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TENZI to polski producent profesjonalnych 

środków chemicznych działający na rynku 

od 1999 roku. Nasze produkty są wykorzysty- 

wane do utrzymania czystości w obiektach 
przemysłowych, handlowych, gastronomicz-
nych, usługowych, biurowych oraz na zewnątrz 
nich. Szeroka jest również gama preparatów 
do mycia i pielęgnacji samochodów oraz innych 
środków transportu.

GWARANCJA JAKOŚCI
Poza wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi jakości, 
produkty Tenzi spełniają wszystkie europejskie normy 

dotyczące m.in. biodegradowalnoścci, transportu i prze- 

chowywania produktów. Jesteśmy samodzielnym wy-
twórcą naszych produktów, co pozwala nam na pełną 

kontrolę procesu ich wytwarzania i konfekcjonowania. 
Jakość naszych produktów gwarantują m.in. certyfikat 
ISO 9001: 2015 oraz standard BRC. Posiadamy też własne 
laboratorium oraz centrum testowo-szkoleniowe, gdzie 
regularnie opracowujemy nowe receptury.

POTENCJAŁ PRODUKCYJNY
Dział Produkcji zajmuje kilka nowoczesnych hal 
o powierzchni ponad 5 000 m2. Nowoczesne, 
wydajne linie produkcyjne i 70 pracowników 
wytwarzają ponad 150 tysięcy sztuk goto- 

wych produktów dziennie. W razie potrzeby 
moce produkcyjne mogą być zwiększone. 
Nieustannie stawiamy na zrównoważony 
rozwój naszego potencjału produkcyjnego. 
W tym zakresie posiadamy niezbędne zaple-
cze finansowe i techniczne.

Higiena Line, Gastro Line

1999

Car Line



NOWOCZESNA LOGISTYKA
Służymy pomocą każdemu biznesowi, niezależnie od jego 

skali. Stale rozwijamy nasze możliwości logistyczne, by być 
solidnym partnerem zarówno dla dużych sieci handlowych, 
jak i pojedynczych dystrybutorów, dążąc do realizacji każdego 
zamówienia w ciągu maksymalnie 72h. Wdrożyliśmy i stale 
ulepszamy system ERP, który pomaga nam coraz sprawniej 
przyjmować i przetwarzać coraz bardziej złożone zamówienia.
zakresie posiadamy niezbędne zaplecze finansowe i techniczne.

WSPARCIE MARKETINGOWE
Mamy wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu 

naszych produktów na nowe rynki i współpracą z firmami 
o każdej skali działalności. Wszystkim naszym partnerom 
oferujemy więc także profesjonalne wsparcie promo- 

cyjne, poczynając od publikacji w mediach społeczno- 

ściowych, poprzez wspólne eventy, po gotowe materiały, 
tj. foldery, bannery, ekspozytory, plakaty w ilościach 
dostosowanych do skali zamówień.

PRYWATNA ETYKIETA
Jesteśmy w stanie przygotowywać 
krótkie i długie serie produktów w opa- 

kowaniach o pojemności od 50 ml 
do 1000 litrów. Preparaty dostępne są 

w gotowych formułach lub są two- 

rzone pod indywidualne oczekiwania 

jakościowo-cenowe Klienta. Dysponuje- 

my nowoczesnymi liniami do ich samo- 

dzielnego konfekcjonowania, a także 
własnymi urządzeniami do druku i nakle- 

jania etykiet samoprzylepnych. Dział 
Przygotowania Produkcji przy każdym 
zleceniu dba o prawidłowy dobór poje-
mności i typów opakowań, ich odpowie-
dnie etykietowanie oraz zastosowanie 
właściwych rodzajów zamknięć.
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Stołówki, kuchnie gastro line

Eco eco
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GRAN® ALKA-DEZ / mycie i dezynfekcja zasadowa (bez chloru) ................................................................................................................................................ 48
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GRAN® MILK STRONG / gruntowne usuwanie osadów i przebarwień .................................................................................................................................... 49
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GRAN® PRES AGD / czyszczenie ekspresów do kawy .................................................................................................................................................................... 50

GRAN® KAM AGD / odkamienianie ekspresów do kawy .......................................................................................................................................................... 50

Przykładowe wartości pH różnych 
popularnych substancji:

- Sok z cytryny – pH = 2,4
- Cola – pH = 2,5

- Ocet – pH = 2,9
- Sok pomarańczowy – pH = 3,5

- Piwo – pH = 4,5
- Czarna kawa – pH = 5

- Mleko – pH = 6
- Czysta woda – pH = 7

- Krew – pH = 7,1 - 7,4
- Woda morska – pH = 9

#akademiatenzi
Doczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni wewnątrz obiektów musi być 
poprzedzone dokładną analizą ze względu na ich ogromną różnorodność. Powoduje 
ona konieczność dopasowania preparatu do specyfiki zabrudzenia, powierzchni 
i zastosowania. Zasadowe środki do higieny posadzek, wyposażenia, wnętrz czy 
gastronomii usuwają przede wszystkim brud organiczny: tłuszcze zwierzęce, 
roślinne, smary, oleje, sadze itp. Ich różnorodność to głównie wynik różnych 
składników aktywnych. W przypadku silnych produktów do doczyszczania 
mogą to być np. wodorotlenek sodu, potas czy chlor aktywny. Bieżące mycie 
i pielęgnacja odbywają się głownie preparatami neutralnymi o odczynie pH 
zbliżonym do “7”. UWAGA! Agresywność środków chemicznych, których 
rozpuszczalnikiem jest woda zależy nie tylko od odczynu (pH), ale także 
od komponentów, z których są wykonane.
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Karoseria – usuwanie zanieczyszczeń 
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Tekstylia
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     »  PRIX

     »  PUNKT

     »  CLAY SPRAY

     »  IPA CLEANER
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     »  QUARTZ SHAMPOO
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     »  CAR SHINE
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     »  MOTORPLAST
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     » SZCZOTKA Z KOŃSKIEGO WŁOSIA

     » MIĘKKA SZMATKA 10X10 CM

     » APLIKATOR PRECYZYJNY

     » RĘCZNIK DO OSUSZANIA 400 GSM - BIAŁY

     » PĘDZEL 29 MM

     » PĘDZEL 21 MM

     » PĘDZEL 15 MM 
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KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE 
POSADZEK ELASTYCZNYCH.

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony 
do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie 
zanieczyszczonych posadzek przemysłowych. Roz-
puszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego 
i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do 
plam tłustych na wykładzinach dywanowych. Zaleca-
ny do czyszczenia powierzchni elastycznych takich, 
jak PCV, linoleum, gumoleum, winyl, lentex, a także  
żywicznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne: 100-300 ml/ 10 l;
• mycie maszynowe: 100-200 ml/ 10 l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody.

TOPEFEKT® STR 

higiena line

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE 
POSADZEK KAMIENNYCH.

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania, 
zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek 
kamiennych (kamień naturalny i sztuczny). Usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy. 
Charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem 
na porowatych płytkach kamionkowych. Nie 
pozostawia smug. Wysoka skuteczność działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie bieżące: 50-100 ml/ 10l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml/ 10l wody;
• usuwanie śladów po gumie z posadzek o strukturze 
zamkniętej: 1-3 l/ 10 l wody.

RONAL

higiena line3

KONCENTRAT. USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH.
Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim 
zakresie zastosowania. Zalecany do mycia silnie 
zanieczyszczonych posadzek przemysłowych 
z zabrudzeniami ropopochodnymi. Wyjątkowo 
skuteczny w warsztatach naprawczych oraz 

w przemyśle ciężkim.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
•   mycie bieżące: 50-200 ml/ 10 l wody;
•   mycie gruntowe: 500-1000 ml/ 10 l  wody.

SUPER GREEN  
SPECJAL NF

higiena line4
KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE 
POSADZEK, POWIERZCHNI (PRZEMYSŁ, 
GASTRONOMIA) UNIWERSALNY.

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający 
do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia 
organicznego. Czyści, pierze, odplamia  
i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany 
do utrzymania higieny w warunkach domowych, 
przemysłowych oraz w kuchni i gastronomii. 
Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie, pranie bieżące: 10-50 ml/ 10 l;
• mycie, pranie gruntowne: 100-500 ml/ 10 l 
wody;
• odplamianie, odtłuszczanie: 1:1 do 1:3.

BRUDEX

13

1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200

1L - II002A001
10L - II002A010

1L - II001A001
10L - II001A010

1L -UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200

POSADZKI – DOCZYSZCZANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

higiena line1

2
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5

6

KONCENTRAT. USUWANIE 
ZANIECZYSZCZEŃ Z WULKANIZOWANEJ 
GUMY NA POSADZKACH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór w zależności od zabrudzenia;
• nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
• pozostawić na 1-2 minuty;
• przeszorować ręcznie lub maszynowo;
• zebrać brud i zmyć powierzchnię wodą;
• w razie potrzeby operację powtórzyć.

RUBBER OFF

higiena line

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE 
POSADZEK W SUPERMARKETACH.

Niskopieniący, intensywnie myjący środek zasadowy
o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany 
do gruntownego mycia wszelkich silnie 
zanieczyszczonych posadzek przemysłowych 
przy pomocy maszyn myjących. Nie pozostawia 
smug. Doskonale rozpuszcza większość wypraw 
polimerowych z posadzek odpornych na zasady, 
a także zabrudzone zabezpieczenia woskowe 
oraz mydlane. Do stosowania w sklepach 
wielkopowierzchniowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie maszynowe: 50-200 ml/ 10 l wody;
• zdejmowanie starych powłok: 1-3/ 10 l wody;
• doczyszczanie: 200-500 ml/ 10 l wody;
• końcowe zmycie samą wodą utrudnia ponowne  
zabrudzenie posadzek. 

TOPEFEKT® CONTRA

higiena line7

higiena line8

KONCENTRAT. MYCIE POWIERZCHNI 
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM ORAZ 
KUCHNI I GASTRONOMII.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody;
• doczyszczanie: 100-200 ml/ 10 l wody;
• w przypadku zmywania tłuszczy twardych do mycia   
i płukania używać ciepłej wody.

TOP PERFEKT

higiena line

KONCENTRAT. DOCZYSZCZANIE PŁYTEK 
GRESOWYCH

Zasadowy preparat do doczyszczania 
płytek kamiennych, ceramicznych, 
drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany 
do powierzchni z kamienia sztucznego, 
głównie mikroporowatych płytek gresowych. 
Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie 
pozostawia smug.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
• mycie ręczne lub maszynowe: 50-100 ml/ 10 
l wody;
• miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200 
ml/ 10 l wody;
• po doczyszczaniu zmyć posadzkę wodą.

GRESKAM

Skoncentrowany produkt do usuwania śladów 
po gumie, oponach i innych z wszelkiego rodzaju 
powierzchni twardych. Doskonale rozpuszcza 
tłusty brud eksploatacyjny oraz kleje stosowane 
przez sportowców- żywiczne, parafinowe. Działa 
skutecznie w roztworze 2- 30%. Do bieżącego mycia 
maszynowego stosować roztwór 2-5%. Usuwa 
ciężkie zanieczyszczenia z wulkanizowanej gumy na 
posadzkach (10- 30%).

14

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010 14

1L - PP017A001
10L - PP017A010 13

10L - II004A010

1L - II006A001
10L - II006A010 14

Niskopieniący preparat o właściwościach 
odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz 
intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych 
na działanie zasad. Doskonale rozpuszcza stare 
zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego. Zalecany do wszelkiego 
rodzaju powierzchni twardych (kamiennych, 
ceramicznych. elastycznych). Bezpieczny dla 
otoczenia. Atest PZH.

POSADZKI – DOCZYSZCZANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ
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KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK 
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH 
PERFUMOWANY ALURE.
Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej 
pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na 
działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, 
nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH 
neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;
• mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody; 
• nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub 
padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię; 
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® PERFUME 
ALURE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK 
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH 
PERFUMOWANY AMORE.
Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej 
pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na 
działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, 
nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH 
neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;
• mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody; 
• nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub 
padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię; 
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® PERFUME 
AMORE

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK 
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – ZAPACH 
PERFUMOWANY MADAME.
Szybkoschnący preparat zapachowy do bieżącej 
pielęgnacji wyposażenia wnętrz i posadzek odpornych na 
działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia, 
nie pozostawia smug, utrzymuje połysk. Odczyn pH 
neutralny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne 25-50 ml/ 10 l wody;
• mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody; 
• nanieść roztwór na powierzchnie, przemyć szmatką lub 
padem, zebrać brud, osuszyć powierzchnię; 
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® PERFUME 
MADAME

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE POSADZEK 
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 
(ZAPACH POMARAŃCZY).

Neutralny preparat o właściwościach myjąco-
pielęgnujących i przyjemnym, pomarańczowym zapachu. 
Ze względu na zawartość alkoholu szybko odparowuje i 
nie pozostawia smug. Podtrzymuje połysk. Bezpieczny 
dla skóry i ubrań, nie podrażnia dróg oddechowych. Nie 
pozostawia warstw ochronnych, utrzymuje naturalne 
własności mytych powierzchni. Zalecany na wszystkie 
powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo 
małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz 2,5-5 ml/ 1 l wody;
• ręcznie: 25-50 ml/ 10 l wody;
• maszynowo: 50-100 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® ORANŻ

7

1L - BB001A001
5L - BB001A005
10 - BB001A010

1L - PP016A001

1L - PP013A001
10L - PP013A010

1L - PP015A001
10L - PP015A010

POSADZKI – BIEŻĄCE ZMYWANIE, PIELĘGNACJA
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KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE PO-
WIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH (ZAPACH 
CYTRYNOWY).
Neutralny preparat myjący ogólnego przeznaczenia. 
Posiada przyjemny, cytrynowy zapach. Ze względu 
na zawartość alkoholi szybko odparowuje i nie 
pozostawia smug. Podtrzymuje połysk, bezpieczny 
dla materiału, nie pozostawia warstw ochronnych, 
utrzymuje naturalne własności mytych powierzchni. 
Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o 
strukturze szklistej i bardzo małej chłonności.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10l wody;
• mycie ręczne: 25-50 ml/ 10l wody;
• nie wymaga spłukiwania.

TOPEFEKT® CITRO

KONCENTRAT. BIEŻĄCE ZMYWANIE 
POSADZEK W SUPERMARKETACH.
Niskopieniący środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie 
mydeł i wosków, przeznaczony do bieżącego mycia 
posadzek na obiektach wielkopowierzchniowych. 
Skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia 
pochodzenia eksploatacyjnego. Nie odkłada się 
warstwami, utrudnia osadzanie się brudu. Posiada 
właściwości antypoślizgowe, pozostawia przyjemny 
zapach. Polerowalny, po kilku użyciach nabłyszcza 
samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji. Możliwość 
zastosowania do pielęgnacji drewna olejowanego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie bieżące: 50-100 ml/ 10 l wody;
• drewno olejowane: 25 ml/ 10 l wody;
• gruntowne mycie 200 ml/ 10 l wody;
• nadaje się do polerowania.

TOPEFEKT® SOP

KONCENTRAT. MYCIE POSADZEK I 
WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (ZAPACH 
OWOCÓW EGZOTYCZNYCH).
Środek do bieżącej pielęgnacji wyposażenia wnętrz 
i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko  
i skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia smug, 
szybko wysycha oraz utrzymuje połysk. Odczyn pH 
neutralny. Preparat charakteryzuje się przyjemnym 
zapachem owoców egzotycznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml/ 10 l 
wody);
• nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię mopem 
lub szmatką, przetrzeć i pozostawić do wyschnięcia;
• spryskiwacz 2,5-5 ml/ 1 l wody;
• mycie maszynowe 50-100 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® EXOTIC

KONCENTRAT. MYCIE PODŁÓG PANELI 
LAMINOWANYCH.
Łatwo usuwa bieżące zabrudzenia eksploatacyjne 
(usuwa smugi, mazy), codzienny brud i kurz. Utrzymu-
je naturalne właściwości mytych podłoży. Zalecany 
do mycia i pielęgnacji podłogowych i ściennych paneli 
laminowanych, jak również oklein meblowych, lakie-
rowanego drewna. Nie pozostawia smug i zacieków.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować ręcznie lub maszynowo;
• bieżące mycie: roztwór 0,5-1% (50 ml – 100 ml/ 10 
l wody);
• gruntowne mycie roztwór; 2% (200 ml/ 10 l wody);
• przetrzeć powierzchnię do sucha oraz przepolero-
wać do uzyskania żądanego efektu;
• nie doprowadzić do zalania paneli wodą;
• preparat nie wymaga wypłukania wodą.

PANELE 
LAMINOWANE

KONCENTRAT. USUWANIE MATOWYCH 
NALOTÓW Z POSADZEK TWARDYCH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne lub maszynowe: 50-200 ml/ 10 l wody;
• powierzchnię wytrzeć lub pozostawić do wyschnię-
cia.

DEKAM

Kwaśny preparat do usuwania mażących się nalotów
i smug powstających po twardej wodzie oraz niespłu-
kanych środkach zasadowych. Przy użyciu sprzętu 
ręcznego używać wkładów z mikrofazy. Zalecany do 
matowych płytek gresowych, czyszczenia wszystkich 
powierzchni twardych po ukończeniu budowy oraz do 
bieżącego zmywania gresu technicznego. Doskonale 
rozpuszcza pyły pobudowlane. Myje i jednocześnie 
płucze.
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KONCENTRAT. PIELĘGNACJA 
POWIERZCHNI DREWNIANYCH 
LAKIEROWANYCH.
Super wydajny koncentrat do lakierowanego drewna. 
Łatwo zmywa bieżące zabrudzenia, codzienny brud i 
kurz. Zalecany do podłóg drewnianych lakierowanych, 
zabezpieczonych schodów, boazerii, poręczy. 
Utrzymuje naturalne własności mytej powierzchni. 
Szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Posiada 
przyjemny jaśminowy zapach. Uwaga! Nie stosować 
do podłóg olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór 30-50 ml/ 10 l wody;
• nanieść roztwór na powierzchnię;
• przemyć ręcznie lub maszynowo;
• preparat nie wymaga płukania.

PODŁOGI 
DREWNIANE

1L - PP007A001
5L - PP007A005

10L - II003A010

1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010

1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

1L - DT006A001
5L - DT006A005 1L - DT007A001

5L - DT007A005

POSADZKI – BIEŻĄCE ZMYWANIE, PIELĘGNACJA
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KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE 
POSADZEK ELASTYCZNYCH.
Niskopieniący preparat myjąco-pielęgnujący na 
bazie alkoholu. Szybkoschnący. Bezsmugowy. 
Pozostawia przyjemny świeży zapach, zachowuje 
połysk, podkreśla kontrast i barwę mytej powierzchni. 
Zalecany do posadzek elastycznych, błyszczących  
i półmatowych, słabochłonnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
• mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® EXTRA

KONCENTRAT. ZMYWANIE I PIELĘGNACJA 
POSADZEK ŚLISKICH – SPORTOWYCH.

Preparat o właściwościach myjąco-pielęgnujących do 
mycia posadzek twardych (kamiennych i elastycznych) 
konserwowanych, jak i niekonserwowanych. 
Niskopieniący, na bazie emulsji woskowych. Posiada 
właściwości antypoślizgowe, antyrefleksyjne 
i antystatyczne. Uzupełnia i odnawia warstwy 
polimerowe. Codzienne mycie daje efekt wybłyszczenia. 
Nie pozostawia smug. Zabezpiecza posadzkę  
i utrudnia osadzanie się brudu. Preparat nadaje się do 
polerowania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• posadzki niekonserowane: mycie ręczne: 25-50 ml/ 
10 l wody;
• mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
• posadzki konserwowane: 25 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania.

TOPEFEKT® DIAM

KONCENTRAT. CODZIENNE ZMYWANIE 
POSADZEK MATOWYCH.
Niskopieniący, lekko zasadowy preparat ogólnego 
zastosowania. Usuwa intensywne zabrudzenia, nie 
wypłukuje mytej powierzchni, nie pozostawia smug. 
Utrudnia ponowne wnikanie brudu. Odpowiedni do 
zmywarek. Zalecany do każdego typu posadzek na-
rażonych na częste zanieczyszczenia. Zalecany na 
klatki schodowe, korytarze w blokach mieszkalnych, 
biurowcach, obiektach użyteczności publicznej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne: 25-50 ml/ 10 l wody;
• mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT® NORMAL
KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE
I PIELĘGNACJA POSADZEK CHŁONNYCH.
Niskopieniący, neutralny preparat o przyjemnym 
zapachu. Posiada właściwości myjąco-pielęgnujące. 
Nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla 
każdego rodzaju powierzchni, nie zawiera silnych 
rozpuszczalników. Preferowany do wszystkich 
powierzchni matowych i półmatowych o dużej 
chłonności oraz do pielęgnacji wypraw polimerowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• 25-50 ml/ 10 l wody;
• nie wymaga spłukiwania wodą.

TOPEFEKT
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1L - PP001A001
10L - PP001A010

1L - PP003A001
5l - PP003A005
10L - PP003A010

1L - PP004A001
5l - PP004A005
10L - PP004A010
200L- PP004A200

5L - PP002A005

POSADZKI – BIEŻĄCE ZMYWANIE, PIELĘGNACJA
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KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE POSA-
DZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH 
I ELASTYCZNYCH).
Preparat myjąco - pielęgnujący do bieżącego mycia 
posadzek twardych (kamiennych i elastycznych) 
uprzednio zabezpieczonych wyprawami 
polimerowymi (TFC COATING). Mycie poprawia 
jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok 
polimerowych. Utrudnia osadzanie się brudu. 
Niskopieniący. Posiada właściwości antystatyczne i 
antypoślizgowe. Polerowalny. Kwiatowy zapach. Nie 
wymaga płukania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• pozamiatać lub odkurzyć powierzchnię,
• sporządzić roztwór ok. 0,5%(50ml/10 l wody);
• zmywać na bieżąco (maszynowo lub ręcznie);
• raz na kilka dni można przepolerować posadzkę HS 
(efekt dodatkowego nabłyszczenia oraz utwardzenia).

TFC WASH CARE

KONCENTRAT. STRIPER – USUWANIE 
POWŁOK.
Zasadowy preparat do usuwania starych, 
zniszczonych powłok polimerowych oraz 
gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny 
do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. 
Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim 
czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• powierzchnie delikatne: 0,5-1 l/ 10 l wody;
• pozostałe: 1-3 l/ 10 l wody;
• wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.

TOPEFEKT® TOTAL

GOTOWY DO UŻYCIA. KONSERWACJA  
POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH 
I ELASTYCZNYCH).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• na czystą, zobojętnioną i suchą powierzchnię nałożyć 
bez rozcieńczenia 3 warstwy wyprawy w odstępach ok. 
25-30 min. (w zależności od czasu wysychania). Pełną 
wartość powłoka uzysuje po min. 8 godzinach;
• sukcesywne polerowanie HS (800-1500 obr/min) 
przedłuża czas eksploatacji wyprawy polimerowej.

TFC COATING

Samonabłyszczająca emulsja akrylowa do okresowej 
konserwacji posadzek twardych - kamiennych  
i elastycznych. Skutecznie chroni powierzchnie przed 
zniszczeniem oraz wnikaniem brudu. Prosta w użyciu. 
Posiada doskonałe właściwości wypełniające oraz 
dobrą rozlewność. Wysoki połysk bez polerowania, 
właściwości antypoślizgowe oraz odporność na 
zarysowania i środki dezynfekujące w roztworach 
roboczych.

GOTOWY DO UŻYCIA. ODNAWIANIE 
POSADZEK TWARDYCH (KAMIENNYCH 
I ELASTYCZNYCH).
Środek do odnawiania wypraw polimerowych na 
posadzkach. Doskonale odnawia zmatowienia 
powstałe w czasie eksploatacji. Usuwa drobne 
mikrorysy przywracając połysk. Poprawia właściwości 
antypoślizgowe wyprawy. Przedłuża żywotność oraz 
odporność na uszkodzenia eksploatacyjne. Stosować 
metodą natryskową - głównie w obszarach o dużym 
natężeniu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• na czystą powierzchnię nanieść cienką warstwę prepa-
ratu za pomocą spryskiwacza i przepolerować polerką 
wysokoobrotową HS (800-1500 obr/min);
• stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40 C.

TFC SPRAY CLEANING

KONCENTRAT. POSADZKI TWARDE. 
USUWANIE STARYCH WYPRAW 
POLIMEROWYCH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• pozostałe: 1-3 l/ 10 l wody;
• wyczyszczone powierzchnie zneutralizować wodą.

TFC STRIPER

Zasadowy preparat do usuwania starych, 
zniszczonych powłok polimerowych oraz 
gruntownego mycia posadzek. Szczególnie przydatny 
do usuwania nawarstwionych wosków oraz mydeł. 
Doskonale rozpuszcza wszelkie powłoki w krótkim 
czasie. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.
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1L - PP005A001
10L - PP005A010

1L - PP019A001
5l - PP019A005

1L - PP020A001
5l - PP020A005

1L - PP021A001
5l - PP021A005

1L - PP018A001

Wyprawa polimerowa zaaplikowana 
na posadzce utrudnia nawarstwianie się 

na niej brudu, jednocześnie ułatwiając 
utrzymanie jej w czystości. Ponadto 

daje doskonały efekt połysku, jest anty-
poślizgowa i odporna na działanie środków 

dezynfekujących. Jej trwałość zależy 
w dużej mierze od użycia odpowiednich 

środków do jej pielęgnacji.

#akademiatenzi

KONSERWACJA POSADZEK - POWŁOKI POLIMEROWE
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GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE I PIELĘGNA-
CJA POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH NA 
WYSOKI POŁYSK.
Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący o przy-
jemnym, świeżym zapachu. Zalecany do wszelkich 
powierzchni błyszczących (lakierowanych, szkliwio-
nych, glazurowanych). Doskonale myje, pielęgnuje, 
nabłyszcza i zabezpiecza przed wnikaniem kurzu 
meble, blaty, poręcze, parapety, wyposażenie wnętrz 
oraz posadzki i boazerie. Bardzo oszczędny w użyciu. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni delikatnych. 
Nie tworzy tłustej powłoki. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść ze spryskiwacza 1-2 ml/ 1m² powierzchni;
• przetrzeć i przepolerować powierzchnię do sucha 
szmatką z mikrofazy.

UNI SHINE GT

GOTOWY DO UŻYCIA. UNIWERSALNY
PŁYN ANTYSTATYCZNY.
Preparat powodujący rozpraszanie zgromadzonych 
ładunków elektrostatycznych. Zapobiega ich 
ponownemu gromadzeniu się. Regularne stosowanie 
preparatu zmniejsza przyciąganie kurzu i brudu, 
co w dużym stopniu ułatwia utrzymanie czystości. 
Zalecany do ubrań, dywanów, mebli, sprzętu RTV 

 i AGD, komputerów, posadzek itp. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• tekstylia: niewielką ilość preparatu nanieść za 
pomocą spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia;
• powierzchnie twarde: nanieść preparat za pomocą 
spryskiwacza, przetrzeć szmatką lub mopem, 
pozostawić do wyschnięcia, w razie potrzeby 
przepolerować.

ANTYSTAT 

GOTOWY DO UŻYCIA. HIGIENA  
EKRANÓW CIEKŁOKRYSTALICZNYCH. 
ANTYSTATYCZNY.
Bezalkoholowy płyn do mycia powierzchni szklanych, 
ciekłokrystalicznych i plastikowych. Zalecany 
do monitorów, ekranów plazmowych, LCD, TV, 
wyświetlaczy, klawiatury telefonów komórkowych 
oraz pilotów RTV. Skutecznie zmywa ślady rąk, 
tłuste plamy, naturalny brud i kurz. Pozostawia 
elektrostatyczną powłokę, ograniczając ponowne 
zabrudzenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
• rozprowadzić, a następnie wytrzeć za pomocą 
miękkiej szmatki z mikrofazy.

EKRANY LCD

DOCZYSZCZANIE
POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH –  
UNIWERSALNY.
Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie 
zabrudzonych powierzchni. Likwiduje stare oraz 
bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. 
Przeznaczony do czyszczenia powierzchni skórzanych 
(skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o trwałych 
barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych 
oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT (Gotowy do użycia)
• nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
• dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać 
około 15-20 sek., po czym przeszorować miękką szczotką lub 
gąbką
• następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;
• powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać 
powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.

APC IN (Koncentrat)
• Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie 
skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/ 
doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% 
– czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.
• Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
• po około 15-20 sek. przeszorować miękką szczotką lub gąbką
• wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, mokrą szmatką.

APC IN GT / APC IN 

11

13

9

7

7

1L - BB010A001

1L -BB009A001
5l - BB009A005

600ml - WW082B600

1L - TT046A001

600ml - WW035B600
1L - GG035A001

MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE

higiena line29
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higiena line31

higiena line28
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GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.
Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia
o przyjemnym perfumowanym zapachu Alure. Nie 
pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie 
niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne wła-
sności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli 
biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, 
szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

KONCENTRAT. CODZIENNA PIELĘGNA-
CJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie bieżące: 25-50 ml/ 10 l wody;
• mycie maszynowe: 50-100 ml/ 10 l wody;
• do paneli stosować metodę „spray” (spryskiwacz + 
szmatka);
• doczyszczanie punktowe – bez rozcieńczania.

TOPEFEKT® MAX

Uniwersalny preparat myjąco-pielęgnujący. neutralny
w roztworze, łatwo usuwa bieżące zabrudzenia po-
chodzenia tłuszczowego. Nie pozostawia smug; szyb-
ko schnący. Odświeża i pozostawia przyjemny zapach, 
tworzy delikatną, błyszczącą powłokę ochronną. Za-
lecany do powierzchni biurowych każdego rodzaju 
oraz posadzek drewnianych i drewnopodobnych la-
kierowanych lub laminowanych oraz wyposażenia 
wnętrz. Nie pozostawia refleksów świetlnych.

17

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

OFFICE CLEAN®

Szybkoschnący preparat ogólnego przeznaczenia 
o intensywnym, przyjemnym zapachu kwiatów. Nie 
pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie 
niszczy materiału, utrzymuje naturalne własności 
czyszczonych powierzchni. Niezwykle ekonomiczny i 
oszczędny w użyciu: (1-2ml/ 1m² powierzchni). Zale-
cany do mebli biurowych każdego rodzaju (drewno, 
plastik, laminat, szkło). 

OFFICE CLEAN® 
ALURE

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.
Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia
o przyjemnym perfumowanym zapachu Madame. Nie 
pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie 
niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne wła-
sności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli 
biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, 
szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

OFFICE CLEAN® 
MADAME

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE MEBLI
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH.
Szybkoschnący preparat do ogólnego przeznaczenia
o przyjemnym perfumowanym zapachu Amore. Nie 
pozostawia smug, odświeża, szybko wysycha, nie 
niszczy mytego materiału, utrzymuje naturalne wła-
sności czyszczonych powierzchni. Zalecany do mebli 
biurowych każdego rodzaju (drewno, plastik, laminat, 
szkło).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować szmatką.

OFFICE CLEAN®
AMORE

9

7

7
7

7

1L - BB011A001

1L - BB013A001

1L - BB012A001

600ml - WW005B600
1L - BB003A001
5l - BB003A005

1L - BB002A001
10l - BB002A010

Codzienne stosowanie środków pielę- 

gnujących wyposażenie wnętrz popra- 

wia jakość mytych powierzchni: połysk, 
świeżość, ogólny wygląd. Jednak przede 

wszystkim pozwala zachować czystość  
bez kurzu i tłustych śladów, co z kolei 

zapewnia użytkownikom psychiczny kom- 

fort pracy. 

#akademiatenzi

MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE
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KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW ME-
TODĄ EKSTRAKCYJNĄ (ODKURZACZEM 
PIORĄCYM).
Produkt piorący do metody ekstrakcyjnej. Nie zawiera 
wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalników. 
Niskopieniący. Głęboko penetruje strukturę włókna. 
Posiada przyjemny zapach, nie krystalizuje się, 
wymaga odessania i wypłukania bieżącą wodą. 
Przeznaczony do każdego rodzaju powierzchni 
tekstylnych o trwałych barwach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować metodę ekstrakcyjną;
• pranie wykładzin: 100-400 ml/ 10 l wody;
• stosować tylko zimną lub letnią wodę;
• w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć;
• dokładnie przepłukać wykładzinę bieżącą wodą.

TEXTIL-EX

Produkt do odplamiania oraz wybielania starych plam
i przebarwień pochodzenia gastronomicznego typu: 
soki, alkohole, przetwory owocowo – warzywne, 
cola, kawa, herbata, oraz plam z moczu, niektórych 
barwników, krwi. Zalecany jest przede wszystkim 
do nawierzchni tekstylnych z włókien naturalnych 
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, np. wełna, 
bawełna, len, jedwab, juta, konopie, włókna kokosowe. 
Można stosować do włókien syntetycznych. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozsypać produkt na zaplamioną powierzchnię;
• spryskać dokładnie wodą i pozostawić na około 1,5-2 
godz.;
• zwilżać powierzchnię co 30 min.; 
• po określonym czasie odessać brud i wypłukać 
powierzchnię odkurzaczem piorącym.
• świeże plamy: stosować roztwór 1:3 z wodą. 

TOP PLAM OXY

KONCENTRAT. PRANIE DYWANÓW 
METODĄ MECHANICZNĄ – 
SZAMPONOWANIE.
Skoncentrowany preparat pieniący bez wybielaczy 
optycznych do czyszczenia szczotką (metodą 
szamponowania). Nie zawiera rozpuszczalników; 
tworzy pianę o strukturze krystalicznej. Dokładnie 
penetruje każde włókno wykładziny. Posiada 
przyjemny zapach. Wymaga odessania i wypłukania 
bieżącą wodą (odkurzaczem piorącym). 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TEXTIL

KONCENTRAT. ODPLAMIACZ CHLOROWY.
Preparat do przebarwień pochodzenia organicznego. 
Eliminuje nieprzyjemne zapachy pochodzenia 
organicznego. Zalecany do nawierzchni tekstylnych 
sztucznych, np. poliester, akryl, nylon. Do czyszczenia 
siedzeń i dywaników silnie zaplamionych w zestawie 
z produktem Texwash, oraz do włókien naturalnych o 
trwałych barwach (po uprzednio wykonanej próbie).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy stosować przed lub w trakcie prania 
zasadniczego.
Stosować roztwór:
• odplamianie 1:10;
• wybielanie 1:20;
• pranie 1% Top Plam Clor + 4% Textil lub Texwash;
• nanieść preparat na zaplamioną powierzchnię;
• pozostawić na około 0,5 godziny;
• odessać brud i przepłukać kilkakrotnie wodą.

TOP PLAM CLOR

PROSZEK. PRANIE EKSTRAKCYJNE TAPICEREK 
I DYWANÓW (Z ODPLAMIACZEM).
Bardzo skuteczny, bezzapachowy proszek do prania 
tapicerek, podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą 
odkurzaczy piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia 
organiczne nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte 
w proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna 
i skutecznie usuwają brud oraz plamy. Zalecany do 
materiałów tekstylnych o trwałych barwach. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór (10-20 g/ 1 l wody o temp. 40-60°C);
• nanieść na powierzchnię spryskiwaczem;
• po chwili lekko przeszorować;
• odessać brud i kilkakrotnie przepłukać powierzchnię od-
kurzaczem;
• Uwagi: Przed użyciem należy sprawdzić trwałość kolo-
rów. Podsufitki: namoczyć gąbkę/ściereczkę roztworem, 
przetrzeć powierzchnię, odessać brud.
• Można stosować do urządzeń typu TORNADOR
• Uwaga: - zawiera tlen aktywny!

PROSZEK DO PRANIA EX

• pranie wykładzin, dywanów i tapicerki tekstylnej: 
100-400 ml/ 10l wody ciepłej (letniej);
• dokładnie odessać brud i przepłukać wykładzinę, 
najlepiej odkurzaczem do prania;
• w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtó-
rzyć; • przy bardzo silnych zanieczyszczeniach (pla-
mach) wzmocnić preparatem TopEfekt® STR; • w razie 
potrzeby operację powtórzyć.

PROSZEK. ODPLAMIACZ NA BAZIE 
AKTYWNEGO TLENU.

GOTOWY DO UŻYCIA. IMPREGNACJA
POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH 
I ZAMSZOWYCH.
Doskonały impregnat hydrofobowy do powierzchni 
tekstylnych i zamszowych. Posiada unikalne 
właściwości konserwujące. Doskonale chroni 
powierzchnie przed ponownym wnikaniem brudu 
i wilgoci. Skutecznie ogranicza wpływ warunków 
atmosferycznych. Pochłania promieniowanie UV, 
zabezpieczając w ten sposób powierzchnię przed 
blaknięciem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• każdorazowo przed zastosowaniem preparat należy 
energicznie wymieszać (wstrząsnąć);
• dokładnie umytą, odtłuszczoną i wysuszoną 
powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze 
spryskiwacza;
• pozostawić do wyschnięcia (przynajmniej na 1 godz.);
• światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza 
efekt działania preparatu. Uwaga! Zaleca się przed 
zastosowaniem sprawdzić trwałość kolorów
materiałów impregnowanych.

TEXTIL PROT NANO
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1L - DD001A001
5l - DD001A005

600ml - WW096B600

0,5 kg - DD005A500
5 kg - DD005A005

0,5 kg - TT045E500

5L - TT044A005

1L - DD002A001
5l - DD002A005

POWIERZCHNIE TEKSTYLNE
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25

KONCENTRAT. MYCIE REFLEKTORÓW, 
SZYB, LUSTER.
Preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementów
szklanych i szkliwionych. Nie pozostawia smug, 
gwarantuje doskonałą przejrzystość. Zalecany do 
gruntownego oraz bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór: 100-150 ml/ 10 l wody;
• czyścić metodą przemysłową (zmywak + zbierak lub 
spryskiwacz + zbierak).
Uwaga! Lepsze efekty uzyskujemy stosując wodę 
zdemineralizowaną.

GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, 
LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić spryskiwaczem;
• wytrzeć i wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

TOP GLASS

Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. 
Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą 
przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia 
przyjemny zapach. Bardzo wydajny (1-2ml/1m2 pow.). 
Zalecany do bieżącego utrzymania czystości.

9

9

MYCIE I ZABEZPIECZANIE
POWIERZCHNI SZKLANYCH.

GLASS QUARTZ 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat do mycia, zabezpieczania i pielęgnacji powierzch-
ni szklanych na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu (szyby, 
lustra, ścianki działowe, przeszklenia, witryny sklepowe, 
itp.). Pozostawia hydrofobowy film (efekt perlenia), który 
znacznie spowalnia ponowne zabrudzenia. Doskonale usu-
wa brud bieżący każdego rodzaju (organiczny i mineralny). 
Przyjazny dla środowiska.

GLASS QUARTZ GT  (Gotowy do użycia)
Stosować bez rozcieńczania. Nanieść 1-2 dozy na 1 m2 

powierzchni. Przetrzeć i przepolerować czystą bawełnianą 
szmatką lub szmatką z mikrofibry.
• Uwagi: Nie wykonyVwać pracy na silnie nagrzanych 
powierzchniach. Użycie drugiej szmatki do polerowania 
znacznie poprawia efekt wizualny oraz jakość powłoki 
hydrofobowej. 

GLASS QUARTZ (Koncentrat)
• Silne zanieczyszczenia 1-1,5% (50 - 75 ml/ 5 l wody). Bieżąca 
pielęgnacja 0,5% (25 ml/5 l wody). 
• Sporządzić roztwór roboczy. Stosować metodę „zmywak – 
zbierak” lub „spryskiwacz – zbierak”. Najlepiej nanosić oraz zmywać  
zmywakiem futerkowym. Dokładnie zebrać brud zbierakiem  
z wkładem gumowym. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.  
W przypadku bardzo silnych zabrudzeń zalecamy użycie gąbki.
• Nie wykonywać pracy w pełnym nasłonecznieniu.

5

7

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE SZYB, 
LUSTER, POWIERZCHNI SZKLANYCH, 
FUNKCJA ANTYPARA.
Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. 
Nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą 
przejrzystość. Odświeża, nabłyszcza, pozostawia 
przyjemny zapach. Dzięki funkcji antypara, doskonale 
sprawdza się w łazience i kuchni oraz w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić spryskiwaczem;
• wytrzeć i delikatnie wypolerować czystą szmatką  
z mikrofazy.

TOP GLASS PREMIUM

7

1L - SS001A001
5l - SS001A005
10l - SS001A010

600ml - WW112B600

1L - SS002A001
5l - SS002A005
10L - SS002A010

1l - SS007A001

1l - SS006A001
5l - SS006A005

POWIERZCHNIE SZKLANE
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KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. 
CODZIENNE MYCIE POMIESZCZEŃ I 
URZĄDZEŃ SANITARNYCH.
Delikatny, kwaśny, myjąco-pielęgnujący preparat w żelu 
do codziennego mycia sanitariatów. Skutecznie usuwa 
bieżące zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: 
resztki mydeł, osady mineralne, nacieki po twardej wodzie. 
Pozostawia długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. 
Delikatny – nie uszkadza mytych powierzchni, nadaje 
połysk. Zalecany do czyszczenia stali nierdzewnej oraz 
emalii, ceramiki i szkła. Działa zapobiegawczo. Zawiera 
kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TopEfekt Sanit (żel):
• doczyszczanie: koncentrat
• wanny: 100-200 ml / 10 l wody
• płytki ceramiczne: 50-100 ml / 10 l wody
• toalety: 100-500 ml / 10 l wody
• po wyczyszczeniu zmyć i wypłukać powierzchnię bieżącą 
wodą

TOPEFEKT SANIT®

KONCENTRAT. BIEŻĄCE MYCIE 
SANITARIATÓW V- SANIFIKACJA.
Preparat do bieżącego mycia i sanifikacji pomieszczeń 
sanitarnych. Zawiera kwas mlekowy. Bezpieczny dla 
każdego rodzaju powierzchni. Skutecznie usuwa bieżące 
zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego: nacieki 
wodne, osady mineralne oraz resztki mydła. Pozostawia 
długotrwały, świeży, kwiatowy zapach. Występuje w postaci 
żelu. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór 100-200 ml/ 10 l wody (1-2%);
• nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić 

i pozostawić na 2-3 minuty;
• przeszorować szczotką, przetrzeć szmatką;
• zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

SANIT DEZ

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA
POWIERZCHNI EMALIOWANYCH I SZKLANYCH.

Skuteczny, delikatny preparat do codziennej pielęgna-
cji wszystkich elementów kabiny natryskowej. Dosko-
nale zmywa codzienny brud, nacieki mineralne, resztki 
mydeł. Zalecany do emaliowanych, szklanych, akrylo-
wych i plastikowych elementów kabin prysznicowych, 
ceramiki ściennej i armatury łazienkowej. Pozostawia 
długotrwały, świeży zapach. Odświeża i nadaje połysk 
mytej powierzchni. Zawiera kwas cytrynowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię;
• przeszorować gąbką, spłukać wodą i wytrzeć do 
sucha.

KABINY 
PRYSZNICOWE

1

1

KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE 
SANITARIATÓW. NISKOPIENIĄCY.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór: ściany, posadzki – 25-50ml/ 10l wody; 
fugi, kabiny natryskowe, urządzenia ceramiczne – 100-200 
ml/ 10l wody; silne zanieczyszczenia – 1:5 do 1:10
• nanieść roztwór, dokładnie rozprowadzić  
i pozostawić na 2-3 minuty;
• przeszorować szczotką, przetrzeć szmatką;
• zmyć czystą bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnię do sucha.

TOPEFEKT SANIT® NF

Uniwersalny koncentrat do bieżącego mycia  
i pielęgnacji powierzchni sanitarnych, na bazie kwasu 
amidosulfonowego. Usuwa nacieki wodne, złogi wapienne, 
resztki mydeł, brud eksploatacyjny oraz przebarwienia 
mineralne. Niepieniący, pozostawia przyjemny zapach. 
Bezpieczny dla mytych powierzchni. Gęstość, lepkość 
dostosowana do dozowników hotelowych. Nie pozostawia 
smug.

1

1L - TT003A001
5L - TT003A005
10L - TT003A010

1L - TT050A001
5l - TT050A005
10l - TT050A010

600ml - WW088B600
1l - DT002A001
5l - DT002A005

1L - TT056A001
10l - TT056A010

600ml -  WW004B600

TopEfekt Sanit Gt (ciecz):
• stosować bez rozcieńczania;
• zalecane użycie szmatek z mikrofazy;
• powierzchnie przetrzeć i wypolerować  szmatką.

1

HIGIENA SANITARIATÓW

higiena line47

higiena line48

higiena line49

higiena line50
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KONCENTRAT. OKRESOWE MYCIE 
SANITARIATÓW - SANIFIKACJA.
Kwaśny płyn myjąco-czyszczący. Skutecznie usuwa kamień 
wapienny, złogi mydeł, przebarwienia w postaci rdzy oraz 
nacieki urynowe. Preparat pozostawia charakterystyczny, 
antyseptyczny zapach. Bezpieczny dla wszystkich 
powierzchni odpornych na działanie kwasów. Występuje w 
postaci płynu. Zawiera kwas fosforowy oraz mlekowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• posadzki ściany 100-200 ml/ 10 l wody;
• muszle i pisuary: 1 l/ 10 l wody;
• nanieść roztwór
• po 2-3 minutach przetrzeć i spłukać wodą

WC-POWER
KONCENTRAT. OKRESOWE CZYSZCZENIE
TOALET, URZĄDZEŃ SANITARNYCH.
Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia 
wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni 
odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie stosować 
na powierzchnie emaliowane oraz armaturą łazienkową. 
Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej 
roztworem roboczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• posadzki ściany 100-200 ml/ 10 l wody;
• muszle i pisuary: 1 l/ 10 l wody;
• bojlery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 min.;
• po umyciu powierzchnię spłukać wodą.
Uwaga: Używać tylko w ekstremalnych warunkach. 
Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem 
preparatu.

DERAST®

17

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE 
KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTŁOWEGO, 
ZŁOGÓW.
Kwaśny żel do usuwania rdzy, betonu, kamienia 
wapiennego, kamienia kotłowego z powierzchni 
odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny. Nie dopuścić 
do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni. 
Preparat bezzapachowy. Zalecany do użycia 
punktowego. Szybki czas reakcji. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• gotowy do użycia;
• nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
• pozostawić na okres 2-5 minut;
• spłukać silnym strumieniem wody;
• w razie konieczności czynność powtórzyć.

DERAST® ŻEL

1

1

1

KONCENTRAT. MYCIE I CZYSZCZENIE
TOALET I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.
Myjąco-czyszczący, kwaśny preparat w żelu do 
gruntownego oraz bieżącego mycia powierzchni 
sanitarnych. Usuwa bieżący brud pochodzenia 
mineralnego (naloty kamienia wapiennego i 
rdzę, złogi mydeł, nacieki urynowe). Dobrze 
przylega do powierzchni pionowych. Pozostawia 
charakterystyczny, antyseptyczny zapach. 
Nabłyszcza, nie niszczy powierzchni. Zalecany do 
sanitariatów szybko i często brudzących się o dużej 
przepustowości ludzi. Zawiera kwas fosforowy oraz 
amidosulfonowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• mycie ręczne: 100-1000 ml/ 10 l wody;
• doczyszczanie (odrdzewianie): koncentrat;
• posadzki: 200 ml/ 10 l wody;
• spryskiwacz: 100-200 ml/ 10 l z wodą;
• zmyć czystą wodą, wytrzeć do sucha.

WC-SANI®

1L - TT051A001
5L - TT051A005
10l - TT051A010

1L - TT004A001
10l - TT004A010

1L - TT005A001
5L - TT005A005
10l -  TT005A010 1

1L - TT002A001
10l - TT002A010

KONCENTRAT LUB GOTOWY DO UŻYCIA. 
BIEŻĄCE MYCIE SANITARIATÓW. EFEKT 
NABŁYSZCZENIA.
Uniwersalny preparat do bieżącego mycia pomieszczeń 
sanitarnych (umywalki, muszle, bidety, brodziki, kabiny 
prysznicowe, brodziki). Bezpieczny dla każdego rodzaju 
powierzchni. Skutecznie usuwa kamień i bieżące 
zanieczyszczenia. Pozostawia powierzchnię czystą i nadaje 
im wysoki połysk. Długotrwały, świeży zapach.  

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Sanit Shine Gt (Gotowy do użycia):
• nanieść preparat bez rozcieńczeniana powierzchnię i 
dokładnie rozprowadzić
• po chwili przeszorować lub prztrzeć szmatką z mikrofibry
• zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie
• wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku

SANIT SHINE GT

1
1L - TT065A001

1L - TT064A001
5L - TT064A005 1

Sanit Shine (Koncentrat):
• nanieść roztwór 200-1000ml/10l wody na powierzchnię  
i dokładnie rozprowadzić
• po chwili przeszorować lub prztrzeć szmatką z mikrofibry
• zebrać brud szmatką płukaną w czystej wodzie
• wytrzeć i przepolerować do uzyskania połysku

Kwaśne środki do higieny powierzchni 
sanitarnych usuwają przede wszystkim 

brud mineralny: kamień, rdzę i nacieki 
wodne. Ich różnorodność to głównie 

wynik różnych składników aktywnych.  
W przypadku silnych produktów do 

doczyszczania może to być np. kwas solny, 
kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy. 

Bieżąca pielęgnacja odbywa się głównie 
preparatami na bazie kwasów organicznych.

#akademiatenzi

HIGIENA SANITARIATÓW
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GOTOWY DO UŻYCIA. ŻEL DO BIEŻĄCEJ 
HIGIENY.
Preparat do wszelkich powierzchni i urządzeń 
sanitarnych (odpornych na kwasy) w obszarach: 
domowym, instytucjonalnym, przemysłowym. 
Zalecany do mycia i sanifikacji powierzchni 
ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw 
sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, 
brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, 
umywalek itp. Zawiera kwasy organiczne. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
• pozostawić na okres 2-5 minut;
• spłukać silnym strumieniem wody;
• w razie konieczności czynność powtórzyć.

WC ŻEL 
PIELĘGNACJA

GOTOWY DO UŻYCIA. ANTYBAKTERYJNY 
ŻEL NA BAZIE CHLORU AKTYWNEGO.
Preparat do bieżącej higieny wszelkich powierzchni i 
urządzeń sanitarnych (odpornych na zasady) w ob-
szarach: domowym, instytucjonalnym, przemysło-
wym. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni 
ceramicznych, emaliowanych, szklanych, tworzyw 
sztucznych oraz stali nierdzewnej w tym wanien, bro-
dzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umy-
walek itp. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść żel na mytą powierzchnię;
• odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);
• działanie antybakteryjne po 5 minutach;
• przeszorować szczotką;
• zmyć dużą ilością bieżącej wody.

WC TOALEX

GOTOWY DO UŻYCIA.
USUWANIE KAMIENIA I RDZY.
Żel do usuwania silnych zanieczyszczeń pochodzenia 
mineralnego z muszli klozetowych, pisuarów oraz 
bidetów. Bezpieczny dla powierzchni ceramicznych, 
emaliowanych, szklanych oraz powierzchni 
odpornych na działanie kwasu solnego. Pozostawia 
czystą, błyszczącą powierzchnię.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść żel na zabrudzoną powierzchnię;
• pozostawić na okres 2-5 minut;
• spłukać silnym strumieniem wody;
• w razie konieczności czynność powtórzyć.

WC ŻEL KAMIEŃ  
I RDZA

GOTOWY DO UŻYCIA. DEZYNFEKCJA  
I WYBIELANIE SANITARIATÓW Z CHLOREM.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
organicznego, likwiduje zapachy powstałe wskutek 
procesów gnilnych. Wybiela fugi oraz spoiny 
cementowe i silikonowe. Niezastąpiony przy myciu  
i dezynfekcji powierzchni kamiennych, ceramicznych, 
emaliowanych i malowanych, a także studzienek 
ściekowych i pojemników na śmieci. Usuwa pleśń  
z  fug w kabinach natryskowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść żel na mytą powierzchnię;
• odczekać 15 minut (usuwanie pleśni);
• działanie antybakteryjne po 5 minutach;
• przeszorować szczotką;
• zmyć dużą ilością bieżącej wody.

13 1

14

1

1L - TT001A001
5l - TT001A005 750ml - HH046B750

750ml - HH047B750

750ml - HH045B750

HIGIENA SANITARIATÓW

TOALEX
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GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY 
PŁYN DO UNIWERSALNEJ DEZYNFEKCJI
Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, 
sprzętu o działaniu wirusobójczym.  Odpowiedni do 
powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, 
ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń 
biurowych, telefonów komórkowych, terminali 
płatniczych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać 
porcjami w suche dłonie przez min. 30 s. Czas ten 
jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem 
czynności. Pozostawić do wyschnięcia.

• dezynfekcja powierzchni: produkt nanieść na 
powierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym 
przetrzeć do sucha.

ALCOVIREX

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY 
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK
Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. 
Dzięki unikalnej formule produkt posiada zdolność 
kumulowania się w naskórku, przez co charakteryzuje 
się przedłużonym działaniem (ok. 3 h). Niszczy 
drobnoustroje bytujące w głębszych warstwach 
skóry, które uwalniają się od rękawic np. podczas 
zabiegów. Zawiera substancje natłuszczające 
i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk  
i utrzymujące elastyczność skóry. Pozwolenie na 
obrót produktem biobójczym: 0163/TP/2020.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nie rozcieńczać.
• higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy 
wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 s.
• czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym po-
wtórzeniem czynności.
• pozostawić do wyschnięcia

DE-ZAL E

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO 
DEZYNFEKUJĄCE.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• niewielką ilość preparatu nanieść na dłonie;
• namydlić, spłukać wodą po około 60 sekundach 
– czas ten jest zrównoważony z trzykrotnym 
powtórzeniem czynności.

SAPONE DEZ EXTRA

Antyseptyczne mydło w płynie do mycia rąk. Posiada 
doskonałe właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. 
Delikatne dla rąk, nie powoduje wysuszenia ani 
alergii skóry. Szczególnie zalecane do stosowania 
w praktykach lekarskich, gastronomii i innych 
miejscach, gdzie dużą rolę odgrywa higiena pracy. 
Bezzapachowe. Przebadane dermatologicznie. 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 2953/06

GOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY
PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK.

Preparat do odkażania rąk w przemyśle spożywczym, 
gastronomii oraz służbie zdrowia. Wykazuje 
właściwości wirusobójcze a także bakteriobójcze  
i grzybobójcze. Posiada zdolność kumulowania się w 
naskórku, przez co charakteryzuje się przedłużonym 
działaniem (ok. 3h). Zawiera substancje natłuszczające 
i nawilżające, zapobiegające wysuszaniu rąk  
i utrzymujące elastyczność skóry.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu;
• należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 se-
kund – czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym po-
wtórzeniem czynności;
• pozostawić do wyschnięcia;
• stosować zgodnie z opisem na etykiecie.

DE-ZAL

5

7

7

7

1l - SP019A001
5l - SP019A005

0,1l -UU009B100
1l - UU009A001
5l - UU009A005 

1l - SP053A001
5l - SP053A005

0,1l - SP022B100
1l - SP022A001
5l - SP022A005

DEZYNFEKCJA
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DEZYNFEKCJA RĄK

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE
DO RĄK I CIAŁA. 
Delikatne mydło w żelu. Średnio pieniące, ekonomiczne 
w użyciu. Pozostawia przyjemny zapach kwiatowy. 
Przebadane dermatologicznie i mikrobiologicznie. 
Spełnia wymagania testu zgodności ze skórą (Skin 
Compatibility Test).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować przez dozownik;
• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie 
namydlić, spłukać obficie wodą.

PERLL

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W 
PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.
Przyjemny, delikatny zapach kokosa. Średnio pieniące, 
delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane 
dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować przez dozownik;
• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie 
namydlić, spłukać obficie wodą.

SAPONE
PARADISE COCO

5l - MM106A005

500ml - MM113B500 
5l - MM113A005 7

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W PŁYNIE 
DO RĄK I CIAŁA.
Świeży zapach morskiej bryzy. Średnio pieniące, 
delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane 
dermatologicznie. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować przez dozownik;
• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie 
namydlić, spłukać obficie wodą. 

SAPONE
FRESH BREEZE

7

500ml - MM114B500 
5l - MM114A005

7

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W 
PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.
Przyjemny zapach owoców egzotycznych. Średnio 
pieniące, delikatne, ekonomiczne w użyciu. 
Przebadane dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować przez dozownik;
• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie 
namydlić, spłukać obficie wodą.

SAPONE 
PASSION FRUIT

7

500ml - MM112B500 
5l - MM112A005

GOTOWE DO UŻYCIA. MYDŁO W 
PŁYNIE DO RĄK I CIAŁA.
Delikatne mydło w płynie do mycia rąk i ciała  
o zapachu owoców guarany. Średnio pieniące, 
delikatne, ekonomiczne w użyciu. Przebadane 
dermatologicznie. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować przez dozownik;
• niewielką ilość mydła nanieść na dłonie, dokładnie 
namydlić, spłukać obficie wodą.

SAPONE  
ENERGISING

5l - MM111A005
7

Niezależnie od miejsca zastosowania 
(służba zdrowia, hotelarstwo czy prze-

mysł spożywczy) wysokiej jakości mydła 
powinny mieć neutralny odczyn, nie po-

wodujący podrażnienia ani wysuszania 
skóry oraz 100% biodegradowalność. Doda-

tkowe cechy np. zapach, konsystencja czy 
właściwości antybakteryjne zależą już od in-

dywidualnych potrzeb.

#akademiatenzi

HIGIENA RĄK
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GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.
Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. 
Zapach perfumowany Madame – świeży z lekką nutą 
orientalnego jaśminu, sycylijskiej pomarańczy i bergamotki. 
Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych 
zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH ORIGINAL 
MADAME

7
600ml - WW071B600

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.
Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. 
Zapach perfumowany Amore – owocowo-kwiatowa 
kompozycja z nutą ananasa, róży i herbaty. Odświeża 
powietrze, ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH ORIGINAL
AMORE

7
600ml - WW070B600

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.
Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. 
Zapach perfumowany Alure – energetyzujący i świeży  
z nutą mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu. 
Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych 
zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH ORIGINAL
ALURE

7
600ml - WW069B600

TOP FRESH GT 
LENDI

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków 
zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży 
zapach. Nie pozostawia plam. Zapach perfumowany – 
lendi.

7

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH GT 
SINESCA

Alkoholowy odświeżacz powietrza z dodatkiem olejków 
zapachowych. Posiada przyjemny, długotrwały, świeży 
zapach. Nie pozostawia plam. Zapach perfumowany – 
sinesca.

7
600ml - WW001B600

600ml - WW002B600

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA - SANIFIKACJA.
Gotowy do użycia , alkoholowy preparat do sanifikacji 
systemów cyrkulacji i klimatyzacji. Odświeża 
powietrze, spowolnia powstawanie przykrych 
zapachów. Pozostawia zapach zielonej herbaty.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania. 

SANI PLUS GT 
GREEN TEA

7
600ml - WW019B600

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAODŚWIEŻACZE POWIETRZA
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ZADBAJ O DOBRĄ ATMOSFERĘ
Poznaj ofertę gotowych do użycia prepa- 

ratów do odświeżania powietrza, sanifi- 

kacji i neutralizacji zapachów

higiena line75

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW.
Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia 
organicznego. Oczyszcza powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. 
Zwalcza drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego  
i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Preparat przebadany 
dermatologicznie. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić metodą natryskową „spray” na uprzednio wyczyszczoną powierzchnię 
emitującą przykre zapachy (firanki, dywany, pomieszczenia) 
• stosować na suche powierzchnie
• światło zdecydowanie poprawia i przyspiesza efekt działania.
Uwaga: Wstrząsnąć przed każdym użyciem. stosować na suche powierzchnie;

ODOR OFF NANO

9
600ml - WW086B600
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Koncentrat. Doczyszczanie wyrobów ze 
skóry licowej lakierowanej.
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych 
powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące 
zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia organicznego. 
Bezpieczny dla czyszczonej skóry, spowalnia proces 
ponownego zabrudzenia, oraz pozostawia w otoczeniu 
trwały, świeży zapach. Zalecany do tapicerki, mebli, obić, 
odzieży, obuwia ze skór naturalnych i sztucznych. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml / 0,9 l wody) 
i  nanieść na powierzchnię szczotką z naturalnego 
końskiego włosia, dokładnie rozprowadzić po 
powierzchni, 
• odczekać około 15-20 sek. a następnie delikatnie 
przeszorować;
• zebrać brud szmatką z mikrofazy, płukaną w czystej 
wodzie;
• wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór 
olejowanych

LEDER CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCA 
PIELĘGNACJA I ODŚWIEŻANIE.
Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji 
i odświeżania  skóry naturalnej oraz sztucznej. 
Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia barwę 
skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem 
czynników zewnętrznych typu promienie UV, 
wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres 
użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o 
trwałej barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku, 
zamszu oraz skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

•  stosować bez rozcieńczania;
•  przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną 
preparatem;
• pozostawić do wyschnięcia;
• w razie potrzeby powtórzyć operację;
• można stosować po praniu lub czyszczeniu 
chemicznym.

LEDER CARE

GOTOWY DO UŻYCIA. 
ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA 
SKÓRY.
Krem do zabezpieczenia (impregnacji) skór licowych, 
lakierowanych. Zapobiega przesuszaniu i pękaniu. 
Zachowuje naturalny wygląd skóry. Nie nabłyszcza. 
Uwaga: Nie stosować do nubuku, zamszu oraz skór 
olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść szczotką lub gąbką na całą powierzchnię 
skóry;
• pozostawić do wyschnięcia na około 1 h.;
• w razie potrzeby operację powtórzyć.
Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu 
chemicznym.

LEDER CREAM

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE WYROBÓW
ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ.
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni skórzanych. Likwiduje stare oraz bieżące
zanieczyszczenia. Usuwa brud pochodzenia 
organicznego. Bezpieczny dla czyszczonej skóry, 
spowalnia proces ponownego zabrudzenia, oraz 
pozostawia w otoczeniu trwały, świeży zapach. 
Zalecany do tapicerek, mebli, obić, odzieży, obuwia – 
ze skór naturalnych i sztucznych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać powierzchnię szczotki z naturalnym końskim 
włosiem i nanieść preparat na powierzchnię;
• odczekać około 15-20 sek po czym delikatnie 
przeszorować powierzchnię skóry;
• zebrać brud szmatką z delikatnego włókna, płukaną w 
czystej bieżącej wodzie;
• wytrzeć powierzchnię do sucha.
Uwaga: Nie stosować do zamszu, nubuku oraz skór 
olejowanych.

LEDER CLEAN GT

13

8

6
11

600ml - WW077B600

600ml - WW054B600

600ml - WW055B600600ml - WW053B600

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAPOWIERZCHNIE SKÓRZANE
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higiena line78
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GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI 
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.
Produkt do pielęgnacji elementów ze stali 
nierdzewnej, metali kolorowych oraz ich stopów 
o strukturze szczotkowaneji półmatowej. Posiada 
doskonałe właściwości antystatyczne. Nie 
pozostawia tłustych plam. Nadaje połysk. Posiada 
przyjemny zapach. Zalecany do zewnętrznej oraz 
wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, 
klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, itp. 
oraz urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• równomiernie rozprowadzić przy użyciu miękkiej 
szmatki z mikrofazy i wypolerować do sucha
Uwaga: nie stosować do powierzchni które mają 
kontankt z żywnością.

STEEL SHINE

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ZA-
CIEKÓW MINERALNYCH ZE STALI NIE-
RDZEWNEJ.
Preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz
rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń 
wykonanych ze stali nierdzewnej. Doskonały 
do zlewozmywaków, płyt, paneli, elementów 
dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz stołów. 
Posiada neutralny zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię;
• odczekać 1-2 minut;
• przeszorować gąbką lub szmatką;
• następnie spłukać wodą;
• powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie 
spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

STEEL STRONG

GOTOWY DO UŻYCIA. ODTŁUSZCZANIE
POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać;
• rozpylić równomiernie na zabrudzoną powierzchnię;
• przeszorować miękką szmatką lub gąbką, następnie 
spłukać wodą;
• w przypadku mocnych zabrudzeń operację 
przeprowadzić ponownie;
• powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie 
spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

STEEL DEE

Preparat do odtłuszczania powierzchni i urządzeń 
za stali nierdzewnej. Szybko i skutecznie usuwa 
pozostałości po środkach konserwujących, śladach 
po palcach, oleju, smarze. Zalecany do wszystkich 
elementów i powierzchni ze stali nierdzewnej 
matowej oraz błyszczącej: meble kuchenne, okapy, 
lodówki, zlewozmywaki, stoły, szafki, piekarniki, 
mikrofale, kabiny wind, ościeżnice i inne. 

GOTOWY DO UŻYCIA. PIELĘGNACJA STALI 
NIERDZEWNEJ MATOWEJ I BŁYSZCZĄCEJ.
Szybkoschnący preparat do pielęgnacji stali 
nierdzewnej matowej i błyszczącej, na bazie 
alkoholu. Usuwa ślady po palcach, lekkich tłustych 
zabrudzeniach. Zalecany do zewnętrznych konstrukcji 
zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, 
mebli kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia 
wnętrz. Ze względu na doskonałą rozlewność nie 
wymaga polerowania. ATEST PZH. Przebadany 
dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść bezpośrednio na powierzchnię;
• równomiernie rozprowadzić przy użyciu 
miękkiej szmatki.

INW-10

1

1

13

7

600ml - WW078B600

600ml - WW081B600

600ml - WW079B600

600ml - WW087B600

ODŚWIEŻACZE POWIETRZASTAL NIERDZEWNA

higiena line80
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KONCENTRAT. POWIERZCHNIOWE
USUWANIE ZABRUDZEŃ.
Niskopieniący, zasadowy środek do czyszczenia 
powierzchni betonowych z zabrudzeń 
ropopochodnych typu smary, oleje, paliwa itp. 
Zalecany do zanieczyszczeń powierzchniowych 
posadzek przemysłowych w warsztatach, garażach 
podziemnych, halach produkcyjnych, centrach 
logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5% ;
• nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na 
około 5 minut;
• przeszorować maszyną jednotarczową lub zmywar-
ką;
• przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ry-
żowa lub packa z padem;
• dokładnie zneutralizować i wypłukać bieżącą wodą;
• do bieżącego zmywania zastosować roztwór 1-2%.

DOCZYSZCZANIE
KOSTKI BRUKOWEJ 2

KONCENTRAT. POWIERZCHNIE 
ZEWNĘTRZNE – DOCZYSZCZANIE 
SILNYCH ZABRUDZEŃ.
Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czysz-
czenia: elewacji, dachów, fasad, z zanieczyszczeń 
smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego 
(rośliny, owady, ekstremalia), zanieczyszczeń ropopo-
chodnych (smary, oleje, chłodziwa).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przygotować roztwór 1:5 do 1:10 z wodą;
• nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryski-
wacza ręcznego lub pneumatycznego;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• dla lepszego efektu stosować gorącą wodę.

APC OUT

KONCENTRAT. GRUNTOWNE USUWA-
NIE ZABRUDZEŃ ROPOPOCHODNYCH.
Silnie pieniący preparat do odtłuszczania 

i gruntownego czyszczenia kostki brukowej. 
Zalecany do silnie zanieczyszczonych nawierzchni 
w warsztatach, halach produkcyjnych, na stacjach 
benzynowych, parkingach, garażach itp. Preparat 
występuje jako koncentrat w formie dwufazowej. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przed zastosowaniem dokładnie wymieszać;
• stosować w rozcieńczeniu 5-10% (max 30%);
• nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą 
spryskiwacza lub lancy do piany;
• pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać 
gorącą wodą (70-80°C) pod wysokim ciśnieniem;
• po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą 
wodą.

DOCZYSZCZANIE
KOSTKI BRUKOWEJ 1
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KONCENTRAT. MYCIE I ZABEZPIECZENIE 
PANELI SŁONECZNYCH.
Produkt w koncentracie do mycia paneli solarnych 
wraz z zabezpieczeniem. Tworzy zabezpieczającą 
hydrofobową powłokę ochronną spowalniającą 
proces ponownego brudzenia. Biodegradowalny. 
Przepuszczalność promieni słonecznych 100%.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• doczysczanie - roztwór 1% (100ml/10l wody)
  bierzące mycie - roztwór 0,5% (50ml/10l wody)
• nanieść roztwór spryskiwaczem ogrodowym , po 1/2 
min zmyć myjką wysokociśnieniową;
Uwaga: nie wykonywać procesu w pełnym nasłonecz-
nieniu, w miesiącach letnich. 

SOLAR PANELS

14

5

14

KONCENTRAT. USUWANIE NALOTÓW 
ZIELONYCH.
Preparat do usuwania glonów, mchów, porostów 
i pleśni z kostki brukowej. Preparat zabezpiecza 
czyszczoną powierzchnię przez dłuższy czas 
wytwarzając środowisko przeciwdziałające 
powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. 
Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność 
biologiczną czyszczonych podłoży. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat za pomocą spryskiwacza  
w roztworze 8-10%
• preparat samoczynnie usuwa naloty zielone po 
upływie 12-24h;
• na drugi dzień zmyć czystą wodą, najlepiej pod 
ciśnieniem (lanca Turbo);
• w przypadku jasnych, jaskrawych nawierzchni 
do pomocy można użyć szczotek oraz wysokiego 
ciśnienia.

ZMYWANIE MCHÓW  
I POROSTÓW

14

1L - PP012A001
5l - PP012A005

1L - TT066A001
5l - TT066A005

1L - DS008A001
5l - DS008A005

1L - DS009A001
5l - DS009A005 7

1L - DS007A001
5l - DS007A005

Powierzchnie zlokalizowane na zew- 

nątrz często oprócz czyszczenia środkiem 
zasadowym wymagają użycia produktu 
biobójczego. Działa on zazwyczaj samo-
czynnie, a nanosi się go w suchy dzień 
poprzedzający gruntowne mycie. Dobór 
roztworu i metody czyszczenia (np. szczotka 
lub wysokie ciśnienie wody i jej temperatura) 
zależą od intensywności zabrudzenia i loka-
lizacji powierzchni.

#akademiatenzi

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAODŚWIEŻACZE POWIETRZAPREPARATY SPECJALISTYCZNE O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
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GOTOWY DO UŻYCIA. DOCZYSZCZANIE 
PUNKTOWE ŚLADÓW PO FARBACH, 
GUMIE, PARAFINIE.
Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników 
naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych 
zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju 
z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na 
posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny 
z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie 
gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier  
z karoserii samochodowych.
ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść spryskiwaczem;
• odczekać chwilę;
• oczyścić szczotką lub szmatką.
Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę trwa-
łości barwy oraz odporności powierzchni w miejscu 
mało widocznym. Nie stosować na gumę, miękki pla-
stik, plexiglas.

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE
PUNKTOWE – PISAKI, DŁUGOPISY.
Gotowy do użycia, specjalistyczny preparat czyszczący 
bez zawartości substancji ściernych i tłustych. Usuwa 
zanieczyszczenia po długopisie, ołówku, kalce do 
kopiowania, tuszach do ksero, pieczątkach, pisakach, 
niektórych farbach, a także miękkiego kleju po 
naklejkach. Zalecany do czyszczenia białych tablic  
w szkołach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść za pomocą spryskiwacza;
• pozostawić na chwilę;
• wytrzeć i wypolerować szmatką – najlepiej  
z mikrofazy.

TOP KLIN

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPLAMIACZ – 
ODTŁUSZCZACZ UNIWERSALNY.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat nanieść spryskiwaczem;
• dokładnie rozprowadzić;
• po 2-3 minutach przeszorować;
• zebrać brud (lub odessać);
• spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga: Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin 
o nietrwałych barwach, miękkiego, transparentnego 
plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna – 
przed użyciem wykonać próbę.

UNI CLEAN

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania. Skutecznie
zmywa trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego  
i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni 
kuchennych, urządzeń w domu, garażu, ogrodzie,  
w miejscach pracy i relaksu. Atest PZH.

USUWANIE ZIELONYCH NALOTÓW TYPU 
GLONY, MCHY I POROSTY.

Preparat do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów, 
glonów i porostów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, 
dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu 
zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając 
środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego 
rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie 
zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

TOPEFEKT MOSS GT (Gotowy do użycia)
• spryskać czyszczoną powierzchnię;
• temperatura wody 20°C, czas działania min. 12 godz.;
• zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem 

lub wyszorować szczotką;
• nanosić za pomocą spryskiwacza.

TOPEFEKT MOSS (Koncentrat)
• sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml/ 1l  
i uzupełnić wodę;
•  czas działania min. 12 godz.;
• zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem 

lub wyszorować szczotką;
• profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml/ 1l wody);
• nanosić za pomocą spryskiwacza.

TOPEFEKT® MOSS

13

7

-

600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10l - UU001A010

300ml - TT034B300
1L - TT034A001

600ml - WW006B600
1L - TT035A001

1L - TT024A001
5L - TT024A005

1L - TT063A001 7

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAODŚWIEŻACZE POWIETRZAPREPARATY SPECJALISTYCZNE O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
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GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIANIE 
SYFONÓW, ODPŁYWÓW ZLEWOZMY-
WAKÓW. (ŻEL)
Preparat do udrażniania rur. Doskonale penetruje 
odpływy zlewozmywaków, rur oraz studzienek 
kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. Rozpuszcza 
zanieczyszczenia organiczne. Nie powoduje skutków 
ubocznych na czyszczonych powierzchniach. Nie 
wzmaga procesów gnilnych w czasie działania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• zalać odpływ zlewozmywaka preparatem (około 
100ml);
• odczekać 15 min.;
• dobrze przepłukać zlew gorącą wodą;
• w przypadku silnych zabrudzeń powtórzyć operację.

UDRAŻNIACZ RUR

GOTOWY DO UŻYCIA.
SYSTEMY HYDROMASAŻY.

Udrażnia i odświeża kanały przepływowe. Skutecznie 
usuwa osady wapienne, tłuszcz, złogi mydła i olejków 
kąpielowych. Zawiera kwas mlekowy oraz olejek 
z drzewa herbacianego skutecznie zwalczający 
bakterie. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta 
wanny;
• w pozostałych przypadkach napełnić wannę ciepłą 
wodą do około 3 cm powyżej ostatniej linii dysz.;
• wlać 50 ml preparatu i włączyć hydromasaż na 15 
min. (wanna jednoosobowa);
• następnie przepłukać system dysz i wannę czystą 
wodą;
• stosować przynajmniej raz na 2 tygodnie.

WANNY
Z HYDROMASAŻEM

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE 
MIEDZI I JEJ STOPÓW.
Preparat do czyszczenia wyrobów z metali 
kolorowych i ich stopów (miedzi, mosiądzu, 
brązu). Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, 
atmosferyczne, smugi, osady, zacieki pochodzenia 
mineralnego. Nadaje kontrastu mytej powierzchni. 
Spowalnia proces utleniania. Bezpieczny dla mytych 
powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• niewielką ilość preparatu nanieść na powierzchnię;
• pozostawić na 1 do 2 minut, przeszorować gąbką 
lub szmatką;
• obficie spłukać wodą;
• wytrzeć i wypolerować do sucha.

COPPER CLEANER +

GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE
SMOŁY, ŚLADÓW PO GUMIE Z PODŁÓG.
Rozpuszczalnik do farb syntetycznych, 
mas bitumicznych, (np. asfalt) oraz klejów 
nieutwardzonych. Usuwa ślady po gumie  
z posadzek twardych. Rozpuszcza smołę z karoserii 
samochodowych, klej po taśmach zabezpieczających, 
gumę do żucia z powierzchni tekstylnych oraz żywicę 
naturalną. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczenia;
• preparat nie miesza się z wodą;
• nanieść na powierzchnię, odczekać;
• zmyć szmatką;
• przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonej 
powierzchni na preparat. Uwaga! Nie stosować na 
powierzchnie gumowe, miękki plastik,
plexiglas.

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA. UDRAŻNIACZ W 
GRANULKACH. DO RUR, ODPŁYWÓW, 
ZLEWOZMYWAKÓW.
Preparat do udrażniania rur w granulkach. Doskonale 
penetruje odpływy zlewozmywaków, rur oraz 
studzienek kanalizacyjnych w kuchni i toalecie. 
Rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta 
wanny;
• wsypać do odpływu preparat (3-4 nakrętki);
• pozostawić na ok 15-30 minut;
• następnie spłukać obficie zimną wodą.

PENETRATOR

GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE 
SZYB KOMINKOWYCH.
Pianowy preparat do czyszczenia szyb kominkowych,
wkładów piecyków. Skutecznie penetruje czyszczoną 
powierzchnię dzięki czemu usuwa czarne smugi, 
sadzę oraz przypalenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat spryskiwaczem na zabrudzoną 
zimną powierzchnię z odległości 15-20 cm.;
• odczekać 1-2 minut i zetrzeć papierem lub szmatką;
• umytą powierzchnię przetrzeć wilgotną szmatką i 
wytrzeć do sucha;
• w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń 
operację przeprowadzać ponownie, stosując gąbkę 
z padem lub szczotką;
• do zmywania stosować wodę o temp. min. 40°C.

SZYBY KOMINKOWE

h
ig

ie
n

a
 lin

e

-

14

1

1

14
600ml - WW073B600

600ml - WW074B600

1L - TT048A001

0,5L - HH044B500
-

1L - TT047A001

5l - TT053A005
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GOTOWY DO UŻYCIA.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA.
Skuteczne czyszczenie fug i spoin cementowych, 
silikonowych oraz epoksydowych, ściennych  
i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności: pralnia, kuchnia, 
łazienka, piwnica, strych. Likwiduje szare, ciemne  
i zielone naloty pleśni w spoinach między kafelkami, 
na rurach, ścianach, oknach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię niewielką ilość preparatu;
• pozostawić na 20 minut;
• przeszorować szczotką;
• spłukać obficie wodą.

FUGI I SPOINY

GOTOWY DO UŻYCIA. ODPIENIACZ –  
USUWANIE PIANY.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• do zbiornika na brudną wodę wlać 50-100 ml prepa-
ratu;
• stosować po użyciu środków pianotwórczych.

DE FOAM

Preparat zapobiegający powstawaniu piany  
w zbiornikach na brudną wodę. Właściwy do 
stosowania w każdym urządzeniu. Użycie odpieniacza 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urządzeniu 
czyszczącym przez zalanie go pianą. 

7

14

1L - DD003A001
10l - DD003A010

600ml - HH005B600

NAZWA 
PRODUKTU

STĘŻENIE ROZTWORU 
(NP. 1:20 LUB 5%)

PRZEZNACZENIE
PRODUKTU

WARTOŚĆ pH
POZIOM
PŁYNU

Istotną część oferty Tenzi stanowią koncentraty w dużych pojemnościach, ponieważ ich logistyka 
jest najbardziej ekonomiczna. Jednak finalni użytkownicy, zwłaszcza w branży HoReCa potrzebują 
poręcznych opakowań z gotowymi roztworami do bieżącego użycia. Na ich potrzeby przygotowaliśmy 
butelkę wielokrotnego użytku o uniwersalnym nadruku, która w przejrzysty sposób pozwala na opisanie 
zawartości i przeznaczenia danego roztworu.

1l - TO0001

BUTELKA DO ROZTWORÓW TENZI 1L

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAODŚWIEŻACZE POWIETRZAPREPARATY SPECJALISTYCZNE O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
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DE-ZAL SAPONETOALEXWC-SANISANIT SHINE GTTopEfekt SANIT

Wyposażenie łazienek

ODOR OFF

Powietrze

TOP FRESH

Usuwanie śladów 
grzyba, pleśni, 

przebarwień

Bieżące mycie
rąk

Neutralizacja 
przykrych 
zapachów

Odświeżacz 
z dodatkiem olejków

zapachowych

Gruntowne mycie 
powierzchni

twardych

Bieżąca 
pielęgnacja z 

nabłyszczaniem

Bieżące
mycie powierzchni 

ceramicznych

STEEL STRONG STEEL SHINESTEEL DEE

Stal nierdzewna (windy, poręcze, itp.)

Usuwanie śladów 
rdzy i plam po 
twardej wodzie

Pielęgnacja 
powierzchni z 

widocznymi śladami
zużycia

Odtłuszczanie
stali nierdzewnej

INW-10

Bieżąca 
pielęgnacja 

powierzchni nowych

LEDER CREAM LEDER CARE GTLEDER CLEAN GT

Meble skórzane (skóra licowa, lakierowana)

Impregnacja 
powierzchni 
skórzanych

Doczyszczanie 
silnych zabrudzeń

Bieżąca pielęgnacja 
powierzchni 
skórzanych

Ręce

POKÓJ HOTELOWY

HOL HOTELOWY
RECEPCJA

ŁAZIENKA HOTELOWA 

UNI SHINE GT ALCOVIREX EKRANY LCD

Mycie ekranów 
LED i LCD

Wyposażenie (drewno, laminat, plastik)

Bieżąca pielęgnacja 
powierzchni

Doczyszczanie 
punktowe silnych

zabrudzeń

APC IN GT

TEXTIL-EXTopEfekt STR TopEfekt PUNKT

Podłogi twarde, tekstylne

Pranie 
ekstrakcyjne 

wykładzin 
i dywanów

Doczyszczanie 
silnych  zabrudzeń -

koncentrat

Odplamianie
powierzchni 
tekstylnych

Usuwanie 
resztek gumy, kleju,

 śladów pisaków,

TopEfekt ORANŻ

Bieżące mycie 
podłóg twardych

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność 
ich przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), 
rodzajów zabrudzeń (mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni 
i specyfiki stosowania w hotelowych wnętrzach.

Przegląd produktów
HOTEL

TOP GLASS

Bieżące mycie 
szyb i luster

Pow. szklane

TopPlam OXY

Bieżące mycie
rąk

Wirusobójcza 
dezynfekcja rąk

TOALEX DS1

Szybka dezynfekcja

Wirusobójcza 
dezynfekcja 

powierzchni i rąk
RECEPCJA

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Skala pH

obojętnykwaśny zasadowy

14
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DE-ZAL SAPONETOALEXWC-SANISANIT SHINE GTTopEfekt SANIT

Wyposażenie łazienek

ODOR OFF

Powietrze

TOP FRESH

Usuwanie śladów 
grzyba, pleśni, 

przebarwień

Bieżące mycie
rąk

Neutralizacja 
przykrych 
zapachów

Odświeżacz 
z dodatkiem olejków

zapachowych

Gruntowne mycie 
powierzchni

twardych

Bieżąca 
pielęgnacja z 

nabłyszczaniem

Bieżące
mycie powierzchni 

ceramicznych

STEEL STRONG STEEL SHINESTEEL DEE

Stal nierdzewna (windy, poręcze, itp.)

Usuwanie śladów 
rdzy i plam po 
twardej wodzie

Pielęgnacja 
powierzchni z 

widocznymi śladami
zużycia

Odtłuszczanie
stali nierdzewnej

INW-10

Bieżąca 
pielęgnacja 

powierzchni nowych

LEDER CREAM LEDER CARE GTLEDER CLEAN GT

Meble skórzane (skóra licowa, lakierowana)

Impregnacja 
powierzchni 
skórzanych

Doczyszczanie 
silnych zabrudzeń

Bieżąca pielęgnacja 
powierzchni 
skórzanych

Ręce

POKÓJ HOTELOWY

HOL HOTELOWY
RECEPCJA

ŁAZIENKA HOTELOWA 

UNI SHINE GT ALCOVIREX EKRANY LCD

Mycie ekranów 
LED i LCD

Wyposażenie (drewno, laminat, plastik)

Bieżąca pielęgnacja 
powierzchni

Doczyszczanie 
punktowe silnych

zabrudzeń

APC IN GT

TEXTIL-EXTopEfekt STR TopEfekt PUNKT

Podłogi twarde, tekstylne

Pranie 
ekstrakcyjne 

wykładzin 
i dywanów

Doczyszczanie 
silnych  zabrudzeń -

koncentrat

Odplamianie
powierzchni 
tekstylnych

Usuwanie 
resztek gumy, kleju,

 śladów pisaków,

TopEfekt ORANŻ

Bieżące mycie 
podłóg twardych

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność 
ich przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), 
rodzajów zabrudzeń (mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni 
i specyfiki stosowania w hotelowych wnętrzach.

Przegląd produktów

TOP GLASS

Bieżące mycie 
szyb i luster

Pow. szklane

TopPlam OXY

Bieżące mycie
rąk

Wirusobójcza 
dezynfekcja rąk

TOALEX DS1

Szybka dezynfekcja

Wirusobójcza 
dezynfekcja 

powierzchni i rąk
RECEPCJA

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Skala pH

obojętnykwaśny zasadowy

14

Zeskanuj kod QR
i pobierz plan higieny



42

gastro line



43 w
w
w
.t
e
n
z
i.
p
l



44

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.
Doskonale myje naczynia szklane, emaliowane, 
stalowe, aluminiowe. Skutecznie usuwa zabrudzenia 
pochodzenia spożywczego, tłuszcze, i inny brud. Nie 
pozostawia smug i zacieków. Aplikowany na gąbkę 
lub bezpośrednio na naczynia nie spływa. Posiada 
przyjemny, cytrynowy zapach. Idealny do każdej 
kuchni. Posiada atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• roztwór roboczy 20ml/5l
• temperatura wody 30-40°C;
• spłukać czystą bieżącą wodą;
• można stosować bez rozcieńczenia.

TRIC

KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.
Antybakteryjny płyn do mycia i dezynfekcji naczyń 
oraz  powerzchni i urządzeń mających kontakt  
z żywnością. Do stosowania w gospodarstwach 
domowych. Czas działania 5 min. Atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• roztwór roboczy 10 ml/ 1 l wody;
• działanie antybakteryjne roztwór 300 ml/ 1 l wody;
• temperatura wody 20°C;
• spłukać czystą bieżącą wodą;
• można stosować bez rozcieńczenia.

TRIC  
ANTYBAKTERYJNY

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ 
METODĄ ZANURZENIOWĄ.
Wysokoalkaliczny preparat do ręcznego mycia naczyń
w gastronomii do metody zanurzeniowej (namacza-
nie). Szybko i skutecznie usuwa tłuszcz, proteiny, brud, 
osady oraz zaschnięte resztki jedzenia. Łatwo się 
spłukuje, nie pozostawiając smug i zacieków. Posiada 
atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować poprzez namoczenie naczyń w roztworze;
• sporządzić roztwór 0,1-0,6%
• stary brud oraz przebarwienia 1-2%
• temperatura wody min. 30-40°C;
• preparat należy podawać przez dozownik;
• umyte naczynia spłukać czystą bieżącą wodą;
• nie stosować bez rozcieńczenia.

GRAN® REX
KONCENTRAT. RĘCZNE MYCIE NACZYŃ.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
spożywczego, tłuszcz, odbarwienia po kawie, herbacie 
i produktach owocowo- warzywnych. Doskonale myje 
naczynia szklane, emaliowane, stalowe i aluminiowe. 
Nabłyszcza, nie tworzy smug i mazów. Nie powoduje 
podrażnień i nie wysusza skóry dłoni. Preparat 
przebadany dermatologicznie. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• roztwór roboczy 10-50 ml/ 1 l wody
• stare zaschnięte tłuszcze 100 ml/ 1 l wody
• temperatura wody 30-40°C;
• spłukać czystą bieżącą wodą;
• można stosować bez rozcieńczenia.

BOBEREX®
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5L - SP016A005

600ml - WW072B600
1L - SP006A001
5L - SP006A005
10L - SP006A010 

5L - SP049A005

5L - SP040A005

ODŚWIEŻACZE POWIETRZARĘCZNE MYCIE NACZYŃ
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KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ  
W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).
Skoncentrowany niepieniący preparat do 
maszynowego  mycia naczyń w systemie CIP 
w przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa 
zabrudzenia spożywcze, a dzięki obecności 
aktywnego chloru wykazuje właściwości wybielające. 
Zalecany do użycia w instytucjach gastronomicznych, 
restauracjach, barach. Zalecany do mycia w 
zamkniętych obiegach (CIP). Atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie wg. cyklu pracy zmywarki
•  średnio 10-30ml / 10l wody
• temperatura wody min. 40-60°C;
Uwaga: Nie mieszać z innymi produktami. Może 
wydzielać niebezpieczne opary chloru.

GRAN® DI-CL CIP

KONCENTRAT. PŁUKANIE 
I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.
Lekko kwaśny preparat o zapachu zielonego 
jabłuszka do płukania i nabłyszczania naczyń w 
zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych, 
na bazie kwasu cytrynowego. Zwilża  
i nabłyszcza płukane powierzchnie, usuwając smugi 
i zacieki. Po wyschnięciu naczynia nie wymagają 
dodatkowego polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 2-5 ml/ 
10 l wody;
• podawać przez dozownik.

GRAN® SIMO

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ 
W ZMYWARKACH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml/ 
10 l wody;
• minimalna temperatura wody 40-60°C.

GRAN® DIW

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do mycia 
naczyń w zmywarkach. Zalecany do naczyń 
szklanych, ceramicznych i aluminiowych. Zwilża myte 
powierzchnie, łatwo usuwając z nich zanieczyszczenia 
pochodzenia spożywczego, a przy tym posiada 
działanie antykorozyjne zapobiegające niszczeniu 
mytych naczyń. Ponadto zapobiega żółknięciu naczyń 
z tworzyw sztucznych. Bezzapachowy. Posiada atest 
PZH. 

SUPERKONCENTRAT.
PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ.

Bezzapachowy kwaśny preparat do płukania 
i nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych i przemysłowych na bazie 
kwasu cytrynowego. Zwilża i nabłyszcza płukane 
powierzchnie, usuwając smugi i zacieki. Po 
wyschnięciu naczynia nie wymagają dodatkowego 
polerowania. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 0,1-1 ml/ 
10 l wody;
• podawać przez dozownik.

GRAN® SHINE

KONCENTRAT. MYCIE NACZYŃ 
W ZMYWARKACH (Z CHLOREM).

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie wg cyklu pracy zmywarki, średnio 10-30 ml/ 
10 l wody;
• minimalna temperatura wody 40-60°C.
Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. Może 
uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

GRAN® DI-CL

Wysokoalkaliczny, niskopieniący płyn do maszyno-
wego mycia naczyń w kuchni i gastronomii. Skutecz-
nie usuwa zabrudzenia, a dzięki obecności aktywnego 
chloru wykazuje doskonałe właściwości wybielające. 
Zapobiega ponownemu osadzaniu się brudu na po-
wierzchni. Posiada atest PZH. 

3

1

13-14
14

13-14

10L - SP009A010
20L - SP009A020

5L - SP007A005
10L - SP007A010
20L - SP007A020

10L - SP030A010 10L - SP014A010

5L - SP015A005
10L - SP015A010
20L - SP015A020

Dobór preparatu do mycia naczyń 
zależy od wielu czynników, m.in. 

charakteru obiektu gastronomicznego 
oraz jakości wody i stosowanej techniki 

mycia. Ważne są również operacje 
towarzyszące myciu np. nabłyszczanie, 

odkamienianie, wybielanie czy osuszanie. 
Z kolei dobór roztworu roboczego powinien 

być dostosowany do intensywności zabru- 

dzenia jednak w granicach zaleceń okre-
ślonych przez producenta.

#akademiatenzi

ODŚWIEŻACZE POWIETRZAPRODUKTY DO ZMYWAREK
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GOTOWY DO UŻYCIA. CZYSZCZENIE 
ZABRUDZEŃ.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać preparatem powierzchnię płyty;
• pozostawić na 2-5 minut;
• przetrzeć wilgotną szmatką;
• pozostawić do wyschnięcia.

PŁYTY INDUKCYJNE

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE WĘDZARNI, 
PIEKARNIKÓW, KUCHENEK.

Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia 
tłuszczowe i smoliste. Zawiera inhibitory korozji. 
W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, 
nawarstwione wyprawy polimerowe. Usuwa 
również zanieczyszczenia popożarowe ze wszystkich 
powierzchni. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nawarstwione tłuszcze: 3-4 l/ 10 l wody;
• zanieczyszczenia po pożarowe i stare wyprawy 
polimerowe: 3-4 l/ 10 l wody;
• mycie bieżące: 500-1000 ml/ 1 l wody.
• temperatura wody 40-60°C;
• czas działania około 15-30 min.;
• zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia.

GRAN® SMOG

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE ZABRUDZEŃ 
SMOLISTYCH.
Super skoncentrowany preparat – doczyszcza komory
wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki.
Wysokopieniący, z łatwością usuwa zanieczyszczenia 
popożarowe z wszystkich powierzchni. Zalecany 
w warunkach przemysłowych. Nie stosować do 
aluminium. Produkt wielokrotnie silniejszy w działaniu 
od produktu Gran Smog.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nawarstwione tłuszcze twarde i zanieczyszczenia po 
pożarowe: 2-3 l/ 10 l wody;
• mycie bieżące: stężenie 500-ml/ 1 l wody;
• temperatura 40-60°C;
• czas reakcji około 15 minut;
• zmyć czystą gorącą wodą i pozostawić do wyschnię-
cia.

GRAN® SMOG 
EXTRA

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE CZYSZCZENIE
GRILLI, PIECYKÓW – UNIWERSALNY.
Preparat do bieżącego czyszczenia grilli, piecyków, 
piekarników, rusztów; na bazie niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych. Skutecznie 
usuwa przypalone zanieczyszczenia, pozostawiając 
powierzchnię czystą. Bezzapachowy. Posiada atest 
PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nie rozcieńczać;
• nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą 
spryskiwacza;
• pozostawić na czas 2-5 min.;
• zmywać gąbką lub zmywakiem;
• w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń 
operację powtórzyć;
• do mycia i płukania stosować czystą bieżącą wodę 
pitną, najlepiej gorącą;
• następnie wytrzeć powierzchnię do sucha.

TOP GRILL 

Skuteczny produkt do usuwania tłustych, przypalo-
nych zanieczyszczeń z płyt indukcyjnych i elektrycz-
nych. Bezzapachowy. Nie powoduje zarysowań.

14

14

14

14

600ml - HH010B600

1L - SP003A001 
5L - SP003A005
10L - SP003A010
20L - SP003A020

10L - SP028A010

1L - SP034A001
5L - SP034A005

GRILL, PIEKARNIK
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KONCENTRAT/ GOTOWY DO UŻYCIA. 
SZYBKA DEZYNFEKCJA W 1 MINUTĘ.
Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy do dezynfekcji 
powierzchni  ciągów technologicznych w zakładach 
przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni 
mających kontakt z żywnością. Przeznaczony 
do stosowania w salonach odnowy biologicznej, 
zakładach fryzjersko-kosmetycznych, placówkach 
gastronomicznych. Posiada atest PZH. Zalecany również 
do dezynfekcji higienicznej w obszarze medycznym oraz 
dezynfekcji układów klimatyzacji i cyrkulacji powietrza.. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

DS1 (Koncentrat)
Stosować ściśle wg opisu na opakowaniu.
• działanie dezynfekujące – 10% roztwór;
• umytą powierzchnię spryskać preparatem 

i pozostawić na min. 60 sekund;
• powierzchnie mające kontakt z żywnością należy 
dodatkowo spłukać czystą, bieżącą wodą pitną.

DS1 GT(Gotowy do uzycia)
• na wcześniej umytą powierzchnię nanieść produkt 
spryskiwaczem;
• pozostawić na minimum 60 sek.
• powierzchnie mające kontakt z żywnością należy 
spłukać czystą bieżącą wodą pitną.

DS1

KONCENTRAT. GRUNTOWNE ZMYWANIE
OSADÓW MINERALNYCH.
Kwaśny preparat myjący na bazie kwasu fosforowego, 
usuwający osady nieorganiczne: kamień, nacieki  
z rdzy, uciążliwy brud. Zalecany do gruntownego 
mycia powierzchni ze stali nierdzewnej przy twardej 
wodzie. Zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk 
mytym powierzchniom; toleruje twardą wodę. 
Posiada neutralny zapach. Posiada atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować roztwór: 2-5%;
• dokładnie zmyć czystą, bieżącą wodą pitną, najlepiej 
pod ciśnieniem;
• wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

GRAN® STILL

KONCENTRAT.MYCIE I DEZYNFEKCJA 
KWAŚNA.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja przy temperaturze wody 20ºC;
• bakterie – (2%), czas działania 5 minut;
• grzyby – (5%), czas działania 15 minut;
• zmywać czystą bieżącą wodą pitną. Wymagany czas 
wentylacji
min. 5 minut.

GRAN® DEZ 2008

Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni 
odpornych na kwasy w kuchni, gastronomii, 
przemyśle spożywczym. Zalecany do maszyn  
i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz metali 
kolorowych, mających kontakt z żywnością lub 
środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera substancji 
toksycznych. Usuwa osady mineralne pochodzenia 
wapiennego, nacieki z rdzy oraz inny, uciążliwy brud 
nieorganiczny. Bezzapachowy. Posiada atest PZH.

1

1

1L - SP025A001

1L - SP004A001

1L - UU004A001
5L - UU004A005

1L - UU005A001
5L - UU005A005

KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA 
ZASADOWA  (CHLOR AKTYWNY).
Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji 
powierzchni sanitarnych, maszyn, urządzeń oraz 
powierzchni mających bezpośredni kontakt z 
żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza  
i usuwa silnie zabrudzenia i przebarwienia 
pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, również 
powstające w wyniku procesów gnilnych. Posiada 
atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• temperatura wody 20 °C;
• dezynfekcja ogólna: 200 ml/ 10 l wody, czas działania 
15 minut;
• po zakończeniu operacji powierzchnię dokładnie 
spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
• roztwory robocze należy przygotowywać 
bezpośrednio przed pracą.

GRAN CLOR® 2006

14

1L - SP023A001
5L - SP023A005
10L - SP023A010
20L - SP023A020 7

8

MYCIE I DEZYNFEKCJA
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KONCENTRAT. MYCIE BIEŻĄCE
I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.
Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu 
powierzchni w przemyśle spożywczym, gastronomii, 
hotelarstwie Wykazuje doskonałe właściwości bak-
terio i grzybobójcze, a przy tym jest delikatny i nie 
uszkadza mytych powierzchni. Zalecany do dezyn-
fekcji lad chłodniczych, blatów, krajalnic, urządzeń 
sanitarnych, wnętrz pojazdów. Posiada atest PZH. 
Preparat przebadany dermatologicznie. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
• bakterie – 200 ml/ 10 l wody, czas działania 5 minut;
• grzyby 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;
• powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć 
czystą, bieżącą wodą pitną.
• do dezynfekcji metodą zamgławiania - wersja  
z różową etykietą.

GRAN® QAT

GOTOWY DO UŻYCIA.  MYCIE BIEŻĄCE 
I DEZYNFEKCJA NEUTRALNA.

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu 
powierzchni, również mających kontakt z żywnością. 
Przebadany dermatologicznie. Wykazuje działanie 
bakterio i grzybobójcze. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
• bakterie - czas działania 5 minut;
• grzyby - czas działania 15 minut;
• powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć 
czystą, bieżącą wodą pitną.
• do dezynfekcji metodą zamgławiania - wersja  
z różową etykietą.

GRAN® QAT GT

KONCENTRAT. MYCIE I DEZYNFEKCJA 
ZASADOWA (BEZ CHLORU).
Preparat do gruntownego mycia i dezynfekcji 
powierzchni, posadzek, maszyn oraz urządzeń 
mających kontakt z żywnością. Odtłuszcza i usuwa 
silne zabrudzenia obecne przy rozbiorze mięsa oraz 
zanieczyszczenia białkowe. Jest bezpieczny dla 
mytych powierzchni. Bezzapachowy. Duże możliwości 
zastosowania. Posiada inhibitory korozji. Posiada 
atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• dezynfekcja przy temperaturze 20°C;
• grzyby: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
• bakterie: 200 ml/10 l wody, czas działania 5 minut;
• zmywać czystą bieżącą wodą pitną;
• wymagany czas wentylacji minimum 5 minut.

GRAN® ALKA-DEZGOTOWY DO UŻYCIA. WIRUSOBÓJCZY 
PŁYN DO UNIWERSALNEJ DEZYNFEKCJI
Z DELIKATNĄ NUTĄ ZAPACHOWĄ
Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, 
sprzętu o działaniu wirusobójczym. Odpowiedni do 
powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, 
ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń 
biurowych, telefonów komórkowych, terminali 
płatniczych, itp.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
• dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać por-
cjami w suche dłonie przez min. 30 s. Czas ten jest rów-
noznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. 
Pozostawić do wyschnięcia.

• dezynfekcja powierzchni: produkt nanieść na po-
wierzchnię, pozostawić na 1 minutę, po czym przetrzeć 
do sucha. 

ALCOVIREX

7

7

7

14

0,1l -UU009B100
1L - UU009A001
5L - UU009A005

1L - SP018A001
5L - SP018A005

1L - SP033A001
5L - SP033A005

1L - UU004A001
5L - UU004A005

MYCIE I DEZYNFEKCJA
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KONCENTRAT. BIEŻĄCE USUWANIE
ZABRUDZEŃ – UNIWERSALNY.
Wysokozasadowy, bezzapachowy preparat do mycia 
ogólnego  zanieczyszczeń tłuszczowych. Usuwa silne 
zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 
Posiada wysoką zdolność emulgowania tłuszczy. 
Toleruje twardą wodę. Zawiera inhibitory korozji, nie 
zawiera fosforanów. Zalecany do metody pianowej. 
Posiada atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• roztwór 2-5%
• nanieść na powierzchnię i pozostawić na kilka minut;
• zmywać czystą bieżącą wodą pitną (najlepiej pod 
ciśnieniem);
• preparat spełnia swoje zadanie w zakresie 
temperatur 20 – 60°C;
• zalecany do systemów niskociśnieniowych.

GRAN® BIS

KONCENTRAT. OKRESOWE ODKAMIENIA-
NIE URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH.
Kwaśny preparat na bazie kwasu fosforowego do 
odkamieniania urządzeń w gastronomii (kotły, bojle-
ry, wyparzarki, zmywarki). Doskonale usuwa osady 
z kamienia kotłowego powstałe w wyniku wysokiej 
twardości wody. Bezzapachowy. Wymaga wypłuka-
nia czystą bieżącą wodą pitną. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stężenie średnio 10-100 ml/ 1 l wody;
• czas działania 15-30 minut;
• nagrzewnice: stężenie 300 ml/ 1 l wody;
• po okamienieniu urządzenie dokładnie przemyć 
czystą bieżącą wodą pitną;
• w razie potrzeby wzmocnić roztwór i powtórzyć 
operację.

GRAN® STON

GOTOWY DO UŻYCIA. GRUNTOWNE 
USUWANIE OSADÓW I PRZEBARWIEŃ. 
Uniwersalny preparat do urządzeń gastronomicznych 
oraz sanitarnych. Usuwa oporny brud, utwardzone 
tłuszcze, osady wapienne, rdzę, a także naloty 
pleśni oraz grzybów. Łagodny dla rąk. Przebadany 
dermatologicznie. Atest PZH. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

stosować bez rozcieńczenia;
• nałożyć za pomocą szmatki;
• przeszorować do momentu uzyskania właściwego 
efektu;
• spłukać bieżącą wodą;
• wytrzeć do sucha.

GRAN® MILK 
STRONG

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE POSADZEK I 
ŚCIAN W KUCHNI I GASTRONOMII.
Niskopieniący, bezzapachowy preparat o właściwościach 
odtłuszczająco
– myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia
powierzchni odpornych na działanie substancji 
zasadowych. Rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo 
– tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego. 
Współpracuje z twardą wodą. Zalecany do wszelkiego 
rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii 
oraz w przemyśle spożywczym. Posiada atest PZH.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować w postaci roztworów: doczyszczanie: 100-200 
ml/ 10 l  wody; codzienne mycie: 25-50 ml/ 10 l wody.

TOP PERFEKT

GOTOWY DO UŻYCIA. MYCIE 
W TEMPERATURACH UJEMNYCH.
Preparat do mycia lodówek i zamrażarek oraz różnego typu
pojemników szklanych i plastikowych, stosowanych w 
gastronomii. Doskonale odtłuszcza myte powierzchnie, nie
pozostawiając smug oraz zacieków. Preparat nie wymaga 
spłukiwania. Może być stosowany w temperaturach 
ujemnych do -20ºC. Usuwa przykre zapachy 

z urządzeń chłodniczych. Posiada atest PZH. Przebadany 
dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• w temperaturach dodatnich: 1:10
• w temperaturach ujemnych: bez rozcieńczania;
• nanieść roztwór na powierzchnię;
• przeszorować;
• zebrać rozpuszczony brud;
• wytrzeć powierzchnie do sucha;

GRAN® GLASS

GOTOWY DO UŻYCIA. BIEŻĄCE 
USUWANIE OSADÓW – POLEROWANIE.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczenia;
• nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki na 
czyszczoną powierzchnię;
• wypolerować;
• zmyć bieżącą wodą;
• wytrzeć do sucha.

GRAN® MILK

Delikatny preparat do usuwania brudu tłustego, 
mineralnego  oraz przebarwień z różnego typu 
powierzchni: emaliowanych, ceramicznych, 
chromowanych, stalowych i aluminiowych. Zalecany 
do gastronomii oraz gospodarstwa domowego. 
Doskonale czyści, nie rysując mytych powierzchni. 
Preparat łagodny dla skóry rąk, pozostawia świeży, 
pomarańczowy zapach. osiada atest PZH. Przebadany 
dermatologicznie.
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1
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1L - SP010A001
5L - SP010A005
10L - SP010A010

5L - SP005A005

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010

1L - SP026A001

1L - SP021A001

1L - SP020A001
5L - SP020A005
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PROSZEK-KONCENTRAT. ODKAMIENIA-
NIE EKSPRESÓW DO KAWY.
Preparat do usuwania osadów wapiennych z urządzeń 
gospodarstwa domowego. Zalecany do stosowania w 
czajnikach, ekspresach przelewowych, ekspresach 
ciśnieniowych i innych urządzeniach domowych,  
w których osadza się kamień.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• ekspresy, zmywarki itp.: stosować zgodnie  
z instrukcją obsługi maszyny lub sporządzić roztwór 
roboczy około 2-5%;
• wlać do naczynia/urządzenia, które chcemy oczyścić;
• pozostawić na 20-30 min., a następnie wylać 
zawartość;
• wypłukać obficie wodą pitną;
• pralka: około 100 g produktu wsypać zamiast 
proszku do pustej pralki i włączyć cykl prania na ok 
20-30 min w temperaturze do 60 °C;
• nie stosować do blachy ocynkowanej.

GRAN® KAM AGD

PROSZEK-KONCENTRAT.
CZYSZCZENIE EKSPRESÓW DO KAWY.
Proszek na bazie aktywnego tlenu do czyszczenia 
ekspresów z uporczywych osadów. Doskonale 
usuwa zanieczyszczenia z porcelany, fajansu oraz 
wewnętrznych powierzchni termosu. Zalecany do 
ekspresów do kawy każdego rodzaju.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować zgodnie z instrukcją obsługi maszyny lub 
sporządzić roztwór roboczy 1-2%;
• zanurzyć uprzednio zdemontowany moduł  
i pozostawić na około 15 minut, po czym dokładnie 
przemyć i przepłukać wodą;
• w przypadku kolbowych expresów do kawy wsypać 
1-2 łyżeczki proszku (ok. 10-20 g) do tzw. „ślepego 
sitka”; włączyć „grupę” na około 5-10 sek.; po około 30 
sek. włączyć ponownie grupę i powtarzać proces do 
momentu całkowitego opróżnienia sitka;
• dokładnie przepłukać układ czystą wodą.

GRAN® PRES AGD

-

KONCENTRAT. CZYSZCZENIE
TORU SPIENIENIA MLEKA.
Zalecany do czyszczenia wszystkich standardowych 
ekspresów do kawy wyposażonych w przystawki 
do spieniania mleka. Usuwa skrystalizowane 
pozostałości mleka. Może być stosowany do mycia 
zewnętrznych powierzchni urządzenia. Działa 
odkamieniająco.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór roboczy 5-10%;
• napełnić roztworem pojemnik na mleko, włączyć 
proces spieniania mleka;
• przepłukać układ wodą o temperaturze ok. 40°C;
• w razie potrzeby powtórzyć proces.

GRAN® MFS AGD

1

0,5kg - SP039E500

0,5kg - SP038E500
-

1L - SP037A001
5L - SP037A005

Dla wszystkich ekspresów do kawy 

(kolbowe, przelewowe, automatyczne) 

regularne czyszczenie to warunek pra- 

widłowego działania. Odkamienianie,usu- 

wanie resztek kawy z urządzenia czy mleka 

z systemu spieniania musi być szybkie 

i skuteczne, a jednocześnie bezpieczne dla 
delikatnych powierzchni, dlatego wymaga 

specjalistycznych produktów.

#akademiatenzi

EKSPRESY DO KAWY 

gastro line129

gastro line130

gastro line131
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ZADBAJ O DOBRĄ KAWĘ
SKUTECZNE CZYSZCZENIE  
I ODKAMIENIANIE 
EKSPRESÓW DO KAWY
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Gran Di-ClBoberex Gran Shine

Naczynia

Płyty indukcyjne Gran Smog

Kuchenki / Grill / Piekarnik

Gran Qat DS-1Uni Clean

Blaty / Meble

Brudex

Płytki

Gran Milk Strong

Udrażniacz rur Penetrator

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność ich 
przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), rodzajów zabrudzeń 
(mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni i specyfiki stosowania.

Przegląd produktów

Usuwanie
przebarwień 
i przypaleń

Usuwanie
przypalonego

tłuszczu

Mycie
maszynowe,

antykorozyjny

Mycie 
maszynowe 

z wybielaniem
Mycie 
ręczne

Nabłyszczanie 
maszynowe,

superkoncentrat

Nabłyszczanie
maszynowe,
uniwersalny

Bieżące mycie 
z dezynfekcją

Szybka
dezynfekcja

Mycie tłustych
zabrudzeń

Mleczko 
do czyszczenia 

tłustych zabrudzeń

Czyszczenie 
tłustych 

zabrudzeń

Płyn 
do udrażniania 

odpływów

Granulki 
do udrażniania 

odpływów

00 01 02 03 04 05 06Skala pH

obojętnykwaśny zasadowy

Gran PRES AGD Gran MFS AGran KAM AGD

Ekspres do kawy

Proszek 
do czyszczenia 
plam po kawie

Czyszczenie 
toru spieniania 

mleka

Proszek 
do odkamieniania

Mycie bieżące
w niskich

temperaturach

Gran DIW Gran Simo

 Uniwersalna 
dezynfekcja 

rąk i powierzchni

Alcovirex

Top Grill

Usuwanie
starych, tłustych 

zabrudzeń

Krajalnice / Maszynki do mięsa

Gran Alka-Dez

Bieżące 
mycie

Mycie
z dezynfekcją

Mleczko 
do czyszczenia 

silnych zabrudzeń

Gran Milk

KUCHNIA
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Płyty indukcyjne

Gran Qat

Brudex

Płytki

Gran Milk Strong

Udrażniacz rur

Zlewozmywaki

Penetrator

Szeroka gama produktów w tym segmencie uwzględnia różnorodność ich 
przeznaczenia (doczyszczanie, mycie, pielęgnacja, dezynfekcja), rodzajów zabrudzeń 
(mineralne, organiczne) oraz typów powierzchni i specyfiki stosowania.

Przegląd produktów

Usuwanie
przebarwień 
i przypaleń

Usuwanie
przypalonego

tłuszczu

Mycie
maszynowe,

antykorozyjny

Mycie 
maszynowe 

z wybielaniem
Mycie 
ręczne

Nabłyszczanie 
maszynowe,

superkoncentrat

Nabłyszczanie
maszynowe,
uniwersalny

Bieżące mycie 
z dezynfekcją

Szybka
dezynfekcja

Mycie tłustych
zabrudzeń

Mleczko 
do czyszczenia 

tłustych zabrudzeń

Czyszczenie 
tłustych 

zabrudzeń

Płyn 
do udrażniania 

odpływów

Granulki 
do udrażniania 

odpływów

07 08 09 10 11 12 13 14Skala pH

obojętnykwaśny zasadowy

an MFS AGD Gran Glass

Lodówki

Proszek 
do czyszczenia 
plam po kawie

Czyszczenie 
toru spieniania 

mleka

Proszek 
do odkamieniania

Mycie bieżące
w niskich

temperaturach

 Uniwersalna 
dezynfekcja 

rąk i powierzchni

Alcovirex

®

Usuwanie
starych, tłustych 

zabrudzeń

Krajalnice / Maszynki do mięsa

Gran Alka-Dez

Bieżące 
mycie

Mycie
z dezynfekcją

Gran BIS

Mleczko 
do czyszczenia 

silnych zabrudzeń

Gran Milk

Zeskanuj kod QR
i pobierz plan higieny



54

eco



55 w
w
w
.t
e
n
z
i.
p
l



Specjalnie dla Klientów, dla których ważna jest
nie tylko skuteczność i wydajność preparatów, ale 

także wpływ, jaki ma ich stosowanie na środowisko 
naturalne, przygotowaliśmy ekologiczne wersje 

naszych najpopularniejszych produktów.

Wyeliminowaliśmy z nich najbardziej agresywne
składniki, zastępując je surowcami naturalnymi w taki 

sposób, by zachować ich wysoką efektywność.

Wszystkie preparaty z prezentowanej linii ECO są
w pełni biodegradowalne, co ma ogromne znaczenie 

zwłaszcza dla osób korzystających  
z przydomowych oczyszczalni ścieków.

BIODEGRADABLE

100%

SUITABLE FOR ALL DOMESTIC 

SEPTIC TANK SYSTEMS HARMLESS 

TO THE  ENVIRONMENT 

Environmental management 
system 

Cruelty Free 
Not tested on animals

rPet Postconsumer 
recycling bottle

Less CO₂
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CODZIENNA PIELĘGNACJA PODŁÓG

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat należy stosować z zimną lub letnią wodą;
• produkt nie wymaga spłukiwania;
• stosować rozcieńczenie 0,3-0,5% (3-5ml / 1 l wody);
• przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa 

lub szmatki;
• pozostawić do wyschnięcia.

FLOOR

Ekologiczny, neutralny preparat do bieżącego 
zmywania posadzek oparty  na surowcach pocho-
dzenia naturalnego. Nie pozostawia smug, utrzymuje 
naturalne właściwości mytych powierzchni. Ulega 

biodegradacji, może być odprowadzany do przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.

450ml - LE006

MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczenia;
• na zabrudzoną powierzchnię nanieść niewielką 

ilość produktu za pomocą spryskiwacza;
• wytrzeć do sucha i przepolerować za pomocą 
szmatki.

GLASS

Ekologiczny preparat do mycia powierzchni 
szklanych, szkliwionych, błyszczących. Zawiera bio-
degradowalne surowce pochodzenia naturalnego. 
Nie pozostawia smug, odświeża, nabłyszcza. Bardzo 
wydajny.

450ml- LE001

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczenia;
• nakładać bezpośrednio za pomocą szmatki 
na czyszczoną powierzchnię;
• wypolerować;
• zmyć bieżącą wodą;
• wytrzeć do sucha.

450ml - LE005

CODZIENNA PIELĘGNACJA KUCHNI

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczenia;
• nanieść za pomocą spryskiwacza, przeszorować 

i spłukać czystą wodą;
• w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na 5-15 min.

Ekologiczny preparat do odtłuszczania wszystkich 
powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie 
wody. Nie zawiera agresywnych komponentów. 
Doskonale usuwa bieżące zabrudzenia tłuszczowe, 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Produkt ulega
biodegradacji, może być odprowadzany do 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

450ml- LE002

CODZIENNA PIELĘGNACJA SANITARIATÓW

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną 
wodą; 
• stosować rozcieńczenia 1-2% (10-20 ml / 1 l wody);
• przetrzeć powierzchnię za pomocą mopa lub 
szmatki,
• w przypadku silnych zabrudzeń zastosować 
koncentrat;
• pozostawić na 5-15 min. po czym zmyć czystą 
bieżącą wodą

SANITARY

Przyjazny dla środowiska, kwaśny preparat oparty 

na składnikach pochodzenia naturalnego do codzien-
nego mycia sanitariatów. Zalecany do wszystkich 
materiałów i powierzchni kwasoodpornych. Usuwa 
nacieki wodne, osady mineralne. Bezpieczny dla ele-
mentów chromowanych, niklowanych, ceramicznych, 
szklanych i emaliowanych.

450ml- LE004

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować roztwór: 4-5% (40-50 ml / 1 l wody);
• temperatura wody 30-40°C;
• umyte naczynia spłukać bieżącą wodą pitną;
• można stosować koncentrat bez rozcieńczania.

DISHES

Ekologiczny płyn do ręcznego mycia naczyń. 
Myje naczynia szklane, ceramiczne, emaliowane, 
stalowe, emaliowane i inne. Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, 
tłuszcz, bieżący brud. Łagodny dla skóry rąk. Ulega 
biodegradacji. Nie pozostawia smug i zacieków. Może 
być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

450ml- LE003
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eco132

eco134

eco136 eco137

eco135

eco133

PIELĘGNACJA WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
FURNITURE

Ekologiczny, neutralny preparat do codziennej 
pielęgnacji wyposażenia wnętrz. Nie pozostawia 
smug, odświeża, utrzymuje połysk na powierzchni. 
Zawiera biodegradowalne surowce pochodzenia 
naturalnego. Bardzo wydajny. 

KITCHEN
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GOTOWY DO UŻYCIA. USUWANIE ŚLA-

DÓW PO OWADACH.
Preparat przeznaczony do usuwania śladów po 
owadach i innych zanieczyszczeń pochodzenia 
organicznego z szyb i karoserii samochodowych. 

Zalecany do zastosowania ok. 1 minuty przed 
opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
• przystąpić do bieżącego mycia pojazdu lub zmyć 
wodą pod wysokim ciśnieniem. Uwaga: Nie stosować 
w pełnym słońcu. Nie dopuścić do wyschnięcia 
preparatu na karoserii!

MOSQUITOS

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ŚLADÓW  
PO ASFALCIE, ŻYWICY I NAKLEJKACH
Specjalistyczny preparat na bazie rozpuszczalników 
naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych 
zanieczyszczeń z pisaków, gumy do żucia, kleju 
z etykiet samoprzylepnych, śladów po gumie na 
posadzkach, farby drukarskiej, plasteliny, parafiny 
z dywanów. Uwaga: Rozpuszcza powierzchnie 
gumowe, miękki plastik oraz nieoryginalny lakier  
z karoserii samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść spryskiwaczem;
• odczekać chwilę;
• oczyścić szczotką lub szmatką.
• Uwaga! Przed użyciem należy wykonać próbę 
trwałości barwy oraz odporności powierzchni w 
miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, 
miękki plastik, plexiglas. Uwaga: Nie dopuścić do 
wyschnięcia na karoserii! Unikać stosowania środka 
na nagrzanych i nasłonecznionych
miejscach.

TOPEFEKT® PUNKT

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ZABRU-

DZEŃ ZE SMOŁY I KLEJU Z KAROSERII  
POJAZDÓW.
Gotowy do użycia produkt do szybkiego usuwania 
śladów po gumie z betonu, powierzchni elastycznych. 
Rozpuszcza masy bitumiczne – smoła, asfalt, 
likwiduje ślady po taśmach klejących oraz naklejkach. 
Zalecany do usuwanie nacieków z żywicy naturalnej 
oraz gumy do żucia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
• stosować punktowo;
• preparat nie miesza się z wodą;
• nanieść na powierzchnię, odczekać chwilę;
• zetrzeć szmatką.
Uwaga: Przed użyciem należy wykonać próbę 
trwałości barwy oraz odporności powierzchni w 
miejscu mało widocznym. Nie stosować na gumę, 
miękki plastik, plexiglas.

TG CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA ODŁUSZCZANIE
LAKIERU, SZYB, FELG
Produkt typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć) do 
nadania przejrzystości powierzchni oraz usuwania 
delikatnych zanieczyszczeń, takich jak kurz i tłuszcz. 
Zalecany do odtłuszczenia powierzchni lakieru przed 
zabezpieczaniem lub lakierowaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać preparatem całą powierzchnię;
• następnie przetrzeć do sucha szmatką z delikatnego
włókna, stosując lekki nacisk.

IPA CLEANER

5L - TT053A005

300ml- TT034B300

1L - TT034A001

1L - AA015A001
10L - AA015A010

1L - FF016A001
1L - FF016A005

14

7

-

-

Karoseria - usuwanie zanieczyszczeń

car wash1

car wash2

car wash3

car wash4
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KONCENTRAT MYCIE I PIELĘGNACJA
Gęsta piana o neutralnym pH. Zaprojektowana w  celu 
zapewnienia optymalnego mycia aut zabezpieczonych 
woskami, powłokami kwarcowymi i ceramicznymi. Pre-

parat bez problemu usuwa zabrudzenia drogowe, bez 
obaw o uszkodzenie drogich i delikatnych elementów 
wykończenia karoserii. Wyjątkowy, intensywny, wiśnio-

wy zapach uprzyjemni każde mycie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:
• spłukać piasek, aby nie zarysował karoserii;
• przed użyciem wstrząsnąć;
• nanosić pianownicą;
• rekomendowane rozcieńczenie – 1:10 do 1:100;
• myć gąbką lub rękawicą;
• zmyć bieżącą wodą;
• najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania 
wodę demineralizowaną.

NEUTRAL MAGIC 
PINK/CLEAR FOAM

7

1L - FF056A001
5L - FF056A005

NEUTRAL MAGIC FOAM CLEAR (biała piana)

1L - FF057A001
5L - FF057A005

NEUTRAL MAGIC FOAM PINK (różowa piana)

7

KONCENTRAT MYCIE RĘCZNE Z NABŁYSZ-

CZANIEM KAROSERII POJAZDÓW.
Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia 
i nabłyszczania każdego rodzaju karoserii 
samochodowych. Tworzy bardzo gęstą pianę; nie 
zawiera fosforanów; bardzo wydajny; tworzy na 
mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę; nie 
pozostawia smug. Neutralny w roztworze roboczym. 
Koncentrat. Zalecany do mycia ręcznego z jednoczesnym 
nabłyszczaniem.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować
karoserii;
• roztwór 100 ml/ 10 l wody;
• myć gąbką lub miękką rękawicą;
• zmywać bieżącą wodą;
• najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania wodę 
demineralizowaną.

SHAMPO NEUTRO

1L - AA005A001
5L - AA005A005

10L - AA005A010
20L - AA005A020

200L - AA205A200

9

KONCENTRAT SZAMPON Z FUNKCJĄ 
NABŁYSZCZANIA I OSUSZANIA
Bardzo wydajny szampon do ręcznego mycia 
karoserii samochodowych z funkcją nabłyszczania 
oraz osuszania (odpychania wody). Charakteryzuje 
się wysoką skutecznością działania, nie zawiera 
agresywnych substancji i rozpuszczalników. Posiada 
przyjemny, orzeźwiający, leśny zapach. Preparat 
średnio pieniący. Zalecany do mycia zasadniczego 
całości pojazdu.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować 
karoserii!

• roztwór 0,5-1% (50-100 ml/ 10 l wody);
• nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
• spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
• nie mieszać szamponu z innymi produktami o 
podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie efektu 
mycia i osuszania;
• najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania 
wodę demineralizowaną.

SHAMPO DRY

5,5

1L - AA043A001
5L - AA043A005

KONCENTRAT SZAMPON DO MYCIA 
RĘCZNEGO Z WOSKIEM.
Skoncentrowany szampon do ręcznego mycia 
samochodów wzbogacony o naturalny wosk Carnauba. 
Doskonale czyści, nabłyszcza oraz chroni karoserię 
przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. 
Skuteczny i delikatny - nie zawiera agresywnych 
substancji i rozpuszczalników. Preparat
średnio pieniący o zapachu gumy balonowej. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

SHAMPO WAX

5,5

1L - AA113A001
5L - AA113A005

• przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować
karoserii!

• roztwór 2% (200 ml/10 l wody);
• nanosić i myć rękawicą lub gąbką.
• spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
• nie mieszać szamponu z innymi produktami o 
podobnym zastosowaniu;
• najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania 
wodę demineralizowaną.

Karoseria – mycie – samochody osobowe 

Szampony do ręcznego mycia karoserii oraz mycia bez- 

dotykowego tzw. Aktywna piana występują w postaci 
koncentratów. Bardzo ważnym czynnikiem jest przygoto-
wanie odpowiedniego roztworu roboczego, zgodnie z ins- 

trukcją użycia produktu, aby po myciu pojazdu uzyskać 
oczekiwany efekt bez smug, mazów czy plam na lakie- 

#akademiatenzi
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car wash5

car wash7

car wash8

car wash6

rze. Istotną rolę odgrywają również sposoby nano-
szenia np. opryskiwacz, pianownica, lanca do piany, 
wiadro + gąbka. Szampony możemy nanosić w postaci 
piany suchej, piany mokrej lub mgiełki. Maksymalna 
temperatura wody w roztworach roboczych nie 
powinna przekraczać 60°C. 
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KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW  
-AKTYWNA PIANA
Pianotwórczy, zasadowy preparat do częstego mycia 
karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej 
recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością 
działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia 
drogowe.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji: zimą 1:1, latem 1:2 z wodą;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory robo-
cze mogą ulec zmianie.
• Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
• Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłone-
cznionych miejscach.

TAN CAR

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZDÓW 
- DOSTAWCZYCH - AKTYWNA PIANA
Skoncentrowany alkaliczny produkt do mycia karoserii, 
burt, opon, podwozi oraz plandek. Możliwość stosowania 
w myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku 
wstępnego i do mycia zasadniczego. Charakteryzuje 
się dużą skutecznością działania przez cały rok. Nie 
krystalizuje się na dyszach oraz w przewodach urządzeń 
dozujących, co wydłuża ich użytkowanie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą od 1: 10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 
do 1: 40 z wodą;
• myjnie portalowe, tunelowe: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml  
/ 10 l wody) 
• Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

SUPER GREEN POWER

KONCENTRAT. MYCIE KAROSERII POJAZ-

DÓW DOSTAWCZYCH – AKTYWNA PIANA
Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. 
Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, 
terenowych, autobusów, pojazdów mechanicznych 
specjalnegao przeznaczenia, maszyn budowlanych  
i rolniczych. Myje zarówno karoserie jak i silniki. Tworzy 
warstwę ochronną. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskiwacz: zimą od 1:10 do 1:30 z wodą, latem: od 1:20 
do 1: 40 z wodą;
• mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
• lanca do piany: koncentrat lub 1:3 z wodą;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• myjnie portalowe, tunelowe, myjnie ręczne: roztwór 
50-100 ml/ 10l wody.Unikać stosowania środka na 
nagrzanych i nasłonecznionych miejscach.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

SUPER GREEN 
SPECJAL®

1L -AA003A001 
5L -AA003A005

10L -AA003A010
20L -AA003A020

200L -AA003A200

20L - FF046A020

5L - AA018A005
10L - AA018A010
20L - AA018A020

14

14

14

KONCENTRAT MYCIE KAROSERII POJAZDÓW. 
AKTYWNA PIANA.

Pianotwórczy, zasadowy preparat o szerokim zasto-
sowaniu. Charakteryzuje się wysoką skutecznością 
działania. Stosowany do częstego mycia karoserii 
pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, 
busów itp. Zalecany do wszystkich rodzajów myjni 
samochodowych jako oprysk wstępny.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

CAR MAX

Stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od 
stopnia zabrudzenia powierzchni:
Spryskiwacz:
• środki transportu: w okresie zimowym rozcieńczenie • 
1:20, w okresie letnim - 1:50
• lanca do piany: w okresie zimowym rozcieńczenie – 1:1, 
w okresie letnim – 1:2
• turbo oprysk: 2% (200ml/ 10l wody)
Myjnie samochodowe: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/10 l wody).
Zmywać wodą pod ciśnieniem (110-130 bar).
Uwaga: Nie należy dopuścić preparatu do wyschnięcia 
powierzchni pokrytej roztworem roboczy.

1L - AA016A001
5L - AA016A005
10L - AA016A010
20L - AA016A020
200L - AA016A200

14

Karoseria – mycie – samochody ciężarowe, pojazdy szynowe

car wash9

car wash10

car wash11

car wash12
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KONCENTRAT MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, 
PLANDEK – AKTYWNA PIANA – SILNY
Wzmocniona aktywna piana do mycia skrajnie zabrudzonych 
powierzchni odpornych na zasady. Zalecany do mycia 
pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn rolniczych, sprzętu 
specjalnego przeznaczenia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać
(wstrząsnąć kilkakrotnie);
• opryskiwacz: zimą 1:50, latem 1:100;
• mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;
• lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres zimowy: 1:3 z 
wodą;
• mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/ 10 l wody);
• zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim 
ciśnieniem;

TRUCK CLEAN® EXTRA

KONCENTRAT MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
PLANDEK – AKTYWNA PIANA

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przed użyciem należy kilkakrotnie wstrząsnąć;
• opryskiwacz: zimą 1:50 z wodą , latem 1:100 z wodą;
• mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą;
• lanca do piany lub dezynfekcji: zimą: 1:3 z wodą,  
latem 1:5 z wodą;
• mycie ręczne: 0,5%;
• zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
• Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!

TRUCK CLEAN®

Bardzo silny, dwufazowy preparat zasadowy o szerokim 
zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie 
zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady 
(TIR-y, plandeki, cysterny itp.). Wysoka skuteczność działania. 
Silnie pieniący. Zalecany do mycia ciśnieniowego. 

14

KONCENTRAT MYCIE KAŻDEGO RODZAJU
KAROSERII – AKTYWNA PIANA
Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych 
karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek. Zalecany do 
mycia pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, 
terenowych, busów, quadów. Możliwość stosowania w 
myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku 
wstępnego i mycia zasadniczego. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od 
stopnia zabrudzenia powierzchni:
• opryskiwacz: okres zimowy – 1:30, okres letni – 1:50;
• mycie silników: 1:20;
• lanca do piany: okres zimowy – 1:4, okres letni – 1:5;
• myjnie ręczne: roztwór 0,5% (50 ml/ 10 l wody);
• zmywać wodą pod ciśnieniem.

MONOTRUCK

1L - AA007A001
5L - AA007A005

10L - AA007A010
20L - AA007A020

1L - AA103A001
5L - AA103A005
10L - AA103A010
20L - AA103A020
200L-AA103A200

1L - FF006A001
5L - FF006A005
10L - FF006A010
20L-FF006A020
200L - FF006A200

Karoseria – mycie – samochody ciężarowe, pojazdy szynowe

14

14

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE BŁOTA,
ZANIECZYSZCZEŃ OLEISTYCH, OWADÓW

Bezpieczny w użyciu produkt do mycia i pielęgnacji 
rowerów, motocykli, quadów, kosiarek a także 
samochodów terenowych. Błyskawicznie usuwa błoto, 
ślady po owadach oraz zanieczyszczenia oleiste. Nadaje 
sie do czyszczenia elementów metalowych, plastikowych, 
gumowych, lakierowanych i chromowanych. Nie zawiera 
wodorotlenków. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać czyszczoną powierzchnię;
• odczekać około 1-2 minuty, następnie spłukać wodą;
• przed zastosowaniem preparatu spłucz powierzchnię
wodą.

MUD OFF

11
1L - AA123A001

car wash15
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KONCENTRAT NABŁYSZCZANIE
I KONSERWACJA KAROSERII 
(HYDROWOSK)
Nabłyszczający impregnat polimerowy. Przyspiesza 
proces suszenia. Doskonale zabezpiecza lakiery przed 
ujemnym działaniem czynników atmosferycznych. 
Zapewnia efekt odprowadzania wody. Wysycha sa-

moczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Zalecany do 
myjni samochodowych z programem nabłyszczania, 
jako nabłyszczacz i osuszacz.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozcieńczenie 1:500 do 1:1000
• premix wstępne rozcieńczenie 1:5
•gotowy premix podstawić pod system dozowania  
w rozcieńczeniu od 0,8 do 1,5%
• zużycie na jeden pojazd od 8ml do 20ml

ROLLEX WAX

KONCENTRAT WSPOMAGANIE  
W PROCESIE SUSZENIA POJAZDU  
(HYDROOSUSZACZ)
Hydroosuszacz nowej generacji. Wspomaga powłokę 
hydrofobową na karoserii. Przyspiesza proces 
suszenia pojazdu. Obniża napięcie powierzchniowe 
wody płuczącej powodując jej silne kropelkowanie. 
Utrwala hydro powłoki nabłyszczające, przedłuając 
ich czas eksploatacji. Utrudnia ponowne zabrudzenie. 
Łatwy w użyciu. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozcieńczenie 1:1000;
• premix wstępnie rozcieńczyć w stosunku 1:5 do 1:10;
• gotowy premix podstawić pod system dozowania w
rozcieńczeniu od 0,5 do 1%;
• zużycie na jeden pojazd: od 4 ml do 10 ml.

ROLLEX SHINE

KONCENTRAT NABŁYSZCZA,SPOWALNIA 
PONOWNE ZABRUDZENIE 
(HYDROPOLITURA)
Szybkoschnąca i prosta w użyciu hydropolitura 
nowej generacji, do ochrony i nabłyszczania karoserii 
samochodowych. Obniża napięcie powierzchniowe 
wody płuczącej, powodując jej silne kropelkowanie 
i szybki odpływ. Tworzy lśniącą warstwę ochronną 
- zabezpiecza powierzchnię przed działaniem 
czynników atmosferycznych oraz osadzaniem brudu 
drogowego. Spowalnia proces utleniania lakierów. 
Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu. 
Zalecany do myjni bezdotykowych, portalowych, 
tunelowych. Ułatwia higienę pojazdu na zewnątrz. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozcieńczenie od 1:1000 do 1:2000;
• premix wstępnie rozcieńczyć z wodą w stosunku: 1:8 
do 1:15;
• gotowy premix podstawić pod system dozowania  
w rozcieńczeniu od 0,8 do 1,5%;
• zużycie na jeden pojazd: od 4 ml do 10 ml.

ROLLEX COAT

GOTOWY DO UŻYCIA PIELĘGNACJA KAROSERII
Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu lakierów 
samochodowych. Prosty w użyciu, działający 
natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości 
polimerów najnowszej generacji wypełnia drobne rysy, 
wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki 
i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie. 
Zalecany po myciu zasadniczym, a także do salonów oraz 
komisów samochodowych. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą szmatkę lub
wilgotną powierzchnię;
• przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia;
• nie wymaga polerowania;
• połysk ukazuje się natychmiast;

CAR SHINE

9

5

1L - AA033A001
5L- AA033A005

1l - AA128A001
20l - AA128A020

1l - AA129A001
20l - AA129A020

1l - AA012A001
20l - AA012A020

4

5

Karoseria – pielęgnacja po myciu 

car wash17

car wash18

car wash19

car wash20



c
a

r
 w

a
s

h

65

KONCENTRAT BIEŻĄCE MYCIE KAŻDEGO
RODZAJU FELG, KOŁPAKÓW, OGUMIENIA
Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń 
drogowych oraz eksploatacyjnych. Nie zawiera 
agresywnych substancji chemicznych mogących 
uszkodzić lakier.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym;
• zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

EN-JEE®
GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCE MYCIE 
KAŻDEGO RODZAJU FELG, KOŁPAKÓW  
I OGUMIENIA
Zasadowy preparat do usuwania bieżących 
zanieczyszczeń z każdego rodzaju felg i kołpaków. 
Rozpuszcza brud drogowy.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanosić spryskiwaczem ręcznym;
• po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

EN-JEE® GT

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA
I NABŁYSZCZANIE ELEMENTÓW GUMO-

WYCH
Preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni 
oraz wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw 
sztucznych. Doskonale nabłyszcza i odnawia. 
Długotrwale zabezpiecza przed plamami, mazami 
i zaciekami elementy gumowe takie jak opony, 
odbojniki, uszczelki itp. Zabezpiecza przed wnikaniem 
brudu. Niezwykle wydajny. Odporny na temperatury 
ujemne. Chroni gumę przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie 
wymaga polerowania. Zalecany do bieżącego użycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – 
za pomocą spryskiwacza lub aplikatora;
• rozprowadzić równomiernie;

GUM EXTRA GT

14
14

-

7

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ZANIE-

CZYSZCZEŃ METALICZNYCH Z LAKIERU 

 I FELG
Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania 
zanieczyszczeń metalicznych z powierzchni lakieru 
samochodowego oraz felg. Usuwa spieczone pod 
wpływem temperatury zanieczyszczenia z pyłu 
hamulcowego i drogowego. W momencie kontaktu 
preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi 
chemiczna reakcja, podczas której wydziela się czerwona 
barwa - efekt „krwawiących felg”.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca;
• wstrząsnąć preparat i spryskać powierzchnię felg;
• odczekać około 2-3 min., do momentu wystąpienia 
efektu „krwawiących felg”;
• następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

PRIX

600ml - WW012B600
1L - AA027A001
5L - AA027A005

10L - AA027A010
20L - AA027A020

200L - AA027A200

1L - AA101A001
5L - AA101A005

1L - AA032A001
5L - AA032A005

Felgi i opony

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE  
FELG ALUMINIOWYCH
Kwaśny preparat do zanieczyszczonych felg 
aluminiowych. Usuwa bieżące zanieczyszczenia 
eksploatacyjne, przebarwienia, osady mineralne. 
Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat spryskiwaczem na powierzchnię;
• po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim ci-
śnieniem.

ALUX® GTKONCENTRAT DOCZYSZCZANIE 
FELG ALUMINIOWYCH (SILNE 
ZANIECZYSZCZENIA)

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą
• Nanosić metodą natryskową
• Zmywać wodą pod ciśnieniem
• Uwaga: produkt matowi powierzchnie szklane

ALUX®

Kwaśny preparat do okresowego mycia silnie zanie-

czyszczonych elementów ze stopów aluminium, me-

tali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady 
mineralne oraz nagar z klocków hamulcowych oraz 
brud atmosferyczny. Działa błyskawicznie. Zalecany 
do samochodów osobowych i motocykli.

1

1

1L - AA009A001
5L - AA009A005
10L - AA009A010
20L - AA009A020
200L - AA009A200

1L - AA173A001

car wash25
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KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE WYROBÓW
ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych 
powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące 
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny 

dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces 
ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu 

trwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/ 1 l wody);
• nanieść na powierzchnię szczotką (z naturalnego końskiego
włosia);
• odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie 
przeszorować;
• przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną w czystej
bieżącej wodzie (w zależności od potrzeb).
• Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. W przypadku 
przebarwionych powierzchni z zamszu lub nubuku efekt 
czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

LEDER CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA  
I ODŚWIEŻANIE
Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania
skóry naturalnej oraz sztucznej. Dzięki zawartości substancji
nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu. W naturalny
sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia 
przed działaniem czynników zewnętrznych typu promienie 
UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym samym okres 
użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych o trwałej 
barwie. Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie 
stosować  do skór olejowanych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić na całej
powierzchni skóry;
• pozostawić do wyschnięcia;
• w celu uzyskania lepszego efektu proces powtórzyć
dwukrotnie;
• można stosować po praniu lub czyszczeniu chemicznym.

LEDER CARE GT

GOTOWY DO UŻYCIA CZYSZCZENIE WYRO-
BÓW ZE SKÓRY LICOWEJ LAKIEROWANEJ
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych 
powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące 
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bez-

pieczny dla czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogra-

nicza proces ponownego zabrudzenia oraz pozostawia 

w otoczeniu trwały, świeży zapach.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• spryskać powierzchnię szczotkią (z naturalnego 
końskiego włosia);
• odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie 
przeszorować powierzchnię skóry;
• przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną  
w czystej bieżącej wodzie.
Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych. 
W przypadku przebarwionych powierzchni  
z zamszu lub nubuku efekt czyszczenia może być 
niesatysfakcjonujący.

LEDER CLEAN GT

8

GOTOWY DO UŻYCIA
ZABEZPIECZENIE, IMPREGNACJA SKÓRY

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść aplikatorem i rozprowadzić po całej
powierzchni skóry;
• pozostawić do wyschnięcia; w razie potrzeby operację 
powtórzyć dwukrotnie.
Uwaga! Można stosować po praniu lub czyszczeniu 
chemicznym.

LEDER CREAM

Preparat w kremie. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu. Ożywia
barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem 
czynników zewnętrznych (promienie UV, wilgoć, temperatura). 
Zabezpiecza przed przenikaniem brudu do wewnątrz. Uwaga: 
Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie stosować do skór 
olejowanych.

6

8

11

600ml - WW077B600

600ml - WW054B600

600ml - WW055B600600ml - WW053B600

Tapicerka skórzana 

car wash27
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GOTOWY DO UŻYCIA DPLAMIACZ 
UNIWERSALNY
Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania różnego rodzaju
powierzchni. Zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia 
roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany 
do mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części 
samochodowych, urządzeń w garażu, ogrodzie, w miejscu 
pracy i relaksu. Zalecany, jako odplamiacz uniwersalny do 
plam pochodzenia organicznego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• produkt gotowy do użycia;
• nanieść na zabrudzoną powierzchnię, przeszorować lub
przetrzeć, a następnie spłukać wodą;
• w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka minut
po czym przetrzeć mytą powierzchnię.
Uwaga! Przed zastosowaniem preparatu wykonać próbę w
miejscu niewidocznym.

UNI CLEAN KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE,  
ODPLAMIANIE
Niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia
maszynowego i ręcznego wszelkich silnie 
zanieczyszczonych posadzek przemysłowych, odpornych 
na zasady. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia 
tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako 
odplamiacz do plam tłustych z wykładzin tekstylnych. 
Zalecany do silnie zabrudzonych dywanów oraz siedzeń 
w samochodach ciężarowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• w przypadku powierzchni tekstylnych (dywaniki, 
siedzenia, tapicerka)
• na plamy – punktowo bez rozcieńczenia ok. 3 min. przed
praniem;
• jako dodatek do środków piorących 5 ml/ 1 l wody;
• silne zabrudzenia; 20-50 ml/ 1 l wody;
• nanieść roztwór spryskiwaczem, przeszorować lekko
szczotką;
• odessać brud i wypłukać czystą wodą odkurzaczem 
piorącym.

TOPEFEKT® STR

GOTOWY DO UŻYCIA. IMPREGNACJA, 
ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ
Preparat do impregnacji dachów brezentowych 
(tekstylnych) w kabrioletach. Chroni powierzchnię przed 
blaknięciem, wilgocią, wnikaniem brudu w strukturę, 
solą i czynnikami atmosferycznymi. Ożywia barwę, 
tworzy warstwę ochronną, ułatwiającą odprowadzanie 
wody. Zaimpregnowana powierzchnia silnie odpycha 
wodę, powodując, że nie wsiąka ona, lecz spływa w 
postaci kropelek wody. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• czysty i suchy dach brezentowy kabrioletu pokryć 
równomiernie za pomocą spryskiwacza i pozostawić do
wyschnięcia.
Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić 
trwałość kolorów tkaniny.

CABRIO PROT

-

GOTOWY DO UŻYCIA PRANIE 
TEKSTYLIÓW
Pierze i odświeża powierzchnie tekstylne każdego 
rodzaju. Zalecany do siedzeń oraz dywaników 
samochodowych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
• w razie potrzeby przeszorować powierzchnię miękką
szczotką;
• odessać brud odkurzaczem piorącym;
• następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą  
i osuszyć.

TEXTIL WASH GT

600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10l - UU001A010

600ml - WW089B600

600L -WW017B600
7

1L - II001A001
10L - II001A010

KONCENTRAT PRANIE SIEDZEŃ, DYWANÓW,
TAPICEREK (TEKSTYLIÓW)
Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą eks-

trakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości
czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany do 
bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania każdego 
rodzaju powierzchni tekstylnych.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-500 ml/
10 l wody;
• odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
• wypłukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym);
• w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

TEXTIL WASH

7

PROSZEK PRANIE TEKSTYLIÓW 
Z ODPLAMIANIEM
Skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek, 
podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy 
piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne 
nie powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w 
proszku ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna 
i skutecznie usuwają brud i jednocześnie odplamiają.
Przy skrajnych zanieczyszczeniach stosować urządzenie 
"TORNADOR".

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór (10-20g/1 l ciepłej wody);
• dokładnie zmieszać;
• tapicerki, dywany, wykładziny: nanieść na powierzchnię,
lekko przeszorować; odessać brud i przepłukać 
odkurzaczem piorącym;
• podsufitki: nanieść gąbką; po chwili przeszorować; 
przetrzeć powierzchnię; odessać brud i przepłukać 
odkurzaczem piorącym.
UWAGA:Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów. 
Zawiera tlen aktywny!.

PROSZEK
DO PRANIA EX

-

13

13

1L - AA010A001
5l - AA010A005
10l - AA010A010

0,5 kg - DD005A500

5 kg - DD005A005

Tekstylia

car wash31
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GOTOWY DO UŻYCIA GRUNTOWNE 
CZYSZCZENIE KOKPITÓW (ZAPACH MAN-

DARYNKOWY)
Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych 
powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia eksploatacyjne, 
ślady po palcach, kurz, rozpuszcza osady. Doczyszcza 
każdy rodzaj materiału. Bezpieczny dla mytych 
powierzchni.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Nanieść na szmatkę;
• Dokładnie rozprowadzić po całej czyszczonej 
powierzchni;
• Odczekać około 15-20 sekund, a następnie zebrać 
brud;
• Powierzchnie kilkakrotnie przetrzeć szmatką 
płukaną w czystej, bieżącej wodzie.

COCKPIT CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA
PIELĘGNACJA KOKPITÓW (PÓŁPOŁYSK)
Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do 
kokpitów raz innych powierzchni z tworzyw sztucz-

nych wewnątrz pojazdów. Tworzy na powierzchni 
lekko błyszczącą warstwę ochronną. Usuwa zabru-

dzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny zapach. Nie 
pozostawia tłustych nalotów. Zalecany do bieżącej 
pielęgnacji i odświeżania.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, 
najlepiej z mikrofazy.

SIL KOK

GOTOWY DO UŻYCIA.
PIELĘGNACJA KOKPITÓW (MAT)
Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny 
do kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw 
sztucznych wewnątrz pojazdów. Tworzy na 
powierzchni matową powłokę ochronną. Usuwa 
zabrudzenia, odświeża. Pozostawia przyjemny 
zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką, naj-
lepiej z mikrofazy.

TOPEFEKT® KOK

7

5,5

11

600ml - WW015B600

DOCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WEWNĘTRZ-
NYCH – UNIWERSALNY.
Gotowy do użycia, uniwersalny preparat czyszcząco-
myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Likwiduje 
stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia 
organicznego. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni 

skórzanych (skóry licowe, lakierowane), tekstylnych o 
trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni 
drewnianych oraz laminatów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

APC IN GT (gotowy do użycia):
• Nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
• Dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni, odczekać 
około 15-20 sek., Po czym przeszorować miękką szczotką lub 
gąbką
• Następnie zebrać brud, przepłukać i wytrzeć do sucha;
• Powierzchnie tekstylne – odessać brud, przepłukać 
powierzchnię odkurzaczem sucho-mokro.

APC IN (koncentrat)
• Sporządzić odpowiedni roztwór roboczy – 10% czyszczenie 
skór / powierzchni drewnianych; 20% – odplamianie/ 
doczyszczanie; 5% – czyszczenie powierzchni tekstylnych; 2% 
– czyszczenie tworzyw sztucznych/laminatów.
• Nanieść spryskiwaczem na czyszczoną powierzchnię
• Po około 15-20 sek. Przeszorować miękką szczotką lub gąbką
• Wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć czystą, mokrą szmatką.

APC IN GT / APC IN 

11

13

1L - BB010A001

1L -BB009A001
5l - BB009A005

600ml - WW016B600

600ml - WW113B600

Powierzchnie wewnętrzne 

car wash37
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GOTOWY DO UŻYCIA SANIFIKACJA 
PRZEWODÓW KLIMATYZACJI I CYRKULACJI
Preparat do sanifikacji i odświeżania układów 
klimatyzacji i cyrkulacji powietrza w samochodach  
i innych pojazdach mechanicznych. Trwale likwiduje 
nieprzyjemne zapachy, również z powierzchni tekstylnych 
(dywany, wykładziny). Nie pozostawia plam. Zapach zielonej 
herbaty – „green tea”.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie pojazdu;
• włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację ustawio-

ną na największy przepływ powietrza;
• po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
• po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok. 5 min.

SANI PLUS GT 
GREEN TEA

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE PRZYKRYCH 
ZAPACHÓW

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy 
pochodzenia organicznego przez ich silne 
utlenianie, oczyszcza powietrze utrzymując trwały 
efekt świeżości. Zwalcza drażniące odory dymu 
tytoniowego, rozkładu zwierzęcego i roślinnego, potu, 
moczu, ryby oraz zapachy gnilne. Obniża zdolność 
namnażania się bakterii, grzybów i pleśni. Preparat 
przebadany dermatologicznie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Pracę wykonywać w temperaturze pokojowej;
• Wstrząsnąć przed każdym użyciem;
• Na uprzednio wyczyszczoną powierzchnię emitującą 
przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem  
i pozostawić do wyschnięcia.

ODOR OFF NANO

600ml - WW019B600 7

9
600ml - WW019B600

Odświeżanie powietrza 

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ 
POWIETRZA.
Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. 
Zapach perfumowany Amore – energetyzujący i świeży  
z nutą ananasa, róży i herbaty. Odświeża powietrze, 
ogranicza powstawanie przykrych zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH ORIGINAL
AMORE

7
600ml - WW070B600

GOTOWY DO UŻYCIA. ODŚWIEŻACZ  
POWIETRZA.
Alkoholowy odświeżacz z dodatkiem olejków zapachowych. 
Zapach perfumowany Alure – energetyzujący i świeży  
z nutą mandarynki, białego piżma, ambry i czarnego pieprzu. 
Odświeża powietrze, ogranicza powstawanie przykrych 
zapachów.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• rozpylić bez rozcieńczania.

TOP FRESH ORIGINAL
ALURE

7
600ml - WW069B600

car wash41
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GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE SILNIKÓW
Aktywna piana. Czyści silniki oraz inne elementy w pojazdach
mechanicznych każdego rodzaju, usuwa zanieczyszczenia
ropopochodne. Zalecany do bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
• po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

SUPER GREEN SPECJAL 
GT

GOTOWY DO UŻYCIA. ZABEZPIECZANIE 
KOMORY SILNIKA
Specjalistyczny preparat chemiczny do konserwacji 
elementów silnika. Tworzy powłokę hydrofobową, nadaje 
efekt głębi, kontrastu – nowego silnika. Po nałożeniu 
szybko zostaje wchłonięty przez materiał, a antystatyczna 
powłoka spowalnia proces ponownego zabrudzenia i 
ułatwia utrzymanie silnika w czystości. Nie pozostawia 
tłustych plam, nie pozostawia lepkiego filmu. Dodatkowo 
produkt ogranicza wpływ czynników zewnętrznych na 
zaimpregnowane powierzchnie. Zalecany do konserwacji 
silników, węży gumowych, elementów plastikowych, 
metalowych we wszystkich pojazdach mechanicznych. 
Może być stosowany na suche i mokre powierzchnie w 
zależności od potrzeb. Odporny na wysokie temperatury do 
250°C.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Na dokładnie umyte elementy silnika (suche lub mokre) 
nanieść niewielką ilość produktu za pomocą spryskiwacza 
(tworzącym drobną mgiełkę), równomiernie rozprowadzić i 
pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga! Nie stosować na bieżniki opon. Minimalna tempera-

tura pracy +5°C

MOTORPLAST

Gotowy do użycia mycie szyb, lusterek, 
reflektorów
Preparat do mycia powierzchni szklanych. Czyści, 
nabłyszcza, nie pozostawia smug – gwarantuje 
doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do 
bieżącego mycia.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość preparatu  
(1-2ml / 1m² szyby);
• wytrzeć do sucha i wypolerować czystą szmatką  
z mikrofazy.

TOP GLASS

9

12

5

1L - SS002A001
5l - SS002A005

10L - SS002A010

GOTOWY DO UŻYCIA MYCIE POWIERZCHNI
SZKLANYCH - FUNKCJA ANTYPARY
Szybkoschnący preparat do mycia szyb i luster. Nie 
pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. 
Odświeża, nabłyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Dzięki 
funkcji antypara, doskonale sprawdza się w samochodzie.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• stosować bez rozcieńczania;
• nanosić spryskiwaczem;
• wytrzeć i lekko wypolerować czystą szmatką z mikrofazy.

TOP GLASS 
PREMIUM GT

600ml - WW112B600

600ml - WW020B600

10L - AA141A010

7

Pozostałe produkty specjalistyczne
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GOTOWY DO UŻYCIA CZYSZCZENIE ŁODZI  
I JACHTÓW

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• nanieść preparat pędzlem lub spryskiwaczem;
• pozostawić na 5-10 min;
• zmyć wysokim ciśnieniem;
• w razie potrzeby, czynność powtórzyć.

BOAT CLEANER

Preparat do okresowego czyszczenia kadłubów jachtów
oraz łodzi motorowych. Skutecznie usuwa złogi 
pochodzenia wapiennego, przebarwienia mineralne, 
rdzę oraz brud eksploatacyjny. Zalecany do użycia po 
wyciągnięciu jednostki z wody na suchą powierzchnię.

BETORAST®
KONCENTRAT USUWANIE RDZY, KAMIE-

NIA, BETONU Z POJAZDÓW 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć 
strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem;
• sporządzić roztwór 1:5 do 1:10 z wodą i nanieść na 
powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka 
minut;
• następnie dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem, 
nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej 
roztworem roboczym.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, 
niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na 
mytej powierzchni.

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia 
wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z 
powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera inhibitory 

korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów 
mechanicznych i specjalistycznych urządzeń 
budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia. 
Zawiera kwas solny.

7
1L - AA106A001

KONCENTRAT USUWANIE BETONU
Z MAASZYN BUDOWLANYCH – SILNY
Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, 
resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. 
Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, 
betoniarek, mieszalników bębnowych, form do 
wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu 
budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim 
i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 
35%. Uwaga: Stosować tylko na powierzchnie odporne na 
działanie kwasu solnego.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2 l/ 10 l wody) w zależno-

ści od zabrudzenia;
• nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na 
kilka minut;
• następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnie-

niem.

Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane, ni-
klowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na 
mytej powierzchni

BETORAST®  STRONG

1

5L - FF048A005
10L- FF048A010
200L - AA008A200

1

5L - AA017A005
10L- AA017A010
200L- AA017A200

Pozostałe produkty specjalistyczne

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE 
ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH  
W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH
Kwaśny, silny preparat przeznaczony do okresowego 
mycia skrajnie zanieczyszczonych, korodujących 
elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach 
ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, 
stali nierdzewnej. Bardzo silne działanie myjące  
i odkamieniające.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub 
pneumatycznym;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.
Uwaga! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie 
szklane.

ALUX® STRONG

KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE 

POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH  
W POJAZDACH CIĘŻAEOWYCH  
Z WIDOCZNĄ KOROZJĄ
Kwaśny, bardzo silny preparat do okresowego 
mycia skrajnie zanieczyszczonych elementów ze 
stopów aluminium oraz metali lekkich. Zalecany do 
doczyszczania powierzchni (burty, felgi, zbiorniki) 
pokrytych grubym nagarem mineralnym oraz 
widoczną postępującą korozją. Myje poprzez 
wytrawienie. Działa błyskawicznie. Zawiera kwas 
fluorowodorowy oraz solny. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub 
pneumatycznym;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.
Uwaga! Produkt niebezpieczny! Matowi powierzchnie 
szklane.

ALUX® STRONG 
EXTRA

KONCENTRAT KWAŚNY PREPARAT DO 
MYCIA KONSTRUKCJI MYJNI BEZDOTYKO-

WYCH
Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów 
nieorganicznych do chemicznego czyszczenia 

bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: 
banerów reklamowych, elementów ze stali 
nierdzewnej, stali malowanej. Doskonale usuwa 
osady i naleciałości powstałe podczas standardowej 
pracy myjni samochodowej: stare i bieżące naloty 
z wosku, proszku i innych mieszanek chemicznych 
łącznie z zanieczyszczeniami. 

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• sporządzić roztwór 1:3 z wodą (doczyszczanie 
starych zanieczyszczeń); 1:10 z wodą (bieżące 
mycie);
• nanosić na mytą powierzchnię za pomocą 
opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć 
wodą pod wysokim ciśnieniem (130-150 bar).

CLEANUP CARWASH

1

10L - AA045A010

1

1

10L - AA008A010
20L - AA008A020
200L - AA008A200

10L - FF047A010
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BEZFOSFORANOWY, WYDAJNY PROSZEK DO 
MYJNI (BEZZAPACHOWY)
Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów 
osobowych i dostawczych w samoobsługowych myjniach 
bezdotykowych. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, 
ekonomiczny, bezzapachowy. Ciężar nasypowy 0,980 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
• Wsyp proszek do dozownika.
• Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 10 
l wody / min.
• Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
• Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

CAR WASH MICRO 
POWDER FF

BEZFOSFORANOWY PROSZEK DO MYJNI 
(BEZZAPACHOWY) (WERSJA LIGHT)
Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego 
mycia pojazdów osobowych i dostawczych w 
samoobsługowych myjniach bezdotykowych. 
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, 
bezzapachowy. Ciężar nasypowy 1,010 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
• Wsyp proszek do dozownika.
• Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 
10 l wody / min.
• Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
• Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

CAR WASH MICRO 
POWDER FFX

AA168/025

MIKROPROSZEK DO MYCIA CIŚNIENIOWEGO 
(BEZZAPACHOWY)
Proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych 
i dostawczych w samoobsługowych myjniach 
bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością 
działania. Zalecany do częstego mycia karoserii pojazdów 
osobowych i dostawczych. Ciężar nasypowy 0,880 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
• Wsyp proszek do dozownika.
• Ustaw dozowanie na 15-20 g/1 min. wody o przepływie 
10l wody/min.
• Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
• Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

CAR WASH MICRO 
POWDER CP-K

AA127/025

AA166/025

Proszki do mycia ciśnieniowego

www.tenziprodetailing.com
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BEZFOSFORANOWY, WYDAJNY PROSZEK 
DO MYJNI (ZAPACH CYTRUSOWY)
Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego 
mycia pojazdów osobowych i dostawczych w 
samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, charakteryzuje 
się przyjemnym, intensywnym zapachem. Ciężar 
nasypowy 0,980 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
Wsyp proszek do dozownika.
Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o przepływie 10 
l wody / min.
Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

MIKROPROSZEK DO MYCIA CIŚNIENIO-

WEGO (ZAPACH CYTRUSOWY)
Preparat proszkowy do ciśnieniowego mycia pojazdów 
osobowych i dostawczych w samoobsługowych 
myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką 
skutecznością działania. Zalecany do częstego 
mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. 
Proszek koloru białego z zielonymi granulkami. 
Podczas mycia wytwarza intensywny zapach. Ciężar 
nasypowy 0,880g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
• Wsyp proszek do dozownika.
• Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o 
przepływie 10 l wody / min.
• Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub 
więcej.
• Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

CAR WASH MICRO 
POWDER CP-Z

AA126/025 

AA160/025

BEZFOSFORANOWY PROSZEK DO MYJNI 
(ZAPACH CYTRUSOWY) (WERSJA LIGHT)
Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego 
mycia pojazdów osobowych i dostawczych w 
samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia, ekonomiczny, charakteryzuje 
się przyjemnym zapachem. Ciężar nasypowy 1,010 g/cm³.

ROZTWÓR ROBOCZY / SPOSÓB UŻYCIA:

• Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki 
niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.
• Wsyp proszek do dozownika.
• Ustaw dozowanie na 15-20 g /1 min. wody o przepływie 
10 l wody / min.
• Temperatura wody powinna wynosić 45°C lub więcej.
• Włącz maszynę, po czym umyj samochód.

CAR WASH MICRO 
POWDER FFX-Z

AA167/025

Proszki do mycia ciśnieniowego

TENZIDETAILER.COM
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CAR WASH MICRO 
POWDER FF-Z
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Preparaty do zastosowania 
zewnętrznego wewnętrznego

Shampo Dry Shampo WaxShampo Neutro

Karoseria

Autoszampon
 z funkcją 
osuszania

Szampon do 
mycia ręcznego 

z woskiem

Mycie ręczne 
z nabłyszczaniem

pojazdów

Quartz Shampoo PunktNeutral 
Magic Foam

Mycie 
z zabezpieczeniem 

kwarcowym

Usuwanie resztek
asfaltu, smoły, 

żywicy, kleju

Mycie ręczne
podstawowe
 - pianownica

Rollex CoatRollex Wax

Hydrofobowa 
ochrona i połysk 

lakieru

Hydrowosk
nabłyszczający

lakier

EnJee PrixAlux

Apc Out Car Max

Koła

Mycie opon 
i felg z drogowych 

zabrudzeń

Deironizacja
felgDoczyszczanie 

felg 
aluminiowych

Doczyszczanie
silnych zabrudzeń

Mycie wstępne 
pre-wash 

z pielęgnacją

Mycie wstępne 
ekonomiczne

Kokpit, plastiki

Pielęgnacja 

półmat

Pielęgnacja 

Powierzchnie tekstylne

piorącym

Odor Off Nano

Odświeżacz 

Tapicerka skórzana

gotowy do użycia

Bieżące mycie 

Preparat
czyszczący Wykończenie

Nabłyszczanie

Karoseria

Karoseria 

Mosquitos

Usuwanie 
owadów

uwzględnia nie tylko specyfikę ich przeznaczenia
i typów powierzchni, ale też różnorodność oczekiwań 
użytkowników związanych z funkcjami dodatkowymi.

Tan Car

Super Green 
Specjal

Komora silnika

Bezpieczne mycie 
oleistych

zabrudzeń

Konserwacja
el. metalowych, 

gumowych 
i plastikowych

Motorplast

00 01 02 03 04 05 06Skala pH

obojętnykwaśny

MYJNIA RĘCZNA - SAMOCHODY OSOBOWE
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zewnętrznego
Preparaty do zastosowania 
wewnętrznego

 z funkcją mycia ręcznego 
Mycie ręczne 

z nabłyszczaniem

Magic Foam

asfaltu, smoły, 
żywicy, kleju

Mycie ręczne

ollex Coat Rollex Shine

Hydrofobowa 
ochrona i połysk 

lakieru

Hydroosuszacz-
przyspieszony

 proces suszenia
nabłyszczający

Koła

i felg z drogowych 
zabrudzeń

felgfelg 

silnych zabrudzeń
Mycie wstępne 

z pielęgnacją

Mycie wstępne 

SilKok GT TopEfekt KOK GTCockpit Cleaner

Kokpit, plastiki

Pielęgnacja 
z efektem 

półmat

Czyszczenie
pow. twardych

Pielęgnacja 
z efektem 

matu

TopEfekt STR
Proszek 

do prania EXTextil-Ex

Powierzchnie tekstylne

Odplamianie
Pranie 

odkurzaczem 
piorącym

Czyszczenie
„tornadorem”

Odor Off Nano

Usuwanie
przykrych
zapachów

Sani Plus

Odświeżacz 
powietrza

Leder Clean GT

Tapicerka skórzana

Leder Care

Czyszczenie
pow. skórzanych
gotowy do użycia

Bieżące mycie 
pow. skórzanych

Leder Clean

Czyszczenie
pow. skórzanych

koncentrat

czyszczący Wykończenie

Leder Cream

Konserwacja 
pow. skórzanych

Nabłyszczanie
lakieru 

po wysuszeniu

Car Shine

Karoseria

Karoseria 

Szeroka gama produktów w tym segmencie 

uwzględnia nie tylko specyfikę ich przeznaczenia
i typów powierzchni, ale też różnorodność oczekiwań 
użytkowników związanych z funkcjami dodatkowymi.

Zeskanuj kod QR
i pobierz plan higieny

Komora silnika

zabrudzeń gumowych 

07 08 09 10 11 12 13 14

obojętnykwaśny zasadowy

MYJNIA RĘCZNA - SAMOCHODY OSOBOWE
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DOCZYSZCZANIE
KAROSERII

 Zestaw specjalistycznych preparatów, dedykowanych
 konkretnym powierzchniom lub zabrudzeniom, których

 nie da się usunąć podczas tradycyjnego ręcznego mycia
typowymi środkami neutralnymi lub zasadowymi

Środek do rozpuszczania 
metalicznych 
zanieczyszczeń, takich 
jak pył z klocków 
hamulcowych czy lotna 
rdza z wizualnym efektem 
„krwawienia”.
Dzięki neutralnemu pH 
może być bezpiecznie 
stosowany na
aluminiowych (także 
polerowanych)  
i chromowanych felgach 
oraz na lakierze.

PRIX

Gotowy do użycia 
środek czyszczący 
na bazie alkoholi 
i naturalnych 
rozpuszczalników. 
Usuwa ślady asfaltu, 
smoły, mazaków, 
atramentu, gumy do 
żucia, kleju, pasty do 
butów, parafiny, gumy 
i niektórych farb w 
sprayu. Pozostawia 
intensywny, świeży 
pomarańczowy zapach.

PUNKT
PRE-WASH

AKTYWNA PIANA PH7

Wydajny, bardzo 
skuteczny i wygodny w 
użyciu płyn poślizgowy 

pod glinkę, który 
ułatwia usuwanie 

zabrudzeń z lakieru, 
zabezpieczając go

przed przypadkowymi 
zarysowaniami. 

Produkt jest 
Bezpieczny dla

powierzchni 
wykonanych z plastiku, 

chromu, winylu oraz 
lakierowanych.

GOTOWY DO UŻYCIA DOSKONAŁY POŚLIZG
POD GLINKĘ

CLAY SPRAY

Alkoholowy 
środek w sprayu 
do odtłuszczania 

powierzchni 
karoserii przed jej 
zabezpieczeniem. 

Usuwa tłuste ślady 
i kurz osadzający się 
na samochodzie po 

jego umyciu  
i wysuszeniu.

GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNE

ODTŁUSZCZANIE

IPA CLEANER

GOTOWY DO UŻYCIA DEIRONIZACJA FELG
I LAKIERU

GOTOWY DO UŻYCIA USUWANIE ŚLADÓW
SMOŁY I KLEJU

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

BEZPIECZEŃSTWO:

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

ZAPACH:

700 ML - DP015B700
5 L - DP015A005

700 ML - DP024B700
700 ML - DP023B700
5 L - DP023A005

700 ML - DP034B700
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KONCENTRAT UNIWERSALNY 

PRE-WASH

APC OUT

 MYCIE
KAROSERII

KONCENTRAT ZABEZPIECZENIE
PODCZAS MYCIA

QUARTZ SHAMPOO

BEZPIECZEŃSTWO: 

SIŁA DZIAŁANIA: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

DOCZYSZCZANIE:

BEZPIECZEŃSTWO:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU: 

POŁYSK: 

KONCENTRAT AKTYWNA PIANA PH7

FOAM PINK/WHITE

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

SIŁA DZIAŁANIA:

ZAPACH:

HYDROFILOWOŚĆ:

Niezwykle skuteczny 
produkt do wstępnego 
mycia karoserii 
i rozpuszczania 
silnych zabrudzeń 
ropopochodnych. 
Szczególnie skuteczny 
w przypadku dolnych 
części karoserii, felg 
oraz opon.

Rewolucyjny szampon 
do zabezpieczania 
karoserii samochodu 
powłoką kwarcową 
aplikowaną w trakcie 
ręcznego mycia. Jego 
nano formuła wyciąga 
głębię koloru i połysk 
lakieru, chroni przez 
osadzaniem się brudu  
i promieniami UV, a 
także świetnie odpycha 
wodę.

Wysoko skoncentrowana, 
obfita i trwała piana 
do ręcznego mycia

karoserii. Dzięki 
naturalnemu pH 

i w pełni biodegrado-
walnym składnikom

jest bezpieczna dla lakieru 
i każdego rodzaju powłok.

 Mycie karoserii to najbardziej podstawowa i najczęściej realizowana
 czynność pielęgnacyjna w samochodach. Obejmuje produkty

 doczyszczające - o zasadowym odczynie do silniejszych zabrudzeń oraz
pielęgnujące - neutralne chemicznie, bezpieczne dla zaaplikowanych

wcześniej powłok

Niezwykle szybki i łatwy 
w stosowaniu preparat 

nabłyszczający do
wszelkiego rodzaju 

karoserii samochodowych. 
Środek skutecznie usuwa
świeże zacieki po twardej 
wodzie nadając lakierowi 

natychmiastowy
połysk i podkreślając 

głębię koloru.

GOTOWY DO UŻYCIA PRZYWRACANIE 
POŁYSKU LAKIERU

CAR SHINE

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH:  

700 ML - DP014B700
5 L - DP014A005

700 ML - DP013B700
5 L - DP013A005

700 ML - DP003B700

700 ML - DP012B700
5 L - DP012A005

FOAM PINK

FOAM WHITE

700 ML - DP025B700
5 L - DP025A005
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GOTOWY DO UŻYCIA  DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE
SKÓR

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA 
I ODNOWIENIE SKÓR

WNETRZE
 Czyszczenie i bieżąca pielęgnacja powierzchni wewnątrz samochodu

 dopełnia proces detailingu. Ze względu na różnorodność typów
 ,powierzchni wymaga preparatów o szerokim zakresie stosowania 

 a także takich, które będą przywracać ich pierwotny stan bez zmiany ich
właściwości

Uniwersalny preparat 
czyszcząco-myjący 
o świeżym zapachu 
do silnie zabrudzonych 
powierzchni oraz 
elementów wyposażenia 
wnętrza samochodu.

APC IN

Prosty w użyciu, 
antystatyczny 
preparat do bieżącej 
pielęgnacji kokpitów
samochodowych 
bez ich 
Nabłyszczania. 
Utrudnia osadzanie 
się kurzu
pozostawiając 
przyjemny zapach.

COCKPIT CARE

Bardzo wydajny, 
szybko odparowujący 
płyn do skutecznego 

mycia szklanych 
powierzchni, takich jak 

okna wewnątrz i na 
zewnątrz, lusterka  

i reflektory. Nie 
pozostawia zacieków 

ani smug i jest 
bezpieczny dla

uszczelek i plastików.

GLASS CLEANER

 KONCENTRAT / GOTOWY DO UŻYCIA 
UNIWERSALNY PŁYN DOCZYSZCZAJĄCY

GOTOWY DO UŻYCIA BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
KOKPITÓW

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA:

ZAPACH: 

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

ZAPACH:

BEZPIECZEŃSTWO: 

WYDAJNOŚĆ: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

ZAPACH:

GOTOWY DO UŻYCIA 
MYCIE POWIERZCHNI SZKLANYCH

700 ML - DP002B700
5 L - DP002A005

700 ML - DP001B700

KONCENTRAT

GT

700 ML - DP022B700

700 ML - DP016B700
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GOTOWY DO UŻYCIA  DOGŁĘBNE CZYSZCZENIE
SKÓR

LEATHER CLEANER

SKÓRY

GOTOWY DO UŻYCIA  BIEŻĄCA PIELĘGNACJA
SKÓR

LEATHER WASH & CARE

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA  
I ODNOWIENIE SKÓR

LEATHER CONDITIONER

Gotowy do użycia, 
niezwykle skuteczny 
środek do czyszczenia
powierzchni 
skórzanych. 
Doskonale rozpuszcza 
nawet stary, głęboko
wniknięty brud 
przygotowując 
tapicerkę do 
zabezpieczenia.

Wygodny preparat do 
codziennej pielęgnacji 
powierzchni ze skóry
sztucznej i naturalnej. 
Rozpuszcza bieżący brud 
pozostawiając na
tapicerce delikatną 
warstwę ochronną.

Profesjonalny 
impregnat, który 

chroni skórę przed 
promieniami UV  

i pękaniem, a także 
przed wnikaniem 

wody i brudu. 
Przywraca naturalny

wygląd i elastyczność 
bez nabłyszczania.

 Skórzana tapicerka ma wiele zalet, ale też jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi
 o utrzymanie jej wyglądu i funkcjonalności na odpowiednim poziomie. Dlatego
zadedykowaliśmy jej osobną grupę produktów

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

BEZPIECZEŃSTWO:

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

BEZPIECZŃSTWO:

ZAPACH:

WYDAJNOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA: 

BEZPIECZEŃŚTWO:

TRWAŁOŚĆ:

700 ML - DP019B700 700 ML - DP021B700

700 ML - DP020B700
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GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA OCHRONA
LAKIERU

Q7 CRYSTAL
GOTOWY DO UŻYCIA ZAAWANSOWANA

CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU 

Q10 FLEXI

GOTOWY DO UŻYCIA TYTANOWO - CERAMICZNA
OCHRONA LAKIERU

T1 TITANIUM

Permanentna powłoka 
kwarcowo-ceramiczna 
stosowana z powodzeniem
na tysiącach samochodów 
na całym świecie. Jej nano 
cząsteczki tworzą niezwykle 
trwałą, silnie hydrofobową, 
krystaliczną powłokę 
o wysokim połysku.

Zaawansowana  
i unikalna formuła 
powłoki kwarcowo-
ceramicznej
łącząca trwałą 
ochronę, 
elastyczność  
oraz silną 
hydrofobowość  
z efektownym 
wyglądem.

Innowacyjna ochrona lakieru, której 
trwałość podkreśla obecność 

supertwardych cząsteczek tytanu. 
Maksymalizację ich właściwości 
ochronnych osiągnęliśmy dzięki 

zastosowaniu dodatkowego 
aktywatora powłoki, co skutkuje 

poprawą parametrów powłoki.

POWŁOKI CERAMICZNE

HYDROFOBOWOŚĆ: 

GŁĘBIA KOLORU: 

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ: 

POŁYSK: 

TWARDOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

GŁĘBIA KOLORU: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ: 

POŁYSK: 

TWARDOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

GŁĘBIA KOLORU: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ: 

POŁYSK: 

TWARDOŚĆ:

50 ML - DP028B050
250 ML - DP028B250

2 X 50 ML - DP032B050

50 ML - DP029B050
250 ML - DP029B250
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 Długotrwałe zabezpieczenia ceramiczne to najbardziej zaawansowana technologicznie grupa
 produktów. Dedykowane są różnym rodzajom powierzchni: na lakier, na szyby, na felgi. Ich aplikacja

 wymaga odpowiednich warunków: ogrzewanego garażu (temperatury 18-24ºC), wilgotności powietrza
do 60% oraz odpowiedniego czasu utwardzania

Nanoceramiczna 
powłoka zapewniająca 
długotrwałą ochronę, 
wyjątkową przejrzystość  
i intensywny efekt 
hydrofobowy dla szyb, 
lusterek i szyberdachów. 
Niezwykle łatwy  
w aplikacji.

GX GLASS

Bardzo wydajna 
powłoka przeznaczona 
do zabezpieczania felg
aluminiowych, 
chromowanych 
i lakierowanych. 
Zapewnia super efekt
hydrofobowy 
jednocześnie chroniąc 
felgi przez brudem, 
solą, zarysowaniami  
i promieniami UV.

R1 RIM
GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA  

OCHRONA SZYB
GOTOWY DO UŻYCIA CERAMICZNA  

OCHRONA FELG

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ:

PRZEJRZYSTOŚĆ: 

TWARDOŚĆ:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ:

ŚLISKOŚĆ: 

POŁYSK: 

TWARDOŚĆ: 

50 ML - DP031B050
50 ML - DP030B050
250 ML - DP030B250
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GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER 

W PŁYNIE

RLS
GOTOWY DO UŻYCIA KWARCOWY RELOADER

W MLECZKU

SLS

Zaawansowany 
technologicznie 
preparat w płynnej 
formie do odnawiania 
powłok ceramiczno-
kwarcowych. Zapewnia 
natychmiastowo silną
hydrofobowość, efekt 
super poślizgu. Może być 
stosowany również do
powierzchni szklanych.

Innowacyjny środek 
w formie mleczka do 
wykańczania powłoki
kwarcowo-ceramicznej. 
Produkt tworzy na 
zabezpieczonym 
lakierze dodatkową 
warstwę zapewniającą 
efekt super poślizgu  
i natychmiastowej
podwyższonej 
hydrofobowości.

 Zabezpieczenia ceramiczne o trwałości do 1 roku mogą funkcjonować
 jako samodzielna powłoka albo też pełnić rolę uzupełnienia

 istniejącego zabezpieczenia. Są to produkty zarówno w konsystencji
 mleczka, jak i płynnej. Ich aplikacja zwykle nie jest wymagająca 
i przebiega dość szybko

RELOADERY
CERAMICZNE

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI:

GOTOWY DO UŻYCIA 

P14SI

Preparat na bazie płynnego 
kwarcu do zabezpieczania 

lakieru, szyb oraz gumowych, 
plastikowych i metalowych 

elementów. Posiada silne 
właściwości hydrofobowe 

i nabłyszczające. Niezwykle 
przyjazny w stosowaniu.

Powłoka zabezpieczająca 
w formie mleczka 

oparta na cząsteczkach
kwarcu i PTFE z dodatkiem 

wosku carnauba. 
Doskonale odpycha wodę

zapewniając świetny 
połysk, pogłębienie barwy 
lakieru  i wielomiesięczną

ochroną przed czynnikami 
atmosferycznymi 

i osadzaniem się brudu.

GOTOWY DO UŻYCIA UNIWERSALNY WOSK

CERAMICZNY

PC-1
GOTOWY DO UŻYCIA/KONCENTRAT SZYBKIE

ZABEZPIECZENIE KWARCOWE

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ: 

ŚLISKOŚĆ:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

700 ML - DP005B700 700 ML - DP004B700

700 ML - DP007B700

700 ML - DP006B700

P14Si GT

P14Si KONCENTRAT

700 ML - DP026B700



85

GOTOWY DO UŻYCIA 
W MLECZKU

NATURALNE
ZABEZPIECZENIE

 Wosk carnauba to najtwardszy z wosków występujących 
 w przyrodzie i z tego względu jest wykorzystywany jako

 baza wielu powłok zabezpieczających do lakieru. Właściwości
 takich powłok, zwłaszcza ich trwałość oraz łatwość aplikacji 
i polerowania zależą od zawartości w nich carnauby

Trwała ochrona 
zawierająca 33% 
naturalnego wosku 
carnauba. Zalecana
jako warstwa bazowa 
pod Carnauba Care 
lub Carnauba Shine 
ze względu na 
dobre właściwości 
wypełniania mikrorys.

CARNAUBA 33

Najgęstszy  
i najbardziej trwały 
preparat oparty w 
66% na naturalnym
wosku carnauba. 
Zalecany jako 
warstwa bazowa pod 
Carnauba Care lub
Carnauba Shine 
ze względu na 
świetne właściwości 
wypełniające.

CARNAUBA 66
GOTOWY DO UŻYCIA  

33% NATURALNEGO WOSKU

GOTOWY DO UŻYCIA  
66% NATURALNEGO WOSKU

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU: 

POŁYSK:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU: 

POŁYSK:

Delikatny preparat  
w formie mleczka 

na bazie wosku 
Carnauba. Tworzy

podstawową 
warstwę ochronną 

ograniczającą wpływ 
czynników

atmosferycznych 
na stan lakieru, 

delikatnie podbija 
głębię jego koloru i

zwiększa połysk.

GOTOWY DO UŻYCIA LEKKI WOSK  

NATURALNY

CARNAUBA CARE

Unikalne połączenie 
naturalnego wosku 

carnauba z PTFE pozwala 
osiągnąć, oprócz 

odpowiedniego poziomu 
zabezpieczenia, także 

efekt dodatkowego 
nabłyszczenia  

i wyciągnięcia głębi 
koloru. Skutecznie

wypełnia mikrorysy 
wygładzając 

powierzchnię.

GOTOWY DO UŻYCIA WOSK NATURALNY 

Z POŁYSKIEM

CARNAUBA SHINE

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU: 

POŁYSK:

HYDROFOBOWOŚĆ: 

TRWAŁOŚĆ: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU: 

POŁYSK:

GOTOWY DO UŻYCIA 
CERAMICZNY

700 ML - DP008B700

700 ML - DP010B700 700 ML - DP011B700

700 ML - DP009B700
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IMPREGNACJA
 Nie tylko lakier może zostać zabezpieczony przed wpływem czynników

 atmosferycznych, zużyciem i uszkodzeniami. Dotyczy to również
 powierzchni o pewnym stopniu chłonności i elastyczności. W tej grupie
świetnie sprawdzają się preparaty oparte o nanotechnologię

Innowacyjny 
impregnat do 
zabezpieczania 
powierzchni  
z tworzyw
sztucznych oraz 
gumy. Tworzy 
elastyczną warstwę 
hydrofobową
utrudniającą 
osadzanie się brudu 
i przywracającą 
pierwotną barwę
materiału.

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE GUMY
I PLASTIKÓW

PR

Specjalistyczny preparat do 
impregnacji tekstyliów,  
w szczególności dachów 
cabrioletów. Dzięki zastosowaniu 
nano technologii produkt 
zapewnia długotrwałą ochronę 
przed blaknięciem, wilgocią, 
przywieraniem brudu 
i czynnikami atmosferycznymi.

GOTOWY DO UŻYCIA ZABEZPIECZANIE
POWIERZCHNI TEKSTYLNYCH

CABRIO PROTECTOR

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ: 

GŁĘBIA KOLORU:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

HYDROFOBOWOŚĆ:

TRWAŁOŚĆ: 

GŁĘBIA KOLORU:

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GOTOWY DO UŻYCIA KONSERWACJA
KOMORY SILNIKA

MOTORPLAST

Specjalistyczny preparat 
do zabezpieczania 

metalowych i 
plastikowych elementów 

okolic silnika. Tworzy 
powłokę hydrofobową, 

odpychającą brud 
i wodę. Może być 

stosowany na suche i 
mokre powierzchnie w 
zależności od potrzeb. 

Odporny na wysokie 
temperatury do 260°C.

HYDROFOBOWOŚĆ:

BEZPIECZEŃSTWO: 

ŁATWOŚĆ APLIKACJI: 

GŁĘBIA KOLORU

700 ML - DP017B700

700 ML - DP035B700

700 ML - DP018B700
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AKCESORIA
 Efektywność stosowania kosmetyków samochodowych w dużym

 stopniu zależy także od sposobu i warunków ich aplikacji. Akcesoria,
 które znalazły się w naszej ofercie dobraliśmy tak, by zapewniały
naszym produktom maksymalną skuteczność i łatwość pracy z nimi

MIKROFIBRA 250 GSM

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego 
producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki 
bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) 
zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas 
ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana 
na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę 
i brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia.
Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 400 g

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry stworzona przez duńskiego 
producenta przy użyciu technologii mikrowłókna składa się z mieszanki 
bardzo cienkich włókien poliestrowych (70%) i poliamidowych (30%) 
zapewnia efektywne czyszczenie każdej powierzchni. Niezbędna podczas 
ręcznego polerowania, eliminuje zagrożenie porysowania lakieru. Stosowana 
na sucho doskonale przyciąga kurz. Zmoczona, doskonale wchłania wodę i 
brud. Po wypłukaniu wodą jest natychmiast gotowa do ponownego użycia.
Rozmiar: 38x38 cm. Gramatura: 250 g

APLIKATOR 
DWUZADANIOWY
Trzyczęściowy aplikator do ręcznego polerowania  
i nakładania wosków zabezpieczających lakier. Strona  
żółta - twarda, przeznaczona do polerowania. Strona czarna - 
miękka, przeznaczona do aplikowania wosków zabezpieczających.

GLINKA 100 G
Wysokiej jakości, wydajna glinka do dekontaminacji lakieru samochodowego  
z niewidocznych zanieczyszczeń, które nie zostały usunięte podczas 
tradycyjnego mycia. Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii 
samochodowej takie jak: smar, brud, pył hamulcowy, smoła, zabrudzenia 
mineralne. Waga: 100g

MIKROFIBRA 400 GSM 

APLIKATOR DO OPON
Wygodny aplikator do ręcznego nakładania środków w formie mleczka  
i wosku, zwłaszcza dressingów na opony i zewnętrzne elementy 
Plastikowe. Wygodne rozcięcie w połowie wysokości aplikatora  
z dwóch stron, daje komfort i wygodę pracy.

TS0002

TS0001

TG0002

TZ0003

TZ0006
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Szczotka świetnie nadaje się do czyszczenia tapicerki skórzanej, tekstylnej oraz 
plastikowych elementów wyposażenia. Miękkie i gęste włosie sprawia, że jest 
bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, a drewniana, specjalnie profilowana 
rączka ułatwia precyzyjne szorowanie.

Profesjonalna, ręcznie szyta, wygodna rękawica do mycia karoserii 
samochodowej wykonana z wełny australijskich owiec Merynos. Extra miękka, 
nie rysuje lakieru. Bezkciukowa, wielokrotnego użytku, pozostaje zawsze 
miękka.

Wysokiej jakości, miękka gąbka do mycia samochodów oraz innych 
powierzchni.  Sprawdzi się idealnie do ręcznego mycia karoserii. Dzięki 
swoje trwałości idealna do myjni samochodowych.
Rozmiar: 22 cm x 11 cm x 6,5 cm

GABKA DO MYCIA

SZCZOTKA 
Z KONSKIEGO WŁOSIA

REKAWICA WEŁNIANA

Bardzo miękki i chłonny ręcznik z mikrofibry. Świetnie wchłania wodę, nie pozo- 
stawia śladów, zacieków. Identyczna struktura z obu stron zapewnia efektywną 
pracę, a obszycie krawędzi chroni lakier przed zadrapaniami.

Rozmiar: 60x90 cm. Gramatura: 400 g

APLIKATOR PRECYZYJNY

Niezwykle miękka i poręczna szmatka do owinięcia aplikatora precyzyjnego 
do płynnych powłok kwarcowo-ceramicznych. Nie rysuje lakieru i ogranicza 
pochłanianie preparatu przez aplikator umożliwiając efektywniejsze 
rozprowadzanie po zabezpieczanej powierzchni.
Rozmiar: 10x10 cm

Poręczny dwuczęściowy aplikator złożony z cienkiej warstwy chłonnej 
i piankowego uchwytu ułatwiającego rozprowadzanie preparatu o gęstej 
konsystencji. 
Rozmiar: 8cm x 4cm x 3cm

MIEKKA SZMATKA 
10X10 CM

RECZNIK DO OSUSZANIA 
400 GSM

TZ0049

TZ0001

TP0004

TZ0055

TS0003

TS0004
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Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu 
do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po większych 
powierzchniach, takich jak felgi czy lakier. Wspomaga skuteczność działania 
produktów czyszczących. 
Średnica 2,9cm, długość: 31 cm

PEDZEL 29 MM

PEDZEL 21 MM
Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu 
do wygodnego rozprowadzania preparatów czyszczących po różnych 
powierzchniach. Wspomaga skuteczność działania produktów czyszczących. 
Średnica 2,1cm, długość: 29 cm

PEDZEL 15 MM
Okrągły, drewniany, uniwersalny pędzel o miękkim lecz sprężystym włosiu 
do skutecznego czyszczenia wąskich, trudno dostępnych miejsc. Świetnie 
wspomaga też skuteczność działania produktów czyszczących. 
Średnica 1,5cm, długość: 27 cm

TP0003

TP0002

TP0001
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Do najbardziej uciążliwych zanie- 
czyszczeń, takich jak ślady po as-
falcie, smole i kleju mamy TAR&-
GLUE REMOVER w aerozolu. Naj-
łatwiejsze i najbezpieczniejsze 
usunięcie błota z rowerów i moto-
cykli zapewni z kolei BIKE CLEANER. 
OWADY USUWANIE skutecznie 
zmyje pozostałości po insektach 
z lakieru, szyb i elementów plasti-
kowych. 

BEZPIECZNE MYCIE

SKUTECZNIE ZMYWA BŁOTO

DZIAŁA BEZ SZOROWANIA

BIKE CLEANER
AD122

Skuteczny produkt ułatwiający usuwanie błota ze wszystkich powierzchni. 
Nie pozostawia tłustych plam i nie wymaga szorowania. Jest bezpieczny 
dla elementów metalowych, gumowych, plastikowych i wykonanych 
z karbonu. Usuwa również osad drogowy oraz resztki owadów. Nie 
zawiera substancji ściernych. Do mycia rowerów, motocykli, quadów i 
innych pojazdów. 

Szybkie usuwanie błota

DOCZYSZCZANIE

CZYŚCI ŚLADY PO KLEJU,
NALEPKACH

BEZPIECZNY 
DLA WSZYSTKICH 
LAKIERÓW

USUWA SMOŁĘ, GUMĘ

TAR & GLUE REMOVER
AD046

Niezwykle skuteczny preparat do usuwania najtrudniejszych punkto-
wych zabrudzeń, takich jak ślady gumy, smoły, resztki naklejek z lakieru. 
Produkt sprawdzi się także przy usuwaniu śladów pisaków, plasteliny i 
parafiny z tekstylnych dywaników. Można stosować go na lakierze i szy-
bach, jednak ze względu na zawartość rozpuszczalników i alkoholi nie 
wolno używać go do czyszczenia plastików, gumowych dywaników czy 
uszczelek.

Usuwanie trudnych zabrudzeń z karoserii, szyb 

i tekstyliów

BUG BUSTER

NA KAROSERIĘ I SZYBY

BEZPIECZNY DLA LAKIERU

OWADY USUWANIE
AD022

Preparat do skutecznego usuwania owadów i innych zabrudzeń 
pochodzenia organicznego z karoserii auta. Środek jest bezpieczny dla 
lakieru oraz elementów chromowanych. Nadaje się zarówno do karoserii 
jak i do szyb.

Czyszczenie karoserii
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DOCZYSZCZANIE

Do usuwania filmu drogowego 
zwłaszcza podczas mycia bezdo-
tykowego polecamy niezwykle 
skuteczny preparat TFR SZYBKIE 
MYCIE. Usuwanie metalicznego 
brudu z karoserii samochodu najle-
piej wykonać przy użyciu produktu 
KRWAWY LAKIER.

KRWAWY LAKIER ®

CZAS DZIAŁANIA: 2 MINUTY

WIŚNIOWY ZAPACH

USUWA METALICZNY NALOT

BEZPIECZNY DLA WOSKÓW

AD228

Gotowy do użycia płyn pH7 do usuwania brudu metalicznego, tj. pyłu 
z klocków hamulcowych i lotnej rdzy z karoserii. Działanie z efektem 
krwawienia. Bezpieczny dla powierzchni metalowych, gumowych, 
plastikowych oraz powłok zabezpieczających lakier. 

Usuwanie metalicznych zanieczyszczeń lakieru

TFR SZYBKIE MYCIE

SKUTECZNIE DOCZYSZCZA

PRZYSPIESZA MYCIE KAROSERII

BEZPIECZNY DLA WOSKÓW

PRZYWRACA HYDROFOBOWOŚĆ

AD230

Produkt do usuwania brudu drogowego z karoserii samochodu. 
Doskonale myje i odtyka powłokę hydrofobową. Bezpieczny dla wosków.

Zwiększa skuteczność mycia bezdotykowego
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Nasza gama preparatów do mycia 
ręcznego obejmuje skuteczne i wy-
dajne szampony: AUTO SZAMPON 
o neutralnym pH zapewniający do-
skonałe i bezpieczne mycie, SZAM-
PON WAX, który jednocześnie myje 
i zabezpiecza karoserię warstwą 
wosku oraz QUARTZ SHAMPOO®, 
który pokrywa myte powierzchnie 
super hydrofobową i bardzo trwałą 
powłoką kwarcową.

USUWA BRUD, 
NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW

SUPER POŁYSK

AUTO SZAMPON
AD042

ZAWIERA WOSK 
ZABEZPIECZAJĄCY LAKIER

NIE POZOSTAWIA ZACIEKÓW

CHRONI
PRZED PROMIENIAMI UV

SZAMPON WAX
AD043

QUARTZ SHAMPOO ®

NADAJE SUPER POŁYSK

SUPERHYDROFOBOWY

QUARTZ PROTECTION

AD047

Delikatny szampon przeznaczony do ręcznego mycia karoserii. 
Odpowiedni dla lakieru każdego koloru. Tworzy obfitą pianę, 
która znakomicie myje każdą powierzchnię. Skutecznie usuwa 
brud i jest delikatny dla lakieru oraz bezpieczny dla wosków 
i innych powłok. Produkt nie pozostawia zacieków, nadaje super połysk 
i doskonale usuwa owady.

Bardzo wydajny, delikatny szampon ze skuteczną funkcją osuszania, 
przeznaczony do ręcznego mycia każdego rodzaju karoserii. Tworzy 
obfitą pianę, która skutecznie usuwa brud drogowy i pozostawia 
hydrofobową powłokę wspomagającą odprowadzanie wody, a przy 
tym nadaje delikatny połysk i konserwuje lakier. 

Mycie i zabezpieczenie karoserii

Rewolucyjny preparat myjący - szampon samochodowy tworzący 
na lakierze podczas mycia kwarcową powłokę zabezpieczającą. 
Powłoka kwarcowa radykalnie poprawia wygląd lakieru, chroniąc go 
przed wpływem czynników atmosferycznych i utrudniając osadzanie się 
na nim brudu. Charakterystyczną cechą tego szamponu z kwarcem jest 
wysoka hydrofobowość, która powstaje jeszcze w trakcie mycia. Płynny 
kwarc zawarty w Quartz Shampoo powoduje gaszenie piany jednak 
bez osłabienia właściwości myjących szamponu. Każde kolejne mycie 
tym auto szamponem przedłuża żywotność powłoki kwarcowej.

HIT! Rewolucyjny szampon z kwarcem

Ręczne mycie karoserii

MYCIE
KAROSERII
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MYCIE
KAROSERII

Oto środki wspomagające mycie 
ręczne karoserii. Produkt SZYBKI 
POŁYSK usunie zacieki powstałe 
po myciu lub płukaniu w twardej 
wodzie. Świetnie nadaje się  także 
do mycia „na sucho”. IPA CLEANER 
zagwarantuje skuteczne odtłusz-
czanie przed aplikacją każdego za-
bezpieczenia. 

SZYBKI POŁYSK

USUWA PLAMY I ZACIEKI

NADAJE SUPER POŁYSK

UV PROTECTION

AD029

Produkt przeznaczony do wykończenia pielęgnacji auta. Idealny do sto-
sowania po myciu bieżącą wodą, w której znajdują się minerały pozo-
stawiające na karoserii ślady po wysuszeniu. Preparat nadaje lakierowi 
blask oraz likwiduje plamy i zacieki pochodzenia mineralnego z szyb i 
karoserii. Wypełnia drobne rysy na lakierze oraz nadaje połysk z zabez-
pieczeniem UV. Jest całkowicie bezpieczny dla wosków i innych warstw 
zabezpieczających lakier.

Pielęgnacja karoserii po myciu

IPA CLEANER

BEZSMUGOWY

BEZPIECZNY DLA LAKIERU

AD133

Bardzo wydajny produkt przygotowujący umytą i wysuszoną karoserię 
samochodu do aplikacji zabezpieczenia. Służy przede wszystkim do 
odtłuszczenia powierzchni z przypadkowych śladów palców i kurzu. 
Można go stosować na wszystkie twarde powierzchnie: lakier, szyby, 
aluminium czy chrom. Jest także bezpieczny dla plastików i gumowych 
uszczelek. Wydajny, szybko odparowuje nie pozostawiając smug.

Odtłuszczacz do szyb i lakieru
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Ważną grupę w naszej ofercie sta-
nowią preparaty do zabezpiecza-
nia karoserii o wysokiej zawarto-
ści płynnego kwarcu. Nowością 
w tej grupie jest klasyczna po-
włoka ceramiczna QUARTZ COAT 
o wybitnych parametrach ochron-
nych dla wymagających użytkow-
ników oraz innowacyjne mleczko 
kwarcowo- ceramiczne, które two-
rzy na zabezpieczanej powierzchni 
silnie hydrofobową warstwę z do-
datkowym efektem super poślizgu 
- QUARTZ RELOADER.

NANOCERAMIC QUARTZ FORMULA

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA LAKIERU

SUPERHYDROFOBOWY

UV SUPER ZABEZPIECZENIE

QUARTZ COAT
AD052

Profesjonalna powłoka kwarcowo-cermiczna do długotrwałego 
zabezpieczania lakieru. Zapewnia doskonały połysk z jednoczesnym 
efektem skraplania wody. Zabezpiecza przed zarysowaniami i 
odrapaniami. Spowalnia osadzanie się brudu, rozprasza promienie 
słoneczne, ogranicza proces matowienia lakieru. Elastyczna powłoka 
ceramiczno-kwarcowa doskonale nadaje się na elementy metalowe, 
jak i plastikowe lakierowane. Produkt należy aplikować w zamkniętym 
pomieszczeniu, w temperaturze 18-26°C 

Powłoka ceramiczna 
- trwałe zabezpieczenie lakieru

POWŁOKA 
CERAMICZNA

QUARTZ RELOADER
AD205

Odnawianie powłok ceramicznych

DŁUGOTRWAŁA OCHRONA

NANOTECHNOLOGIA

SUPERHYDROFOBOWY

Innowacyjne mleczko kwarcowo-ceramiczne, które tworzy na 
zabezpieczanej powierzchni silnie hydrofobową warstwę z dodatkowym 
efektem super poślizgu. Poprawia też połysk i głębię koloru. 

Preparat najlepiej stosować co pół roku do rewitalizacji powłok 
ceramicznych na lakierze lub felgach, ale może być używany także jako 
samodzielne zabezpieczenie. 

Idealnie wypełnia mikropory, dzięki czemu powierzchnia zyskuje 
dodatkowy połysk i gładkość. Ten poślizg znacząco utrudnia przywieranie 
brudu i spowalnia zużywanie się powłoki ceramicznej, albo samego 
lakieru, jeśli produkt aplikowany był jako samodzielne zabezpieczenie.
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OCHRONA
CERAMICZNA

Błyskawiczny WOSK NA MOKRO 
świetnie działa jako osuszacz, 
QUARTZ SPRAY to quick detailer 
zapewniający świetny wygląd 
i ochronę w krótkim czasie, 
CERAMIC WAX to trwały wosk 
do bardziej starannej aplikacji, 
świetnie poprawiający połysk 
i głębię koloru lakieru.

CERAMIC WAX

UV SUPER ZABEZPIECZENIE

NANOTECHNOLOGIA

SUPER POŁYSK 
- SZYBY I KAROSERIA

AD040

WOSK NA MOKRO

NANOTECHNIKA

KAROSERIA I SZYBY

DŁUGOTRWAŁA 
OCHRONA

AD030

Najnowszej generacji wosk samochodowy zabezpieczający karoserię. 
Jego unikatowa formuła krzemowo-ceramiczna z dodatkiem wosku 
carnauba zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i połysk lakieru na 
wiele miesięcy. Nadaje powierzchni lakieru bardzo wysoką odporność 
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także 
superhydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej 
barwę i nadając efektowny połysk.

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta

Preparat do zabezpieczania karoserii samochodowych, wspomagający 
ich osuszanie. Zalecany do bieżącego stosowania na mokry lakier auta 
po umyciu go przy użyciu np. Auto Szamponu. Zapewnia skuteczną 
ochronę lakieru po myciu pojazdu. Dzięki obecności cząsteczek płynnego 
kwarcu wosk zabezpiecza szyby i karoserię oraz zapewnia efekt 
hydrofobowy. Produkt doskonale sprawdza się także jako uzupełnienie 
i utrwalenie istniejącej warstwy zabezpieczającej na lakierze, jeśli była 
wcześniej zastosowana.

Pielęgnacja i osuszanie karoserii

NANOCERAMIC QUARTZ 
FORMULA

SUPER POŁYSK  
- SZYBY I KAROSERIA

SUPERHYDROFOBOWY

QUARTZ SPRAY
AD032

Innowacyjny środek stworzony w oparciu o nanotechnologię do 
zabezpieczania karoserii samochodowych. Wyjątkowa formuła 
tego preparatu zawierająca cząsteczki płynnego kwarcu zapewnia 
długotrwałą ochronę i połysk lakieru zwiększając intensywność jego 
barwy i zabezpieczając przed działaniem czynników atmosferycznych 
i promieni UV. Produkt nadaje superhydrofobowy efekt na powierzchni 
karoserii oraz szyb auta. Można go stosować zarówno na suchy, jak i 
mokry lakier. Niezwykle łatwy w użyciu.

Quick detailer
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W naszej ofercie mamy również bo-
gaty wybór preparatów zabezpie-
czających na bazie carnauby - naj-
twardszego z naturalnych wosków. 
Jego cechą charakterystyczną, poza 
wysoką trwałością jest czas utwar-
dzania potrzebny przed polerowa-
niem. CARNAUBA WAX to mleczko 
skutecznie wypełniające mikrorysy 
i zapewniające wielomiesięczne za-
bezpieczenie. Uzupełnia go świetnie 
wydobywający głębię koloru quick 
detailer CARNAUBA SPRAY.

ORYGINALNY WOSK CARNAUBA

SUPER POŁYSK - SZYBY I KAROSERIA

ZABEZPIECZENIE PRZED UV

QUICK DETAILER

CARNAUBA SPRAY
AD031

Nowoczesny preparat na bazie oryginalnego wosku carnauba w 
sprayu. Super wydajny produkt do szybkiego zabezpieczania wszystkich 
rodzajów lakierów samochodowych. Skutecznie nadaje widoczny 
połysk karoserii oraz szybom auta. Zabezpiecza lakier przed wpływem 
promieniowania UV. Dzięki płynnej konsystencji jest to środek niezwykle 
wygodny i szybki w nakładaniu.

Pielęgnacja i zabezpieczenie 
karoserii samochoduPOWŁOKI 

NA WOSKU
NATURALNYM

CARNAUBA WAX
AD044

Wysokiej jakości naturalny wosk samochodowy zabezpieczający 
karoserię. Jego formuła jest oparta na tradycyjnym wosku carnauba z 
dodatkiem PTFE. Zapewnia długotrwałe zabezpieczenie i dodatkowe 
nabłyszczenie lakieru nawet do 12 miesięcy. Wosk ten skutecznie 
pokrywa pory i mikrorysy. Nadaje karoserii bardzo wysoką odporność 
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy także 
hydrofobową powłokę na karoserii, pogłębiając dodatkowo jej barwę 
i nadając efektowny połysk.  

Zabezpieczenie karoserii, woskowanie auta 

woskiem naturalnym

SUPER POŁYSK

SUPERHYDROFOBOWY

ZABEZPIECZENIE PRZED UV
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POWIERZCHNIE 
SZKLANE

Do mycia i pielęgnacji przezro-
czystych powierzchni, takich jak 
okna, reflektory i szyberdachy 
mamy dedykowany bardzo wy-
dajny preparat CZYSTA SZYBA. 
W najmroźniejszych miesiącach 
zimy w usuwaniu lodu i szronu 
wspiera go niezwykle skutecz-
ny ODMRAŻACZ. Do utrzymania 
czystości przedniej i tylnej szyby 
służą nam LETNI I ZIMOWY PŁYN 
DO SPRYSKIWACZY - skuteczne, 
o przyjemnym zapachu.

CZYSTA SZYBA
AD033

Preparat do czyszczenia i efektywnej pielęgnacji szyb, lusterek, 
reflektorów i szyberdachów samochodowych. Łatwy w użyciu, nie 
pozostawia smug i refleksów świetlnych. Produkt zapewnia perfekcyjnie 
czystą powierzchnię szyb w samochodzie pozwalając osiągnąć 
doskonałą widoczność. 

Czyszczenie elementów przezroczystych

Skuteczny preparat do szybkiego odmrażania szyb samochodowych. Ten 
odmrażacz do szyb działa w temperaturze nawet -70 stopni Celsjusza. 
Efekt odmrażania widoczny natychmiast po aplikacji na oblodzoną 
powierzchnię szyby. Odmrażacz do szyb Tenzi Detailer jest bezpieczny 
dla uszczelek i wycieraczek. Jego stosowanie zapobiega rysowaniu się 
szyb, które powodują skrobaczki z tworzyw sztucznych.

ODMRAŻACZ
AD021

Wygodny spray do odmrażania szyb 
samochodu zimą

DZIAŁA W NISKICH TEMPERATURACH

NANOTECHNOLOGIA

DZIAŁA NATYCHMIASTOWO

CLEAR VISION

ANTYREFLEKS

BEZSMUGOWY

SEZONOWE PŁYNY
DO SPRYSKIWACZY

LETNI: AD123

ZIMOWY: AD204

Niezwykle skutecznie działający płyn do spryskiwaczy o przyjemnym, 
egzotycznie owocowym zapachu. Jest bezpieczny dla wszystkich 
powierzchni oraz powłok. Nie pozostawia smug. W wersji letniej - usuwa 
resztki owadów i zanieczyszczenia drogowe. W wersji zimowej - nie 
zamarza na szybie i działa w temperaturach do -22 °C. Doskonale usuwa 
bieżące zanieczyszczenia drogowe. Pozostawia na szybie delikatny film, 
który z każdym kolejnym użyciem ułatwia usuwanie zanieczyszczeń.
Produkt gotowy do użycia, nadaje się do wszystkich typów spryskiwaczy 
samochodowych.

Doskonała widoczność przez cały rok

ANTYREFLEKS

NANOTECHNOLOGIA

BEZPIECZNY DLA POWŁOK
CERAMICZNYCH I WOSKOWYCH

BEZSMUGOWY
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Metalowe elementy kół to jedne 
z najszybciej brudzących się części 
samochodu. Do ich codziennego my-
cia proponujemy skuteczny preparat 
CZYSTA FELGA o lekko zasadowym 
odczynie oraz deironizer KRWAWA 
FELGA®, który dzięki neutralnemu 
pH dedykowany jest także do mycia 
felg aluminiowych, polerowanych 
i chromowanych.

AD023

FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, 
LAKIEROWANE

OPONY

CZAS DZIAŁANIA: 30 SEKUND

CZYSTA FELGA

Preparat do bieżącego czyszczenia felg i kołpaków samochodowych 
każdego rodzaju. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i osadów 
z klocków hamulcowych. Nie zawiera agresywnych substancji 
chemicznych. Produkt jest bezpieczny dla lakieru i opon samochodowych. 
Rekomendowany do codziennego mycia felg, kołpaków i opon w aucie.

Mycie i konserwacja kół samochodu

OPONY, FELGI 
I KOŁPAKI

KRWAWA FELGA®

FELGI ALUMINIOWE, CHROMOWANE, 
LAKIEROWANE

CZAS DZIAŁANIA: 2 MINUTY

USUWA RDZĘ I NALOTY

CHERRY: AD207

CLASSIC: AD024

Nowatorski i profesjonalny preparat do czyszczenia felg z uciążliwych 
zabrudzeń metalicznych, rdzy oraz pyłu z klocków hamulcowych. Jego 
nazwa pochodzi od czerwonego koloru jaki uzyskuje środek w kontakcie 
z brudem. Dzięki niemu łatwo zobaczyć, jak bardzo felga potrzebowała 
czyszczenia. Produkt ma konsystencję żelu i jest na tyle gęsty, by wolniej 
spływać i tym samym skuteczniej penetrować całą powierzchnię felgi. 
Preparat można stosować do czyszczenia zarówno felg aluminiowych, 
jak i chromowanych czy lakierowanych. Krwawa Felga posiada neutralne 
pH 7, dzięki czemu można ją również stosować na lakier.

Czyszczenie i pielęgnacja felg
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OPONY, FELGI 
I KOŁPAKI

Oferujemy także produkty do pie-
lęgnacji i zabezpieczania opon 
oraz zewnętrznych plastików. Pre-
parat OPONA PLASTIK w sprayu 
nadaje efektowny połysk i soczy-
stość koloru chroniąc przed przy-
wieraniem do niej brudu. Z kolei 
mleczko pozwala bardzo dogłęb-
nie odnowić strukturę gumy lub 
plastiku przywracając im elastycz-
ność i nadając długotrwały efekt 
hydrofobowy.

OPONA PLASTIK MLECZKO

SUPERHYDROFOBOWY

NEW LOOK EFFECT

UV PROTECTION

AD041

Innowacyjne nano mleczko do konserwacji opon i elementów 
plastikowych w samochodach. Dzięki nowoczesnej formule kwarcowej 
preparat wnika w powierzchnię gumy sprawiając, że opony wyglądają 
jak nowe i są odporne na pękanie i kruszenie się. Środek odnawia także 
wyblakłe plastiki tworząc na nich trwałą powłokę zabezpieczającą 
przed osadzaniem się brudu i promieniowaniem UV. Ponadto przywraca 
pierwotną czerń koloru i daje "efekt nowości".

Konserwacja opon
i plastików samochodowych

OPONA PLASTIK
SPRAY

AD025

Skuteczny, bardzo wydajny i wygodny w użyciu dressing do konserwacji 
opon i elementów plastikowych. Intensywnie nabłyszcza i zabezpiecza 
opony przed wpływem czynników atmosferycznych - błyskawiczny 
efekt "mokrej opony". Produkt świetnie uwydatnia kolor pielęgnowanej 
powierzchni i chroni przed ponownym osadzaniem się zabrudzeń, co 
ułatwia ich czyszczenie. Forma sprayu pozwala na stosowanie preparatu 
zarówno bezpośrednio na oponę, jak i za pośrednictwem aplikatora 
lub szmatki. Preparat może być nanoszony również na nie do końca 
wysuszone powierzchnie.

Nabłyszczanie i zabezpieczenie 
opon samochodowych

POŁYSK 
BEZ WYCIERANIA

NABŁYSZCZA, KONSERWUJE

DEEP BLACK FORMULA

UV PROTECTION
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Plamy oleju i podobne zabrudze-
nia z komory i plastikowych osłon 
silnika skutecznie zmyje środek 
CZYSTY SILNIK. Nowością jest MO-
TORPLAST, który skutecznie zabez-
pieczy wszystkie elementy znajdu-
jące się pod maską.

AD053

BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH
ELEMENTÓW

KONSERWUJE I ZABEZPIECZA

ODPORNY 
NA WYSOKIE TEMPERATURY 
DO 250°C

MOTORPLAST

Specjalistyczny preparat do zabezpieczania wszystkich zewnętrznych 
powierzchni komory silnika. Tworzy ochronną powłokę hydrofobową, 
nadaje efekt głębi koloru, poprawia wygląd plastikowych i metalowych 
elementów. Jest bezpieczny dla instalacji elektrycznych. Tworzy 
warstwę antystatyczną utrudniającą osadzanie się kurzu i brudu, a 
także ułatwiającą osuszanie. Może być stosowany na mokre i suche 
powierzchnie.

Konserwacja komory silnika

KOMORA 
SILNIKA

CZYSTY SILNIK
AD026

Skuteczny środek w formie aktywnej piany do czyszczenia i nabłyszczania 
elementów silnika samochodu. Preparat skutecznie rozpuszcza 
zanieczyszczenia ropopochodne i drogowe. Jest bezpieczny zarówno 
dla uszczelek, jak elementów metalowych. Może być stosowany także 
na inne metalowe części pojazdu. Zalecany do bieżącego mycia.

Bezpieczne czyszczenie komory silnika

CZYŚCI, KONSERWUJE, NABŁYSZCZA

BEZPIECZNY DLA SILNIKA
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BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH
ELEMENTÓW

CZYSTE
WNĘTRZE

Mamy w ofercie także zestaw pro-
duktów do wnętrza auta. Produkt 
CZYSTY KOKPIT usunie wraz z bru-
dem stare dressingi przywracając 
plastikom pierwotny stan, który 
będzie można na bieżąco utrwalać 
preparatem KOKPIT MAT z powło-
ką antystatyczną. 

CZYSTY KOKPIT
AD035

Wysokiej klasy preparat do gruntownego czyszczenia mocno 
zabrudzonych plastikowych elementów kokpitu. Z łatwością rozpuszcza 
zabrudzenia eksploatacyjne, usuwa ślady palców oraz tłuste osady, 
w tym również resztki środków konserwujących. Jest to środek bardzo 
delikatny dla czyszczonych powierzchni. Pozostawia po użyciu 
przyjemny zapach i zapewnia dodatkowy efekt antystatyczny.

Czyszczenie wnętrza samochodu

CZYŚCI SKUTECZNIE

PRZYJEMNY ZAPACH

KOKPIT MAT
VANILLA: AD049

Idealny środek do bieżącej pielęgnacji powierzchni z tworzyw 
sztucznych wewnątrz samochodu. Czyści lekkie zabrudzenia tworząc na 
powierzchni delikatną, matową warstwę antystatyczną zabezpieczającą 
przed ponownym osadzaniem się brudu. Produkt ożywia kolory bez 
nabłyszczania powierzchni dodając jej efektu satyny. Obecnie dostępny 
jest w 4 przyjemnych nutach zapachowych: Classic, Alure, Crazy 
Strawberry, Vanilla.  

Pielęgnacja wnętrza samochodu

ALURE: AD048

STRAWBERRY: AD050

CLASSIC: AD035

EFEKT SATYNY

PRZYJEMNY ZAPACH

ANTYSTATYCZNY
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Gotowy do użycia wodny preparat do impregnacji powierzchni 
tekstylnych, zamszowych, celulozowych. Tworzy na materiale elastyczną, 
niełamliwą, oddychającą ochroną powłokę hydrofobową.

Chroni przed pochłanianiem wilgoci i brudu

Usuwanie bieżących plam i zabru-
dzeń ze wszystkich powierzchni 
tekstylnych umożliwia środek TA-
PICERKA o przyjemnym zapachu. 
Czystą powierzchnię można zakon-
serwować nowym preparatem IM-
PREGNACJA TKANIN, który nie po-
woduje usztywnienia powierzchni.

POWIERZCHNIE
TEKSTYLNE

AD229

IMPREGNACJA
TKANIN

TAPICERKA
AD034

Niezwykle wydajny i bezpieczny dla wszystkich materiałów preparat do 
czyszczenia zabrudzonych powierzchni tekstylnych, takich jak siedzenia, 
tapicerki, dywany i podsufitki. Bardzo skutecznie wywabia i usuwa 
wszelkie plamy, czyści i odnawia materiał oraz pozostawia długotrwały, 
świeży i przyjemny zapach.

Mycie i konserwacja wnętrza samochodu

CZYŚCI I ODNAWIA

USUWA PLAMY

PRZYJEMNY ZAPACH

TRWAŁA OCHRONA TKANINY

BEZZAPACHOWY

ZACHOWUJE  
ELASTYCZNOŚĆ MATERIAŁU
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TAPICERKA
SKÓRZANA

Oferujemy pełen zestaw produk-
tów dedykowanych do pielęgnacji 
skór (naturalnych i syntetycznych): 
CZYSTA SKÓRA zapewnia głębokie 
czyszczenie i usuwanie najbardziej 
uporczywych zabrudzeń. Po takiej 
obróbce powłoka jest podatna na 
nadmierne wysychanie, dlatego 
należy ją zabezpieczyć mleczkiem 
SKÓRA IMPREGNACJA, które przy-
wróci jej miękkość. Do codziennego 
czyszczenia i konserwacji używaj 
SKÓRA PIELĘGNACJA.

SKÓRA NATURALNA,
SZTUCZNA

NEW LOOK EFFEKC

NEUTRALNY ZAPACH

SKÓRA IMPREGNACJA
AD039

SKÓRA PIELĘGNACJA

BEZ NABYSZCZANIA

SKÓRA NATURALNA,
SZTUCZNA

MYCIE I KONSERWACJA

AD038

CZYSTA SKÓRA

SKÓRA NATURALNA,
SZTUCZNA

SILNE DZIAŁANIE

BEZPIECZNE
DOCZYSZCZANIE

AD037

Mleczko do impregnacji czystych powierzchni skórzanych w samocho-
dzie. Dzięki wyjątkowej formule i kremowej konsystencji znakomicie wnika 
w powierzchnię skóry tworząc długotrwałą powłokę zabezpieczającą. 
Produkt przywraca naturalny kolor skóry i jej pierwotną elastyczność. 
Zapobiega jej pękaniu i wnikaniu brudu w mikropory. Ożywia jej 
barwę bez sztucznego efektu nabłyszczania. Nie zmienia przy tym ani 
jej struktury, ani koloru. Preparat jest bezpieczny zarówno dla skóry 
naturalnej jak i sztucznej.

Konserwacja skórzanej tapicerki samochodu

Preparat do bieżącej pielęgnacji tapicerki skórzanej w samochodzie. 
Przywraca naturalny kolor skóry i sprawia, że staje się ona bardziej 
elastyczna i odporna na pękanie. Zapewnia też bieżące czyszczenie 
lekko zabrudzonych powierzchni skórzanych, delikatnie je impregnując. 
Produkt bezpieczny zarówno do skóry naturalnej jak i sztucznej. 

Bieżąca konserwacja
skórzanej tapicerki samochodu

Zaawansowany preparat o wyjątkowej formule czyszczącej do 
silnie zabrudzonej tapicerki skórzanej w samochodzie. Sprawdza się 
w czyszczeniu skór naturalnych, ale nadaje się także do skór sztucznych. 
Jest bezpieczny i efektywny. Ma neutralny zapach. Zapewnia efekt 
antystatyczny. 

Czyszczenie tapicerki samochodu
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Zapach we wnętrzu samochodu 
w bardzo istotny sposób wpływa 
na odczuwanie przyjemności z  jaz-
dy. Oferujemy więc Klientom cały 
zestaw ZAPACHÓW SAMOCHODO-
WYCH.

ZAPACHY
SAMOCHODWE

ZAPACHY SAMOCHODOWE
NEW CAR: AD215

TOP SPEED: AD209

BACK SEAT: AD208

625HP: AD210

Perfumowane odświeżacze w atomizerze z dodatkiem olejków 
zapachowych. Na długo odświeżają powietrze, hamują powstawanie 
przykrych zapachów. Łatwe w aplikacji, nie pozostawiają plam. Obecnie 
dostępne w 5 nutach zapachowych.

Odświeżanie powietrza w samochodzie

NIE ZOSTAWIA ZACIEKÓW

PRZYJEMNY ZAPACH
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