
Premium car care product series



AS Active Safe

                   

pH = 11,5

Active Safe (AS) je vysoce koncentrovaný alkalický prostředek bez obsahu fosfátů, který rychle rozpouští silně přilnavé nečistoty, ja, ptačí trus,
skvrny od agresivních faktorů prostředí a nečistoty na discích kol.

Doporučený způsob použití:
1. Nastavte automatické dávkovací zařízení, pěnovou soupravu nebo generátor pěny, aby se získala dispergovaná jemná emulze (koncentra-
ce 1:10 pro pěnový přívod nebo 1: 50-1: 100 pro generátor pěny).
2. Aplikujte zdola nahoru a vyčkejte 1-2 minuty.
3. Opláchněte vodou pod vysokým tlakem.



SP Second Phase

                   

pH = 5,5

Šampon pro ruční mytí s vysokým obsahem tenzidů. Druhá fáze (SP) umožňuje opatrné statické odstranění nečistot po
předběžné promývání pomocí Active Safe (AS) bez mechanického nebo chemického poškození nátěru. Neobsahuje žádné
vosky, silikony, konzervační látky a další látky zvyšující lesk, má zvýšenou detergenci. Ideální pro mytí těžko přístupných
míst (ID štítky, přípojky výlisků, pozice nárazníků, spoje částí karoserie) s kartáči. Doporučuje se použít během druhé
promývací fáze před použitím ochranných nátěrů.



HS Hydro Shampoo

                   

pH = 5,5

Šampon pro ruční mytí s hydrofobním efektem. Hydro Shampoo (HS) umožňuje opatrné statické odstraňování nečistot po
fázi předmytím s Active Safe (AS) bez mechanického nebo chemického poškození nátěru. Neobsahuje žádné vosky, siliko-
ny, konzervační látky a další látky zvyšující lesk, má zvýšenou detergenci. Ideální pro mytí těžko přístupných míst (ID štítky,
přípojky výlisků, pozice nárazníků, spoje částí karoserie) s kartáči.
Doporučuje se použít během druhé promývací fáze před použitím ochranných nátěrů.



SW Super Wax

                   

 pH = 6

Tekutý nano-vosk s ochranným účinkem. Koncentrovaný prostředek nové generace pro dlouhodobé uchování povrchu vozu
po umytí. Vytváří ten nejlepší ochranný film, který má vysokou schopnost odpuzovat vodu, poskytuje rychlé schnutí, vytváří
antistatický efekt. Chrání ošetřený povrch před pronikáním vody, nečistot, škodlivých činidel a dalších vnějších vlivů po
dlouhou dobu. Přidává hluboký zrcadlový lesk. Při pravidelném používání chrání nátěr před vyblednutím a popraskáním.



                   

BT Bitum

Bitum (BT) značně zjednodušuje čištění povrchu od silničního dehetu a asfaltu. Snadno odstraňuje nejpříjemnější asfaltové skvrny bě-
hem několika sekund. Unikátní receptura Bitum (BT) je bezpečná pro všechny druhy vnějších povrchů: lak, sklo, plast.
Bitum (BT) neobsahuje abraziva, nezanechává žádné škrábance a nepoškozuje dříve aplikované ochranné nátěry.



IR Iron

                   

pH = 7

-

Karoserie vozidla a disky disků jsou čistší od železitých usazenin.
IRON (IR) Unikátní pH vyvážená formula je bezpečná pro různé povrchy automobilů. Iron (IR) účinně odstraňuje dopravní že-
lezitý film i ze skel a zrcadel, ale je nejlepší pro čištění disku. IRON (IR) je nepostradatelný pro odstranění prachu z brzd, který
nelze zcela odstranit běžnými saponáty. IRON (IR) rozdělí špínu během několika minut a nakonec se stane karmínovým
(manganem).



aukro
Obdélník

aukro
Obdélník

aukro
Obdélník

aukro
Textové pole
Bug Cleaner (BC) účinně odstraňuje stopy hmyzu a skvrn rostlinného původu. Vzhledem k pH-vyvážené formuli produkt rozdělí nečistoty během několika minut, což nezpůsobuje poškození povrchu vozu.



LU Lubricant

                   

pH = 7

-

Lubrikant (LU) - je speciální směs povrchově aktivních látek, která zabraňuje nežádoucí-
mu poškození a poškrábání při čištění detailním clayem nebo
automatickým čistěním.
Snižuje tření, usnadňuje ošetření.
Lubrikant (LU) neobsahuje žádné ochranné polymery a zesilovače lesku. Snadno se od-
straní, jen omyje a osuší povrch.

aukro
Obdélník



RE Remover

                   

Odstraňovač (RE) umožňuje zcela vyčistit povrch vozu před použitím jakéhokoli ochranného nátěru,
aby se dosáhlo nejlepších ochranných vlastností a trvanlivosti. Efektivně odstraňuje nátěr a dodává
antistatický efekt.



TR Tire

           

500 ml / 1000 ml / 5000 ml

DT-0130 /  DT-0161 / DT-0131

        

-Výrobek na čištění pneumatik s hydrofobními, ochrannými a obnovujícími vlastnostmi. Tire (TR) poskytuje účinný
vzhled pneumatik, obnovuje původní barvu. Ochranný film, který se tvoří na povrchu, dodává odpuzující nečistoty a
hydrofobní účinek chránící před vyblednutím a popraskáním.



HC Hydro Coat

                   

pH = 8

Koncentrát křemičitého povlaku se silným hydrofobním efektem a leskem.

Hydro Coat (HC) velmi rychle vytváří mikrovrstvu, která odpuzuje nečistoty a vodu. Tento inovativní
výrobek byl vyvinut speciálně pro údržbu všech profesionálních ochranných nátěrů v komplexu my-
cích linek. Lze použít na karoserii automobilu, vnějším plastu, skle, pneumatikách a kolech. Výro-
bek je odolný vůči alkáliím a jiným agresivním silničním chemikáliím. Prodloužená životnost ve
srovnání s kapalnými vosky - do 3 měsíců.



HW Hydro Wet Coat

                   

pH = 4

Hydro Wet Coat (HW) velmi rychle vytváří mikrovrstvu, která odpuzuje nečistoty a vodu.
Tento inovativní výrobek byl vyvinut speciálně pro údržbu všech profesionálních
ochranných nátěrů v komplexu mycích linek.
Lze použít na karoserii, vnější plast, sklo, pneumatiky a kola.
Výrobek je odolný vůči alkáliím a jiným agresivním silničním chemikáliím. Prodloužená
životnost ve srovnání s kapalnými vosky - do 3 měsíců.



GQ General Quartz

                   

Ochrana karoserie s intenzivním leskem a hydrofobními vlastnostmi

• Trvanlivost: od 50 manuálních praní / od 20 000 km / 12-24 měsíců
• Úhel kontaktní vrstvy: 110 stupňů
• Zvyšuje lesk, hloubku a sytost barev nátěru
• Odolnost proti UV záření: 10-400 nm

1. Umyjte auto s Active Safe (AS) a druhou fází a pak je osušte.
2. Odmastěte pomocí přípravku Remover (RE).
3. Naneste General Quartz (GQ) houbičkovým aplikátorem a hadříkem z mikrovlákna po částech. Každá část by měla být 40x40 cm. Je
důležité, aby se povrch podélně (příčně) pohyboval až po zaschnutí.
4. Zbavte se zbytků mikrovláknovým hadříkem.
5. Plná krystalizace se dosáhne po 24 hodinách. Nedoporučujeme auto umývat 4 dny.



QR Quartz Reload

                   

pH = 7

Quartz Reload (QR) - je vysoce účinný a snadno použitelný produkt, který dodává hyd-
rofobní efekt a lesk na celé auto.
Jeho hlavním úkolem je aktualizovat křemičitou ochrannou vrstvu. Může být aplikován na
jakýkoliv povrch vozu od těla k oknu.
Mírná spotřeba činí produkt velmi efektivním a ziskovým řešením pro prodloužení trvání ke-
ramického ochranného nátěru na nejdelší možnou dobu.



GL Glass Clean

                   

pH = 7

Glass Clean (GL) bezpečně a bez poškození skleněného povrchu odstraňuje dopravní film or-
ganického a anorganického původu, vápenaté a vápenaté usazeniny, lehké škrábance a
ubrousky ze stěračů čelního skla.
Poskytuje ideální čistotu a viditelnost, a tím i maximální bezpečnost jízdy v silniční dopravě.
Glass Clean (GL) se doporučuje pro hluboké čištění skla před použitím hydrofobního povlaku
Glass Coat (GC) a Nano Glass (NG).
Tím se zvýší životnost sloučenin o 2-3 krát.



CG Clean Glass

                   

pH = 8

Clean Glass (CG) - čisticí prostředek na sklo na bázi alkoholu pro vnější a vnitřní povrch
skla.
Výhody
• Rychle a účinně čistí okna automobilů, zrcadla, tónovací fólie a další povrchy odolné vůči
alkoholu.
• Umožňuje získat čistý povrch bez pruhů.
• Vysoká schopnost odmašťování.
• Bezpečné pro polykarbonátové sklo.



NG Nano Glass

                   

Velmi efektivní a snadno použitelný Nano Glass (NG) prostředek je vhodný pro všech-
ny typy skla.
Působí vyplněním mikropórů a mikrotrhlin ze skla, které tvoří neviditelný film.
Déšť a nečistoty se z ošetřeného povrchu odvalují, což zůstává déle čisté.



                   

GC Glass Coat

-

Vodoodpudivý keramický povlak na sklo
• Funkce odpuzování nečistot a vody do 8 měsíců
• Lepší zrak řidiče při srážce
• Snížení rychlosti při rychlosti 40%

Způsob použití:
1. Skleněné sklo očistěte ručně nebo pomocí stroje Glass Clean (GL), poté povrch odmastěte pomocí přípravku Remover (RE)
a osušte.
2. Nalijte několik kapek skleněného nátěru (GC) na houbičkový aplikátor a rozprostřete je po celé ploše.
3. Nechte ji 1 minutu zaschnout, poté otřete suchým hadříkem z mikrovlákna.
4. Zabraňte kontaktu povrchu s vodou po dobu 12 hodin



MU Multi Cleaner

                   

pH = 10

Univerzální čistič interiérů automobilů.
Multi Cleaner (MU) Univerzální koncentrovaný čistící prostředek pro všechny druhy tkanin, plastů, umělých a pravé
kůže, semišů, Alcantary, dekorací dveří, koberců. Efektivně odstraňuje trvalé nečistoty, nezanechává stopy ani
pruhy.
Nezměkčuje tkaninu, zabraňuje ochabování textilního čalounění. Neobsahuje žádné těžké komponenty.
Před použitím zkontrolujte kompatibilitu výrobku s ošetřovaným povrchem.



OG Orange

                   

Orange (OG) - odstraňovač skvrn je rychle pronikající a čistící přípravek na bázi přírodních pome-
rančových extraktů.
Odstraňuje tvrdé skvrny z vinylových materiálů, čalounění koberců, skla, kovu, plastu, gumy, laku a
textilu bez poškození.
Čistí inkoust, vosk, rtěnku, zbytky lepidla, zejména po odstranění samolepek z vozidel, asfaltu, deh-
tu, olejů, tuků.
Orange (OG) má příjemnou vůni přírodního pomeranče.



LC Leather Clean

                   

pH = 9

-

Interiérový čistič kůže. Leather Clean (LC) je navržen speciálně pro
čištění kůže od nečistot a skvrn. Vhodné pro všechny druhy kůže, s
výjimkou semiše a nubuku. Tato unikátní čistící směs neobsahuje
žádná rozpouštědla a brusiva, a proto čistí kůži bez poškození.
Leather Clean (LC) účinně odstraňuje nejběžnější skvrny z koženého
nábytku, interiéru koženého automobilu, oblečení a jiných kožených
výrobků.



LT Leather

                   

pH = 7

Leather (LT) je kondicionér, vytvořený speciálně pro kožené povrchy a autosedačky.
Rychle proniká póry a obnovuje pružnost a strukturu kůže.
Zabraňuje praskání.
Rychle schne a zanechává příjemnou vůni nové kůže.



LK Leather Kit

                   

Leather sada (LK) je unikátní sada produktů a příslušenství pro profesionální péči kůže, díky které můžete pečlivě a bez námahy čistit
kožené prvky.
Udržujte a dodejte jim originální vzhled a vůni.



PL Plastic

                   

pH = 8

Péče o vnitřní povrch plastů
Plastic (PL) poskytuje matný přírodní vzhled, chrání plastové povrchy před vyhořením a deformací,
působí jako antistatický prostředek.
100% absorpce



MT Motor

                   

pH = 9

Čistič motoru
Motor (MT) je určen k čištění bloků motorů automobilů a motocyklů, jakož i převodových jednotek a zavěšení.
Rozpouštědlo se zvýšeným obsahem emulgačních a hydrofobních složek, snadno rozpouští a odstraňuje
mastnotu a olejové skvrny z mechanických částí. Nezanechává žádné pruhy a nedeformuje díly z gumy, hli-
níku a plastu.



MC Motor Conservant

                   

pH = 8
Vysoce účinný motorový konzervační prostředek.
Konzervační prostředek pro motorový prostor (MC) je stabilní, vytváří elastický ochranný film vytvořený na povrchu, chrání proti korozi, teplotním
změnám a chemikáliím proti námraze.
Rychle a účinně odvádí vlhkost. Obnovuje původní vzhled ošetřených částí. Po úplném vysušení zabraňuje usazování nečistot a olejů a zjedno-
dušuje další čištění. Snadno proniká dovnitř skrytých dutin.



                   

HD Hard Wax

Hard wax (HD) je vysoce kvalitní ochrana pro všechny povrchy barev a laků.
Poskytuje vysokou odolnost vůči všem vlivům prostředí a také snižuje stupeň lepení hmyzu a rostlinných
pryskyřic.
Hard wax (HD) zaručuje zářivý lesk, silný hydrofobní efekt a dlouhodobou ochranu.



FP Fast Polish

                   

pH = 8

Fast Polish (FP) rychle a snadno obnovuje lesk laku automobilu a osvěžuje vybledlé části tě-
la.
Speciální složky výrobku chrání povrch a odpuzují vodu, urychlují proces sušení.




