odpowiedni do czyszczenia 
z wodą o różnej twardości. Utrzymuje szczotki w czystości. 

Pienienie:
Działanie nabłyszczające:
Działanie ochronne:
Nanopolimer Luxan-Z:
Dozowanie:

4,5

Mocno pieniący, zapachowy preparat z dodatkiem nowej generacji 

molekuły nabłyszczającej LUXAN-Z + SILKBRILL. Zapewnia 

niezrównany połysk i jedwabisty dotyk. Idealny do pistoletów 

spieniających oraz suchych szczotek, do myjni portalowych oraz myjni 

tunelowych. Posiada niesamowite właściwości skraplania wody.
Pienienie:
Działanie nabłyszczające:
Działanie ochronne:
Nanopolimer Luxan-Z:
Dozowanie:

LUXAN FOAM

5,8

ELXF5/10/25 - Kanister l. 5 / 10 / 25

Szampon do Szczotek z Efektem Nabłyszczania NANO-TECH

5,66,5

FOAM & WAXNANO POLISH & FOAM

EFW10/25 - Kanister kg. 10 / 25ENPF10/25 - Kanister kg. 10 / 25

Mocno pieniący nabłyszczacz, zapachowy, zawiera 
nanopolimer SILKBRILL zapewniający idealny połysk i 
wzmocnienie kolorów. Znakomity do pistoletów spieniających, 
do czyszczenia suchymi szczotkami w myjniach portalowych 
oraz tunelowych. Nadaje się do wstępnego rozcięczania. 
Pienienie:
Działanie nabłyszczające:
Działanie ochronne:
Nanopolimer Luxan-Z:
Dozowanie:

Mocno pieniący nabłyszczacz, zapachowy, zawiera nanopolimer 

SILKBRILL zapewniający idealny (lustrzany) połysk i wzmocnienie kolorów. 

Powoduje samoczynny i jednolity efekt osuszania, unikając zacieków i 

pozostawiając lakier i szyby prawie idealnie suche. Możliwe stosowanie z 

różnymi twardościami wody. Nadaje się do wstępnego rozcięczania.
Pienienie:
Działanie nabłyszczające:
Działanie ochronne:
Nanopolimer Luxan-Z:
Dozowanie:

FOAM & WAX

Szampon do Szczotek (Myjnia Portalowa i Tunelowa)

NANO POLISH & FOAM

NOWOŚĆ

21



Skoncentrowany, nabłyszczający wosk wspomagający 
suszenie z nanopolimerem LUXAN-Z. Nadaje wyjątkowy, 
lustrzany połysk oraz wzmacnia kolor, a karoseria jest 
przyjemna w dotyku. Szybko spłukuje wodę. 
Przystosowany do stosowania z twardą wodą.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

GALAXIA BP
RIFLESSO

OSMO STAR
Mocno skoncentrowany nabłyszczający wosk wspomagający 
suszenie nadaje niezwykły lustrzany połysk. Specjalny wosk do 
wody osmotycznej, ale również nadaje się do wody miękiej 
używanej w myjniach portalowych, których przewody są 
czyszczone po każdym cyklu. 
Wysoka zawartość polimeru LUXAN-Z.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

ECOS10/25 - Kanister l. 10 / 25

Długotrwały Połysk z Technologią NANO TECH

Wysoki Połysk NANO TECH przy Częstym Myciu

5

Woski Wspomagające Suszenie

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

KYRON SR
Skoncentrowany, nabłyszczający wosk wspomagający suszenie 
nadaje wyjątkowy, lustrzany połysk karoserii. Szybko spłukuje 
wodę. Idealny do myjni tunelowych, portalowych oraz 
automatycznych myjni bezdotykowych. Może być używany z twardą 
wodą. Wosk jest bardzo stabilny nawet, jeśli wcześniej został 
wymieszany z innymi preparatami. Wysoka zawartość LUXAN-Z
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:
ECKS10/25 - Kanister l. 10 / 25

6,8

POLARIS

POLARIS
Mocno skoncentrowany, nabłyszczający wosk 
wspomagający suszenie. Wysoka zawartość nano-
polimeru LUXAN-Z. Nadaje wyjątkowy, lustrzany połysk 
oraz wzmacnia kolor, a karoseria jest przyjemna w dotyku. 
Szybko spłukuje wodę.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

5,5

ECPP10/25 - Kanister l. 10 / 25

-4°C

RIFLESSO

4,8

ECR10/25 - Kanister l. 10 / 25

GALAXIA BP
Mocno skoncentrowany syntetyczny wosk wspomagający 
suszenie, stabilny nawet przy twardej wodzie. Zapewnia 
niezrównany połysk oraz przyjemny dotyk. Zawiera 
specjalną mieszankę nano-polimerów LUXAN-Z oraz 
SILKBRILL. Wosk dodatkowo wzmacnia kolor lakieru. 
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

5

ECG10/25 - Kanister l. 10 / 25

Skoncentrowany, syntetyczny wosk wspomagający 
suszenie, nadający jedwabisty połysk lakieru. Idealny do 
myjni tunelowych oraz portalowych. Sprawdza się nawet 
przy myciu twardą wodą. Zapewnia niezrównany połysk i 
pogłębia kolor. Zawiera nanopolimery nowej generacji. 
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

PHOENIX

PHOENIX

ECP10/25 - Kanister l. 10 / 25

3 Długotrwałe Działanie 
Nabłyszczające

Produkty z tym znakiem zapewniają 
długotrwałe działanie nabłyszczające, a 
dodatkowo przez bardzo długi czas 
chronią lakier pojazdu. 

Lśniący Efekt

Produkty z tym znakiem oznaczają 
lustrzany połysk oraz ochronę lakieru 
przy odpowiednio częstym stosowaniu.

WIND SIL 20
Skoncentrowany wosk wspomagający suszenie nadaje jedwabisty 
połysk lakieru. Odpowiedni do użycia z wodą osmotyczną, miękką 
oraz wodą o średniej twardości. Świetny do myjni tunelowych i 
portalowych, w których wosk jest spłukiwany z przewodów po 
każdym cyklu. Zawiera nanopolimer LUXAN-Z, który dodatkowo 
nadaje lustrzany połysk. 
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

ECW10/25 - Kanister l. 10 / 25

5

CRYSTAL
Mocno skoncentrowany wosk wspomagający suszenie, 
zapewniający idealny, lustrzany połysk. Nadaje się do czyszczenia 
w wodzie o średniej twardości. Znakomity do myjni portalowych, w 
których przewody są czyszczone po każdym cyklu. Produkt 
biodegradowalny. Wysoka zawartość polimeru LUXAN-Z. 

Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:
ECC25 - Kanister l. 25

5

22

Syntetyczny wosk wspomagający suszenie, idealny do końcowego 
płukania w ręcznych myjniach oraz myjniach samoobsługowych. 
Nadaje się również do myjni tunelowych oraz portalowych z 
funkcjami wysokoprzepływowej pompy dozującej. Przyczynia się 
do powstania efektu folii wodnej, co poprawia suszenie karoserii 
bez koniecznośc użycia dmuchaw. 
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

SOLARIA

5,5

ECS25 - Kanister l. 25

NANO WAX & SCENT

Nabłyszczający wosk wspomagający suszenie idealny do 
końcowego płukania w automatycznych myjniach bezdotykowych, 
myjniach ręcznych oraz myjniach samoobsługowych. Zawiera 
polimer LUXAN-Z, który wzmacnia połysk mytych pojazdów. 
Odpowiedni do myjni tunelowych oraz portalowych nawet przy 
myciu w twardej wodzie. Może być wstępnie wymieszany z wodą.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

NANO WAX & SCENT

5

ECNS10/25 - Kanister l. 10 / 25



Woski Wspomagające Suszenie
Wysoki Połysk NANO TECH przy Częstym Myciu

Produkty Specjalnego Przeznaczenia

FERRO STOP TAR & GLUE REMOVER
Specjalistyczny detergent usuwający opiłki żelaza, które 
przylegają do pojazdu podczas transportu kolejowego. 
Bezpieczny dla wszystkich materiałów użytych na nadwoziu. 
Aplikacja:      Ręczna
Dozowanie:  1:3

Specjalistyczny detergent usuwający smołę, żywicę, klej, 
resztki naklejek z lakieru oraz szyb. Detergent nie jest oleisty i 
dlatego łatwo go usunąć za pomocą ściereczki mikrofibrowej 
lub poprzez spłukanie.
Aplikacja:      Ręczna
Dozowanie:  Gotowy do użycia 

EFS10 - Kanister kg. 10 ETA5/25 - Kanister kg. 5 / 25

0

Detergenty Usuwające Wosk z Nowych Pojazdów

DECERANTE POLIMERICO DECERANTE PARAFFINICO S80
Detergent usuwający wosk, zalecany do usuwania 
polimerowego i kopolimerowego wosku ochronnego z 
karoserii nowych pojazdów m.in. marek: Fiat, Lancia, 
Peugeot, BMW, Mercedes, Seat itp. 

Aplikacja:      Ręczna
Dozowanie:  1:10

Detergent usuwający wosk zalecany do usuwania wosków 
parafinowych z karoserii nowych pojazdów m.in. marek: 
Ford, Opel, Volkswagen, BMW, Citroen, Honda, Toyota, 
Daihatsu, Nissan, Mitsubishi. Zawiera węglowodory.

Aplikacja:    Ręczna lub za pomocą myjki z gorącą wodą
Dozowanie: Nierozcięczony lub w roztworze 50%

EEDP10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EDP25 - Kanister l. 25

14

DECERANTE S80

TAR & GLUE REMOVER

NANO WAX & SCENTNANO GLOSS PEACH

Nabłyszczający wosk wspomagający suszenie idealny do 
końcowego płukania w myjniach ręcznych oraz myjniach 
samoobsługowych. Zawiera polimer LUXAN-Z, który wzmacnia 
połysk mytych pojazdów. Odpowiedni do myjni tunelowych oraz 
portalowych nawet przy myciu w twardej wodzie. Może być 
wstępnie wymieszany z wodą.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

NANO GLOSS PEACH

5

ECNG10/25 - Kanister l. 10 / 25

NANO WAX & SCENTSELF DRY

Skoncentrowany wosk wspomagający suszenie 
przeznaczony do samoobsługowych myjni bezdotykowych 
oraz myjni ręcznych. Rozbija film wodny oraz wspomaga 
samoistne spływanie kropel wody z pojazdu. Specjalny 
dodatek nabłyszczający nadaje połysk po umyciu.
Nabłyszczanie/ochrona:
Nanopolimer Luxan-Z:
Działanie w twardej wodzie:
Szybkość spływania wody:
Dozowanie:

SELF DRY

6,2

ECDS10/25 - Kanister l. 10 / 25
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KRYPTO
MULTIX

Detergenty Uniwersalne

Szampon do Mycia Ręcznego

ALTUR CAR SHINE CAR
Mocno skoncentrowany szampon pieniący, nadaje niezwykły połysk. 
Wysoka lepkość, zapachowy oraz aktywny. Idealny do samochodów 
osobowych, ciężarowych, ciągników, przyczep kempingowych, motocykli 
lub skuterów. Do mycia ręcznego, bez obawy o uszkodzenie lakieru. 
Łatwo usuwa pozostałości po owadach.

Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

Mocno skoncentrowany, szampon pieniący z woskiem, zapachowy. 
Zawiera dodatek nabłyszczający SILKBRILL, który nadaje głębię 
kolorom. Łączy właściwości doskonałego mycia z efektem 
hydrofobicznym oraz nadaje powierzchniom wysoki połysk. Po 
spłukaniu powoduje efekt folii wodnej, co wspomaga naturalne 
suszenie.
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ECA10/25 - Kanister kg. 10 / 25 ESH25 - Kanister kg. 25

8,2 5,6

PH PH

CHERRY BUBBLE
Skoncentrowany szampon pieniący, z wysokim poziomem lepkości, 
zapachowy. Idealny do ręcznego mycia samochodów osobowych, 
ciężarowych, ciągników, przyczep kempingowych, motocykli lub skuterów 
bez obawy o uszkodzenie lakieru. Znakomity stosunek jakości do ceny. 
Doskonale czyści i nabłyszcza wszelkie powierzchnie, do nakładania 
gąbkę lub rękawicę. 
Wspomaganie wosku suszącego:
Znakomity połysk:
Pienienie:
Dozowanie:

ECB25 - Kanister kg. 25

9

SHINE CAR

SGRASSATUTTO XP1 SGRASSANTE UNIVERSALE VIPER
Odtłuszczacz uniwersalny, zapachowy, idealny do 
odtłuszczania oraz czyszczenia małych powierzchni, 
nawet do użytku domowego, czy do zmywania naczyń oraz 
elementów profesjonalnych kuchni takich jak garnki, grille, 
okapy itp. Idealny do czyszczenia pomp na stacjach 
benzynowych. Wolny od substancji żrących.
Odtłuszczanie:
Łatwość spłukiwania:
Pienienie:
Dozowanie: VUzależnione od sposobu aplikacji

Odtłuszczacz uniwersalny, zapachowy do użycia w 
przemyśle oraz do użycia uniwersalnego. Doskonały do 
czyszczenia kuchni, posadzek przemysłowych oraz innych 
powierzchni. Znakomicie czyści silniki oraz plandeki w 
zimnej wodzie pod ciśnieniem. Zawiera substancje żrące. 
Może utleniać lekkie i wrażliwe stopy metali. 
Odtłuszczanie:
Łatwość spłukiwania:
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji

Odtłuszczacz uniwersalny, zapachowy, nabłyszczający. 
Preparat bardzo wszechstronny, o dobrym stosunku jakości 
do ceny. Świetnie sprawdza się w warsztatach, w firmach 
sprzątających, przemyśle, warsztatach tapicerskich, przy 
myciu okien i podłóg. Przy odpowiednim rozcięczeniu nie 
wymaga spłukiwania. Zawiera substancje żrące.
Odtłuszczanie:
Łatwość spłukiwania:
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji

ESUX10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EDSU10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EVIP10/25 - Kanister kg. 10 / 25

12 13,5 13,9

VIPER

MULTIX
Odłuszczacz uniwersalny, zapachowy, doskonały do czyszczenia 
twardych powierzchni. Zalecany również do czyszczenia silników 
(w zimnej oraz ciepłej wodzie) oraz do mycia i odtłuszczania 
elementów motocykli oraz skuterów. Dobrze wpływa na lekkie 
stopy aluminium. Preparat świetnie nadaje się również do mycia 
jednostek wodnych oraz przyczep kempingowych. 
Odtłuszczanie:
Łatwość spłukiwania:
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji
EMU10/25 - Kanister kg. 10 / 25

11

KRYPTO
Mocny detergent uniwesalny, skoncentrowany, doskonały 
do czyszczenia zmywalnych powierzchni włącznie z 
winylem, skórą, skajem, tkaniną, gumą, tworzywem 
sztucznym, płytkami ceramicznymi, ścianami silników, 
narzędziami, filtrami oraz do usuwania pozostałości po 
owadach z takich miejsc jak felgi, zderzaki, czy podłoga.  
Odtłuszczanie:
Łatwość spłukiwania:
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji
EKR10/25 -  kg. 10 / 25Kanister

12,5 NOWOŚĆ
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BLACK & WET

Konserwacja i Nabłyszczanie Opon

GOMMA GLASS GRAPHITE GOMMA BLACK
Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon, 
skoncentrowany, zapachowy o wysokiej lepkości. Łatwo 
się rozprowadza na oponach i szybko schnie, zapewniając 
dobrą trwałość na oponach. Zawiera polimery 
nabłyszczające, które nadają oponie wyjątkowy połysk. 

Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:2 - 1:3

Nabłyszczający żel do opon, mocno skoncentrowany, 
szybkoschnący. Rozprowadzać po oponie za pomocą 
szczotki. Produkt charakteryzuje się wysoką lepkością i 
trwałością na oponie. Zawiera dodatek grafitu oraz nową 
generację związków chroniących opony. Zapobiega 
pękaniu. Znakomity stosunek jakości do ceny.
Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:3-1:5

Preparat do szybkiej pielęgnacji i nabłyszczania opon, 
szybkoschnący. Produkt bardzo wszechstronny nadaje 
różny połysk w zależności od roztworu. Idealny dla klientów 
chcących mieć satynowo  czarne opony. 

Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:1 - 1:3

EGG10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EGH10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EGB10/25 - Kanister kg. 10 / 25

GOMMA GLIC TIRE GLASS 80 BLACK & WET
Bardzo mocno skoncentrowany preparat do pielęgnacji i 
nabłyszczania opon. Produkt o wysokiej lepkości, 
zapewnia piękny połysk opon oraz „mokry” wygląd. 
Preparat na bazie gliceryny. 

Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:3-1:5

Mocno skoncentrowany preparat do nabłyszczania opon 
na bazie gliceryny o średniej lepkości. Produkt 
półprzezroczysty, ale nie zostawiający plam. Idealny do 
samodzielnej aplikacji. Dobrze spisuje się w niskich 
temperaturach, ponieważ nie zamarza. 

Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:2-1:4

Odporny na warunki atmosferyczne połysk opony, ultra 
błyszczący, mokry wygląd. Gotowy do użycia. Opracowany 
do długotrwałego efectu. Idealny dla nowych opon, na których 
nie można stosować produktów na bazie wody. Opony 
utrzymują czarny kolor oraz czystość nawet po deszczu i 
myciu. Nie jest kompatybilny z produktami na bazie wody. 
Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: Gotowy do użycia, nie miesza się z wodą

EGO10/25 - Kanister kg. 10 / 25 ETG10/25 - Kanister kg. 10 / 25 EBWET10/25 - Kanister l. 10 / 25

GRAPHITE

GOMMA PLUS
Skoncentrowany, szybkoschnący, ochronny, mocno 
nabłyszczający żel do opon. Wysoka lepkość i dobre 
trzymanie się opony. Nadaje się również do szybkich myjni 
tunelowych.

Poziom połysku:
Trwałość połysku:
Rozprowadzanie preparatu:
Dozowanie: 1:3 - 1:4
EGP10/25 - Kanister kg. 10 / 25

GOMMA PLUS
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ECO VORTICE

6,8

1110

LAVAINTERNI UNIVERSALE

LAVA SKAY

SMACCHIATORE EXTRA STRONG

LAVAMOQUETTES

PULI PLASTIC

EXENCE

Detergent uniwersalny do czyszczenia elementów wnętrza 
pojazdów. Szybko usuwa trudny brud z paneli, desek 
rozdzielczych, skórzanych foteli, foteli z tkaniny, drzwi od wewnątrz, 
elementów plastikowych oraz dywaników. Dodatkowo detergent 
ma właściwości dezynfekujące, ponieważ jest wyprodukowany na 
bazie amoniaku. Wolny od substancji żrących, bezpieczny dla 
materiałów oraz dla ludzi. Nakładać za pomocą odpowiednich 
urządzeń aplikujących, pistoletów wirowych lub ręcznie, za pomocą 
szmatki z mikrofibry.
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji

Skoncentrowany pieniący detergent, zalecany do 
czyszczenia skóry, imitacji skóry i alkantary. Do nakładania 
ręcznego lub spryskiwaczem ciśnieniowym. Idealny do 
prania irchy używanej do czyszczenia i osuszania 
samochodów.

Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji

Mocno skoncentrowany detergent do czyszczenia wnętrza 
pojazdów, zapachowy. Do mycia ręcznego, jak i do mycia przy 
użyciu urządzeń myjących. Całkowicie usuwa najtrudniejszy 
brud np.: ślady po dymie papierosowym, smogu, stare tłuste 
plamy oraz usuwa nieprzyjemne zapachy. Detergent można 
używać do mycia foteli, dywaników, wnętrz bagażników, paneli, 
elementów plastikowych oraz elementów pokrytych skórą. 
Poprawia wykończenie plastiku, pozostawiając miękką 
satynową powłokę.
Pienienie:
Dozowanie: Uzależnione od sposobu aplikacji

Szybko i dogłębnie czyści dywaniki samochodowe, 
wykładziny oraz inne tkaniny użyte we wnętrzu pojazdu. 
Nakładać ręcznie, za pomocą urządzeń ssąco-tłoczących 
lub pistoletu wirowego. Ma przyjemny zapach, szybko 
schnie oraz zabija bakterie. Nie zostawia zacieków po 
wysuszeniu. Produkt niskopieniący. 

Pienienie:
Dozowanie: 1:30 - 1:20

Specjalistyczny detergent do szybkiego i dogłębnego 
czyszczenia twardych powierzchni plastikowych. Przywraca 
oryginalny wygląd elementów wnętrza. Zawiera specjalne 
emolienty do powierzchni plastikowych oraz winylowych. 
Idealny do odnawiania podłóg z tworzywa stosowanych w 
pojazdach przemysłowych oraz furgonetkach. Można 
korzystać ze spryskiwacza lub myć za pomocą ściereczki z 
mikrofibry. Stosować bez rozcięczania. 
Pienienie:
Dozowanie: Gotowy do użycia 

Zapachowy środek dezynfekujący do wnętrz. Doskonały 
do dezynfekcji dywaników i innych tkanin, w których mogą 
bytować bakterie i inne drobnoustroje. Produkt intensywnie 
pachnący, dzięki czemu utrzymuje przyjemny zapach we 
wnętrzu samochodu przez długi czas. Aplikować przy 
użyciu spryskiwacza lub pistoletu wirowego po odkurzeniu 
lub dogłębnym umyciu wnętrza pojazdu. 

Pienienie:
Dozowanie: 1:3

ELSL10/25 - Kanister kg. 10 / 25

ELS10/25 - Kanister kg. 10 / 25

ELSX10 - Kanister kg. 10

EELS10 - Kanister kg. 10

EPP10 - Kanister kg. 10

EPIxx5/10 - Kanister kg. 5 / 10

13 11,310

Środek odświeżający wygląd tworzyw sztucznych, bogaty 
w polimery, wysokozapachowy. Idealny do tworzyw, winylu 
oraz elementów gumowych, które znajdują się we wnętrzu 
pojazdu. Można go również stosować do renowacji 
plastikowych elementów zewnętrznych tj. materiału ABS, 
zderzaki itp. Dodatkowo środek ten nadaje ładny połysk 
oraz miły dotyk. 

Połysk:
Ochrona:
Dozowanie: Gotowy do uzycia 

EPSS4/10 - Kanister l. 5 / 10

Środek odświeżający wygląd tworzyw sztucznych, z 
bogatą mieszanką wosków i polimerów z właściwościami 
wypełniającymi, zapachowy. Idealny do odnawiania 
starych, wytartych powierzchni plastikowych, winylowych 
lub gumowych. Dzięki specjalnej formule, która umożliwia 
lżejsze odbicie światła, powoduje, że defekty wynikające z 
zużycia są optycznie mniej zauważalne. Zalecane do 
paneli wewnętrznych drzwi oraz progów.
Połysk:
Ochrona:
Dozowanie: Gotowy do uzycia

EPLX10/25 - Kanister kg. 10 / 25

LUCIDA & RINNOVA EL PLASTILUX

Mycie i Pielęgnacja Wnętrza Pojazdu

LUCIDA & RINNOVAEXENCE

LAVAMOQUETTES

11

ECO VORTICE
Szybko i dogłębnie czyści dywaniki samochodowe, 
wykładziny oraz inne tkaniny użyte we wnętrzu pojazdu. 
Preparat do pistoletu wysokociśnieniowego na powietrze 
lub wodę.  Ma przyjemny zapach, szybko schnie oraz 
zabija bakterie. Nie zostawia zacieków po wysuszeniu.

Pienienie:
Dozowanie: 10-20% w wodzie

EEV10 - Kanister kg. 10

NOWOŚĆ
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PULIVETRO PROFESSIONAL DE-LUX PULITORE PER VETRI SPRAY
Zapachowy detergent do szyb i innych szklanych 
elementów pojazdu. Dobrze odtłuszcza, szybko czyści bez 
pozostawiania smug. Doskonale sprawdza się nawet w 
okresie letnim. Nadaje znakomity połysk. Do rozcięczenia 
w wodzie zdemineralizowanej.

Odtłuszczanie:
Pienienie:
Dozowanie: 1:3

Zapachowy detergent do szyb i innych szklanych 
elementów pojazdu. Dobrze odtłuszcza, szybko czyści bez 
pozostawiania smug.
Doskonale sprawdza się nawet w okresie letnim. Nadaje 
znakomity połysk.

Odtłuszczanie:
Pienienie:
Dozowanie: Gotowy do uzycia

Preparat do mycia szyb w areozolu, wysoko pieniący, 
zapachowy. 
Specjalna aktywna piana czyści i odtłuszcza szyby nie 
pozostawiając smug. 
Doskonale sprawdza się nawet w okresie letnim. Nadaje 
znakomity połysk.
Odtłuszczanie:
Pienienie:

EPVP10 - Kanister l. 10 EDE10 - Kanister l. 10 EPV400 - Aerozol puszka 400 ml – 24 szt. w opakowaniu

PH PH

5,8 5,8

Szybko czyści elementy wnętrza pojazdu, zapachowy. Zawiera 
aktywną pianę o zasadowym pH, co pozwala na usuwanie 
nawet najtrudniejszego brudu bez konieczności głębokiego 
moczenia powierzchni. Idealny do tkanin oraz skórzanych 
foteli, dywaników, desek rozdzielczych z tworzywa, progów 
drzwiowych oraz paneli, jak i podsufitki. Efekty działania 
preparatu są długotrwałe. Długo zachowuje swój zapach dzięki 
dużemu stężeniu czynników zapachowych.
Czyszczenie:
Pienienie:
ESPCL600 - Aerozol puszka 600 ml – 24 szt. w opakowaniu

CLEAN FOAM

Środek odświeżający wygląd deski rozdzielczej, specjalnie 
stworzony, aby wywołać nowoczesne wrażenie 
satynowego wnętrza. Nie pozostawia wrażenia oleistości. 
Przywraca oryginalny wygląd deski rozdzielczej. Preparat 
może być także stosowany na powierzchniach pokrytych 
skórą.

Połysk:
Ochrona:

Preparat nabłyszczający do desek rozdzielczych zawiera 
wysokiej jakości silikony, przywraca oryginalny kolor, 
jednocześnie nadając połysk. Zalecane do klasycznych 
desek rozdzielczych, progów drzwiowych, elementów 
plastikowych we wnętrzu, jak i na zewnątrz pojazdu, 
winylu, gumy, skaju itp. Posiada znakomite właściwości 
wypełniające. 
Połysk:
Ochrona:

ERS600 -  Aerozol puszka 600 ml – 24 szt. w opakowaniu ERT600 - Aerozol puszka 600 ml – 24 szt. w opakowaniu

RAVVIVA & RINNOVA MAXI TURBO

Preparat nabłyszczający o specjalnym składzie, wolny od 
silikonów, zalecany do warsztatów lakiernicznych. Bogata 
mieszanka czynników nabłyszczających. Wolny od 
olejków mineralnych, przywraca kolor, pozostawia 
powierzchnie podatna na lakierowanie. Nadaje piękny 
połysk. Idealny do desek rozdzielczych, zderzaków, 
elementów gumowych, progów drzwiowych oraz paneli.

Połysk:
Ochrona:
ESS600 - Aerozol puszka 600 ml – 24 szt. w opakowaniu

QUICK SENZA SILICONE
Hygienizer for vehicles insides, caravan, camper and small 
ambients. Removes bad smell from carpets, upholstery, 
seats and air conditioning. It is designed to eliminate a wide 
range of bacteria, mushrooms, acarus, viruses. Menthol 
perfumed. Provided of «ONE-SHOT» valve.

EBS150 - Spray ml. 150 - Box 24 pcs

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

SPRAY MEDICAL «ONE-SHOT»

Strawberry

DE-LUX

NEW PELLE
Specjalny środek pielęgnacyjny dla skóry naturalnej. Czyści, 
zmiękcza, nawilża. Chroni przed promieniami UV, przywraca kolor 
oraz nadaje przyjemny zapach. Jego półpłynna konsystencja 
pozwala na szybkie wniknięcie do skóry oraz nawilżenie jej, przez 
co długo utrzymuje przyjemną miękkość. Zalecany po czyszczeniu 
mocnym detergentem. Pozostawia skórę przyjemną w dotyku, bez 
wrażenia oleistości. 
Połysk:
Nawilżanie:
Ochrona UV:
Czyszczące:
ENPE4 - Kanister kg. 5

Mycie i Pielęgnacja Wnętrza Pojazdu

Produkty do Mycia Szyb i Lusterek

BEZ 
SILIKONU
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COMING
SOON

MULTIX

EXENCE

CLEAN

DELUX

WHEELSEXTREME

PLAST

BUGS-OFF

TIRES

Uniwersalny preparat czyszczący oraz odtłuszczacz. Usuwa 
olej, przypalony olej, brud oraz najbardziej oporne plamy, 
pozostawiając przyjemny zapach oraz piękny połysk. Czyści i 
odświeża bez szkody dla czyszczonych powierzchni w 
samochodach, przemyśle, domu, ogrodzie, na łodziach czy 
na przyczepach kempigowych.

Zapach i dezynfekcja. Zapewnia miłe poczucie świeżości 
wewnątrz pojazdu. Zwalcza bakterie oraz eliminuje 
nieprzyjemne zapachy z siedzeń i dywaników. Preparat 
jest mocno zapachowy, dzięki czemu przyjemny zapach 
utrzymuje się w aucie przez długi czas.

Detergent uniwersalny do czyszczenia wnętrza pojazdu. 
Szybko usuwa trudny brud z paneli wewnętrznych, desek 
rozdzielczych, foteli skórzanych oraz tapicerki 
materiałowej, drzwi, elementów z tworzywa oraz 
dywaników. Nadaje piękny kwiecisty zapach.

Zapachowy detergent do szyb i innych szklanych 
elementów pojazdu. Dobrze odtłuszcza, szybko czyści bez 
pozostawiania smug. Doskonale sprawdza się nawet w 
okresie letnim. Nadaje szybom piekny połysk.

Detergent odtłuszczający do czyszczenia kół. Ideanie 
usuwa pył hamulcowy oraz brud drogowy. Szybko czyści i 
przywraca oryginalny połysk felgom. Zasadowe pH 
sprawia, że nie nadaje się do polerowanych stopów. 
Zawiera specjalny dodatek nabłyszczający.

Preparat do kompletnego czyszczenia felg. Dogłębnie 
usuwa osad z tarcz hamulcowych. Nadaje niezwykły połysk 
oraz zapewnia pełną ochronę. Bezpieczny dla wszystkich 
typów felg, ponieważ jest wolny od kwasów oraz ma 
neutralne pH

Środek odświeżający wygląd tworzyw sztucznych, bogaty w 
polimery, mocno zapachowy. Idealny do tworzyw, winylu oraz 
elementów gumowych, które znajdują się we wnętrzu pojazdu. 
Można go również stosować do renowacji plastikowych elementów 
zewnętrznych, ABS, zderzaki itp. Dodatkowo środek ten nadaje 
ładny połysk oraz miły, suchy dotyk.

Usuwa pozostałości po owadach. Doskonały preparat na 
okres letni, w którym jest najwięcej zabrudzeń po owadach 
na karoseriach pojazdów. Rozpuszcza materię organiczną 
bez uszkadzania karoserii i lakieru. Preparat zapachowy.

Ochronny preparat do pielęgnacji i nabłyszczania opon na 
bazie wody, zapachowy. Łatwo się rozprowadza po 
oponach i szybko wysycha utrzymując się na oponie. 
Zawarte w preparacie polimery nabłyszczające nadają 
oponie wyjątkowy połysk.

Specjalny środek pielęgnacyjny dla skóry naturalnej. Czyści, zmiękcza, 
nawilża. Chroni przed promieniami UV, przywraca kolor oraz nadaje 
przyjemny zapach. Jego półpłynna konsystencja pozwala na szybkie 
wniknięcie do skóry oraz nawilżenie jej, przez co długo utrzymuje 
przyjemną miękkość. Zalecany po myciu detergentem CLEAN. 
Pozostawia skórę przyjemną w dotyku, bez wrażenia oleistości. 

EMU750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

EEX-750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

ECL750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

EDE750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

EWH750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniuEXT750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

EPL750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

EBU750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

ETI750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

ELE750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

Produkty do Pielęgnacji Pojazdów – BEZ GAZU

LEATHER

LUXAN TOUCH RINSE AID
Szybki ,  n iespłukujący się  detergent  o działaniu 
nabłyszczającym. Wyprodukowany z myślą o współdziałaniu z 
innym naszym produktem DOUBLE PILE microfiber. Wystarczy 
zaaplikować i wytrzeć, a uzyskamy efekt niesamowitego, 
lustrzanego połysku. Zawiera nanopolimer LUXAN-Z. Doskonały 
dla wszystkich rodzajów lakieru. Nie ma właściwiści ściernych. 

Zapachowy płynny wosk z nabłyszczającą nano-technologią, 
która wspomaga lepsze spłukiwanie. Zalecany do końcowego 
płukania po dokładnym muciu pojazdu. Wosk rozbija warstwę 
wody perłowe krople. Szuszenie staje się dużo szybsze i 
łatwiejsze, ponieważ wosk tworzy warstwę hydrofobową, 
która nie pozwala na tworzenie się wapiennych osadów. 

ELXT750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu ERA750 - Spryskiwacz 750 ml. 12 szt. w opakowaniu

ΜΙKROFIBRA
REMOVER

ΜΙKROFIBRA
LUX

MIKROFIBRA
REVOLUTION

BLUEBLUE

PLUSH PLUSH

BLACK

FOAM
SZCZOTKA DO 

CZYSZCZENIA KÓŁ

E PI AN SL UA JE EDI

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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CAR SHINE CAR
Mocno skoncentrowany, aktywny szampon pieniący, 
nabłyszczający, zapachowy. Świetnie sprawdza się przy ręcznym 
myciu samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników, przyczep 
kempingowych, motocykli oraz skuterów. Produkt jest bezpieczny 
dla lakieru. Rozprowadzać za pomocą gąbki lub rękawicy do mycia.

Szampon i wosk w jednym, mocno skoncentrowany, idealny do 
mycia samochodów osobowych oraz motocykli. Łączy skuteczne 
mycie z nabłyszczaniem dzięki efektowi hydrofobowemu. Zapewnia 
efekt równej folii wodnej po spłukaniu nadając lakierowi dodatkowo 
przyjemny, jedwabisty dotyk. Zawiera polimer SILKBRILL. 

ECA95 - Butelka 1000 ml. – 24 szt. w opakowaniu ESH1 - Butelka 1000 ml. – 24 szt. w opakowaniu

SAFE CLEANER
Skoncentrowany detergent, zapachowy do mycia wstępnego oraz 
bezdotykowego wszystkich rodzajów pojazdów. Nadaje wysoki 
połysk oraz jest w pełni bezpieczny dla karoserii. Usuwa cięższy 
brud przed myciem szamponem za pomocą rękawicy do mycia, bez 
pozostawiania mikro uszkodzeń lub  smug na lakierze.

ESC1 - Butelka 1000 ml. – 24 szt. w opakowaniu

SCIOGLIRESINA BLACK & WET
Preparat do usuwania smoły i żywicy z pojazdów. Szybko, 
ale jednocześnie delikatnie, usuwa smołę oraz żywicę, 
opadającą z drzew. Zawiera naturalne rozpuszczalniki. 
Bezpieczny dla lakierów i bezbarwnych powłok. 

Najlepszy produkt do pielęgnacji i nabłyszczania opon. 
Zaawansowany skład chemiczny preparatu zapewnia 
oponom długotrwały połysk oraz „mokry” wygląd. Chroni 
opony przed działaniem prommieni UV, dzięki czemu nie 
pękają i dłużej zachowują swoje funkcje. Wodoodporny. 

ESR250 - Butelka 110/250 ml. – 18/12 szt. w opakowaniu EBWET400 - Aerozol puszka 400 ml – 24 szt. w opakowaniu

Produkty do Pielęgnacji Pojazdów – BEZ GAZU

Akcesoria do Mycia Pojazdów

RĘKAWICA DO MYCIA «DELUXE» MIKROFIBRA «REMOVER»«ELKA» IRCHA SYNTETYCZNA 
Zamykana rękawica do mycia z syntetycznym włosiem. 
Większy rozmiar od modeli standardowych. Bardzo 
miękka, zapewnia mycie bez obaw o uszkodzenie lakieru. 

Speciajna mieszanka mikrofibry i poliuretanu zapewnia 
dobre przyleganie do czyszczonej powierzchni. Idealna do 
czyszczenia elementów wnętrza, szybko wchłania wodę, 
usuwa tłuste plamy, zacieki oraz plamy wapienne. 

Syntetyczna ircha idealna do ręcznego suszenia wcześniej 
umytej karoserii. Charakteryzuje się wysokim poziomem 
wchłanialności oraz jest bardzo miękka. Świetny stosunek 
jakości do ceny.

EXGS2 - Pakowane pojedynczo EXPMV - 50x40 cm – 5 szt. w opakowaniuEXPS - 55x44 cm – Pakowane pojedynczo

MIKROFIBRA «SZARA» MIKROFIBRA «ALCANTARA»
Syntetyczna ściereczka z mikrofibry o ciemnoszarym 
kolorze, znakomita do suszenia wcześniej mytych 
powierzchni. Wysoki poziom wchłanialności, dobrze 
wyciera, może być używania do wycierania elementów 
wnętrza.

Ściereczka mikrofibrowa z alcantary o grubości 0,8 mm. 
Chechuje się niezwykłą wchłanialnością, miękkością oraz 
gładkością. Znakomita do suszenia wcześniej umytych 
powierzchni. Ceniona przez profesjonalistów, dzięki swojej 
wytrzymałości.

Ściereczka mikrofibrowa z amaretty o grubości 0,3 mm.
Mieszanka poliuretanu i poliestru zapewnia dobre 
przyleganie ściereczki do mytej powierzchni, dzięki czemu 
dokładnie czyszci bez pozostawiania smug. Ceniona przez 
profesjonalistów, dzięki swojej wytrzymałości.

EXPMIC - 60x65 cm - Pakowane pojedynczo EXPM8 - 60x80 cm grubość 0,8 mm EXPM3 - 60x80 cm grubość 0,3 mm

MIKROFIBRA «AMARETTA»

NOWOŚĆ
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Akcesoria do Mycia Pojazdów

ROLKA «AZZURRA»
Niebieski papier w rolce, trójwarstwowy z cienką warstwą 
celulozy. Bardzo wysoki poziom chłonności oraz dobry 
poziom trakcyjności na mokrej powierzchni pozwalają na 
znakomite wycieranie wody, oleju, kwasów oraz 
rozpuszczalników. Wolny od pyłów.  Ø wewn. 4,5 cm, Ø 
zewn. 28,5cm. Wymiary pojedynczego arkusza:  cm30x27h

Papier w rolce, z długimi włóknami czystej celulozy, dwie 
warstwy, niezwykle odporny na wodę, olej, kwasy i 
rozpuszczalniki. Skuteczne działanie czyszczące. Idealny 
do mycia szyb. Wolny od pyłów. 
Kompaktowa rolka: Ø wewn. 6,5 cm., Ø zewn. 29,0cm. 
Wymiary pojedynczego arkusza:  cm23x29h

ECB3V - Rolka 2,5 kg – 550 arkuszy, 2 szt. w opakowaniu EC100S - Rolka 3 kg. - 700 arkuszy, 2 szt. w opakowaniu

HYDROSZCZOTKA
Hydroszczotka z PVC, bardzo wytrzymała, nadaje się do 
czyszczenia detergentami alkalicznymi. Dostępna z 1,8 
metrowym drążkiem z galwanizowanej stali oraz 
plastikową rękojeścią. 

EXIDPS2 -  Hydroszczotka     EXAS3 - Drążek 1,8 m

Rod section
collegamento gomma

ROLKA 100% STRONG

PER ALIMENTI

PER ALIMENTI

MIKROFIBRA «REVOLUTION»
Duża ściereczka z miktofibry, znakomita do czyszczenia 
okien oraz lusterek, nie pozostawia smug. Jest to kolejny 
produkt z serii ściereczek z amaretty, który zawiera 
materiały nowej generacji, ułatwiające mycie oraz 
wchłanianie. Ścieraczka ceniona przez profesjonalistów 
dzięki swojej wytrzymałości.
EXPMR - 60x80 cm grubość 0,3 mm

MIKROFIBRA «LUX»
Ścieraczka z mikrofibry, duży rozmiar, ultracienka. 
Charakteryzuje się dużą miękkością oraz poślizgiem. 
Znakomicie się sprawdza do polerowania powierzchni po 
myciu. Zalecana do użycia z produktem LUXAN TOUCH. 
Można nią róznomiernie i dokładnie rozprowadzać 
detergent bez utraty wchłanialności. 
EXPM4 - 60x80 cm 

MIKROFIBRA «VETRO CLEAN»
Materiałowa ściereczka mikrofibrowa z delikatną teksturą, 
stworzona z myślą o myciu okien oraz lusterek bez 
pozostawiania smug. Może być używana do wycierania na 
sucho lub na mokro, zarówno z zastosowaniem 
detergentu, jak i bez. Znakomicie czyści i poleruje. 

EXPMV - 50x40 cm - 5 szt. w opakowaniu

Ściereczka w 100% z irchy, garbowana olejkami, 
charakteryzująca się niezwykłą miękkością oraz 
elastycznością, ale również wysokim poziomem wchłanialności. 
Znakomita do suszenia i pielęgnacji samochodów osobowych, 
motocykli, skuterów lub łodzi. Świetnie się sprawdza do 
usuwania pary wodnej z okien w okresie zimowym. 
EXP12I/EXP14S - 2 ft² / 4 ft²

IRCHA NATURALNA

DOUBLECLASSIC FOAMY
Synthetic sponge of the best quality, double-layer, not 
swells, long-lasting. The soft side is used for manual 
washing of the bodywork, the rough side helps to clean 
wheels and mudguards.

Wysokiej jakości gąbka syntetyczna, nie pęczniejąca o 
wysokiej wytrzymałości. Do ręcznego mycia samochodów, 
motocykli, skuterów i rowerów.

Super foamy synthetic sponge, non swells, long lasting. 
For manual washing of cars, motorcycles, scooters and 
bicycles.

EXSSM - Wymiary: 15x10x5,5 cm – 24 szt. w opakowaniuEXSSV - Wymiary: 15x10x5,5 cm – 24 szt. w opakowaniu EXSSF - Wymiary: 16x10x5,5 cm – 24 szt. w opakowaniu
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Profesjonalny Osprzęt

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK «PRO MAX»

ALTUR SPRYSKIWACZ LT. 1

OPRYSKIWACZ ZE STALI NIERDZEWNEJ «DOUBLE LIFE» OPRYSKIWACZ

POMPA PNEUMATYCZNA ZE 
STALI NIERDZEWNEJ PISTOLET WIROWY

CZĘŚCI ZAMIENNE

IK9 OPRYSKIWACZ

LANCA OPRYSKIWACZA CP600 PVC 

LT. 2 SPRYSKIWACZ

Au toma tyczne  u rządzen ie  dozu jące  de te rgen ty.  
Wykorzystywane do rozcięczania detergentów w odpowiednich 
proporcjach bez strat. Idealne do nebulizatorów oraz urządzeń 
czyszczących podłogi. Dwie opcje działania: z niskim 
przepływem płynu oraz wysokim przepływem płynu w zależności 
od potrzeby napełnienia 1-litrowej butelki lub większych 
nebulizatorów i urządzeń do czyczenia podłóg.  

Polietylenowy spryskiwacz o objętości 1 litra.  Nadaje się 
do preparatów alkalicznych lub zawierających kwasy. Nie 
nadaje się do preparatów zawierających agresywne 
rozpuszczalniki.

2-litrowy spryskiwacz z polietylenu z pompką ręczną do 
wygenerowania wewnętrznego ciśnienia potrzebnego do 
doprowadzenia produktu. Wyposażony w pistolet z PVC. 
Wszystkie uszczelki są wykonane z Dutralu. Spryskiwacz 
nadaje się do preparatów alkalicznych lub zawierających 
kwasy. Nie nadaje się do preparatów zawierających 
agresywne rozpuszczalniki.

24-litrowy opryskiwacz ze stali nierdzewnej z 10-
metrowym wężem spiralnym, 70 centymetrowym 
pistoletem, z przewodami z inox oraz funkcją 
automatycznego wyłączenia. Posiada również zawór 
bezpieczeństwa, czujnik ciśnienia oraz zewnętrzny 
wskaźnik poziomu płynu

Innowacyjny 24-litrowy opryskiwacz z malowanej stali 
niestopowej, z epoksydową osłoną wewnętrzną, odporną na 
związki chemiczne. Posiada 10-metrowy wąż spiralny, 70cm 
pistolet z przewodami z inox oraz funkcją automatycznego 
wyłączenia. Posiada również zawrór bezpieczeństwa, 
czujnik ciśnienia oraz zewnętrzny wskaźnik poziomu płynu

Opryskiwacz wyprodukowany z wysokoodpornych materiałów. 
Zawór bezpieczeństwa do 3 bar z opcją obniżania ciśnienia. 
Posiada filtr w lancy opryskującej. Opryskiwacz ma również rączkę 
oraz paski do założenia na ramię. Wyposażony w regulowaną 
dyszę do spryskiwania stożkowego. Możliwe jest wykorzystanie 
opryskiwacza do rozprowadzania odtłuszczaczy, detergentów do 
czyszczenia felg, detergentów do usuwania pozostałości po 
owadach, do mycia szyb, tapicerki itp. 

Automatyczna pompka z przewodem ssącym oraz 
zaworem zwrotnym, doskonała do nebulizacji detergentów 
alkalicznych. Możliwość większej pojemności. Zalecana 
instalacja na 200-litrowych beczkach oraz 1000-litrowych 
kontenerach IBC. Maksymalny przepływ płynu: 14 l/m. 
Ciśnienie: 3-5 bar. Stosunek kompresji: 3:1

Pistolet wirowy do czyszczenia elementów wnętrza 
pojazdów, napędzany skompresowanym powietrzem. 
Stalowy, zakres ciśnienia 6-9,2 bar. Męski wlot 
sprzęgający, plastikowy przewód rotujący, pojemność 
zbiornika – 1 litr. Zasysający filtr detergentu. 

Nyple, dysze, filtry, uszczelki, złączki i inne zużywalne 
części zamienne do sprzętu myjącego. 

Lanca do opryskiwaczy na niskie ciśnienie. Przewód 
wykonany z  po l ie ty lenu.  P is to le t  z  funkc ją  
natychmiastowego zatrzymania. Wyposażony w specjalną 
ochronną dyszę wykonaną z plastiku odpornego na 
zarysowania oraz mikrofiltr. Długość 70 cm.
NL15

Zalety:
Ÿ dłuższa żywotność niż 

opryskiwacza malowanego z 
tradycyjnej stali

Ÿ nie powoduje zmian składu 
chemicznego detergentu z 
powodu utleniania i rdzewienia

Ÿ brak zatykania dyszy

PISTOLET PIENIĄCY
Pistolet do piany do zastosowania z przyrządami 
czyszczącymi pod wysokim ciśnieniem. Doskonały do 
detergentów z aktywną pianą oraz produktów specjalnych 
takich jak piana nabłyszczajaca LUXAN FOAM 
zawierajaca nano-technologię. 

NL25152612 + NL30175560

SPUST SPRYSKIWACZA «2-WAY»
Wyjątkowy spust spryskiwacza z funcją 2-kierunkowego działania, 
rozpyla zarówno przy naciśnięciu jak i puszczeniu spustu, aby 
utworzyć stały strumień przy minimalnym wysiłku. Spryskiwacz z 
niebieską uszczelką: EPDM, nadaje się do większości alkalicznych 
i naturalnych detergentów. Spryskiwacz z jasnoniebieską 
uszczelką: VITON nadaje się do środków zapachowych, 
rozpuszczalników oraz detergentów zawierających kwasy. 

CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - 70 szt. w opakowaniu

NOWOŚĆ
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Konserwacja Elementów Myjni Samochodowej

ALTUR GEL XP -72°C

BRUSH CLEANER

FLOOR CLEAN

NO CALCARE

DEOSAN

Środek zapobiegający zamarzaniu elementów układów 
chodządzych w kolorze niebieskim. Zawiera glikol 
etylenowy. Preparat należy stosować do urządzeń 
myjących w okresie zimowym w celu uniknięcia 
zamrożenia przewodów oraz odpywów.

Specjalistyczny detergent czyszczący szczotki myjni 
portalowych oraz tunelowych z wosku oraz tłuszczu. 
Skutecznie usuwa wosk oraz tłusty brud. Bezpieczny dla 
szczotek wyprodukowanych z materiałów nowej generacji. 
Preparat utrzymuje ich miękkość. Roztwór 1:2 – 1:3 z wodą  

Zapachowy detergent do posadzek, twardych powierzchni 
praz płytek ceramicznych. Niskopieniący, do maszyn 
myjących. Zalecany do mycia posadzek przemysłowych, 
ponieważ preparat skutecznie usuwa smary, olej, glikol 
oraz płyny hamulcowe. 

Kwasowy detergent, usuwa zacieki wapienne i kamień. 
Idealny do mycia okien myjni oraz paneli, z których 
skutecznie usuwa twarde osady mineralne. Bezpieczny dla 
okien i szczotek.Roztwór: 1:2 – 1:3 z wodą

Detergent dezynfekujący do płytek ceramicznych oraz 
toalet ,  o zapachu sosnowym, niskopieniący,  
skoncentrowany, zalecany do czyszczenia i dezynfekcji 
publicznych toalet, innych pomieszczeń publicznych oraz 
pomieszczeń przemysłowych, itp. 

EG72 - Butelka 1-litr / Kanister 4 / 25 kg

EBC10 - Kanister kg. 10

EFC10/25 - Kanister kg. 10 / 25

ENOCAL10/25 - Kanister kg. 10 / 25

EDS10/25 - Kanister kg. 10 / 25

PH

14

PH

0

PH

PH

12

8

GRASSO SEAGREASE
Smar na bazie mydła litowego o doskonałych własnościach 
antykorozyjnych i przeciwutleniających, przeznaczony do 
środowisk zasadowych i kwaśnych; smaruje i chroni części 
mechaniczne poddane działaniu wody myjącej i 
chemikaliów, typowe dla myjni samochodowej.
EXGS1 - Butelka 1 kg. – 24 szt. w opakowaniu

XP/90 ANTIGRIPPANTE
Środek penetrujący zapobiega przyleganiu tłuszczu oraz 
tworzeniu się rdzy. Doskonały do luzowania śrub, nakrętek, 
nitów, rur oraz innych metalowych części w różnych warunkach 
środowiskowych. Preparat dogłębnie penetruje powierzchnie. 
Dysza spryskiwacza operuje we wszystkich kierunkach. 
ES400 - Aerozol puszka 400 ml. - 24 szt. w opakowaniu

XP/90 GRASSO UNIVERSALE
Smar wielofunkcyjny, o lekkowłóknistej konsystencji, 
chroni przed wilgotością i utlenianiem. Preparat 
hydrofobowy, przeciwkorozyjny, zapewnia ochronę przed 
działaniem soli.

EGU400 - Aerozol puszka 400 ml. - 24 szt. w opakowaniu

TUNNEL CLEANER
Silny kwasowy detergent odkamieniający, aktywnie usuwa 
osady wapienne. Idealny do mycia okien myjni oraz paneli, 
z których skutecznie usuwa twarde osady mineralne trudne 
do usunięcia. Może utleniać wrażliwe metale. 

ETC10/25 - Kanister kg. 10 / 25

0

TUNNEL CLEANER

GEL -72°C

ANTICALCARE SERPENTINE
Specjalistyczny produkt zapobigający osadzaniu kamienia 
wewnątrz urządzeń czyszczących takich jak wysokociśnieniowe 
urządzenia myjące, podgrzewacze wody, kaloryfery, 
elektrozawory itp. Zapewnia skuteczną ochronę, ponieważ 
utrzymuje w zawieszeniu cząsteczki wapnia, dzięki czemu nie 
osadzają się na metalowych powierzchniach.

0

EAC10 - Kanister kg.10
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Materiały Eksploatacyjne 
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ROLKA «MILLEUSI»
Biały papier w rolce do ogólnego i przemysłowego użytku. 
Zawiera 80% pełni odzyskiwalnego papieru krótkowłóknistego z 
czystej celulozy. Posiada tłoczone symole i ozdoby. Mocny, z 
wysoką wchłanialnością oraz dobrą trakcyjnością wycierania 
mokrych substancji. Ø wewn. 8 cm., Ø zewn. 28cm. Wymiary 
pojedynczego arkusza:  cm39x24h
ECM2V - Rolka 2 kg. – 2 szt. w opakowaniu

ROLKA «AVANA»
Wielofunkycjny papier w rolce, Zawiera 80% w pełni 
odzyskiwalnego papieru krótkowłóknistego z czystej 
celulozy. Posiada tłoczone symole i ozdoby. Bardzo 
mocny, nie pozostawia smug. Ø wewn. 8 cm., Ø zewn. 
28cm. Wymiary pojedynczego arkusza:  cm39x27h
ECAV3V - Rolka 3 kg. – 2 szt. w opakowaniu

EXDRC - Podajnik podłogowy

Stojący podajnik papieru przemysłowego z malowanej 
stali. Również do worków na odpady. Łatwo się obraca oraz 
posiada ząbkowaną listwę do odcinania arkuszy. 
Maksymalna wysokość rolki: 40 cm. Maksymalna objętość 
worka na śmieci: 110 litrów. Wymiary 46,5 x 70 x 90 (h)

ESL1 - Butelka 1 litr - 24 szt. w opakowaniu 
ESL10 - Kanister kg.10

ECMP1 - Butelka 1 litr - 24 szt. w opakowaniu
ECM10 - Kanister kg.10

SAPONE LAVAMANI MIRACLE CREMA LAVAMANI MIRACLE
Mydło w płynie o zapachu kwiatowym, zawiera środek 
przeciwbakteryjny, do średnich zabrudzeń rąk. Doskonałe 
do dozowników ściennych w biurach, restauracjach, 
barach, sklepach, domach prywatnych. 

Mydło w płynie o zapachu cytrynowym do zmywania ciężkich 
zabrudzeń po oleju, oleju napędowym, smarach. Idealny do 
warsztatów i zakładów przemysłowych. Zawiera środek 
przeciwbakteryjny oraz glicerynę, która nadaje dłoniom 
miękkość oraz zapobiega spękaniom. Znakomite do ściennych 
dozowników.

I II

BEZ ŚCIERNIWA

EXDSL12 - Objętość 1,2 litry – pakowane pojedynczo

DOZOWNIK MYDŁA 1,2 l.
Dozownik mydła w płynie z materiału ABS z pokrywą 
ochronną oraz popielniczką. Spełnia wymogi higieniczne. 
Dozowanie za pomocą dźwigni.  

ROLKA «PURA CELLULOSA»
Papier w rolce, biały, odporny na pleśnie, przemysłowy, 
wyprodukowany z czystej wełny celulozowej (włoskiej, 
długowłóknistej), dwie tłoczone warstwy. Nie zostawia 
skrawków na mytej powierzchni. Ø wewn. 8 cm., Ø zewn. 
28cm. Wymiary pojedynczego arkusza:  cm39x27h
EC1002V - Rolka 3 kg. - 2 szt. w opakowaniu

PER ALIMENTI

WORKI NA ODPADY
Bardzo mocne worki na odpady o grubości 80 mikronów ze 
sznurkiem (waga worka 145 g). Worki są bardzo 
wytrzymałe na działanie mechaniczne. Dostępne kolory: 
czarny i przeźroczysty
EXSP - 50x60 / 85x110 / 90x120 20 kg. w opakowaniu – czarny
EXSPT - 80x120 - 20 kg w opakowaniu – przezroczysty

ŚCIENNY PODAJNIK PAPIERU
Podajnik ścienny do papieru przemysłowego, wykonany z 
tworzywa ABS do umieszczenia na ścianach lub biurkach. 
Dodatkowy osprzęt w zestawie. 
Wymiary: cm 25 x 30,5 x44 (h). 
Maksymalne wymiary rolki: cm 35 x 34 (h)
EXDPC - Podajnik z tworzywa ABS

STOJĄCY PODAJNIK PAPIERU
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Zrównowazony Rozwój oraz 
Dbałosć o Srodowisko Naturalne

.

Jednym z głównych naszych celów jest 
ochrona zdrowia publicznego oraz 
środowiska naturalnego. Wszystkie 
nasze produkty spełniają krajowe i 
europejskie normy, wśród których 
najważniejsze to:
- Regulacja WE 48/04 dotycząca 
całkowitej biodegradowalności 
substancji powierzchniowo czynnych.
- Regulacja WE 1907/06 REACH 
(Registration, evaluation, 
Authorization of Chemicals – pol. 
rejestracja, ocena, autoryzacja 
substancji chemicznych)
- Dyrektywa WE 2/09 o ograniuczeniu 
użycia niebezpiecznych surowców
- oraz najnowsze normy dotyczące 
produkcji i sprzedaży kosmetyków.

ALTUR używa tylko bezpiecznych 
surowców, które mają znikomy wpływ 
na środowisko naturalne. W naszych 
laboratoriach używamy naturalnych 
oraz roślinnych substancji 
powierzchniowo czynnych, ale również 
sami poszukujemy nowych, 
innowacyjnych surowców, najlepiej ze 
znakiem ECO-LABEL (dobrowolny 
system oznakowania produktów 
konsumenckich, który wskazuje, że 
produkt został zaprojektowany tak, 
aby wywierać minimalny wpływ na 
środowisko naturalne w całym cyklu 
swojego życia od produkcji po 
utylizację). 
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