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Active foam effect

Vysoce pěnivý koncentrát pro bezkontaktní mytí 
jakéhokoli vozidla v autodopravě. Bez problémů 
odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. 
Vytváří stabilní objemnou pěnu, která se snadno smývá 
Dodává lesk povrchům a nepoškozuje autolaky. Obsahuje 
přísady proti korozi.

Profesionální chemický přípravek na čištění a leštění 
pneumatik a dalších gumových částí u automobilu. 
Obnovuje černou barvu dodává gumě výrazný lesk.

Profesionální koncentrát pro leštění pneumatik a jiných 
gumových součástí automobilového vozidla. Obnovuje 
černou barvu, povrch a přidává lesklý odstín s efektem 
mokrých pneumatik. Chrání proti praskání a účinku 
ultrafiálového záření.  

Black rubber

Tire polish

Černidlo určené pro gumové výrobky 
na vodní bázi

Oživovač pneumatik na glycerínové bázi 
(efekt mokré gumy)

Profesionální prostředek na silikónové bázi, určený k 
čištění a leštění pneumatik a dalších gumových prvků 
automobilů. Obnovuje černou barvu a renovuje povrch, 
dodává výrazný lesk. Odpuzuje vodu čímž chrání 
předměty před korozí a rychlým stárnutím. Přípravek lze v 
zimě použít na těsnění dveří a kufru auta proti přimrzání.

Black brilliance
Černidlo pro gumové výrobky 
na silikónové bázi

Pro blokování hnilobných a tabákových pachů, zápachu 
spáleniště po požáru, nepříjemných pachů z domácích 
zvířat. Stříká se na povrch vydávající nepříjemný zápach. 
Má vlastní příjemné aroma.

Prostředek je určen pro údržbu gumových a 
plastových komponent vozidla. Brání přimrznutí 
stěračů, gumových těsnění dveří, kapoty a kufru auta. 
Chrání povrchy před negativními vlivy prostředí, čímž 
prodlužuje životnost materiálu. Dobře vytěsňuje 
vlhkost. 

Smell block

Silicone

Prostředek proti pachům

Silikonový krém

Vodu odpuzující koncentrovaný prostředek, chránící před 
vodou a olejem jakékoli pórovité povrchy, takové jako 
tkaniny, plachty, dřevo, karton, cihla, beton, přírodní 
mramor, apod. Specifické polymerové složení nemění 
vlastnosti povrchů materiálů a umožňuje jim «dýchat». 
Brání tvorbě vlhkosti a plísní. Ochrana působí dlouhou 
dobu a použití preparátu je velmi úsporné.

Hydro block f 
Vodu odpuzující ochranný prostředek

Profesionální 
autochemie
Pro bezdotykové mytí

Active foam ultra Active foam light

Koncentrovaný slabě alkalický prostředek pro bezkontakt-
ní mytí v automobilové dopravě. Bez problémů odstraňuje 
cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. Snadno se 
smývá z povrchů bez poškození povrchů ze slitin 
barevných kovů. Obsahuje přísady proti korozi.

Active foam
Koncentrovaný slabě alkalický prostředek pro bezkontakt-
ní mytí v osobní a nákladní automobilové dopravě. Bez 
námahy odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky 
hmyzu. Vytváří hutnou pěnu, která se snadno smývá bez 
poškození poniklovaných povrchů, z hliníku a z dalších 
slitin barevných kovů. Obsahuje přísady proti korozi.

Active foam soft

Active foam eco
Koncentrovaný slabě alkalický prostředek pro bezkontakt-
ní mytí v osobní a nákladní automobilové dopravě. Bez 
problémů odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky 
hmyzu. Vytváří stabilní bohatou pěnu, která se snadno 
smývá z povrchů. Nepoškozuje povrchy poniklované, z 
hliníku či ze slitin barevných kovů. Obsahuje přísady proti 
korozi.

Koncentrát pro bezdotykové mytí vozů v osobní i nákladní 
dopravě. Spolehlivě odstraňuje cestovní prach, špínu, 
oleje, zbytky hmyzu. Vytváří hutnou stabilní pěnu růžové 
barvy, která se z povrchů snadno oplachuje. Nepoškozuje 
povrchy ze slitin barevných kovů. Obsahuje přísady proti 
korozi.

Active foam red

Koncentrát pro bezdotykové mytí vozů v osobní i nákladní 
dopravě. Snadno odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, 
zbytky hmyzu. Vytváří objemnou stabilní pěnu, která se z 
povrchů snadno oplachuje. Nepoškozuje niklové a 
hliníkové a jiné povrchy ze slitin barevných kovů. 
Obsahuje přísady proti korozi.

Active foam extra
Super pěna pro bezkontaktní mytí

Profesionální matové leštidlo pro ošetření přístrojových 
desek, nebarvených nárazníků, poklic, pro čištění výrobků 
z kůže, dřeva vinylu, plastu a gumy. Uchovává původní 
barvu, nezanechává mastné skvrny, brání zaprášení, 
přidává matový lesk. Prostředek má příjemné aroma. V 
neředěné podobě může být využit jako čistící a změkčující 
prostředek na kůži.

Polyrole matte
Leštící a čistící přípravek
(matový lesk)

Profesionální leštící a čistící politura určená např. pro 
ošetření přístrojové desky, nelakovaných nárazníků či 
poklic na kola, pro čištění a leštění výrobků z plastů, kůže, 
dřeva, vinylu a gumy. Uchovává původní barvu, 
nezanechává mastné skvrny, brání usazování prachu, a 
dodává zrcadlový lesk. Čistič má vlastní příjemnou vůni.

Polyrole shine
Politurový čistič plastu 
(zrcadlový lesk)

Profesionální čistící a leštící prostředek, k úpravě 
přístrojových desek, nebarvených nárazníků, poklic, k 
čištění a leštění výrobků z kůže, vinylu, plastu a gumy. 
Obnovuje původní barvu a dodává výrazný lesk. Vytváří 
antistatický efekt a má příjemné aroma.

Polyrole glossy
Leštič a čistič plastu 
(zrcadlový lesk)

Prostředek je určen na mytí fasád u budov s částmi či 
obklady z plastů, kovů, skla. Odstraňuje vodní kámen, 
korozi a další nečistoty minerálního původu. Velmi dobře 
se osvědčil také v automyčkách.

Acid cleaner
Vysoce pěnivý kyselý 
mycí prostředek

Pro interiér vozu

Na fasády

Černidlo na gumové části

Speciální prostředky 

Textile cleaner
Čištění interiéru
Profesionální nízko pěnivý mycí prostředek k čištění 
automobilového interiéru od různých typů znečištění. Je 
ideální pro čištění tkanin, veluru, umělé i přírodní kůže, 
plastu i skel. Oživuje a obnovuje barvy tapetování. Snadno 
zvládá mastné skvrny a odstraňuje nepříjemné pachy. V 
koncentrované podobě lze přípravek použít na 
odstraňování skvrn.

Krémový kondicionér je určen pro výrobky z přírodní i 
umělé kůže všech odstínů. Proniká do hloubky pórů, čímž 
skvěle čistí povrch.  Dodává lesk a obnovuje strukturu. 
Zvlhčuje kůži, čím ji zároveň chrání před přesycháním a 
popraskáním. Chrání ošetřený povrch  před UV zářením a 
předčasným stárnutím. Má velmi příjemné aroma. Rychle se 
vstřebává a nezanechává šmouhy či skvrny. Hodí se jak pro 
čištění vnitřku vozu, tak pro kožený nábytek, obuv či 
kabelky a tašky.

Leather cleaner
Čistič – kondicionér kůže

Koncentrovaný slabě alkalický prostředek pro 
bezkontaktní mytí v automobilové dopravě. Bez námahy 
odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. 
Snadno se smývá z povrchů bez poškození povrchů ze 
slitin barevných kovů. Ideálně se hodí pro mytí vozidel v 
letním období. Obsahuje přísady proti korozi.

Koncentrovaný slabě alkalický prostředek pro 
bezkontaktní mytí v automobilové dopravě. Bez problémů 
odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. 
Snadno se smývá z povrchů bez poškození povrchů ze 
slitin barevných kovů. Ideálně se hodí pro mytí vozidel v 
letním období. Obsahuje přísady proti korozi.

Pro plast 

Profesionální autochemie



Vysoce pěnivý koncentrát pro bezkontaktní mytí 
jakéhokoli vozidla v autodopravě. Bez námahy odstraňuje 
cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. Vytváří stabilní 
bohatou pěnu, která se snadno smývá. Silně koncentrova-
ná struktura přípravku umožňuje odstranit 2krát více 
nečistot. Obsahuje přísady proti korozi.

Active foam gel
Super koncentrát pro bezdotykové mytí
Pro mytí osobních a nákladních vozidel. Dobře pění a 
snadno se oplachuje z povrchu. Odstraňuje cestovní 
prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. Silně koncentrovaná 
formule přípravku umožňuje odstranit 3krát více nečistot.

Active foam gel+

Speciálně vyvinutý pěnový šampon na mytí aut v 
portálových mycích linkách, v tunelových myčkách i 
mycích boxech. Vytváří bohatou a stabilní pěnu. Je 
bezpečný pro jednotlivé části a uzlové body mycích 
zařízení, stejně jako pro lakované a plastové povrchy aut. 
Obsahuje složky proti korozi.

Foam portal 
Vysoce pěnivý šampon pro mytí v 
portálových myčkách

Používá se na portálových mycích linkách, v tunelech a 
mycích boxech. Změkčuje špínu a usnadňuje její 
odstranění portálovými kartáči při základním mycím 
cyklu. Dobře odstraňuje zastaralé nečistoty. Obsahuje 
přísady proti korozi.

Active portal
Aktivní pěna pro portálové myčky

Koncentrovaný a velmi účinný prostředek pro tunelové a 
portálové myčky. Skvěle odráží vodu a zajišťuje rychlé 
schnutí vozu po umytí. Vůz je po ošetření naprosto suchý, 
lesklý a chráněný před vlivy okolního prostředí. Ošetřený 
povrch získává samočistící schopnost za deště nebo při 
oplachování vodou.

Portal wax
Vosk pro rychlé sušení na portálových myčkách

Přípravkový koncentrát pro ošetřování aut po mytí. 
Zajišťuje rychlé odstranění vody z karoserie. Po ošetření 
chrání lak vozu před vlivem agresivních faktorů životního 
prostředí. Na povrchu vytváří film zajišťující odrážení vody 
a nečistot. Vytváří výrazný lesk.

Hot wax

Vysoce koncentrovaný a účinný výrobek chránící auto 
před vlivy  životního prostředí. Má vysokou voděodolnou 
schopnost, urychluje schnutí karoserie po umytí. Dodává 
výrazný lesk a antistatické vlastnosti. Neznečisťuje a 
nepoškozuje skla. Je efektivní v kterémkoli ročním období. 
Lze jej používat v mycích linkách tunelového a 
portálového typu.

Cherry wax
Vosk pro rychlé oschnutí

Koncentrovaný universální čistící prostředek na skla, 
zrcadla plasty, chrom či kachlíky. Nezanechává stopy po 
stékání či šmouhy, jeho využití je velmi úsporné. Dodává 
povrchu antistatické vlastnosti, zajišťuje maximální 
viditelnost. Jeho využití je vhodné i v kancelářích k čištění 
nábytku, obnovení monitorů, skel, zrcadel, a dalšího 
vybavení.

Clean glass сoncentrate
Koncentrovaný čistič skel

Koncentrovaný čistící prostředek na bázi efektivních 
mycích komponent a aktivních přísad. Je určen pro rychlé 
a snadné odstranění zbytků hmyzu ze skel, plastových a 
pochromovaných nárazníků, kapoty a mřížky radiátoru. 
Má mimořádně vysokou čistící schopnost.

Mosquitos cleaner

Disk

Čistič zbytků hmyzu

Čistič disků automobilových kol
Koncentrovaný kyselý mycí prostředek určený k 
čištění disků kol a dalších výrobků z lehkých slitin. 
Rychle a účinně odstraňuje oxidy kovů, prach v 
brzdných destičkách, saze, koroze, ropné produkty, 
pryskyřice a další dopravní nečistoty. Neškodí 
chromovaným diskům.

Universal cleaner
Čistič interiéru 
Profesionální pěnový mycí prostředek pro vyčištění 
interiéru vozu od jakýchkoli nečistot. Ideálně se hodí k 
čištění tkanin, veluru, přírodní i umělé kůže, plastu a skel. 
Oživuje a obnovuje barvy potahů a čalounění auta. Vlákna 
tkanin nepoškozuje. Snadno zvládá tukové a olejové 
skvrny. Odstraňuje nepříjemné pachy. V koncentrované 
podobě může být obecně využit jako čistič skvrn.

Motor cleaner
Čistič motoru
Přípravek byl vyvinut na bázi efektivních mycích 
komponent a aktivních přísad. Je určen pro čištění bloku 
motoru a dalších motorových částí, k odstraňování 
olejových skvrn, zbytků po promazávání, nalepeného 
prachu a jiné cestovní špíny. Mimořádně účinné alkalické 
složení umožňuje vyčistit i hodně zastaralé a houževnaté 
nečistoty.

Engine cleaner
Čistič motoru
Neutrální mycí prostředek vytvářející bohatou pěnu je 
určen k čištění bloků motoru a dalších motorových částí k 
odstraňování olejových skvrn, zbytků po promazávání, 
nalepeného prachu, zbytků hmyzu a jiné cestovní špíny. 
Nové bezalkalické složení je naprosto bezpečné pro ruce i 
autolak vašeho vozu. Nevyvolává korozi u hliníkových 
částí. Toto složení má vysoce účinnou čistící schopnost, 
přesto však nemá častý výrazný zápach.

Prostředek pro odstraňování ropných produktů, pryskyřic, 
živcových skvrn, stop po gumě a dalších silničních a 
ropných nečistot z různých povrchů. Přípravek je založen 
na bázi účinných málo těkavých a dobře čištěných 
rozpouštědel, proto nemá obvyklý výrazný zápach. 
Nepoškozuje autolak.

Antibitum
Prostředek pro odstranění živicových skvrn

White spirit
Universální rozpouštědlo
Slouží k rozpouštění jakýchkoli mastných, olejových 
ropných a dalších náročných znečištění. Snadno 
odstraňuje živicové skvrny, smoly (pryskyřice), barvy, 
nalepené pupeny stromů. Používá se i k čištění motoru, 
odstranění skvrn z plastu, kovu, z látkových, gumových, 
kožených a dalších povrchů. Hodí se i pro odstranění skvrn 
na oděvu před chemickým čištěním tkaninových povrchů. 
Je bezpečný pro využití i u barvených povrchů.

Active foam truck

Mimořádně silný prostředek pro bezkontaktní mytí, 
vyvinutý zejména pro odstranění těch nejnáročnějších 
znečištění v osobní i nákladní automobilové dopravě. Je 
určen pro očištění korby či nákladního prostoru, šasi, 
palivových nádrží, motorů, autocisteren i vozidel pro 
dálkové trasy. Obsahuje složky proti korozi.

Silně koncentrovaný dvousložkový 
alkalický mycí prostředek

Koncentrovaný efektivní produkt s vysokým vodu 
odpuzujícím účinkem zajišťuje rychlé schnutí vozu po 
umytí. Zároveň obsahuje složky pro antistatický efekt. 
Povrch zůstává zcela suchý, lesklý a chráněný před 
negativními vlivy životního prostředí. Může být využíván v 
myčkách tunelového a portálového typu.

Fast wax

Je určen pro bezdotykové mytí prostředků osobní a 
nákladní automobilové dopravy, včetně tahačů; motory, 
tracky, autocisterny. Je optimální pro odstranění silných 
nečistot. Zejména díky unikátním komponentám funguje 
skvěle i ve studené vodě i v zimním období. Obsahuje 
antikorozní přísady. 

Active foam power

Speciálně vyvinutý prostředek pro dávkovače. Snadno 
odstraňuje prach, cestovní špínu, oleje, zbytky hmyzu, 
snadno se oplachuje z povrchu. Tvorba pěny je průměrná. 
Nepoškozuje autolak, plasty a části s příměsí barevných 
kovů. Nezanechává usazeniny v potrubí a nádržích či 
nádobách. Skvěle funguje i s neupravenou vodou. 
Obsahuje antikorozní přísady.

Active foam dosatron

Pro bezdotykové mytí

Prostředek pro dávkovací zařízení

Silně koncentrovaný dvousložkový 
alkalický mycí prostředek

Pro portálové mycí linky

Super koncentrát pro bezdotykové mytí

Vosky pro rychlé sušení

Vosk pro rychlé schnutí

Nano shampoo
Nano-šampon s ochranným účinkem
Vysoce pěnivý šampon spojuje schopnost mytí i ochrany 
autolaku. Nejen obnovuje lesk povrchu ale také ho na 
dlouhou dobu konzervuje. Na karoserii vzniká tenký 
ochranný film, který chrání povrch před vodou, špínou či 
ledovou krustou. Ošetřený povrch zůstává déle čistý a 
snadno se následně myje. Po opakovaném použití tohoto 
nano-prostředku se účinnost ochranné vrstvy zvyšuje.

Clean glass
Čistič skel, zrcátek a zrcadel
Universální čistič skel, zrcátek, plastů, chromu a 
kachlíků. Nezanechává stopy po stékání či šmouhy, 
jeho využití je úsporné. Dodává povrchu antistatické 
vlastnosti, zajišťuje maximální viditelnost. Lze jej 
využít i v kancelářích k čištění nábytku, obnovení 
monitorů, skel, zrcadel, obchodního vybavení.

Vosk pro rychlé schnutí
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Na čištění skel

Pro disky

Pro motory

Čističe skvrn

Pro interiér

Je určen k mytí různých druhů vozidel autodopravy. 
Účinně odstraňuje zažranou špínu, saze, olejové skvrny, 
soli a další vážné provozní nečistoty. Svou politurovací 
složkou zajišťuje vysoký lesk. Nevyvolává podráždění kůže 
rukou.

Auto shampoo
Autošampon pro ruční mytí

Autošamponi

Koncentrovaný autošampon pro ruční mytí vozů se 
zvýšenou tvorbou pěny a možností jeho nanášení pomocí 
pěnových pistolí. Vytváří stabilní bohatou pěnu, která se 
udrží na povrchu dlouhou dobu. Účinně čistí povrch vozu 
od špíny, sazí, mastných skvrn, solí a dalších vážných 
provozních znečištění. Autošampon je šetrný vůči pokožce 
rukou, nemá dráždivé účinky.

Carwash foam
Autošampon pro ruční mytí

Vosky pro rychlé sušení

Active foam pink

Vysoce pěnivý koncentrovaný prostředek pro bezdotyko-
vé mytí libovolného silničního vozidla. Vytváří pěnu 
růžové barvy s hutnou strukturou, snadno smývatelnou 
vodou. Bez problémů odstraňuje silniční prach, špínu z 
cest, oleje, přischlý hmyz. Dodává lesk, neškodí autolaku. 
Obsahuje přísady proti korozi.

Růžová super pěna pro bezdotykové mytí

Vysoce koncentrovaný přípravek pro bezkontaktní mytí 
osobních i nákladních vozidel v autodopravě. Vytváří 
stabilní bohatou pěnu, která se snadno smývá. Skvěle 
odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. 
Nové složení přípravku umožňuje odstranit 2krát více 
špíny Obsahuje přísady proti korozi.

Active foam super
Vysoká koncentrace pro bezdotykové mytí
Mycí prostředek s vysokou koncentrací pro péči o vozy na 
samoobslužných myčkách, byl speciálně vyvinut pro 
použití dávkovačů. Snadno odstraňuje cestovní prach, 
špínu, oleje, zbytky hmyzu. Vytváří vyváženou pěnu, 
snadno se oplachuje z povrchu. Spotřeba na jeden osobní 
automobil je 80-125 g koncentrátu.

Active self easy 
Super koncentrát pro bezdotykové mytí

Koncentrovaný přípravek pro bezkontaktní mytí osobních 
i nákladních vozidel v autodopravě. Vytváří bohatou 
stabilní pěnu, která se snadno oplachuje. Výborně 
odstraňuje cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. 
Mimořádná koncentrace přípravku umožňuje odstranit 
2krát více špíny Obsahuje přísady proti korozi.

Active self standard
Prostředek pro bezdotykové mytí
Vysoce koncentrovaný mycí prostředek určený pro péči o 
vozy na samoobslužných myčkách, byl speciálně vyvinut 
pro použití dávkovacích zařízení. Snadno odstraňuje 
cestovní prach, špínu, oleje, zbytky hmyzu. Vytváří 
vyváženou pěnu, snadno se oplachuje z povrchu. 
Spotřeba na jeden osobní automobil je 40-80 g 
koncentrátu.

Active self top 
Prostředek pro bezdotykové mytí

Pro samoobslužné mytí aut
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