


Από το 1975, εδώ και πάνω από 40 χρόνια, τρεις γενιές της ίδιας οικογένειας συνέχισαν το πάθος του 
Aldo Turcatel, του ιδρυτή, για τα αυτοκίνητα και τις κούρσες.  Ένα πάθος που έγινε μία δραστηριότητα 
στον τομέα του καθαρισμού, της φροντίδας και της συντήρησης που απαιτούνται στον τομέα του 
αυτοκινήτου και όχι μόνο ... από τους κινητήρες ως και ολόκληρο το αυτοκίνητο, από τα μεγάλα 
μηχανήματα μεταφοράς και εργασίας, στις μηχανές, τα πλοία μέχρι και τα πλυντήρια, τα γραφεία και 
τους βιομηχανικούς χώρους.

Μία οικογενειακή παράδοση



Η αναγνώριση και η εκτίμηση της ομορφιάς και η προσπάθεια να διατηρηθεί 
με τον καλύτερο τρόπο που συχνά είναι και ο πιο καινοτόμος...η προσοχή στη 
λεπτομέρεια και το σύνολο για κομψά και αψεγάδιαστα αποτελέσματα.
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Το ιταλικό στυλ



Για το επαγγελματικό πλυντήριο, την εμπορική δραστηριότητα ή ακόμη 
και για το ιδιωτικό αυτοκίνητο, μία σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας.  
Σαν μια πραγματική επαγγελματική ομάδα, οι προτάσεις Altur θα 
φροντίσουν όλα τα μέρη του αυτοκινήτου και του εξοπλισμού, χωρίς να 
παραμελήσουν τίποτε.

Ομορφιά, συντήρηση και εξυπηρέτηση



Παραγωγή και πώληση μίας πλήρους γκάμας επαγγελματικών προϊόντων για τον 
καθαρισμό και τη συντήρηση των οχημάτων: από τον κινητήρα, το εσωτερικό, μέχρι 
και το αμάξωμα και τους τροχούς. Αυτοκίνητα φορτηγά, πλοία, μηχανές και 
μηχανήματα, μέχρι και το επαγγελματικό πλυντήριο, τα γραφεία, τους 
βιομηχανικούς χώρους, είναι όλοι τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται τα 
προϊόντα Altur.
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Οι καλύτερες λύσεις για το αυτοκίνητό σου



Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των προϊόντων μας οφείλονται: 
- στη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, 
- στην ανάπτυξη της έρευνας στο εργαστήριό μας, 
- στην τήρηση όλων των Ευρωπαϊκών κανονισμών, το πιο πρόσφατων και προηγμένων. 
Τα προϊόντα ελέγχονται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου τους, από τον σχεδιασμό των πρώτων υλών 
μέχρι την ποιότητα της τελικής παραγωγής και τις υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλιστούν σταθερά ποιοτικά 
πρότυπα που θα καλύψουν τις προσδοκίες σας.

Έρευνα και ανάπτυξη



Η ALTUR ξεχωρίζει στην αγορά για την ανάπτυξη των ειδικών προϊόντων 
που παρέχουν στα οχήματα λάμψη και προστασίας χωρίς περιορισμούς. 
Αυτά τα προϊόντα βασίζονται στο αποκλειστικό νανομόριο Luxan-Z, με 
λειτουργικές ιδιότητες αμίνης. Τα αυτοκίνητα που υποβάλλοντα σε αυτή την 
τεχνολογία, απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα: 
- υψηλό βαθμό προστασίας του αμαξώματος κατά των ακτινών UV, 
- υψηλή λάμψη του βερνικιού, η επιφάνεια είναι εξαιρετικά λαμπερή σαν 
καθρέφτης, 
- λείο αποτέλεσμα και βελουτέ αφή.
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Γυάλισμα και προστασία χωρίς όρια



LUXAN-Z

Luxan-Z nano barriera protettiva
Luxan-Z το προστατευτικό νανόφραγμα
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Luxan-Z è un lucidante realizzato con innovativa nano tecnologia realizzato nei 
laboratori Altur, contenuto in cere di asciugatura e polish della gamma. Le autovetture 
trattate con questa tecnologia possono beneficiare dei seguenti vantaggi:
- elevato grado di protezione della carrozzeria dai raggi UV
- elevato grado di gloss della vernice, la superficie risulta incredibilmente lucida
- effetto seta al tocco.

Come funziona Luxan-Z?
Il processo di reticolazione di questo speciale nano polimero, viene attivato dai raggi U.V. 
a completamento nell’arco delle 24 ore dall’applicazione. L’effetto protettivo, con durata 
di alcuni mesi (dopo la terza applicazione di frequenza settimanale), previene 
l’invecchiamento delle vernici e parti in plastica. L’effetto si nota anche quando piove, 
facilitando lo sgrondamento naturale dell’acqua dalla carrozzeria e dai cristalli e 
migliorando di conseguenza la visibilità. Mantiene pulite le spazzole e la struttura del 
tunnel di lavaggio.

Τα αυτοκίνητα που υποβάλλοντα σε αυτή την τεχνολογία, απολαμβάνουν τα εξής 
πλεονεκτήματα: 
- υψηλό βαθμό προστασίας του αμαξώματος κατά των ακτινών UV, 
- υψηλή λάμψη του βερνικιού, η επιφάνεια είναι εξαιρετικά λαμπερή σαν καθρέφτης, 
- λείο αποτέλεσμα και βελουτέ αφή.

Πως λειτουργεί το Luxan-Z
Η διαδικασία δικτύωσης αυτού του ειδικού νανοπολυμερούς ενεργοποιείται από τις 
ακτίνες U.V. μέσα σε 24 ώρες από την εφαρμογή του. Η προστατευτική δράση του, με 
διάρκεια μερικών μηνών (μετά από τρεις διαδοχικές εβδομαδιαίες εφαρμογές) 
προλαμβάνει τη γήρανση του βερνικιού και των πλαστικών μερών. Το αποτέλεσμα είναι 
εμφανές ακόμη και όταν βρέχει διευκολύνοντας την φυσική απομάκρυνση του νερού από 
το αμάξωμα και τα τζάμια, βελτιώνοντας, συνεπώς, την ορατότητα. Διατηρεί καθαρές τις 
βούρτσες και τη δομή του τούνελ πλύσης.



ΑΠ ΟΤΕΛΕΣ ΜΑ PO L I SH

Γυαλιστικό αποτέλεσμα 
μεγάλης διάρκειας

Τα προϊόντα που αναγράφουν αυτό το 
σύμβολο, προσδίδουν μια λάμψη σαν 
καθρέπτη στα οχήματα και 
διαφοροποιούνται για την παρατεταμένη 
διάρκεια προστατευτικού και γυαλιστικού  
αποτελέσματος.

Λαμπριντικό αποτέλεσμα

Τα προϊόντα που αναγράφουν αυτό το 
σύμβολο, καθιστούν το όχημα εξαιρετικά 
λαμπερό, αλλά και προστατεύουν με 
μεσαία διάρκεια.

Effetto Polish

I prodotti che portano questo 
simbolo, rendono una brillantezza ad 
effetto specchio alle vetture e si 
differenziano per la lunga durata 
dell’effetto lucidante e protettivo.

Effetto Brillantante

I prodotti che portano questo 
simbolo, rendono la vettura 
estremamente brillante, ma l’effetto 
protettivo può essere mantenuto con 
l’applicazione frequente del prodotto.

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Schema azione protettiva e brillantante di Luxan-Z
Σχεδιάγραμμα προστατευτικής δράσης και λάμψης του Luxan-Z

Particolare sezione lamiera verniciata

Ειδικό τμήμα βερνικωμένου ελάσματος

1 SUPERFICIE  PROTETTA CON LUXAN-Z

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ LUXAN-Z

NON
ΔΕΝ

GOCCE D’ACQUA APPIATTITE
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΕΣ

MICROPOROSITÀ DELLA VERNICE
ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ

2
SUPERFICIE  CON LUXAN-Z

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ  ΑΠΟ ΤΟ LUXAN-Z

PROTETTA
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ

GOCCE D’ACQUA SOLLEVATE
ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΕΣ

POLIMERIZZAZIONE CON
LUXAN-Z

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ LUXAN-Z

Nel primo schema, la goccia d’acqua è difficilmente 
spostabile con il soffio d’aria, nella seconda invece la goccia 
è molto più sollevata dalla superficie offrendo un punto di 
contatto con la carrozzeria molto ristretto, di conseguenza 
offre una minima resistenza allo scorrimento.
Quest’azione è dovuta all’elevato grado di protezione e 
gloss che la nano-tecnologia del polimero LUXAN-Z è in 
grado di fornire (contenuto in tutte le cere e polish 
ALTUR).

Στο πρώτο σχεδιάγραμμα η σταγόνα νερού μετακινείται 
δύσκολα με το φύσημα του αέρα, η δεύτερη σταγόνα, 
ωστόσο, είναι πιο ανασηκωμένη από την επιφάνεια 
προσφέροντας ένα σημείο επαφής με το αμάξωμα, πολύ 
περιορισμένο και επομένως δείχνει ελάχιστη αντίσταση στην 
ολίσθηση.
Αυτή η δράση οφείλεται στον αυξημένο βαθμό προστασίας 
και λάμψης που προσφέρει η νανοτεχνολογία του 
πολυμερούς LUXAN-Z (περιέχεται σε όλα τα κεριά και τα 
γυαλιστικά ALTUR).
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Επαγγελματικό πλυντήριο αυτοκινήτων 12

Πρόσθετα για απορρυπαντικά

Σαμπουάν βούρτσες προ-κεριού και γυαλιστικά 
NANO TECH

Κεριά-πλυντήρια αυτοκινήτων

Καθοδηγούμενο σχεδιάγραμμα με Πλυντήρια 
αυτοκινήτων και Τούνελ

Καθοδηγούμενο σχεδιάγραμμα Χώροι Self Service

Lega Extreme
Lega Clean Extra Strong 2
Lega Clean Extra Strong 3
Wheel Clean
Power Lega
Tex Wheel 
Alloy Cleaner

Θερινά
Safe Cleaner
Rimuovi Insetti
Χειμερινά
Tiger
Power
Speedy Wash
Speedy Clean
Self Power
Power Extra
Φόρμουλα διπλού συστατικού χειμερινή 16
Dual Power
Bear Green
Φόρμουλα διπλού συστατικού για όλες τις εποχές
Euro XP/38
Wundervoll AO
Για όλες τις εποχές 17
New Blu Power
Red Power
Superdet
Self Box
Self Service P
Eco Self
Car Cleaner Special
Evo Cleaner
Φόρμουλες για όλες τις εποχές με ενεργό αφρό 18
Big 2
Car Foam Plus
Emoll Clean
Eco Foam c/brillantante
Truck Foam

Ευωδιά Για Απορρυπαντικα
Αντιπαγωτικο Για Απορρυπαντικα
Χρωστικο Για Απορρυπαντικα

Super Schiuma
Super Schiuma Color
Active Foam
Snowy Peach/Breeze
Self Extra
Profoam Plus

Schiuma Soft
Minthy Lux
Brillcar 2

     Luxan Z
Γυαλιστικά με αφρό για προγράμματα πλύσης 

Autolux και Κάνη αφρού
Luxan Foam
Nano Polish & Foam
Foam & Wax

Προστατευτικά γυαλιστικά NANO-TECH μεγάλης 

Απορρυπαντικό για Ζάντες

Πρόπλυση Εξωτερικών σε Χαμηλή Πίεση 15

19

Αφρογόνο Αποτέλεσμα Χιονισμού 19

Αρωματισμένο Σαμπουάν για Βούρτσες 20

20

21

14

διάρκειας
Osmo Star
Kyron SR
Polaris
Riflesso
Λαμπερό αποτέλεσμα με NANO-TECH 

ανανεώσιμο 21
Supernova
Galaxia BP
Phoenix
Wind Sil 20
Solaria
Self Dry
Nano Wax & Scent 22
Nano Gloss Peach

Ferro Stop
Tar & Glue Remover

Decerante Polimerico
Decerante Paraffinico S80

Altur Car
Shine Car
Cherry Bubble

Sgrassatutto Xp1
Sgrassante Universale
Viper
Multix
Krypto

XP/39
Lavamotore
XP/39 03P

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

Lavainterni Universale
Smacchiatore Extra Strong
Puli Plastic
Lava Skay
Lavamoquettes
Ecovortice
Exence
Lucida & Rinnova EL
Plastilux
New Pelle 26
Ravviva & Rinnova
Maxi Turbo
Quick Senza Silicone
Clean Foam
Spray Medical «one-shot»

Pulivetro Professional
De-lux
Pulitore per Vetri Spray

Clean
Plast
Leather

Ειδικά φινιρίσματα

Αφαίρεση κεριού για την προετοιμασία νέων 
οχημάτων

Απορρυπαντικά απολυπαντικά πολλαπλών 
χρήσεων

Απορρυπαντικά απολυπαντικά για μηχανικά 
μέρη

Σειρά Car Care

22

22

Πλύσιμο στο χέρι

23

24

Γυαλιστερά Λάστιχων 24

Καθαρισμός εσωτερικών 25

Καθαρισμός κρυστάλλων 26

27

23

Exence
Delux
Bugs-Off
Extreme
Wheels
Tires
Multix
Luxan Touch
Rinse Aid
Car 28
Shine Car
Safe Cleaner
Sciogliresina
Black & Wet

συνθετικο δερμα «Elka»
Μικροινα «Remover»
Μικροινα «Alcantara»
Μικροινα «Amaretta»
Μικροινα «Revolution»
Μικροινα «Lux» 29
Μικροινα Για Τζαμια
Ψεκαστηρι lt.1
Trigger 2-Way
Super HD 1.5 L
Foam Gun 
Πιστολι Με Δινη
Power Gun
Easy-Mix
Brush Cleaner
No Calcare
Tunnel Cleaner
Anticalcare Serpentine

Εξοπλισμός και συντήρηση εγκατάστασης 28

INDEX
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Rinse Aid
Car 28
Shine Car
Safe Cleaner
Sciogliresina
Black & Wet

Microfiber «Elka»
Microfiber «Remover»
Grey Microfiber
Microfiber «Alcantara»
Microfiber «Amaretta»
Microfiber «Revolution»
Microfiber «Winner»
Windows Cleaning Microfiberi
Altur Sprayer lt.1
Foam Gun 
Vortex Gun
Brush Cleaner
No Calcare
Tunnel Cleaner
Anticalcare Serpentine

Εξοπλισμός και συντήρηση εγκατάστασης 29



Εσπεριδοειδές Μέντα

Λεμόνι Βανίλια

Ροδάκινο Πεύκο

Κεράσι

Κόκκινα Φρούτα

Λουλούδια

Λεβάντα

Fresh

Θαλασσινή Αύρα

Caramel

Μάνγκο

Φράουλα

12,5

Εφαρμόστε με το πινέλο

Για πλύση touchless

Για eιδικό πιστόλι καθαρισμού με πεπιεσμένο αέρα

Συντήρηση

Για φορτηγά

Αφρογόνο

Εφαρμόστε με νεφελωτή

Για μηχανή καθαρισμού πατώματος Για κλαρκ

Για πλύσιμο με το χέρι

Εφαρμόστε με αφρογόνο νεφελωτή

Καθαρίστε στο χέρι με κουβά και σκούπα

Απολιπαντικό προϊόν για συνεργείο

Για την βιομηχανίαΓια Foam Gun

Τρίψτε με το χέρι με ένα πανί

Για πλυστικό

Αντιψυκτική/αντιπαγωτική δράση

Για οικιακή χρήση

Για τρένα

Εφαρμόστε με το ψεκαστικό

Για πλυστικό μοκέτας

Αφαίρεση εντόμων

Για οχήματα

Για σκάφη

pH καθαρού προϊόντος, εκτός αν 
υποδεικνύεται διαφορετικά
pH<7 όξινο προϊόν, pH=7 ουδέτερο προϊόν, pH> βασικό προϊόν

Για πλυστικό μοκέτας με αφρό

Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα

Για μηχανές

Για πόρταλ/τούνελ οχημάτων

Για ποδήλατα

Για πίστες self service

Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Αρώματα

Εικονογράμματα

Λευκού Μόσχου

Φυσικά Δέρματα Puresse Elegance

Λ Ε Ζ Α Ν ΤΑ

11

Bubble Gum



Επαγγελματικό πλυντήριο αυτοκινήτων

ΞΗΡΌ ΠΛΎΣΙΜΟ ΠΡΌΠΛΥΣΗ ΑΦΡΟΓΌΝΟ ΚΕΡΊΣΑΜΠΟΥΆΝ
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TEX WHEEL TRUCK FOAM

LUXAN-Z

Η Altur, με την πολυετή εμπειρία της στη χημεία για το αυτοκίνητο, έχει αναπτύξει την παραγωγή μίας εξαιρετικά μεγάλης γκάμας 
απορρυπαντικών και ειδικών προϊόντων για τα πλυντήρια αυτοκινήτων 
Κοινό χαρακτηριστικό όλης της σειράς είναι η κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών, ειδικά για τους πιο προσεκτικούς όσο αφορά 
την ασφάλεια του χειριστή και το σεβασμό προς το περιβάλλον, αυτών των προϊόντων: τα απορρυπαντικά δεν περιέχουν προϊόντα που 
μολύνουν όπως νιτριλοτριοξεικό οξύ και φωσφορικά. 
Τα δυνατά σημεία είναι η μοναδική λάμψη που μπορεί να προσφέρει το LUXAN-Z, η πολύτιμη ουσία νανοπολυμερούς, εξαιρετικά 
ατιδραστική, την οποία περιέχουν τα περισσότερα κεριά στεγνώματος και γυαλιστικά.

SOLARIA

GALAXIA BP

ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 

ΠΛΥΝΤΉΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΎΝΕΛ
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POLARISSNOWY PEACH

PROFOAM PLUS



ΞΗΡΌ ΠΛΎΣΙΜΟ

ΠΡΌΠΛΥΣΗ

ΠΡΌΠΛΥΣΗ

ΣΚΟΝΗ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ
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TEX WHEEL NEW BLU POWER

SE
LF

 P
Σ

Ε
ΙΡ

Α
 Σ

Κ
Ο

Ν
Η

SE
LF

 U
Σ

Ε
ΙΡ

Α
 Μ

Ο
Ν

Α
Δ

ΙΚ
Ο

 
Α

Π
Ο

Ρ
Ρ

Υ
Π

Α
Ν

Τ
ΙΚ

Ο

SE
LF

 F
Σ

Ε
ΙΡ

Α
 Ε

Ν
Ε

Ρ
Γ

Ο
Σ

 Α
Φ

Ρ
Ο

Σ

CAR FOAM PLUSCAR FOAM PLUS
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NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT

NANO WAX & SCENT=

ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 

ΧΏΡΟΙ SELF SERVICE

CAR CLEANER SPECIAL
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NANO GLOSS PEACH

SNOWY PEACH

NANO GLOSS PEACH

SELF POWER BREZZA
MARINA

PROFOAM PLUS

PROFOAM PLUS



POWER LEGA TEX WHEEL
Απορρυπαντικό για την ταχεία δράση και καθαρισμό των 
ζαντών. Αφαιρεί σε βάθος την ακαθαρσία που 
δημιουργείται από τα τακάκια των φρένων, γράσο, σκόνη, 
λάσπη και άλλης φύσης.

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

Απορρυπαντικό υψηλής συμπύκνωση με βάση φυσικά 
επιφανειοδραστικά, αφαιρεί σε βάθος την ακαθαρσία που 
δημιουργείται από τα τακάκια των φρένων, γράσο, σκόνη, 
λάσπη και άλλης φύσης. Συνεργιακή φόρμουλα.

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

EPWL25 - Μπιτόνι kg. 25 ELTW25 - Μπιτόνι kg. 25

'Οξινο απορρυπαντικό αποαιθάλωσης ειδικό για τον 
καθαρισμό ζαντών αλουμινίου, επαναφέρει τις ζάντες 
στην αρχική τους κατάσταση.  Ιδανικό για το ντεκαπάζ 
επιφανειών inox των φορτηγών.

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

EALLC10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

0

ALLOY CLEANER

Απορρυπαντικό ιδανικό για τον καθαρισμό ζαντών, 
αφαιρεί σε βάθος την ακαθαρσία που δημιουργείται από 
τα τακάκια των φρένων, γράσο, σκόνη, λάσπη και άλλης 
φύσης.

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

Απορρυπαντικό ειδικό για τον καθαρισμό ζαντών, αφαιρεί 
σε βάθος την ακαθαρσία που δημιουργείται από τα 
τακάκια των φρένων, γράσο, σκόνη, λάσπη και άλλης 
φύσης και αφήνει τις επιφάνειες λαμπερές.

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 2 WHEEL CLEAN

14
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13,7 13,7

ELPX10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

ELEX5/10/25 
Μπιτόνι kg. 5 / 10 / 25

ELWC10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

Απορρυπαντικό για την ταχεία δράση και καθαρισμό των 
ζαντών. Υψηλή ενεργή συγκέντρωση. Αφαιρεί σε βάθος 
την ακαθαρσία που δημιουργείται από τα τακάκια των 
φρένων, γράσο, σκόνη, λάσπη και άλλης φύσης

Καθαριστική ισχύς:
Προϊόν λάμψης:
Απόσπαση ανθρακούχων ακαθαρσιών:

Δοσολογία:

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 3

ELCX10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

TEX WHEEL

13,6

Απορρυπαντικό για Ζάντες

Προϊόν με ουδέτερο pH, ασφαλές για τον χειριστή, χωρίς 
VOC, χωρίς οξέα και καυστική σόδα, χρησιμοποιείται και 
χωρίς μηχάνημα εκτόξευσης νερού (με γάντι/σφουγγάρι και 
τρεχούμενο νερό).
Γιατί να χρησιμοποιήσετε LEGA EXTREME στις ζάντες:
- Απαλείφει εντελώς την οξείδωση του σιδήρου που έχουν 
δημιουργήσει τα φρένα
- Διεισδύσει την επιφάνεια, απολυπαίνοντας σε βάθος
- Καθαρίζει και γυαλίζει τη ζάντα
- Αποτρέπει την εκ νέου οξείδωση για μερικές εβδομάδες
- Μειώνει το βαθμό πορώδους της επιφάνειας και την 
προστατεύει

Πως να χρησιμοποιήσετε το LEGA EXTREME:
- Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση
- Ψεκάστε το προϊόν καθαρό στην στεγνή επιφάνεια
- Περιμένετε 1-2 λεπτά
- Η βρωμιά αλλάζει προς κόκκινο-μωβ χρώμα 
(καθαρισμός σε εξέλιξη)
- Ξεπλύνετε με πίδακα νερού υπό πίεση

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΖΑΝΤΩΝ
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΖΑΝΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ALCOA



TIGER

Σούπερ-συμπυκνωμένο καθαριστικό για εντατικό 
πλύσιμο. Ισοσταθμίζει και ξεπερνά την καθαριστική ισχύ 
των φόρμουλων διπλών συστατικών, απαλείφοντας τη 
βρωμιά χωρίς βούρτσες.  Εξαιρετικά αποτελέσματα και με 
σκληρό νερό, πλούσιο σε μεταλλικά άλατα. Για οχήματα 
βαρέου τύπου, με πανιά, κοντέινερ, αυτοκίνητα, κινητήρες.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

RIMUOVI INSETTI
Απορρυπαντικό για την αφαίρεση των εντόμων από την 
επιφάνεια του σασί, δεν διαβρώνει, δεν κολλάει στις 
πλαστικές επιφάνειες και στο λάστιχο, στα προφίλ και στα 
καλουπώματα, δεν λερώνει.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EPM10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

12

Θερινά

13,7

14

TIGER

SPEEDY CLEAN
Αντιστατικό απορρυπαντικό μαλακτικό καθαριστικό για 
πλύση εν ψυχρώ, ισχυρή δράση καθαρισμού αφαιρεί 
επίμονους λεκέδες με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, 
ιδανικό για το αυτοκίνητο, το τροχόσπιτο, δεν κιτρινίζει το 
fiberglass.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ETI25 - Μπιτόνι kg. 25

ESPC25 - Μπιτόνι kg. 25

Χειμερινά

13

POWER EXTRA
Απορρυπαντικό για πρόπλυση με προϊόν λάμψης, 
ισχυρής μαλακτικής δράσης προς την στατική ακαθαρσία 
και μεικτού τύπου λιπαρών ουσιών του smog. Ιδανικό για 
χρήση γενικού τύπου. Κατασκευάζεται με φυσικά 
επιφανειοδραστικά.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EPWX25 - Μπιτόνι kg. 25

Αλκαλικό απορρυπαντικό υπερσυγκέντρωσης και υψηλής 
αφρογόνου ισχύς, ιδανικό για πλύσιμο σε self service.
Γρήγορο και κατάλληλο στην αφαίρεση της στατικής 
ακαθαρσίας και του δρόμου, ακόμα και σε χαμηλή 
συγκέντρωση.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

SELF POWER

ESPW25 - Μπιτόνι kg. 25 / ESPP25 - Μπιτόνι kg.25 prof.

13,5 NO 
PERFUME

11

Απορρυπαντικό για πρόπλυση με πλήρη ασφάλεια, χωρίς 
καυστική σόδα, εξαιρετικά ασφαλές σε όλες τις 
επιφάνειές, βερνίκια, προφίλ αλουμινίου. Εξαιρετική 
μαλακτική δράση για τη στατική βρωμιά. Δίνει μεγαλύτερη 
διάρκεια στα κεριά και τις εφαρμογές στο αυτοκίνητο.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ESCL25 - Μπιτόνι kg. 25

SAFE CLEANER

Πρόπλυση Εξωτερικών σε Χαμηλή Πίεση

13,8

POWER
Απορρυπαντικό ισχυρό για την πρόπλυση, μαλακτικό 
ταχείας δράσης με προϊόν λάμψης. Πολλαπλών χρήσεων. 
Εφαρμόσιμο σε οποιοδήποτε τύπο επιφάνειας προς 
απολίπανση: μηχανικά μέρη, ζάντες, τροχόσπιτα, 
τροχοβίλες...
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EPK25 - Μπιτόνι kg. 25

15

Σούπερ-συμπυκνωμένο καθαριστικό για εντατικό πλύσιμο. 
Περιέχει πρόσθετα που βελτιώνουν την τελική λάμψη των 
αμαξωμάτων και διευκολύνουν το ξέβγαλμα του προϊόντος. Για 
οχήματα βαρέου τύπου, με πανιά, κοντέινερ, αυτοκίνητα, 
κινητήρες.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

13,9

SPEEDY WASH

ESW25 - Μπιτόνι kg. 25

SPEEDY WASH



EURO XP/38

13,514

Απορρυπαντικό δι-φασικό έντονο για την πρόπλυση, 
άρτιο για την πλύση βιομηχανικών μέσων, λευκών, για 
καρότσες, για μουσαμάδες, αγροτικών οχημάτων, 
σκαφών κλπ. Δεν λερώνει τα σασί, άοσμο.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EBDP10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

DUAL POWER

Φόρμουλα διπλού συστατικού χειμερινή

Απορρυπαντικό δι-φασικό, απολιπαντικό και αντιστατικό, 
ενδεικνύεται για έντονα πλυσίματα. Γενικής χρήσης, για 
τον εξωτερικό καθαρισμό όλων των οχημάτων φορτηγών 
οχημάτων, μουσαμά, επίγειων μέσων μετακίνησης, 
βιομηχανικής πλύσης, απολίπανση μηχανικών μερών 
κλπ. Άρτια αφρογόνος ισχύς.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EBG5/10/25 - Μπιτόνι kg. 5 / 10 / 25

BEAR GREEN

BEAR GREEN
DUAL POWER

13,814

EURO XP/38
Απορρυπαντικό δυο συστατικών για πλύσιμο εν θερμό, 
υποβοηθούμενο από ειδικές βάσεις απολιπαντικές-
διαλυτικές που το καθιστούν άρτιο για τον καθαρισμό 
λευκών μέσων, μέσων με μουσαμά, σκαφών, ασφαλές και 
απαλό στις επιφάνειες. 
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EES3825 - Μπιτόνι kg. 25

Απορρυπαντικό δι-φασικό, αντιστατικό, με χαμηλό 
επιφανειοδραστικό φορτίο. Γενικής χρήσης για τον 
καθαρισμό όλων των εξωτερικών επιφανειών όλων των 
οχημάτων, σκαφών, τροχοβιλών και για τον καθαρισμό 
των λευκών μέσων όπως τροχόσπιτα, φορτηγά, κλπ 
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EBW25 - Μπιτόνι kg. 25

WUNDERVOLL AO

Φόρμουλα διπλού συστατικού για όλες τις εποχές

Πρόπλυση Εξωτερικών σε Χαμηλή Πίεση
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13,5

RED POWER
Καθαριστικό γενικής χρήσης για τα έντονο πλύσιμο, 
εξαιρετική μαλακτική δράση ενάντια στις στατικές 
ακαθαρσίες και λιπαρές ουσίες. Κατασκευασμένο με 
τεχνολογία Super Wetting. Αποτελεσματικό για τον 
καθαρισμό ζαντών αλουμινίου.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:
ERP25 - Μπιτόνι kg. 25

Για όλες τις εποχές

14

Συμπυκνωμένο αυτογυαλιζόμενο και αντιστατικό 
απολιπαντικό. Περιέχει πρόσθετα που βελτιώνουν την 
τελική λάμψη των αμαξωμάτων και διευκολύνουν το 
ξέβγαλμα του προϊόντος. Κατάλληλο για: αμαξώματα, 
ζάντες, λεκέδες από έντομα, βαριά οχήματα, μουσαμάδες, 
εμπορευματοκιβώτια και πλύσιμο κινητήρων. 
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:
ESD9925 - Μπιτόνι kg. 25

SUPERDET

11

Αρωματισμένο απορρυπαντικό για self service, με 
ισορροπημένο pH, με άρτια ισχύ πλυσίματος στις στατικές 
ακαθαρσίες, μαλακτικό.
 

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ESSB25 - Μπιτόνι kg. 25

SELF BOX

13,5

Αρωματισμένο αντιστατικό απορρυπαντικό, μαλακτικό 
για πλύσιμο self service, ισχυρό, καταργεί τις στατικές 
ακαθαρσίες, αφήνει τις επιφάνειες λείες και δεν 
διαβρώνουν τα εξαρτήματα αλουμινίου.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ESS3825 - Μπιτόνι kg. 25

SELF SERVICE P

Αλκαλικό αφρογόνο απορρυπαντικό, για το καθάρισμα 
όλων των οχημάτων και των ζαντών κράματος, με γρήγορη 
μαλακτική δράση, ασφαλές επάνω στις επιφάνειες.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:
EBP25 - Μπιτόνι kg. 25

NEW BLU POWER

PH

14

11

CAR CLEANER SPECIAL
Απορρυπαντική σκόνη, αφαιρεί όλες τις ακαθαρσίες 
χωρίς να καταστρέφει ή να θολώνει το σασί. Πολύ 
συγκεντρωμένη, πολύ λεπτή, ξηρή, δεν θολώνει, δεν 
αποφράσσει και δεν καταστρέφει τον εξοπλισμό.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 10-15 gr/lt
EPCC28 - Σάκος kg. 25

10,5

ΣΚΟΝΗ RED CLEANER
Ενεργό καθαριστικό σε σκόνη, αρωματικό, ιδανικό για 
πλυντήρια self service με αυτόματο μίκτη. Αφαιρεί εύκολα 
τα έντομα. Δεν βαραίνει, δεν μπουκώνει, σέβεται τα 
εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, εξαιρετική σχέση 
ποιότητας/τιμής.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 15 gr/lt
EPRC20 - Σάκος kg. 20

Πρόπλυση Εξωτερικών σε Χαμηλή Πίεση
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SUPERDET

EVO CLEANER
Αφρίζον καθαριστικό σε σκόνη με έντονο άρωμα, για 
πλυντήρια αυτοκινήτων σε box self service. Αφαιρεί 
εύκολα τη στατική βρωμιά και τα έντομα. Οι κόκκοι 
κόκκινου χρώματος στη λευκή σκόνη βελτιώνουν την 
ποιότητα του πλυσίματος, χάρη στην ειδική δραστική 
ουσία που περιέχουν. Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 15-20 gr/lt
EECP25 - Σάκος kg. 25

PH

14

ECO SELF
Αυτογυαλιζόμενος απορρυπαντικός ενεργός αφρός, για self 
service. Άριστη μαλακτική δράση πάνω στη στατική 
βρωμιά και τα λίπη που υπάρχουν. Περιέχει αναστολείς 
διάβρωσης, ειδικές αυτογυαλιστικές ουσίες και ουσίες που 
δεν επιτρέπουν την επανακάθιση της βρωμιάς. 
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EESLF25 - Μπιτόνι kg. 25

ECO SELF

CAR CLEANER SPECIAL

10,7

Σκονη



CAR FOAM PLUS
Απορρυπαντικό αφρογόνο για πρόπλυση με προϊόν 
λάμψης, ισχυρής μαλακτικής δράσης προς την στατική 
ακαθαρσία και μεικτού τύπου λιπαρών ουσιών του smog. 
Αρωματισμένο, ασφαλές για όλες τις εποχές. Ιδανικό 
ακόμα και ως μόνο-προϊόν για πίστες self service.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ECFP10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

Φόρμουλες για όλες τις εποχές με ενεργό αφρό

BIG 2
Απορρυπαντικό αφρογόνο για ταχεία δράση για ισχυρή 
πρόπλυση οχημάτων, μαλακτικό, αντιστατικό και 
απολιπαντικό με χαμηλής οσμής, άρτια στα λευκά, 
ασφαλές στις βαφές και στα χρωμιωμένα μέρη σε όλες τις 
εποχές. Άρτια αφαίρεση των εντόμων.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EBD10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

PH

13,5

PH

12,8

PH

13,5

EMOLL CLEAN
Απορρυπαντ ικό  αφρογόνο ,  αντ ιστατ ι κό  κα ι  
απολιπαντικό, κατάλληλο για την αφαίρεση του "traffic-
film"και της χρήσης του σαμπουάν βούρτσας. Αυξάνει την 
δυνατότητα εφαρμογής των προϊόντων κερώματος και 
στεγνώματος.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EMCL10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

PH

14

TRUCK FOAM
Αυτογυαλιζόμενος απορρυπαντικός ενεργός αφρός. 
Εξαιρετική μαλακτική δράση για τη στατική βρωμιά που 
συσσωρεύεται στα βαρέα οχήματα, λευκά, με πανί. 
Ιδανικό και για το πλύσιμο αυτοκινήτου και ζαντών. 
Περιέχει ειδικά πρόσθετα που βοηθούν στο ξέβγαλμα, 
εξαιρετικό και για πλύσεις χωρίς πέρασμα κεριού στο 
τέλος. Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ETFO25 - Μπιτόνι kg. 25

PH

12,5

ECO FOAM C/BRILLANTANTE
Απορρυπαντικό αφρογόνο για πρόπλυση με προϊόν λάμψης, 
ισχυρής μαλακτικής δράσης προς την στατική ακαθαρσία και 
μεικτού τύπου λιπαρών ουσιών του smog. Ενδείκνυται για τις 
χημικές του δραστηριότητες που το καθιστούν ιδιαίτερα 
συμβατό με τις δραστηριότητες εξαγνισμού.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EECFB10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

18

Πρόπλυση Εξωτερικών σε Χαμηλή Πίεση



SUPER SCHIUMA

ΕΥΩΔΙΆ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

SUPER SCHIUMA COLOR

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Σαμπουάν με υψηλή αφριστική ισχύ για εγκαταστάσεις, 
τύπου «νιφάδες». Φόρμουλα με οξύ pH, ιδανική ακόμη και για 
σαμπουάν βουρτσών για πλυντήρια αυτοκινήτων ή τούνελ 
πλύσης. Εξαιρετική αφαιρετική δράση για τη στατική βρωμιά.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

Γαλακτοποιημενο αρωματικο για απορρυπαντικα, αρωμα 
θαλασσιασ αυρασ. Συνιστωμενη δοσολογια : 
Ελάχιστη δοσολογία:   250 gr. ανά 25 kg
Μέγιστη δοσολογία: 300 gr. ανά 25 kg.
Ρίξτε την ποσότητα που επιθυμείτε στο κάνιστρο και 
ανακινήστε καλά

Σαμπουάν με τα ίδια χαρακτηριστικά του SUPER 
SCHIUMA αλλά με την προσθήκη χρωματισμένου αφρού

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:
Χρώμα: Κίτρινο / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε

Αντιψυκτικό πρόσθετο για απορρυπαντικά, για προσθήκη 
στο προϊόν, είτε καθαρό είτε αραιωμένο. Ιδανικό για 
πλυντήρια self service χωρίς το σύστημα χειμερινής 
εκφόρτωσης.

ES25 - Μπιτόνι kg. 25

EPD4 - Μπιτόνι kg. 5

ESC25 - Μπιτόνι kg. 25

EAAD25 - Μπιτόνι kg. 25

2 11

Αφρογόνο απορρυπαντικό, που ενώνει το αποτέλεσμα 
αφρού τύπου χιονιού με την κατάλληλη καθαριστική ισχύ, 
αντιστατικό που αιχμαλωτίζει τις ακαθαρσίες. Για εφαρμογή 
με βούρτσα ή με συστήματα χιονισμού. Χρησιμοποιήσιμο 
ως πρόπλυση υψηλής ασφάλειας, χωρίς σόδα.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

Συμπυκνωμένο χρώμα για απορρυπαντικά αφρού, για 
προσθήκη στο ήδη αραιωμένο προϊόν. Χρωματίζει τον 
αφρό που βγαίνει από τον ψεκαστήρα, τα πιστόλια αφρού 
και τις αυτόματες εγκαταστάσεις.
Διαθέσιμα χρώματα: Φουξ, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, 
μπλε

ACTIVE FOAM

ΧΡΩΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

11

EAF25 - Μπιτόνι kg. 25

ECD5/10 - Μπιτόνι kg. 5/10

ADDITIVO ANTIGELO

COLORANTE FUXIA

PROFUMATORE

Πρόσθετα για απορρυπαντικά

Αφρογόνο Αποτέλεσμα Χιονισμού

19

Απορρυπαντικό ενεργού αφρού, αρωματικό, σούπερ-
συμπυκνωμένο, τύπου νιφάδας. Παράγει αφρό με λίγη 
ποσότητα, για εγκαταστάσεις πλυντηρίων αυτοκινήτων, 
τούνελ και τούνελ self service. Συνδυάζει αισθητική, απαλή 
καθαριστική δράση και αυτογυαλιστικό αποτέλεσμα. Δεν 
περιέχει υδροξείδια αλάτων νατρίου και καλίου.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

SNOWY

5,5

ESNP25/ESNB25 - Μπιτόνι kg. 25

SNOWY PEACH

Αφριστικό και αρωματικό πρόσθετο για εγκαταστάσεις 
box self service με σκόνη. Διαθέτει ισχυρή δράση 
αφαίρεσης, άρα συνιστάται σε ιδιαίτερα σκληρά νερά. 
Διατηρεί καθαρές τις σωληνώσεις, και προλαμβάνει το 
βούλωμα. Βοηθά στο ξέβγαλμα και γυαλίζει τα αυτοκίνητα.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

SELF EXTRA

1,2

ESFX25 - Μπιτόνι kg. 25

SELF EXTRA

7

PROFOAM PLUS
Καθαριστικό ενεργού αφρού, πολύ συμπυκνωμένο, για 
ψεκασμό αφρού, πολύ αρωματισμένο, με λαμπρυντικό. Παράγει 
εξαιρετικό και αρωματικό αφρό ακόμη και σε χαμηλή δοσολογία, 
για εγκαταστάσεις με σύστημα ψεκασμού αφρού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαδρόμους self service με βούρτσα, με 
απόλυτα ασφαλή χρήση ακόμη και στα πιο θερμά κλίματα.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:
EPFP25 - Μπιτόνι kg. 25



CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Γυαλιστικό αποτέλεσμα 
μεγάλης διάρκειας

Τα προϊόντα που αναγράφουν αυτό το 
σύμβολο, προσδίδουν μια λάμψη σαν καθρέπτη 
στα οχήματα και διαφοροποιούνται για την 
παρατεταμένη διάρκεια προστατευτικού και 
γυαλιστικού  αποτελέσματος.

Λαμπριντικό αποτέλεσμα

Τα προϊόντα που αναγράφουν αυτό το 
σύμβολο, καθιστούν το όχημα εξαιρετικά 
λαμπερό, αλλά και προστατεύουν με μεσαία 
διάρκεια.

Υψηλου αφρισμου γυαλιστικο με silk-brill, στιλβωτικο με βαση 
τη νανοτεχνολογια, χαρίζει στο όχημα ασυναγώνιστη λάμψη 
καθρέφτη και αναζωογονεί τα χρώματα. Διευκολύνει τη 
φυσική απορροή του νερού από το όχημα, το αποτέλεσμά του 
είναι αργό και ομοιόμορφο. Κατάλληλο για όλα τα είδη νερού, 
μπορεί να προαναμειγνύεται με νερό.
Αφρογόνος ισχύς:
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Δοσολογία:

SCHIUMA SOFT
Σαμπουάν βούρτσας αφρογόνο, αρωματισμένο, 
αυτόματου-γυαλίσματος, με γυαλιστικό, ειδικά 
προσαρμόσιμο για χρήση με βούρτσες σε υλικό 
αντιχαρακτικό τύπου CAR LITE. Διατηρεί καθαρές τις 
βούρτσες. Χρησιμοποιήσιμο με το σύστημα χιονισμού.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ESOFT10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

Οξύ

5

BRILLCAR 2
Σαμπουάν αρωματισμένο βουρτσών, γυαλίσματος, 
διευκολύνει το αποτέλεσμα ολίσθησης των κεριών 
στεγνώματος, εύκολα πλενόμενο. Επαναφέρει και 
διατηρεί καθαρές τις βούρτσες.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

EBRC25 - Μπιτόνι kg. 25

Αλκαλική

12

Luxan Z protective Nano-Shield

Γυαλιστικό γυαλίσματος και αφρογόνου προστασίας νέας 
γενιάς, με διπλές νάνο-πολυμερικές ουσίες: LUXAN-Z και 
SILKBRILL. Απαράμιλλο γυάλισμα διάρκειας με μεταξένιο 
αποτέλεσμα. Ιδανικό για βούρτσισμα εν ξηρό και ως σαμπουάν 
προκερώματος, ιδανικό για την δια χειρός εφαρμογή.
Αφρογόνος ισχύς:
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Δοσολογία:

NANO POLISH & FOAMLUXAN FOAM

5,8

ENPF10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25ELXF5/10/25 - Μπιτόνι l. 5 / 10 / 25

5,5

LUXAN Z
Γυαλιστικό προκερώματος γυαλίσματος προστατευτικό με 
βάση ουσίες νάνο πολυμερικές, επιτρέπει την διαρκή 
προστασία της βαφής,  με μεταξένιο αποτέλεσμα στην αφή, 
διατηρεί καθαρές τις βούρτσες. Ιδανικό για το ξερό 
βούρτσισμα ή την επεξεργασία «super κεριού» εν θερμό. 
Ιδανικό και σαν σαμπουάν προκερώματος.
Αφρογόνος ισχύς:
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Δοσολογία:

ELXZ10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

Σαμπουάν βούρτσες προ-κεριού και γυαλιστικά NANO TECH

5,6

FOAM & WAX

EFW10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

Γυαλιστικό προστατευτικό και γυαλίσματος. Χαρίζει ένα 
γυαλιστερό αποτέλεσμα τύπου καθρέπτη στα οχήματα που 
χρησιμοποιείται. Προστασία μεσαίας μεσαίας διάρκειας. 
Ειδικό για την εφαρμογή με βούρτσας εν ξηρό.  Εμπεριέχει 
ξηρά κεριά και ουσίες νάνο πολυμερικές, με Luxan-Z.
Αφρογόνος ισχύς:
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Δοσολογία:

FOAM & WAX

Σαμπουάν για Πλυντήρια αυτοκινήτων και Τούνελ

20

Γυαλιστικά με αφρό για προγράμματα πλύσης Autolux και Κάνη αφρού

6,5

NANO POLISH & FOAM

EML25 - Μπιτόνι kg. 25

5,6

Αρωματισμένο σαμπουάν για βούρτσες με αυτοστεγνώμενο 
και αυτογυαλιζόμενο κερί SilkBrill.  Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως σαμπουάν για βούρτσες σε συστήματα 
με βούρτσες που δεν χρησιμοποιούν το κερί. Συνδυάζει την 
καθαριστική ισχύ του απορρυπαντικού που περιέχει με το 
υδροαπωθητικό και γυαλιστικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες.
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

MINTHY LUX



Συνθετικό κερί συμπυκνωμένο, με μεταξένια αφή, για 
όλες τις εποχές κατάλληλο και για νερό με υψηλή 
περιεκτικότητα σε άλατα. Δίνει μια ασύγκριτη λάμψη, με 
τέλεια αντανάκλαση, ανανεώνει τα χρώματα 
καθιστώντας τα πιο ζωντανά. Περιέχει ένα μείγμα νανο-
πολυμερών που χαρίζουν λάμψη τελευταίας γενιάς.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

PHOENIX

OSMO STAR

PHOENIX

Κερί γυαλιστικό συνθετικό συμπυκνωμένο, υπερ-υψηλής 
γυαλάδας για γρήγορα tunnel και πόρταλ, γενικής χρήσης, 
ειδικό για νερό όσμωσης, κατάλληλο και με κανονικό νερό, 
με οικολογικά στοιχεία με βιοδιασπώμενο πολυμερές που 
περιέχει νανο πολυμερές Luxan Z.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:
ECOS10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

ECP10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

Προστατευτικά γυαλιστικά NANO-TECH μεγάλης διάρκειας

5

3

Κεριά-πλυντήρια αυτοκινήτων

KYRON SR
Κερί γυαλιστικό συνθετικό συμπυκνωμένο, προς 
εφαρμογή ιδίως στην ψυχρή εποχή, ταχεία στην ρήξη του 
φιλμ νερού, ειδικού για σκληρά και πολύ σκληρά νερά. 
Κατάλληλο για την προ-ανάμειξη με όλα τα είδη νερού.

Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:
ECKS10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

6,8

Λαμπερό αποτέλεσμα με NANO-TECH ανανεώσιμο

POLARIS

POLARIS
Γυαλιστικό κερί, συμπυκνωμένο, αρωματικό, περιέχει 
υψηλή συγκέντρωση σε νανοπολυμερές LUXAN-Ζ που 
προσφέρει στο αυτοκίνητο εξαιρετική λάμψη σαν 
καθρέφτης, ανανεώνει το χρώμα και κάνει τις επιφάνειες 
απαλές στην αφή. Βοηθά στο χειμερινό στέγνωμα.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

5,5

ECPP10/25 - Μπιτόνι l. 10/25

-4°C

GALAXIA BP
Συνθετικό κερί υπερ συγκέντρωσης, κατάλληλο και για 
νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Χαρίζει ασύγκριτη 
λάμψη, μεταξένια στην αφή, ανανεώνει τα χρώματα 
καθιστώντας τα πιο ζωντανά. Περιέχει ένα μείγμα νανο-
πολυμερών που χαρίζουν λάμψη τελευταίας γενιάς.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

5

ECG10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

GALAXIA BP
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Συνθετικό κερί, που προτείνεται για τις πίστες Self Service, 
χορηγεί λάμψη στο όχημα που εφαρμόζεται. Με αργή ρήξη 
του φιλμ νερού, για την διευκόλυνση της αποστράγγισης 
του νερού χωρίς την βοήθεια εξαναγκασμένου 
στεγνώματος. 
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

SOLARIA

5,5

ECS25 - Μπιτόνι l. 25

Γυαλιστικό κερί, συμπυκνωμένο, αρωματικό, περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση σε νανοπολυμερές LUXAN-Ζ που προσφέρει στο 
αυτοκίνητο εξαιρετική λάμψη σαν καθρέφτης, ανανεώνει το χρώμα 
και κάνει τις επιφάνειες απαλές στην αφή. Βοηθά στο χειμερινό 
στέγνωμα. ταχεία στην ρήξη του φιλμ νερού, για σκληρά και πολύ 
σκληρά νερά. 
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

RIFLESSO

RIFLESSO

4,8

ECR10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

SUPERNOVA

NEW

SUPERNOVA
Πολύ συμπυκνωμένο, γυαλιστικό κερί για αποτέλεσμα 
τύπου καθρέπτη. Μελετημένο για τέλειο στέγνωμα των 
οχημάτων, ακόμη και σε χαμηλή δοσολογία.

Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

4

ECSN10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

NANO WAX & SCENTSELF DRY

Αρωματισμένο κερί λάμψης, ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι και 
πλυντήρια self service. Διευκολύνει τη φυσική αποστράγγιση του 
οχήματος μετά το πλύσιμο, χάρη στο  σπάσιμο της υπολειπόμενης 
μεμβράνης νερού. Τα ειδικά λαμπρυντικά πρόσθετα που περιέχει, 
αναδεικνύουν τη λάμψη των επιφανειών που δέχονται την 
επεξεργασία. 
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

SELF DRY

6,2

ECDS10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25



NANO WAX & SCENT

Κεριά-πλυντήρια αυτοκινήτων

Λαμπερό αποτέλεσμα με NANO-TECH ανανεώσιμο

Αρωματισμένο κερί λάμψης, ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι 
και πλυντήρια self service. Η ειδική νανοτεχνολογία που 
περιέχει, παρέχει υψηλό βαθμό λάμψης, σαν καθρέφτης. 
Κατάλληλο για τούνελ και χώρους πλυντηρίων 
αυτοκινήτων, με νερό ακόμη και αρκετά σκληρό. Σταθερό 
και σε προ-μίξη με νερό.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

NANO WAX & SCENT

5

ECNS10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

Ειδικά φινιρίσματα

FERRO STOP TAR & GLUE REMOVER
Απορρυπαντικό με βάση τα ελαφρά οξέα για την αφαίρεση 
στιγμάτων σκουριάς από το σασί.

Εφαρμογή: με το χέρι
Δοσολογία: 1 : 3

Ειδικό καθαριστικό για εύκολη αφαίρεση σημαδιών 
πίσσας, ρητίνης και κόλλας από το αμάξωμα και τα τζάμια 
των οχημάτων.
Εφαρμογή: με το χέρι
Δοσολογία: δεν αραιώνεται

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

0

Αφαίρεση κεριού για την προετοιμασία νέων οχημάτων

DECERANTE POLIMERICO DECERANTE PARAFFINICO S80
Αποκαπνιστικό για την αφαίρεσης πολυμερικών σταχτών 
ή συμπολυμερών των Fiat, Lancia, Peugeot, Bmw, 
Mercedes, Seat κλπ.

Εφαρμογή: με το χέρι
Δοσολογία: 1:10

Προϊόν ειδικό για την αφαίρεση του κεριού παραφίνης για 
τα αυτοκίνητα: Περιέχει διαλύτη πετρελαίου: Ford - Opel - 
Volkswagen - Bmw - Citroen- Honda - Toyota Daihatsu - 
Nissan - Mitsubishi ecc. Περιέχει διαλύτη πετρελαίου.

Εφαρμογή: Χειροκίνητα ή με μηχάνημα
εκτόξευσης νερού

Δοσολογία: Χρήση ως έχει ή αραιωμένο στο 50%

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

14

DECERANTE S80

TAR & GLUE REMOVER

NANO WAX & SCENTNANO GLOSS PEACH

Αρωματισμένο κερί λάμψης, ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι 
και πλυντήρια self service. Η ειδική νανοτεχνολογία που 
περιέχει, παρέχει υψηλό βαθμό λάμψης, σαν καθρέφτης. 
Κατάλληλο για τούνελ και χώρους πλυντηρίων 
αυτοκινήτων, με νερό ακόμη και αρκετά σκληρό. Σταθερό 
και σε προ-μίξη με νερό.
Λειαντική/Προστατευτική Ισχύς:
Nάνο πολυμερές Luxan Z:
Συμβατότητα με σκληρά νερά:
Ταχύτητα ανοίγματος:
Δοσολογία:

NANO GLOSS PEACH

5

ECNG10/25 - Μπιτόνι l. 10 / 25

22



MULTIX

Απορρυπαντικά απολυπαντικά πολλαπλών χρήσεων

Πλύσιμο στο χέρι

ALTUR CAR SHINE CAR
Αφρογόνο σαμπουάν αυτόματου γυαλίσματος, υψηλής 
συγκέντρωσης, υψηλού ιξώδους, ημιρευστό για το 
πλύσιμο των οχημάτων, μηχανών και σκούτερ. Υψηλής 
περιεκτικότητας γυαλιστικών ουσιών.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

Σαμπουάν αφρογόνο ουδέτερο με κερί, συγκέντρωσης, 
στίλβωσης. Υψηλής περιεκτικότητας γυαλιστικών ουσιών. 
Σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική δύναμη 
καθαρισμού, και με υδρόφοβο αποτέλεσμα για το γυάλισμα 
του αυτοκινήτου. Διευκολύνει την φυσική αποστράγγιση 
του νερού από το αυτοκίνητο μετά το ξέβγαλμα.
Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

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

8,2 5,6

PH PH

CHERRY BUBBLE
Ουδέτερο αρωματισμένο σαμπουάν με άρωμα κεράσι για 
πλύσιμο δια χειρός οχημάτων, μηχανών και σκούτερ. 
Υψηλού ιξώδους. Καθιστά τις επιφάνειες γυαλιστερές.

Βοηθητικό δράσης κεριού:
Προϊόν λάμψης:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία:

ECB10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

9

SHINE CAR

SGRASSATUTTO XP1 SGRASSANTE UNIVERSALE VIPER
Απορρυπαντικό απολιπαντικό γενικής χρήσης, 
αρωματισμένο, ιδανικό για την απολίπανση και το 
φινίρισμα μικρών επιφανειών, ακόμα και για οικιακή 
χρήση. Ιδανικό για την απολίπανση αντλιών καυσίμου 
στους σταθμούς διάθεσης βενζίνης.

Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

Απορρυπαντικό γενικής χρήσης απολίπανσης για την 
πλύση εν ψυχρό με πλυστικό μηχάνημα ή νεφελωτή, άρτιο 
για την πλύση μουσαμάδων. Ειδικό για βιομηχανική ή 
γενική χρήση.  Κατάλληλο για το πλύσιμο πατωμάτων.

Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, αρωματικό και 
γυαλιστικό. Εξαιρετική πολυμορφία και σχέση 
ποιότητας/τιμής. Ιδανικό για γραφεία, εταιρείες καθαρισμού, 
βιομηχανίες, εσωτερικό αυτοκινήτων, δάπεδα και παράθυρα. 
Με κατάλληλη αραίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χωρίς 
ξέβγαλμα. Περιέχει καυστικές ουσίες.
Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

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

12 13,5 13,9

VIPER

MULTIX
Απολυπαντικό πολλαπλών χρήσεων, αρωματικό, ιδανικό για 
τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών και την αφαίρεση των 
λιπών από φίλτρα και απορροφητήρες. Εξαιρετικό για το 
πλύσιμο των κινητήρων εν ψυχρών/θερμώ και για τα μηχανικά 
μέρη και τα scooter. Κατάλληλο για αλουμίνιο. 
Χρησιμοποιείται και σε πλοία και αυτοκινούμενα.
Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

EMU10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

11

23

KRYPTO
Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό γενικής χρήσης και 
ταχείας δράσης, κατάλληλο για τον καθαρισμό πλενόμενων 
επιφανειών, όπως: βινύλιο, δερματίνη, δέρμα, ύφασμα, 
ελαστικό, πλαστικό, πλακίδια, κινητήρες, εργαλειομηχανές, 
φίλτρα, ζάντες και για αφαίρεση εντόμων από τις μάσκες των 
αυτοκινήτων. Δεν φθείρει τα πλαστικά.
Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

EKR10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

12,5

KRYPTO



XP/39
Απορρυπαντικό απολιπαντικό για το πλύσιμο εν θερμό 
οχημάτων, τρένων, αγροτικών μέσων και επίγειας 
μετακίνησης, σκληρές επιφάνειες γράσου και 
ακαθαρσιών.

Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

E3910/25 - Μπιτόνι kg. 25

14

Απορρυπαντικά απολυπαντικά για μηχανικά μέρη

Γυαλιστερά Λάστιχων

LAVAMOTORE
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για την απολίπανση 
κινητήρων και μηχανικών οργάνων, κατάλληλο για τις 
εξαιρετικές απορρυπαντικές του δράσεις, ασφαλές με τα 
μέταλλα.

Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

EELM10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

13,5

XP/39 03P
Απορρυπαντικό απολιπαντικό υψηλής συγκέντρωσης, 
ισχυρό, καθαρίζει σε βάθος τον ακάθαρτο γράσο, ιδανικό 
για την απολίπανση περιστρεφόμενων μερών κλαρκ, 
επίγειας κίνησης και αγροτικών μέσων.

Απολίπανσης ενέργειας:
Δραστική συγκέντρωση:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

EP3925 - Μπιτόνι kg. 25

14

GOMMA GLASS GRAPHITE GOMMA BLACK
Γυαλιστικό για λάστιχα προστατευτικό, αρωματισμένο, 
κατάλληλο για την ανακαίνιση πλαστικών, ταπήτων από 
λάστιχο κλπ. Εμπεριέχει πολυμερή γυαλίσματος.  Ιδανικό 
για μηχανές self service.

Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:2 - 1:3

Τζελ εξαιρετικής λάμψης για ελαστικά, σούπερ-
συμπυκνωμένο, με ταχεία ξήρανση που εφαρμόζεται με 
πινέλο. Προϊόν υψηλού ιξώδους και πρόσφυσης στο 
ελαστικό. Με προσθήκη γραφίτη που προστατεύει τα 
ελαστικά τελευταίας γενιάς και προλαμβάνει το σκάσιμο. 
Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής.
Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:3-1:5

Λείο για λάστιχα, αρωματισμένο, υψηλής πρόσφυσης και 
ταχείας εφαρμογής. Προϊόν προσαρμόσιμο, γυαλιστικός 
βαθμός μεταβλητός με βάση την αραίωση. Οικονομική 
φόρμουλα.

Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:1 - 1:3

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

GOMMA GLIC TIRE GLASS 80 GOMMA PLUS
Γυαλιστερό για λάστιχα υπερσυμπυκνωμένο. Φόρμουλα 
με υψηλό ιξώδες και γυαλιστικής ικανότητας, με βάση 
φυτικές ουσίες.

Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:3-1:5

Γυαλιστικό για λάστιχα υπερσυμπυκνωμένο. Φόρμουλα 
με υψηλό ιξώδες και γυαλιστικής ικανότητας, με βάση 
φυτικές ουσίες. Προϊόν ημί-διαφανές, δεν λερώνει.

Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:2-1:4

Πολύ συμπυκνωμένο γυαλιστικό για ελαστικά, ταχύτατου 
στεγνώματος. Προσφύεται γρήγορα ακόμη και σε 
βρεγμένα ελαστικά προσδίδοντας λάμψη και προστασία 
διαρκείας.

Γυαλιστική Ισχύς:
Διάρκεια Λάμψης:
Ευκολία επάλειψης:
Δοσολογία: 1:3-1:4

EGO10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25 ETG10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25 EGP10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

GRAPHITE

24

GOMMA PLUS



ECO VORTICE

6,8

1210

LAVAINTERNI UNIVERSALE

LAVA SKAY

SMACCHIATORE EXTRA STRONG

LAVAMOQUETTES

PULI PLASTIC

EXENCE

Απορρυπαντικό για τον ταχύ και εις βάθος καθαρισμό των 
εσωτερικών επιφανειών των οχημάτων. Εσωτερικό, 
καντράν, καθίσματα από δέρμα, καθίσματα από ύφασμα, 
οροφές, μοκέτες θυρών. Χωρίς ανάγκη να ξεπλυθεί.  
Φόρμουλα με βάση την αμμωνία, χωρίς καυστικές ουσίες. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό αναρρόφησης 
υγρών και tornador, αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα 
καθαριότητας.
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

Συμπυκνωμένο αφρογόνο απορρυπαντικό, για το 
πλύσιμο των δερμάτινων, ημιδερμάτινων και αλκαντάρα. 
Ιδανικό για την χρήση δια χειρός ή με συσκευές 
αφρογόνες. Ιδανικό και για το πλύσιμο δερμάτων 
αυτόματου στεγνώματος.

Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για την χρήση δια χειρός ή 
με συσκευές πλυσίματος μοκέτας. Αφαιρεί τις πιο επίμονες 
ακαθαρσίες, καπνό, smog, ιδρώτα, ακαθαρσίες κλπ στα 
καθίσματα, μοκέτες, στον ουρανό, πάνελ και πόρτες.  
Ανάγκη πλυσίματος με υγρό πανάκι. Ιδανικό για την 
απολίπανση επιφανειών δέρματος πολύ ακάθαρτες.

Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: Μεταβλητή, σύμφωνα με την αίτηση

Απορρυπαντικό για γρήγορο και βαθύ καθαρισμό 
μοκετών, καθισμάτων και υφασμάτων, χρησιμοποιείται με 
εξοπλισμό αναρρόφησης υγρών, με πιστόλια δίνης τύπου 
Tornador αλλά και στο χέρι με ψεκαστήρα και μικροϊνα, με 
ευχάριστο άρωμα,  ταχύ στέγνωμα,  ελαφριά 
αντιβακτηριδιακή δράση. Περιέχει αναστολείς αφρού.

Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 1:30 - 1:20

Ειδικό απορρυπαντικό για τον άμεσο στιγμιαίο 
καθαρισμό και την ανακαίνιση των επιφανειών.   
Εμπεριέχει μαλακτικές ουσίες για τον καθαρισμό 
πλαστικών και βινυλίου.  Ιδανικό για την ανακαίνιση 
πλατφορμών βιομηχανικών μέσων και φορτηγών. Δεν 
αραιώνεται.

Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: δεν αραιώνεται

Απολυμαντικό για εσωτερικούς χώρους, αρωματισμένο. 
Ιδανικό για την απολύμανση μοκετών, όπου συνήθως 
υπάρχουν βακτηρίδια και ακάρεα. Περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση αρωματικών ουσιών. Προσφέρει, επίσης, 
απαλή καθαριστική δράση. Χρήση με ψεκαστήρα σε 
υφάσματα και μοκέτες, με ήπια αναρρόφηση ή καθαρισμό.
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 1:3

ELSL10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

ELS10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

ELSX10 - Μπιτόνι kg. 10

EELS10 - Μπιτόνι kg. 10

EPP10 - Μπιτόνι kg. 10

EPIxx5/10 - Μπιτόνι l. 5 / 10

13,5 11,311

Προϊόν με πολυμερή βάση σχεδιασμένο για την ανανέωση 
των επιφανειών από επεξεργασμένο δέρμα, πίνακες 
οργάνων, πλαστικό, δερματίνη από βινύλιο και λάστιχο, 
που συνθέτουν τα εσωτερικά μέρη των οχημάτων. Άριστο 
για την ανανέωση όλων των εξωτερικών επιφανειών από  
ABS των οχημάτων. Φόρμουλα extra λεία.
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Δοσολογία: Χρήση ως έχει

EPSS4/10 - Μπιτόνι l. 5 / 10

Φόρμουλα ανανέωσης με άρωμα, για πλαστικό, βινύλιο και 
ελαστικά, με καλυπτική δράση. Μίγμα κεριών και 
πολυμερών με πληρωτική δράση, ιδανικό για την 
επεξεργασία φθαρμένων μερών όπως για παράδειγμα το 
μαρσιπιέ και το κάτω μέρος της πόρτας. Βοηθά στην κάλυψη 
των ελαττωμάτων, μειώνοντας τις απευθείας ανακλάσεις.
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Δοσολογία: Χρήση ως έχει

EPLX5/10/25 - Μπιτόνι kg. 5 / 10 / 25

LUCIDA & RINNOVA EL PLASTILUX

Καθαρισμός εσωτερικών

LUCIDA & RINNOVAEXENCE

LAVAMOQUETTES

12

ECO VORTICE
Απορρυπαντικό για γρήγορο και βαθύ καθαρισμό 
μοκετών, καθισμάτων και υφασμάτων, χρησιμοποιείται με 
πιστόλια δίνης τύπου Tornador, με ευχάριστο άρωμα, ταχύ 
στέγνωμα, ελαφριά αντιβακτηριδιακή δράση. Σέβετεαι τα 
υλικά.

Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 10-20% 

EEV10 - Μπιτόνι kg. 10

25

NEW



PULIVETRO PROFESSIONAL DE-LUX PULITORE PER VETRI SPRAY
Αρωματικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό τζαμιών 
και κρυστάλλων, απολιπαντικό αφαιρείται γρήγορα χωρίς 
ίχνος κακοσμίας. Ενδεικτικό για όλες τις εποχές. Αφρώδες 
αποτέλεσμα με ειδικό εφαρμογέα.

Καθαριστική ισχύς:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: 1:3

Αρωματικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό τζαμιών 
και κρυστάλλων, απολιπαντικό αφαιρείται γρήγορα χωρίς 
ίχνος κακοσμίας. Ενδεικτικό για όλες τις εποχές. Αφρώδες 
αποτέλεσμα με ειδικό εφαρμογέα.

Καθαριστική ισχύς:
Αφρογόνος ισχύς:
Δοσολογία: δεν αραιώνεται

Αφρογόνο απορρυπαντικό σπρέι αρωματισμένο για τον 
καθαρισμό των τζαμιών και κρυστάλλων, δημιουργεί 
αφρό και υψηλή καθαριστική ισχύ.  Απλώνει εύκολα με 
ένα καθαρό πανί ή με το χαρτί ρολού, δεν αφήνει φλοιούς.  
Ιδανικό και για το καλοκαίρι, δεν ξεραίνει.  Καθιστά τις 
επιφάνειες γυαλιστερές.

Καθαριστική ισχύς:
Αφρογόνος ισχύς:

EPVP10 - Μπιτόνι l. 10 EDE10 - Μπιτόνι l. 10 EPV400 - σπρέι ml. 400 - Κουτί 24 τμχ 

PH PH

5,8 5,8

Επιτρέπει τον άμεσο και εις βάθος καθαρισμό των 
καθισμάτων από ύφασμα, μοκέτα, ξύλο, πλαστικό, 
ταμπλό, θύρες, τσιμούχες θύρας, κλπ. Αναπτύσσει μια 
σημαντική αφρογόνο ικανότητα που στεγνώνει άμεσα.  
Ενεργή αφρογόνος ισχύς, χάρη στο αλκαλικό pH.

Καθαριστική ισχύς:
Αφρογόνος ισχύς:

ESPCL600 - σπρέι ml. 600 - Κουτί 24 τμχ 

CLEAN FOAM

Γυαλιστικό ταμπλό για εσωτερικά αυτοκινήτου νέας 
γενιάς, δεν λερώνει, αναζωογονεί το φυσικό χρώμα, σατέν 
φινίρισμα. Ιδανικό και για επιφάνειες από δέρμα, με 
επεξεργασία για να μην λερώνει (καθίσματα κλπ.).

Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:

Γυαλιστικό ταμπλό κλασσικό με σιλικόνη επιλεγμένης 
ποιότητας, επαναφέρει το φυσικό χρώμα, γυαλιστερό 
φινίρισμα. Ιδανικό για ταμπλό κλασσικό, προφυλακτήρες, 
δεματικά, λαστιχένιες επιφάνειες, σε skay κλπ. Άρτια 
καλυπτική ισχύς.

Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:

ERS600 - σπρέι ml. 600 - Κουτί 24 τμχ ERT600 - σπρέι ml. 600 - Κουτί 24 τμχ 

RAVVIVA & RINNOVA MAXI TURBO

Γυαλιστικό ταμπλό επαγγελματικό ειδικό για 
επισκευαστές σασί. Κατασκευασμένο με ειδικές 
πολυμερικές βάσεις άρτιας ποιότητας.  Δεν εμπεριέχει 
ορυκτέλαια, αναζωογονεί το φυσικό χρώμα αφήνοντας τις 
επιφάνειες σαν φρεκοβαμμένες. Λαμπερό φινίρισμα, 
ιδανικό για ταμπλό, προφυλακτήρες, δεματικά, επιφάνειες 
από λάστιχο, ξαναβαμμένο ξύλο κλπ. 
Γυαλιστική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:

ESS600 - σπρέι ml. 600 - Κουτί 24 τμχ 

QUICK SENZA SILICONE
Απολυμαντικό πολλαπλών χρήσεων σπρέι υψηλής 
βακτηριακής ισχύος, για επιφάνειες, τοπικές, υφάσματα, 
αντικείμενα. Εξουδετερώνει τις κακοσμίες και εγγυάται ένα 
ευρύ πεδίο δράσης έναντι στα βακτήρια, μύκητες και ιούς, 
αρωματισμένο με λεμόνι.

EBS150 - σπρέι ml. 150 - Κουτί 24 τμχ 

SPRAY MEDICAL «ONE-SHOT»

Strawberry

DE-LUX

NEW PELLE
Ειδικό προϊόν για την περιποίηση ενυδάτωσης και προστασίας 
των επενδύσεων του δέρματος. Διεισδύει γρήγορα σε βάθος 
απελευθερώνοντας την κατάλληλη θρεπτική του δράση, του 
δέρματος, ειδικά μετά από τον καθαρισμό με ισχυρά 
απορρυπαντικά. Αφήνει την βάση κολλητική και μη 
διολισθαίνουσα.
Γυαλιστική ισχύς:
Ενυδατική ισχύς:
Προστατευτική ισχύς:
Καθαριστική ισχύς:

 

EPSS4 - Μπιτόνι kg. 5

Καθαρισμός εσωτερικών

Καθαρισμός κρυστάλλων
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COMING
SOON

MULTIX

EXENCE

CLEAN

DELUX

WHEELSEXTREME

PLAST

BUGS-OFF

TIRES

Απολυπαντικό πολλαπλών χρήσεων, πολύ ισχυρό. Αφαιρεί έλαια 
και βρωμιά καθώς και τους πιο δύσκολους λεκέδες αφήνοντας ένα 
ευχάριστο άρωμα. Καθαρίζει και ανανεώνει χωρίς να βλάπτει τις 
επιφάνειες του αυτοκινήτου, της μηχανής, στη βιομηχανία, στο 
σπίτι, τα εργαλεία κηπουρικής, σε πλοία τροχόσπιτα, εργαλεία 
γενικού τύπου κλπ.

Δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας στο εσωτερικό του 
οχήματος. Καταπολεμά τις άσχημες οσμές από καθίσματα 
και μοκέτες έως την ταπετσαρία της οροφής, χαρίζοντας 
ένα ευχάριστο άρωμα για αρκετές ημέρες.

Ειδικό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό σε όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες των οχημάτων, για τον καθαρισμό 
επιφανειών skay, δερματίνη από βινύλιο, δέρμα και 
πλαστικό, συνθετικές στέγες, συνθετικά υφάσματα, χαλιά, 
εσωτερικά πάνελ, ξύλο κλπ. Αφαιρεί τις ακαθαρσίες και 
τους λεκέδες σε βάθος, αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα. 

Αρωματικό απολιπαντικό απορρυπαντικό για όλες τις 
επιφάνειες, γυαλίζει το γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι. 
Περιέχει λαμπρυντικό πρόσθετο κατά του σχηματισμού 
περλέ εφέ.

Καθαριστικό για ζάντες ιδανικό για να αφαιρέσετε τη 
βρωμιά του δρόμου, ειδικά αυτή που δημιουργείται από τα 
φρένα των οχημάτων. Καθαρίζει και ανανεώνει γρήγορα 
αποκαθιστώντας την αρχική γυαλάδα της ζάντας, χάρη και 
στο ειδικό γυαλιστικό πρόσθετο που περιέχει.

Φόρμουλα ανανέωσης ζαντών για καθαρισμό και από 
υπολείμματα σιδήρου, που εμφανίζονται στα φρένα με 
δίσκο. Διεισδύει στους πόρους και προστατεύει ενώ 
προσφέρει και λάμψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια σε όλα τα είδη ζαντών, καθώς έχει ουδέτερο pH.

Προϊόν με πολυμερή βάση σχεδιασμένο για την ανανέωση 
των επιφανειών από επεξεργασμένο δέρμα, πίνακες οργάνων, 
πλαστικό, δερματίνη από βινύλιο και λάστιχο, που συνθέτουν 
τα εσωτερικά μέρη των οχημάτων. Άριστο για την ανανέωση 
όλων των εξωτερικών επιφανειών από  ABS των οχημάτων.

Διαλύει και βοηθά στην αφαίρεση των εντόμων από τις 
επιφάνειες στο εμπρός μέρος των αυτοκινήτων.Διαλύει τα 
οργανικά συστατικά, χωρίς να προσβάλει το χρώμα και τα 
μεταλλικά μέρη. 

Ανανεώνει και προστατεύει τα ελαστικά, αποτρέποντας το 
σκάσιμο λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας. Στεγνώνει 
γρήγορα και χαρίζει ένα γυαλιστερό εφέ. Δεν λεκιάζει, δεν 
προσελκύει τη σκόνη και τα έντομα. Με απαλό άρωμα 
άγουρου λεμονιού.

Προϊόν για τη φροντίδα του δέρματος των αυτοκινήτων, 5 σε 
1: καθαρίζει, ενυδατώνει, αναζωογονεί, προστατεύει από τη 
γήρανση και την ακτινοβολία UV, αρωματίζει. Η καινοτόμος 
ημίρρευστη σύνθεση επιτρέπει στο προϊόν να εισχωρήσει 
ενυδατώνοντας και θρέφοντας το δέρμα σε βάθος, αφήνοντας 
την επιφάνεια απαλή, στεγνή και χωρίς λιπαρότητα.

EMU750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

EEX-750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

ECL750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

EDE750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

EWH750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχEXT750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

EPL750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

EBU750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

ETI750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

ELE750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ

Σειρά Car Care

LEATHER

LUXAN TOUCH RINSE AID
Καθαριστικό ταχείας δράσης, χωρίς ξέβγαλμα. Απλώνεται 
με πανί μικροϊνας και προσφέρει λάμψη σαν καθρέφτης 
στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται, χάρη στο 
νανοπολυμερές Luxan Z που περιέχει. Εξαιρετικό σε όλα 
τα είδη βερνικιού, δεν περιέχει διαβρωτικά.

Υγρό κερί, αρωματικό, nano tech, με περλέ αποτέλεσμα 
για το τελικό ξέβγαλμα του αυτοκινήτου. Διευκολύνει το 
ξέβγαλμα γιατί δημιουργεί ένα αδιαβροχοποιητικό φράγμα 
που προστατεύει από τη δημιουργία λεκέδων αλάτων και 
βοηθά την ολίσθηση του νερού σε περίπτωση βροχής.

ELXT750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ ERA750 - ψεκαστικό ml. 750 - Κουτί 12 τμχ
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ΜΙΚΡΟΙΝΑ
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LUX
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BLUE

PLUSH

BLUE

PLUSH

BLACK

FOAM

ΒΟΥΡΤΣΑ 
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VIDEO
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CAR SHINE CAR
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό με ουδέτερο pH, 
αρωματισμένο, για το πλύσιμο στο χέρι του σασί των 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων. Εφαρμογή 
με σφουγγάρι ή γάντι.

Σαμπουάν αφρογόνο ουδέτερο με κερί, συγκέντρωσης, 
στίλβωσης. Υψηλής περιεκτικότητας γυαλιστικών ουσιών. Σε 
συνδυασμό με μια αποτελεσματική δύναμη καθαρισμού, και με 
υδρόφοβο αποτέλεσμα για το γυάλισμα του αυτοκινήτου. 
Διευκολύνει την φυσική αποστράγγιση του νερού από το 
αυτοκίνητο μετά το ξέβγαλμα.

ECA95 - Φιάλη ml. 1000 - Κουτί 12 τμχ ESH1 - Φιάλη ml. 1000 - Κουτί 12 τμχ

SAFE CLEANER
Concentrated detergent, perfumed, for prewash and 
touchless wash of all vehicles, brilliant finish, highly safe on 
the surfaces. Remove the more heavy dirt from the vehicle, 
before shampooing with a wash mitt without the risk of 
providing micro swirls and holograms to the paint.
ESC1 - Φιάλη ml. 1000 - Κουτί 24 τμχ

NEW

SCIOGLIRESINA
Επιτρέπει την αφαίρεση εξαλείφοντας απαλά χωρίς να 
τρίβετε τα σφαιρίδια ρητίνης που δημιουργήθηκαν από 
φυτά, κωνοφόρα, πεύκα κλπ. από τις επιφάνειες του σασί, 
προστατεύοντας την αρχική λάμψη.

ESR250 - Φιάλη ml. 250 - Κουτί 12 τμχ
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Σειρά Car Care

ΜΙΚΡΟΙΝΑ «REMOVER»ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ «ELKA» 
Ειδικός συνδυασμός μικροϊνας και πολυουρεθάνης, που 
δρα δίνοντας πρόσφυση σε οποιαδήποτε εσωτερική 
επιφάνεια του αυτοκινήτου, καθαρίζοντας άψογα. 
Απορροφά γρήγορα μεγάλες ποσότητες νερού 
αφαιρώντας λιπαρά υπολείμματα, λεκέδες και άλατα.

Συνθετικό δέρμα, ιδανικό για το στέγνωμα των 
αυτοκινήτων μετά από πλύσιμο στο χέρι. Εξαιρετική 
απαλότητα και απορροφητικότητα. Εξαιρετική σχέση 
ποιότητας/τιμής.

EXPMV - 50x40 cm - Κουτί 5 τμχEXPS - 55x44 cm 

Εξοπλισμός και συντήρηση εγκατάστασης

BLACK & WET
Γυαλιστικό για ελαστικά, αδιαβροχοποιητικό, υψηλής 
λάμψης με όψη βρεγμένου. Ανθεκτικό στη βροχή και σε 
μερικές πλύσεις, διατηρεί το ελαστικό μαύρο και καθαρό 
για μεγάλο διάστημα.

EBWET400 - σπρέι ml. 400 - Κουτί 24 τμχ

SAFE CLEANER
Απορρυπαντικό για πρόπλυση με πλήρη ασφάλεια, χωρίς 
καυστική σόδα, εξαιρετικά ασφαλές σε όλες τις 
επιφάνειές, βερνίκια, προφίλ αλουμινίου. Εξαιρετική 
μαλακτική δράση για τη στατική βρωμιά. 

ESC1 - Φιάλη ml. 1000 - Κουτί 12 τμχ

ΜΙΚΡΟΙΝΑ «ALCANTARA»
Πανί από μικροϊνα Alcantara, πάχους 0,8 ή 0,45mm. 
Εξαιρετικά απορροφητικό, απαλό με μεγάλη ολίσθηση. 
Ιδανικό για το ξέβγαλμα των οχημάτων, προσφέρει απαλή 
καθαριστική δράση. Το εκτιμούν οι επαγγελματίες για τη 
μεγάλη διάρκειά του. 
EXPM / EXPM4 - 60x80 cm πάχους 0,8 / 0,45mm

Πανί από μικροϊνα Amaretta, πάχους 0,3mm. Ο ιδανικός 
συνδυασμός πολυουρεθάνης και πολυεστέρα προσφέρει 
την απόλυτη πρόσφυση για τον καθαρισμό των τζαμιών 
και των καθρεφτών χωρίς να αφήνει ίχνη. Το εκτιμούν οι 
επαγγελματίες για τη μεγάλη διάρκειά του.
EXPM3 - 60x80 cm πάχους 0,3 mm

ΜΙΚΡΟΙΝΑ «AMARETTA» ΜΙΚΡΟΙΝΑ «REVOLUTION»
Μεγάλο πανί μικροϊνας, πάχους 30 micron. Η εξέλιξη του 
πανιού amaretta, συνδυάζει υλικά νέας γενιάς για 
απόλυτο καθαρισμό και απορροφητικότητα, ιδανικό για 
τζάμια και καθρέφτες, χωρίς να αφήνει ίχνη, μεγάλης 
διάρκειας

EXPMR - 60x80 cm  0,3 mmπάχους

ΜΙΚΡΟΙΝΑ «LUX»
Πολύ λεπτό πανί από μικροΐνες. Εξαιρετική απαλότητα και 
ευκολία ολίσθησης στις επιφάνειες, ιδανικό για το γυάλισμα 
των αυτοκινήτων μετά το πλύσιμο. Συνδυάζεται τέλεια με το 
γυαλιστικό nano-tech LUXAN TOUCH: πράγματι, 
απλώνεται τέλεια στην επιφάνεια χωρίς να χάνει την 
αποτελεσματικότητά του λόγω απορρόφησης από το πανί. 
EXPM4 - 60x80 cm



Εξοπλισμός και συντήρηση εγκατάστασης
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BRUSH CLEANER

NO CALCARE

Απορρυπαντικό απολιπαντικό για τον καθαρισμό των 
βουρτσών στα συστήματα πλύσης. Προσβάλλει και 
ξεκολλά το κερί, τις ακαθαρσίες διαφόρων ρύπων γρήγορα, 
με ασφάλεια, διατηρεί μαλακές τις βούρτσες με υλικά 
ανθεκτικά στις γρατσουνιές. Αραίωση 30-50 % σε νερό.

Απορρυπαντικό όξινο για την εύκολη αφαίρεση αλάτων 
από τις επιφάνειες στα πλυντήρια αυτοκινήτων. 
Αραίωση 30-50 % σε νερό.

EBC10 - Μπιτόνι kg. 10

ENOCAL10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

PH

14

PH

0

TUNNEL CLEANER
Απορρυπαντικό αφαλάτωσης για την αφαίρεση του φιλμ 
αλάτων από τα τούνελ πλυσίματος. Εφαρμόσιμο στα 
τζάμια, στις μεταλλικές και πλαστικές δομές του 
συστήματος. 

ETC10/25 - Μπιτόνι kg. 10 / 25

0

TUNNEL CLEANER

ANTICALCARE SERPENTINE
Προϊόν για την αφαίρεση αλάτων από μεταλλικές 
πειφάνειες, χαλκό, αλουμινίου, ατσάλι, σίδερο κλπ όπως 
σερπαντίνες, μηχάνημα εκτόξευσης νερού, εναλλάκτες 
θερμότητας, σώματα, κλπ. Προσφέρει βαθύ καθαρισμό 
διαλύοντας τα άλατα, ακόμη και τα πιο επίμονα.

0

EAC10 - Μπιτόνι kg.10

ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ LT. 1
Αντλία ψεκασμού από πολυεθυλένιο, με ικανότητα 1lt. 
Κατάλληλο για αλκαλικά και οξέα καθαριστικά, 
ακατάλληλο για επιθετικούς διαλύτες.

TRIGGER 2-WAY
Επαγγελματικός ψεκαστήρας με αποκλειστικό σύστημα 
διπλής δράσης: ψεκάζει τόσο υπό πίεση όσο και με απλή ροή, 
επιτρέποντας συνεχή ψεκασμό με ελάχιστη προσπάθεια. 
ΜΠΛΕ: EPDM, για ουδέτερα και αλκαλικά καθαριστικά. 
ΓΑΛΑΖΙΟ: VITON, για καθαριστικά όξινου pH και αρώματα.
CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Κουτί 70 τμχ

SUPER HD 1.5 L SPRAYER
Ψεκαστήρες υπό πίεση μεγάλης διαρκείας για 
επαγγελματική χρήση με βαθμονομημένη φιάλη. Μπλε 
χρώμα: για αλκαλικά προϊόντα, με λάστιχα από EPDM. 
Κόκκινο χρώμα: για προϊόντα όξινου pH, με λάστιχα από 
VITON.

ACID ALKALINE

ΜΙΚΡΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ
Πανί μικροϊνας και ύφασμα λεπτής υφής, για τον 
καθαρισμό επιφανειών γυαλιού, καθρεφτών κλπ, δεν 
αφήνει ίχνη, μεγάλη διάρκεια, απαλό και εύκαμπτο. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βρεγμένο, υγρό ή στεγνό, με ή 
χωρίς απορρυπαντικό, εξαιρετική καθαριστική δράση για 
το φινίρισμα των επιφανειών.
EXPMV - 50x40 cm - Κουτί 5 τμχ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕ ΔΙΝΗ
Πιστόλι για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων 
που τροφοδοτείται με πεπιεσμένα αέρα. Σώμα από 
ατσάλι, πίεση χρήσης 6-9,2 bar, ταχεία είσοδος M, 
περιστρεφόμενο πλαστικό σωληνάκι, δοχείο 1L, φίλτρο 
αναρρόφησης απορρυπαντικού. Διαθέσιμο σετ 
ανταλλακτικών.

FOAM GUN
Πιστόλι αφρού, επαγγελματικό, ρυθμιζόμενο που 
εφαρμόζεται στο μηχάνημα εκτόξευσης νερού. Ιδανικό για 
καθαριστικά με ενεργό αφρό και ειδικά προϊόντα όπως το 
LUXAN FOAM, γυαλιστικά νανοτεχνολογίας με αφρό.

Nl25152612 + NL30175560

EASY-MIX
Φορητό σύστημα αραίωσης για συμπυκνωμένα υγρά 
καθαριστικά, επιτρέπει την αραίωση των χημικών προϊόντων 
με εύκολο, ακριβή και ασφαλή τρόπο. Οικονομικό, συμπαγές, 
αξιόπιστο και κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παντού όπου υπάρχει πρόσβαση σε μια 
βρύση νερού.
N550200100

POWER GUN
Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό για 
γρήγορο ξεσκόνισμα και στέγνωμα των επιφανειών (κινητήρες, 
μοκέτες, εσωτερικό του οχήματος, κ.λπ.). 5 φορές πιο 
αποτελεσματικό από τα συνήθη πιστόλια πεπιεσμένου αέρα, 
διαθέτει μανέτα για τη ρύθμιση της εξόδου του αέρα. Πολύ 
ασφαλές γιατί κλείνοντας την έξοδο του αέρα, το πιστόλι σταματά.

N888000395

NEWNEW
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Για εμάς στην ALTUR, η υγεία των 
ανθρώπων και ο σεβασμός στο 
περιβάλλον είναι μία πολύ σημαντική 
δέσμευση.
Όλα τα προϊόντα ALTUR 
συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις 
των εθνικών και κοινοτικών 
κανονισμών του τομέα, μεταξύ των 
οποίων οι πιο σημαντικές: 
- Καν. CE 648/04 για την 
βιοδιασπασιμότητα των τασιοενεργών, 
- Καν. CE 1907/06 REACH 
(Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals), 
- την Οδηγία CE 2/09 για τον 
περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών, 
- την ισχύουσα νομοθεσία περί 
καλλυντικών 

Η ALTUR χρησιμοποιεί μόνο ασφαλείς 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
πρώτες ύλες. Στο εργαστήριό μας 
χρησιμοποιούνται και τασιοενεργά 
φυσικής και φυτικής προέλευσης που 
ερευνώνται συνεχώς ως νέες πρώτες 
ύλες, με προτίμηση σε εκείνες με 
σήμανση ECO-LABEL (σύστημα 
ετικετοποίηση για καταναλωτικά 
προϊόντα που εξασφαλίζει ότι το 
προϊόν που την εμφανίζει, έχει 
σχεδιαστεί για να περιορίσει το 
ελάχιστο την επίδραση στο περιβάλλον 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του: 
από την παραγωγή ως τη διάθεση με 
βιωσιμότητα).

Βιωσιμότηα και προσοχή στο περιβάλλον
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Αυτό το σύμβολο αντιπροσωπεύει τη 
δέσμευση των τελευταίων ετών για μελέτη 
φόρμουλων χωρίς φωσφορικά και 
νιτριλοτριοξεικό οξύ, που θα σέβονται 
τον χειριστή κατά τη στιγμή της χρήσης 
του προϊόντος προστατεύοντας την υγεία 
του αλλά και το περιβάλλον. Η 
υπερβολική εκφόρτωση φωσφορικών στα 
ύδατα, προκαλεί υπερβολική αύξηση της 
χλωρίδας του νερού η οποία χρειάζεται 
μεγάλη ποσότητα οξυγόνου κατά την 
αποσύνθεσή της, το οποίο στερείται από 
τους ζωικούς οργανισμούς προκαλώντας 
τους ασφυξία. Το νιτριλοτριοξεικό οξύ, 
από την άλλη, έχει έμμεση τοξική δράση 
γιατί αντιδρά με βαρέα μέταλλα, 
καθιστώντας δυνατή την αραίωσή τους 
στο νερό, επομένως τα υποπροϊόντα του 
είναι εξαιρετικά καρκινογόνα και 
μπορούν να μολύνουν νερά και το 
υδάτινο περιβάλλον.

Η Altur, πάντα προσεκτική ως προς το 
περιβάλλον και τον εργαζόμενο, 
χρησιμοποιεί χρωστικά φυσικής 
προέλευσης για την παρασκευή των 
προϊόντων της. Για μεγαλύτερη 
βιοδιασπασιμότητα του προϊόντος και 
για την προστασία του χρήστη.

Χωρίς φωσφορικά και 
νιτριλοτριοξεικό οξύ

Φυσικά χρωστικά

Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ Σ ΤΟ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν Κ Α Ι Σ ΤΟ Ν Χ Ρ Η Σ Τ Η
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