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ATAS has just celebrated its 50th anniversary. These last years, knowing a progressive growing, 
the company achieved a primary position in the car care and industrial cleansing eld, thanks to 
high quality products that allowed to get a leader position on the national market and in several 
European countries.

ATAS is certicated ISO 9001:2000 by following specic procedures in its own productive pha-
ses and granting the quality of its own formula.

ATAS prerogatives are:

• its sale net based on sole agents who work on small areas by having a direct contact with 
the nal user; 

• the technical training of its internal staff and of the sale agents to improve the old ideas and 
develop the new ones. 

• the productive volume by using specic equipments and storing raw materials that allow 
the production and delivery – of great quantities, too - in a short time; 

• a precise will to operate well, without any mistake or spot, to achieve the main aim: the 
customer satisfaction.

Moreover, ATAS respects the environment both in the introduction and the composition of the 
product, by using raw materials in accordance with the current rules.

On the occasion of the introduction of this new catalogue, more complete in the range of 
products and updated in its design, ATAS really would like to thank everybody who everyday 
cooperate to its own life and trust in it by buying and using its goods.

ATAS letos slaví neuvěřitelných 50 roků své existence. V posledních letech díky své nepřetržité činnosti 
dosáhla vedoucího postavení v oblasti čistících prostředků pro auta a průmysl a to nejen na tuzemském 
italském trhu, ale i v dalších zemích Evropy. 

ATAS získal certifikaci ISO 9001:2000 pro vlastní a specifické postupy ve výrobních fázích, které zaručují 
konzistentní špičkovou kvalitu výsledných produktů.

Výhody ATASU jsou:

S Prodej formou přímých zástupců, kteří pracují na malých územích a mají přímý kontakt s koncovými 
uživateli

S Školení vlastních zaměstnanců a obchodních zástupců a seznamování s novinkami i inovacemi. 

S Optimalizace zásob i způsob skladování tak, aby při potřebě většího množství některého z produktů 
byla dodávka rychlá a bez prodlení.

S Vůle pracovat co nejlépe k dosažení jediného cíle. Spokojenosti zákazníka.

Kromě toho ATAS respektuje životní prostředí. a to jak ve výrobním procesu, tak i ve složení samotných 
produktů, které jsou v souladu s posledními předpisy.

 Při příležitosti uvedení tohoto nového katalogu ATAS děkuje všem svým zákazníkům a příznivcům za 
vloženou důvěru, kterou projevují kupováním a používáním jeho výrobků. 



VÝROBNÍ AREÁL
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PLAK COCKPIT SPRAY SE SILIKONEM STR. 6

PLAK MAT COCKPIT SPRAY MATNÝ EFEKT STR. 6

PLAK CAR COCKPIT SPRAY BEZ SILIKONU STR. 7

STIL COCKPIT SPRAY SE SILIKONEM STR. 8

PLAK 2 R LEŠTĚNKA NA VNITŘNÍ PLASTY STR. 8

FASCO OŠETŘENÍ VENKOVNÍCH PLASTŮ STR 7

PNEUBELL OŠETŘENÍ PNEUMATIK A GUM STR. 9

CROSS LEŠTÍCÍ VOSK VE SPREJI STR. 10

MAKY LEŠTÍCÍ OCHRANNÝ VOSK SE SILIKONEM STR 10

MAKY CAR LEŠTÍCÍ VOSK BEZ SILIKONU STR. 10

WAXY CREAM LEŠTÍCÍ KRÉM STR. 11

WAXY CREAM ABRASIVA LEŠTÍCÍ KRÉM S ABRASIVY STR. 11

WAXY CREAM PROTETTIVA LEŠTÍCÍ KRÉM STR 11

PENETRUS UVOLŇOVACÍ MAZACÍ SPRAY STR 12

SIGER SILIKONOVÝ TMEL ČERNÝ STR. 13

SIGER SILIKONOVÝ TMEL ČERVENÝ STR. 13

RENA ODSTRAŇOVAČ PROKLUZOVÁNÍ ŘEMENŮ STR. 12

MANTO COLOR BARVA NA NELAKOVANÉ VNĚJŠÍ PLASTY STR. 13

DEG ROZMRAZOVAČ SKEL STR 14

ROX OCHRANA SKEL PROTI MLŽENÍ STR. 14

ISOL OCHRANA ELEKTRICKÝCH KONTAKTŮ STR. 14

RHIGEN DIESEL ADITIV DO NAFTY STR. 15

DINC ADITIV DO BENZÍNU STR. 15

FAVORAC STARTOVACÍ SPRAY STR. 15

CANDIVETRO SPRAY PĚNOVÝ ČISTIČ SKEL STR. 16

CANDIVETRO STR. 16

CANDIVETRO -20 STR. 17

CANDIVETRO -60 STR 17

NETINS ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ HMYZU STR. 18

DETAP SUCHÁ PĚNA NA TEXTÍLIE STR. 19

VINET ČISTIČ VNITŘNÍCH PLASTŮ STR. 20

RINPEL ČISTIČ A KONZERVACE KŮŽE STR. 21

CLIM PĚNOVÁ DESINFEKCE KLIMATIZACÍ STR. 21

DMS 1508 ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ MOTORŮ STR. 22

SILFREN ČISTIČ A ODMAŠŤOVAČ BRZD A SPOJEK STR. 22

DANCOL PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ STR. 23

RESINOL ODSTRAŇOVAČ PRYSKYŘICE STR. 23

AUTORAD CHLADÍCÍ KAPALINA STR. 24

TECNOCLIM NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO RADIÁTORŮ STR 24

ECO NOGLAS EKO NEMRZNOUCÍ KAPALINA STR. 25

RIF UTĚSŇOVAČ CHLADÍCÍCH SOUSTAV STR 25

AUTOBELLA AUTOŠAMPON STR. 26

AUTOBELLA LAVAINCERA AUTOŠAMPON S VOSKEM STR. 27

FORCLEAN VODOU ŘEDITELNÝ ODMAŠŤOVAČ STR. 26

LUSIGEN DESINFEKČNÍ ČISTIČ STR. 27
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LACER ČISTIČ DISKŮ KOL - ZÁSADITÝ STR. 28

FORLEGA ČISTIČ DISKŮ KOL - KYSELÝ STR. 29

HYDROREP LEŠTÍCÍ VOSK ZA MOKRA STR. 28

ARIGEN ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHŮ STR. 29

DECABIT ODSTRAŇOVAČ ASFALTU A SAMOLEPEK. STR. 30

MARRIS PRÁŠKOVÝ ČISTIČ TEXTÍLIÍ STR. 30

GALAR LITIO VAZELÍNA VE SPREJI STR. 31

GALAR BISOLFURO DI MOLIBDENO STR. 31

SILING SILIKONOVÝ OLEJ STR. 32

CTN SPRAY NA ŘETĚZY STR. 32

VASENOR VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO STR. 33

LUBER MAZACÍ SPRAY NA ZBRANĚ STR. 33

OILBIKE MAZADLO NA BICYKLY STR. 34

SURE LEPENÍ PNEU VE SPREJI STR. 34

DLB MOTOŠAMPON STR. 34

DELM PĚNOVÁ DESINFEKCE PŘILEB STR. 35

PULIBIKE ČISTIČ BICYKLŮ A MOTOCYKLŮ STR. 35

BLOKAR DOT 3 BRZDOVÁ KAPALINA STR. 36

BLOKAR DOT 4 STR. 36

BLOKAR DOT 5 STR. 37

FLUIGRAF OCHRANA PODVOZKŮ S GRAFITEM STR. 38

FANTHY ZÁVĚSNÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU STR. 38

DEOPAR ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHŮ S PARFÉMEM STR. 38

KING FRESH OSVĚŽOVAČ VZDUCHU STR. 39

PERFUME OSVĚŽOVAČ VZDUCH VE SPREJI STR. 39

NIL TEKUTÉ MÝDLO STR. 40

CANDIGEL MYCÍ GEL NA RUCE STR. 40

CANDIMAN MYCÍ PASTA NA RUCE S ABRASIVY STR. 40

NIL F.E. TEKUTÉ MÝDLO STR. 41

UNIMAN CREAM MYCÍ KRÉM STR. 41

UNIMAN MYCÍ PASTA STR. 41

DIMER SUPERKONCENTOVANÝ ČISTIČ STR. 42

RIAL 2000 SUPERKONCENTROVANÝ ČISTIČ STR. 42

VINET BEZOPLACHOVÝ ČISTIČ STR. 42

PROTEO ALKALICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ’ STR. 43

DECO ČISTIČ PRO AUTOMYČKY STR. 43

FORCLEAN VENKOVNÍ PŘEDČIŠTĚNÍ STR. 43

CANDIVETRO ČISTIČ SKEL -20°C STR. 44

AUTORAD -40 KAPALINA DO CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ STR 44

DISTRIBUTORE FASHION CAR E PRODOTTI FASHION CAR STR. 45
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PLAK

SILICONE DASHBOARD POLISH 
          Since many years on the European market, synonym with 

constant and high quality to guarantee a long-lasting effect 
for many days. Cleans, polishes and protects dashboards 
and car interiors in plastic and wood. Antistatic and antidust, 
prevents the ageing of the treated surfaces. Provided in various 
and rened fragrances. Recommended to polish forniture and 
surfaces in rubber and marble.

Kód 005192 Spray 40X100ml   
Kód 005100 Spray 24x200ml     
Kód .005120 Spray 24x400ml    
Kód 005140 Spray 24x600ml  
Kód 005160 Spray 24x750ml

PLAK MAT 

POLISHES AND PROTECT
       Based on valuable substances, nourishes and renews plastic 

and car interiors without polishing (MAT effect). Antistatic, 
prevents dust and protects any surface from sun rays and 
ageing. Available in different fragrances.

Kód 005080 Spray 24x200ml  
Kód .005150 Spray 24x600ml

KRÁSNÝ VZHLED

Již po mnoho let synonymum vysoké kvality a dlouhodobé účinnosti 
na trhu Evropy.  Čistí, leští a chrání plasty na v interiérech vozidel a 
povrchy z lakovaného dřeva. Má antistatické vlastnosti a zabraňuje 
tvorbě nečistot a usedání prachu. Obsahuje UV filtr a je vyráběn s 
mnoha příjemnými parfémy. Doporučený i pro leštění gumových 
povrchů a mramoru.

Připravek na ošetření plastů s matovým efektem. Navrací původní 
vzhled a chrání před šednutím a stárnutím. Obsahuje antistatické 
složky chránící před špiněním a usedáním prachu. Má UV filtr a je 
dostupný v několika vůních.

OŠETŘENÍ PLASTŮ SE SILIKONEM

OŠETŘENÍ PLASTŮ S MATOVÝM EFEKTEM
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FASCO

BUMPER AND SPOILER REVIVING PRODUCT
           High quality product that brings bumpers, spoilers and rubber 

parts to their original brightness. 
Leaves a light protective water-repellent lm. Dries fast, does 
not oil and resists to several washing operations.

Kód. 001742  Spray 24x250ml  
Kód. 001740  Spray 24x600ml

PLAK CAR

SILICONE FREE DASHBOARD POLISH
             High quality professional product. Completely silicone free, 

does not insuence any painting operation. Recommended 
for car-body repaires. Guarantees a high performance and a 
perfect brightness. Prevents dust, water-repellent, long-lasting 
effect. Does not oil.

Kód. 005200  Spray 24x200 ml  
Kód. 005210  Spray 24x600 ml

OŠETŘENÍ PLASTŮ BEZ SILIKONU

Profesionální produkt vysoké kvality. Neobsahuje silikon a je bezpečný 
pro použití i v lakovnách. Doporučený pro kompletní ošetření plastů v 
interiérech i exteriérech vozidel. Zaručuje perfektní lesk a dlouhodobý 
efekt. Chrání před nečistotami a odpuzuje vlhkost a prach. Není 
mastný.

OŠETŘENÍ VNĚJŠÍCH PLASTŮ
Produkt špičkové kvality pro ošetření nelakovaných nárazníků, 
spojlerů, lišt a gumových dílů. Navrací původní barvu, přirozený lesk a 
vzhled. Zaručuje dlouhodobou ochranu a vodoodpudivý efekt. Není 
mastný a vydrží i několik mytí. Vhodný i na ošetření motorů.

7

KRÁSNÝ VZHLED



SPECIALITA’ PER L’AUTO8

STIL 

CAR INTERIORS POLISH
        Polishes, cleans and renews any kind of car plastic surface. 

Prevents dust and moisture. Also recommended to clean 
wooden and rubber surfaces. Available in different fragrances.

   
Kód. 006150   Spray 24x600 ml

PLAK 2 r 

LIQUID POLISH FOR PLASTIC PARTS 
           Thanks to the natural waxes it contains, renews and nourishes 

the treated surfaces in plastic, wood, rubber and marble. 
Antistatic, reduces the dust forming. Easy to be used, does not 
oil and can be easily spread by soft cloth. Ideal for the care and 
beauty of cars, motorcycles, houses, campers, etc.

Kód. 005221 Rozprašovač 24x750 ml

OŽIVENÍ A LEŠTĚNÍ

LEŠTĚNKA PRO INTERIÉRY

Leští, čistí a oživuje povrchy z plastických hmot a koženky. Chrání 
před usazováním nečistot a prachu. Je doporučený i pro ošetření 
lakovaného dřeva. Dostupný v příjemných vůních.

TEKUTÉ OŠETŘENÍ PLASTOVÝCH DÍLŮ

Díky obsahu přírodních vosků oživuje a leští ošetřené povrchy z 
plastů, dřeva, gumy a mramoru. Je antistatický a zabraňuje tvorbě 
nečistot. Je snadno použitelný a není mastný. Ideální pro krásný 
vzhled aut, motocyklů, domů, bytů, karavanů apod.
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PNEUBELL 

TYRE IMPROVER
      Based on polishing and emollient agents, is a real beauty 

treatment for tyres.
High protective, avoids any cracking, does not oil or stick. Its 
effect lasts for a few days.

Kód. 005252 Láhev 24x1000 ml      
Kód. 005251 Rozprašovač 24x750 ml

PNEUBELL

TYRE POLISH
     Tyre blacking double-action product, cleans and brings tyres 

to their original brightness. Protects tyres from ageing and 
crackings. Does not oil or stick. Spread evenly only on rubber. 

Kód. 005248   Spray 24x200 ml   
Kód .005249   Spray 24x400 ml

AKTIVNÍ PĚNA NA PNEUMATIKY

Aktivní pěna 2 v 1. Čistí a zároveň chrání gumové a pryžové díly. 
Obnovuje původní černou barvu a lesk a poskytuje ochranu před 
šednutím a praskáním. Přípravek není mastný.

OŽIVOVAČ  PNEUMATIK
Produkt se speciálním složením pro leštění a ochranu pneumatik s 
krásným efektem mokrého povrchu. Má vysoké ochranné účinky s 
dlouhodobou účinnosti. Není mastný.

OŽIVENÍ A LEŠTĚNÍ
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CROSS
 

. 

        Perfect combination of silicones, natural waxes and cleansing 
CAR POLISHING CREAM

substances that remove opacity fastly renewing any paint. By 
polishing, renews colours, resists to washing operations and 
protects from humidity and sun rays.

Kód. 000880 Spray 24x400 ml 

MAKY
TEKUTÁ LEŠTĚNKA

CAR POLISH 
    Rich in polishing and protective agents, renews any “blur” paint 

from ageing bringing to the original brightness. Repels humidity 
and dust, and protects their treated parts from oxidation. Also 
recommended for metals.

Kód 002600 Láhev 30x500 ml

MAKYCAR

BODYWORK CONCENTRATED POLISH
             Special mixture of waxes and silicones, highly concentrated, 

renews, polishes and protects any paint – both pastel and 
metallized – by removing smog, soot and abrasive paste 
residues. Professional product to be used both manually and by 
polishing machine.

Kód 002610 Láhev 24x1000 ml

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK

OŠETŘENÍ LAKU VE SPREJI
Špičková kombinace silikonu, přírodních vosků a čistících složek pro 
velmi rychlou obnovu lesku a původního vzhledu laku. Určen pro 
leštění, oživení barev, usnadnění mytí a ochranu před zbytky hmyzu a 
slunečním záření.

Bohatá na leštící a konzervační složky. Navrací původní odstín barvy, 
ztracený lesk a odstraňuje drobné vady. Chrání před ulpíváním zbytků 
hmyzu, nečistotami a chrání lak před zvětráváním a oxidací. Je 
doporučená i pro ošetření lakovaných i nelakovaných kovů.

KONCENTROVANÁ LEŠTĚNKA

Speciální směs vosku a silikonů ve vysoké koncentraci. Leští a chrání 
všechny typy laků. Pastelové i metalické. Odstraňuje smog, hologramy 
a stopy po broušení. Profesionální přípravek pro ruční i strojní použití.
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WAXY 2000
LEŠTÍCÍ KRÉM S ABRASIVY

ABRASIVE POLISHING CREAM
          Protective polishing paste, lightly abrasive, based on 

natural waxes and silicones. Removes any sign due to light 
scratchings and various spots. Brings to the original brightness. 
Recommended for both  pastel and metallized paints.

Kód 006915 Tuba 24x75 ml   
Kód 006920 Tuba 24x150 ml

WAXY 2000 

PROTECTIVE POLISHING CREAM
           New formula, rich in natural waxes and silicones, recommended 

for fast polishing treatments, guarantees a total protection 
from atmospheric agents. Renews from ageing metallized 
and pastel paints by removing spots of insects, asphalt and 
smog. Recommended for motorcycles, scooters, campers and 
camping trailers.

Kód  006905 Tuba 24x75 ml  
Kód. 006910 Tuba 24x150 ml 
   

WAXY CREAM

PROTECTIVE POLISHING CREAM 
           Very rich in waxes and silicones, removes oxidations and 

opacity from bodyworks of cars and motorcycles. Leaves a thin 
long-lasting protective lm that protects from acid rain, smog 
and sun rays. Guarantees a “bright” result.

Kód 006900 Dóza 24x250 ml

PRO PROFESIONÁLNÍ VÝSLEDEK

LEŠTÍCÍ OCHRANNÝ KRÉM
Velmi bohatý na vosky a silikony. Odstraňuje oxidaci z laků vozidel a 
motocyklů. Poskytuje dlouhodobou ochranu před kyselými dešti, 
smogem a slunečnímu záření. Zaručuje brilantní lesk.

LEŠTÍCÍ OCHRANNÝ KRÉM
Nové složení bohaté na přírodní vosky a silikony doporučené na 
rychlé vyleštění a ochranu. Zaručuje komplexní ochranu před 
povětrnostními vlivy. Z pastelových i metalízovaných laků odstraňuje 
zbytky hmyzu, asfalt a zažrané nečistoty. Doporučená pro auta, 
motocykly, skůtry i karavany.

Ochranný leštící krém, lehce brusný, na bázi přírodních vosků a 
silikonů. Odstraňuje jemné škrábance a lehké poškození laků. Vhodný 
na pastelové i metalízové laky.
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PENETRUS 

UNLOCKING UNSCREWING PRODUCT
UNLOCKS screws, bolts and inactive or rusty mechanical parts.
PENETRATES into encrusted mechanisms by leaving them 
smooth; removes frictions and creakings from žaps, locks, 
chains, by avoiding their locking even when freezing.
DEGREASES and cleans by melting any oily and greasy 
incrustation. ANTICORROSIVE and antirust even in presence 
of humidity, sea-water and saltness. Recommended to protect 
battery terminals, coils, coil ingnitions and electrical parts in 
general. WATER-REPELLENT as it repels water and  reactivates 
electrical contatcs. Does not change conductivity.

   
Köd 005003 Spray 40x100 ml  
Kód 005000 Spray 24x200 ml
Kód 005001 Spray 24x400 ml

RENA

ANTISLIPPING PRODUCT FOR BELTS
            Ensures a perfect traction development on belts in cloth, leather, 

rubber of any shape. Does not change elasticity; protects from 
dirt and dust. Apply on non-rigid and unwear parts.

   
Kód 005600 Spray 24x250 ml

SERVIS A ÚDRŽBA

ODBLOKOVACÍ MAZIVO

Uvolňovač zaseklých a zarezlých mechanických dílů.
Má vysokou vzlínavost a proniká hluboko do nepřístupných částí, kde 
rozpouští nečistoty, rez a zároveň promazává. Tím pomáhá uvolnit 
zaseklé a nehybné mechanismy. Vynikající pro zámky, lanovody i řetězy. 
Zabraňuje i zamrzání.
Rozpouští a čistí díly od zatuhlých olejů a mazacích tuků. Má atikorozní 
vlastnosti. Chrání před vlhkostí i solnými roztoky. Je vynikající i pro 
ochranu kontaktů akumulátorů, cívek, elektrických spojů a všeobecně 
pro elektroinstalaci. Odstraňuje vlhkost a obnovuje průchodnost proudu. 
Nezvyšuje elektrický odpor.

PROSTIKLUZOVÝ PŘÍPRAVEK NA ŘEMENY

Zajišťuje perfektní přilnavost látkových, kožených a pryžových 
hnacích řemenů. Nemění elasticidu, chrání před nečistotami a 
odstraňuje nepříjemné pískání. Aplikujte na neztuhlé a suché 
povrchy
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MANTO COLOR

 

SPOILER AND BUMPER PAINT 
Acrylic based, allows to make little retouches to spotted or 
discolored bumpers and spoilers. Available in black colour. 
Apply on clean and dry surfaces, by avoiding to touch the 
bodywork.

Kod 002642 Spray 24x200 ml

SIGER
 

ACETIC SILICONE SEALANT
Special paste to create or substitute any kind of gasket. Forms 
cold working the desired self-vulcanizing coating. Does not drain; 
usable vertically, resists to oils, solvents, water, glycols, greases 
at high and low temperatures (-70/+300°C). Recommended for 
the combination of engines, carters, oil pans, pumps, etc. Do 
not use for the combination of težon parts, polyethylene and 
moplen.

   
Kód 006100  Tuba.24x75 gr  (červená) 
Kód 006110  Tuba 24x75 gr  (černá)

SERVIS A ÚDRŽBA

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
Speciální pasta pro utěsnění dílů motorů a agregátů. Aplikuje se za 
studena. Po nanesení zvulkanizuje a vytvoří pružnou a nepropustnou 
vrstvu. Je použitelná i na svislých plochách a je odolná olejům, 
rozpouštědlům, vodě, nemrznoucím kapalinám a mazacím tukům. Má 
vysoký teplotní rozsah (-70/+300°C). Doporučená pro motory, 
převodovky, vodní pumpy, olejové čerpadla apod.. Není vhodná pro 
díly z teflonovým povlakem, z polyethylenu a moplenu. 

BARVA NA PLASTY

Barva na akrylové bázi určená k navrácení původního vzhledu velmi 
vybledlých plastových nárazníků, spojlerů, nebo lišt. Dostupná v černé 
barvě. Aplikujte na čisté a suché povrchy. 
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DEG

DE-ICING AGENT
      Immediate effect, removes ice from glasses, crystals, locks and 

avoids its forming. Does not cause any damage to gaskets. 
Does not eat into paints.

Kód 001100 Spray 24x200 ml   
Kód 001101 Spray 24x300 ml

ROX
 PŘÍPRAVEK PROTI MLŽENÍ SKEL

GLASS ANTIMIST PRODUC
       Based on special antistatic substances, avoids the condensation 

on glasses, crystals, shop windows, etc. by ensuring a long-
lasting and perfect visibility. Easy and rapid to be used, does not 
cause any damage to gaskets. Also recommended for helmet 
visors.

Kód 005760 Spray 24x200 ml

ISOL

ELECTRICAL PART PROTECTIVE PRODUCT 
               Applied on coils, coil ignitions, caps, plugs, repels humidity 

and brings back into use the electric conductivity. Protects the 
contacts from saltness, oxidations, acid and alkaline chemical 
agents. To be applied on clean surfaces.

Kód  002360 Spray 24x200 ml

SERVIS A ÚDRŽBA

ROZMRAZOVAČ
Rozmrazovač s rychlým efektem. Rozpouští led ze skel a zámků. Je 
bezpečný pro gumy. Nepoužívejte na laky.

Obsahuje speciální antistatické složky, které zabraňují kondenzaci 
vlhkosti na sklech, zrcadlech, výlohách a pod. Má dlouhodobý efekt a 
zaručuje perfektní viditelnost. Je snadno použitelný a nepoškozuje 
gumové těsnění. Je doporučený také pro ošetření přileb.

OCHRANA ELEKTROINSTALACE
Ochrana elektrických cívek, rozdělovačů, zapalovacích svíček a 
kontaktů akumulátorů. Chrání kontakty před solí, oxidací a kyselými i 
zásaditými chemikáliemi. Aplikujte na suché povrchy.



SPECIALITA’ PER L’AUTO 15

FAVORAC

IGNITION ACCELERATO
        In the cold season or after long-lasting stops, simplies the 

ignition of gasoline, diesel and gas engines. To be sprayed 
through the air lter directly onto the carburator little by little. 

Kód 001780 Spray 24x200 ml

DINC
PŘÍSADA DO BENZÍNU

GASOLINE ENGINE PERFORMANCE IMPROVER 
AND INjECTOR DETERGENT
Prevents and removes the sludge and incrustation forming in the injector 
system by arising the engine performances. Optimizes the consumptions 
by reducing the waste vapours. Cleans, lubricates and protects induction 
valves and combustion chambers. Does not cause any damage to mufers 
as does not contain metallic salts. Also recommended to maintain the 
carburators clean. Repeat the treatment any 1500 Km by pouring the 
product into the reservoir before the refueling.

Cod. 001291 Flac. n. 24x250 ml

RHIGEN DIESEL
 

ANTIFREEZING – DIESEL INJECTOR DETERGENT
Mixture of special cleansing and antifreezing polymers. Avoids the 
parafn solidication. Arises the performances of diesel engines, 
making the starting up easier in Winter to -20/25°C. Reduces the 
waste vapours; maintains the injection system clean; avoids the 
sludge forming. Optimizes the cetane number.

Kód 005638 Láhev 24x250  ml   
Kód 005639 Láhev 24x1000ml

ADITIVA

PŘÍSADA DO NAFTY

Směs speciálních čistících složek a nemrznoucích polymerů. Zabraňuje 
vylučování a tuhnutí parafínů za nízkých teplot a umožňuje provoz 
vozidla až do teplot -20/25°C. Redukuje vznik výparů, čistí palivovou 
soustavu a vstřikovače, zabraňuje tvorbě úsad. Optimizuje cetanové 
číslo.

Zabraňuje tvorbě usazenin ve vstřikovacích systémech a již vzniklé 
nečistoty odstraňuje. Čistí, domazává a chrání ventily. Optimizuje 
vstřikování paliva a zabraňuje klepání motorů. Nenarušuje těsnění a 
neuvolňuje částečky kovů vzniklé oxidací potrubí. Vhodná i pro 
systémy s karburátorem. Doporučeno použití každých 1500 Km před 
tankováním paliva.

STARTOVACÍ SPRAY

Umožňuje nastartování motorů při velmi nízkých teplotách, nebo po 
dlouhodobém stání. Vhodný pro benzínové, naftové i plynové systémy. 
Nastříkejte do sání vzduchu a startujte.
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CANDIVETRO

GLASS DETERGENT
       Active foam, practical and effective; cleans and degreases 

without leaving any halo by ensuring a perfect visibility. 
Recommended for car and home. Antidust.

   
Kód 000749 Spray 24x200 ml   
Kód 000750 Spray 24x400 ml

CANDIVETRO 4 STAGIONI
NEMRZNOUCÍ KAPALINA DO OSTŘIKOVAČŮ SKEL -20°

ANTIFREEZING DETERGENT – 20°
           Double action product, cleans by removing dirt, insect residues

and midges. In Winter, used pure in the specic windshield
reservoir, ensures a freeze protection to – 20°C.

   
Kód 000782-20 Láhev 24x1000 ml
Kód 000760-20 Láhev 48x250 ml

PRO LEPŠÍ VIDITELNOST.........

AKTIVNÍ PĚNA NA SKLA A ZRCADLA

Špičkový přípravek pro velmi rychlé čištění, odmašťování a leštění 
skel a zrcadel. Nezanechává čmouhy a halo efekty a zaručuje 
perfektní viditelnost. Doporučený pro vozidla i pro domácnost. 
Antistatický.

Celoroční kapalina do ostřikovačů skel. V létě velmi účinně odstraňuje mastnoty a 
zbytky hmyzu, v zimě zase solný povlak a nečistoty a to až do teploty – 20°C. 
Nepoškozuje stěrače, laky, plasty a pryžová těsnění. Bezpečná i pro plastová skla 
světlometů.
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CANDIVETRO -60
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel -60°

ANTIFREEZING DETERGENT -60°
           ANTIFREEZING to be used in the specic car windshield

reservoir. Avoids the ice forming to – 60°C. Removes smog,
grease and soil. Does not leave any halo.

   

 
Kód 000772 Láhev 24x1000 ml
Kód 000771 Láhev 48x250 ml

CANDIVETRO
ĆISTIČ SKEL A ZRCADEL

 GLASS DETERGENT FOR MIRRORS AND CR
              Glass detergent, pleasantly perfumed, removes smog, nicotine, 

grease, insects and midges. Does not leave any halo; highly 
evaporating. Recommended for laquered and enamelled 
surfaces and crystals.

   
Kód  000755 Rozprašovač 24x750 ml
Kód. 000780 Láhev 40x100 ml
Kód. 000781 Láhev 48x250 ml

Snadno použitelný čistič s příjemným parfémem, který rychle a 
účinně odstraňuje smog, dehet, tuky a zbytky hmyzu. Nezanechává 
čmouhy a halo efekty. Vhodný také pro lakované a keramické 
povrchy a zrcadla.

Vysoce koncentrovaná kapalina do ostřikovačů skel s ochranou 
proti zamrznutí až do -60° C. Odstraňuje smog, mastnoty a sůl. 
Nezanechává čmouhy a halo efekty.

PRO LEPŠÍ VIDITELNOST.........



SPECIALITA’ PER L’AUTO18

NETINS
ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ HMYZU

INSECT REMOVER 
      Effectively removes organic substances and residues due to 

midges or insects from glasses and bodyworks, without leaving 
any halo. Does not cause any damage to gaskets and plastic. 
Pleasantly perfumed.

Kód 002923  Rozprašovač 24x750 ml

NETINS
KONCENTROVANÝ ODSTRAŇOVAČ ZBYTKŮ HMYZU

CONCENTRATED INSECT REMOVER
             Fastly removes organic residues due to midges and insects from 

car windshields.  Does not leave any halo and eat into plastic or 
rubber. To be used in the specic car windshield reservoir mixed 
with glass detergent or water (the 250 ml bottle diluted into 6-8 
lts.; the 500 ml bottle into 12-15 lts.).

Kód. 002920  Láhev. 35x250 ml   
Kód 002921  Láhev  30x500 ml

PRO ČISTOTU BEZ HMYZU

Velmi účinně odstraňuje organické nečistoty ze skel a karosérie beze 
čmouh a halo efektů. Je zcela bezpečný pro laky, plasty a pryž. Je 
příjemně parfémovaný.

Rychle odstraňuje organické nečistoty a zbytky hmyzu ze skel. 
Nezanechává čmouhy a halo efekty a je bezpečný pro lakované, 
plastové a pryžové díly. Může být použitý ke zlepšení účinnosti 
kapaliny ostřikovačů skel smícháním se stávající kapalinou, nebo 
vytvořením nové směsi s vodou (250 ml produktu stačí na 6 - 8 litrů 
kapaliny, 500 ml na 12 - 15 litrů kapaliny.)
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DETAP
TEKUTÝ ČISTIČ ČALOUNĚNÍ

RUG AND MOQUETTE DETERGENT
         Special non-foaming detergent based on selected surfactants, 

specic for the cleansing of car fabric interiors and moquettes. 
Fastly and deeply removes dirt, renews colours and leaves a 
pleasant smell.

Kód 001202 Rozprašovač  24x750 ml

DETAP
PĚNOVÝ ČISTIČ ČALOUNĚNÍ

RUG AND MOQUETTE FOAM
      Special dry foam based on particular suspension action 

substances against dirt. Cleans and degreases by renewing 
colours. Leaves a pleasant smell. Recommended for car 
interiors, homes and ofces on fabrics and moquettes.

Kód 001200 Spray 24x400 ml

Speciální suchá pěna na čištění textílií, čalounění a koberců. Proniká do 
hloubky vláken, uvolňuje nečistoty, které pak vynáší na povrch. Čistí, 
odmašťuje a oživuje barvy. Odstraňuje nepříjemné zápachy a 
zanechává vůni svěžesti. Vhodná pro použití ve vozidlech, kancelářích 
i bytech, či domech.

Speciální nepěnivý čistič na bázi vybraných povrchově aktivních látek. 
Určený k hloubkovému čištění textílií, koberců a čalounění. Rychle a 
velmi účinně rozpouští mastnoty a nečistoty, oživuje barvy a 
zanechává příjemnou vůni.

OBKLOPTE SE ČISTOTOU



SPECIALITA’ PER L’AUTO20

VINET

MULTIPURPOSE FOAM
        High quality detergent, fastly effective, safely cleans and 

degreases any painted surface in plastic, wood, glass and metal. 
Recommended for cars, boats, campers, homes, ofces.

Kód 006712 Spray 24x400 ml

VINET

MULTIPURPOSE DETERGENT
          Active liquid, high cleansing power, recommended for car, 

camper and roulottes interiors in plastic and imitation leather, 
and to clean mechanical parts, window shades, garden 
forniture, tools and surfaces in linoleum, enamelled or laquered. 
Degreases, hygienizes, renews colours without leaving any 
residue. No rinse.

Kód 006681 Láhev 24x750 ml

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

AKTIVNÍ PĚNA NA TVRDÉ POVRCHY

Špičkový čistič s velmi rychlou účinností pro bezpečné čištění a 
odmašťování lakovaných povrchů, plastů, dřeva, skla, nebo kovů. 
Doporučený pro auta, karavany, lodě, domácnost i kancelář.

BEZOPLACHOVÝ ČISTIČ
Aktivní kapalina s vysokou čistící sílou doporučená pro rychlé čištění 
plastů a koženky v interiérech vozidel, karavanů a obytných přívěsů. 
Vhodná pro čištění mechanických částí, rolet, zahradního nábytku, 
nářadí, linolea, smaltu, nebo lakovaných povrchů. Odmašťuje, 
desinfikuje, oživuje barvy, odstraňuje dehet a saze a to beze zbytků. 
Nevyžaduje oplach.
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RINPEL

SKIN POLISHING DETERGENT 
           Active neutral foam based on prized substances, cleans natural 

and synthetic skin, renews colours and gives softness. Avoids 
crackings, prevents dust. Valid for cars and homes.

Kód. 005700 Spray 24x400 ml 

CLIM 
PĚNOVÝ ČISTIČ KLIMATIZACÍ

HYGIENIZING DETERGENT FOR 
AIR CONDITIONING SYSTEM

                                                    Thanks to a high watering and inhibiting foam, completely 
cleans and hygienizes pipes and other components of the air 
conditioning system of any means of transport, homes, ofces 
by exhaling a hygienically clean air, odour free. To achieve 
great performances, carefully follow the instructions on the 
container.

Kód 000862 Spray 24x400 ml

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

Díky vysoké smáčivosti a vzlínavosti kompletně čistí a desinfikuje 
potrubí a další díly systémů klimatizací v automobilech, kancelářích i 
průmyslové výrobě. Zabezpečuje čistý vzduch bez zápachů. Pro 
dosažení maximálního účinku postupujte podle návodu k použití.

PĚNOVÉ OŠETŘENÍ PRAVÉ KŮŽE
Aktivní pěna s neutrálním pH na bázi ušlechtilých složek určená pro 
čištění a konzervaci pravé i syntetické kůže. Oživuje barvy a 
zanechává vláčný měkký povrch. Chrání před praskáním a špiněním. 
Vhodná pro auta i domácnost.
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DMS 1508

MECHANICAL PART DEGREASER
            Rich in emulsiers, easily melts incrustations of grease, dirt and 

oil residues, leaving surfaces clean and bright. Does not eat into 
metals. Protect or fastly wash enamelled surfaces, plastic and 
rubber parts. Recommended for the cleansing of engines and 
mechanical parts in general.

   
Kód 001430 Spray 24x400 ml

SILFREN

BRAKE CLEANER
       Rapidly removes – thanks to its special long-jet supplier – oil 

incrustations, dirt, brake fluid, pad powder, tar and oxidations 
from any kind of braking system, without dismantling it. Rapidly 
dries; does not leave any residue and can also be used to clean 
clutch system.

   
Kód 006090 Spray 24x400 ml

PRO DÍLNU

ODMAŠŤOVAČ MECHANICKÝCH ČÁSTÍ
Bohatý na emulganty, snadno rozpouštějící nánosy tuk, olejů a 
nečistit. Zanechává čistý a lesklý povrch a není agresivní. Je snadno 
oplachovatelný a bezpečný i pro lakované, smaltované, plastové a 
pryžové povrchy. Doporučen pro čištění motorů, agregátů a strojního 
vybavení.

ČISTIČ BRZD
Bleskově odstraňuje mastnoty, nečistoty, brzdovou kapalinu, brzdový 
prach, asfalt a oxidaci z brzdových systémů. Velmi rychle se odpařuje 
a zanechává odmaštěný, suchý a čistý povrch. Je vhodný i na díly 
spojek.
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RESINOL

RESIN REMOVER
      Car care specialty, rapidly removes resin residues due to pines 

and conifers from glasses and paints. Does not cause any 
damage to the treated parts. Recommended for roulottes, 
campers and camping trailers.

Kód.005620  Spray 24x250 ml

DANCOL

INDUSTRIAL CLEANER
        Solvent based product, rapidly melts greasy and oily residues 

- even encrusted - from metallic surfaces and general 
equipments. Also removes glue, wax, silicone, rubber, ink, 
undried paint residues. Also recommended to remove stickers 
and adhesives.

   
Kód 001010 Spray 24x400ml

PRO DÍLNY

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

Produkt na bázi rozpouštědel určený k rychlému odstranění mazacích 
tuků a zbytků olejů a to i v silných vrstvách. Také odstraňuje lepidla, 
vosky, silikon, těsnění, inkoust a nezaschlé barvy. Je také vynikající k 
odstraňování samolepek a zbytků lepidel. 

ODSTRAŇOVAČ PRYSKYŘICE
Speciální přípravek určený k rychlému a snadnému odstranění 
pryskyřice ze skel a laků vozidel. Je bezpečný v použití a 
nepoškozuje povrchy. Doporučený také na karavany, obytné přívěsy a 
kempingové vybavení.
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AUTORAD

LIQUID FOR SEALED CIRCUITS
           High quality product based on monoethylenic glycol. Antifreezing, 

antievaporating; does not produce any foam and avoids the 
incrustation forming. Does not contain any amine and nitrite to 
better respect the environment. Perfectly compatible with any 
kind of material of the cooling system. Usable in any season.

TECNOCLIM 
NEMRZNOUCÍ CHLADÍCÍ KAPALINA

RADIATOR ANTIFREEZING FLUID
        Based on monoethylenic glycol with special corrosion inhibitors, 

offers a high protection to the cooling system, in particular to the 
aluminium parts. Antievaporating, does not produce any foam; 
prevents incrustations; diluted at 50% vol. protects to – 38°C. 
Can be red, green and yellow coloured.

   
Kod 006300 Láhev 24x1000 ml

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

  
Kód 000301 Láhev 24x1000 ml -10 
Kód 000321 Láhev 24x1000 ml -20
Kód 000341 Láhev 24x1000 ml -40
Kód 000361 Láhev 24x1000 ml PURO

KAPALINA DO CHLAÍCÍCH SOUSTAV
Přípravek nejvyšší kvality na bázi monoethylenglykolu určený jako 
celoroční náplň chladících soustav motorových vozidel. Chrání před 
mrazem, odpařováním, pěněním a tvorbou vodního kamene. 
Neobsahuje aminy a nitráty nebezpečné pro životní prostředí. Je zcela 
bezpečný pro všechny běžně používané materiály v chladící soustavě. 

Na bázi monoethylenglykolu se speciálními inhibitory koroze pro 
zajištění vysoké ochrany chladícího systému s hliníkovými díly. Má 
nízkou odpařivost, nepění a chrání před tvorbou usazenin. Při 50% 
naředění s vodou chrání až do   – 38°C
Dostupná v červené, zelené a žluté barvě.
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RIF

  RADIATOR AND MONOBLOC LEAK STOPPED
          Liquid compatible with antifreezing agents, prevents 

incrustations, does not cause any damage to sleeves. High 
sealing power, protects radiators and monoblocs from internal 
and external cracks. Recommended for cars, motorcycles 
and industrial vehicles. Dose for radiators 15 lt. capacity or 
monoblocs 5 lt. capacity.

   
Kód 005680 Láhev 20x250 ml

NOGLAS ECO

ECOLOGIC PERMANENT ANTIFREEZING AGENT 
Liquid for sealed circuits, highly degradable, based on propylenic 
glycol. Lowers the freezing point to – 40°C. 
Does not evaporate. Does not provoke any incrustation and eat 
into rubber and metal. To be used in any season. Recommended 
for cars and industrial plants. Does not need any danger 
symbol.

   
Kód 003000 Láhev 24x1000 ml

NEMRZNOUCÍ KAPALINY

EKOLOGICKÁ CHLADÍCÍ KAPALINA
Kapalina pro uzavřené chladící okruhy. Má vysokou biologickou 
odbouratelnost a je na bázi propylenglykolu. Chrání až do teploty – 
40°C.
Neodpařuje se, není agresivní vůči kovovým dílům a těsněním. Může 
být použita celoročně. Vhodná pro i pro průmyslové chladící okruhy. 
Nevyžaduje bezpečnostní označení. 

UTĚSŇOVAČ CHLADÍCÍCH SYSTÉMŮ

Tekutý utěsňovač kompatibilní se všemi chladícími kapalinami. 
Nevytváří usazeniny a nepoškozuje díly chladícího systému. Má 
vysokou utěsňovací sílu a chrání chladiče, bloky motorů a díly chladící 
soustavy před vnitřní i vnější netěsností. Doporučen pro auta, 
motocykly a průmyslovou techniku. Balení vystačí na 15 ltr chladící 
kapaliny. V případě utěsnění bloků motorů vysatčí na 5 ltr kapaliny.
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AUTOBELLA
 

CAR SHAMPOO
     Foaming product, highly concentrated, neutral pH. Cleans and 

degreases, without leaving any residue, any kind of paint giving 
them a special brightness. Easily rinsable, resists to hard water.

   
Kód 000162 Láhev 24x1000 ml   
Kód 000160 Láhev 30x500 ml
Kód 000161 Láhev 24x1000 ml

FORCLEAN 

MECHANICAL PART DEGREASER
            Watery scentless detergent, removes greasy and oily dirt by 

leaving surfaces clean, bright, without any halo. Does not eat 
into plastic, rubber, chrome plating surfaces. Does not stain.

   
Kód 001821 Rozprašovač 24x750 ml

ČIŠTĚNÍ

Vysoce pěnivý a koncentrovaný (1:200) s neutrálním pH. Čistí a 
odmašťuje, nezanechává kapky a zbytky a vytváří povrch se zářivým 
leskem. Rychle rozpustný ve vodě a použitelný i s tvrdou vodou.

ĆISTIČ MECHANICKÝCH ČÁSTÍ
Vodou ředitelný odmašťovač. Odstraňuje mastnoty, tuky a zbytky olejů 
a zanechává zářivě čistou a lesklou plochu bez nežádoucích optických 
efektů. Nepoškozuje plasty, pryž, ani pochromované povrchy. 
Nezanechává skvrny a kapky.

  AUTOŠAMPON
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AUTOBELLA L.I.C.
 SAMOLEŠTÍCÍ AUTOŠAMPON

SELF-DRYING SHAMPOO
        Manual detergent, effective on greasy and oily dirt or on insect 

residues. Delicate on paints, rapidly rinsable, draining effect, 
simplies the drying up operations. Leaves the surfaces clean 
and protect.

   
Kód 000251 Láhev 24x1000 ml   
Kód 000252 Láhev. 30x500 ml

ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

LUSIGEN 
DESINFEKCE PRO KLIMATIZACE A MÍSTNOSTI

SYSTEMS AND ROOMS
                                                                      LUSIGEN was born to sanitize any kind of place, even medical 

and scholastic. Recommended to treat air conditioning systems 
of cars, ofces, caravans. Formulated to remove bad smell on 
cars, kitchens, toilets, etc.
To be used by spraying onto surfaces little by little, without 
exceeding.

   
Kód 002480  Spray 24x300ml 

Vysoce koncentrovaný autošampon (1:100) s obsahem přírodních 
vosků. Odstraňuje mastnoty, nánosy špíny a zbytky hmyzu. Oživuje 
barvy a zanechává vysoce lesklou a čistou plochu. Usnadňuje další 
mytí a poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy. Je pH neutrální.

HYGIENIZER FOR AIR CONDITIONING 

LUSIGEN byl vyvinut pro desinfekci mnoha míst. Speciálně pro 
zdravotnická zařízení a školy. Je doporučený i pro ošetření klimatizací 
vozidel, karavanů a kanceláří. Je velmi účinný i pro odstraňování 
zápachu z interiérů vozidel, kuchyní, toalet apod.
Použijte nastříkáním na zdroj zápachu.
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LACER

Alkaline product, contains particular surfactants able to 
effectively and rapidly remove oily residues, oxide and brake 
powder. Usable on any kind of car rim, even painted. For 
motorcycles and scooters, use Pulibike. 

   
Kód 002400 Láhev 24x750 ml

HYDROREP

POLISHING AND DRYING AGENT 
Fast and effective, ensures perfect results on any kind of paint. 
Triple action, speeds up the car drying operation, polishes 
paints by protecting from weather agents. Used on dry paint, 
improves the result.     

   
Cod. 002180 Flac. n. 24x750 ml

PRO KRÁSNÝ VZHLED

WASHER RIM

ČISTIČ DISKŮ KOL A PNEUMATIK 

Alkalický přípravek s obsahem smáčedel a rozpouštědel  pro rychlé a 
vysoce účinné odstranění brzdového prachu, mastnot a oxidace z 
disků kol. Velmi účinný i na čištění pneumatik. Pro motocykly a skůtry 
použijte PULIBIKE

SUŠÍCÍ A LEŠTÍCÍ VOSK
Přípravek 3 v 1. Rychlý a vysoce efektivní. V jedné aplikaci odstraňuje 
vodu, leští a chrání karosérii před povětrnostními vlivy. Používá se na 
mokrý povrch hned po umytí. Zanechává vysoký lesk beze zbytků a 
zaschlých kapek.
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ARIGEN 

ODOUR NEUTRALIZER
        Removes bad odours due to animals, smoke, mold, fried smell, 

sweat, etc. by leaving a pleasant perfume. Recommended for 
cars, toilets and any other room. Do not use on suede, skin, fur. 
Make a compatibility test before use it.   

   
Kód 000400 Rozprašovač 24x750 ml

FORLEGA

ALLOY RIM DETERGENT
        Highly effective on oxide and brake pad powder. Do not brush. 

Leaves surfaces bright. Recommended for chrome-plated, 
nickel-plated and aluminium parts. Acid based product. 
Contains corrosion inhibitors. Avoid to use it on special or 
painted rims of cars, motorcycles and scooters and on plastic 
rim covers.

   
Kód 001891 Rzprašovač 24x750 ml

PRO KRÁSNÝ VZHLED

ČISTIČ DISKŮ KOL

Vysoce účinný v odstraňování oxidace a brzdového prachu. 
Nevyžaduje použití kartáče. Zanechává vysoký lesk. Vynikající i pro 
chromované a niklované povrchy a hliníkové díly. Je na bázi kyselin a 
obsahuje inhibitory koroze. Vhodný na speciální, nebo lakované disky 
automobilů, motocyklů a skútrů a také na plastové kryty kol.

ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHŮ

Odstraňuje nepříjemné zápachy jako jsou zvířecí pachy, kouř, plísně, 
přepálený tuk, pot a pod. Zanechává příjemnou vůni. Je doporučený 
pro interiéry motorových vozidel, toalety a další vnitřní prostory. 
Nepoužívejte na semiš, pravou kůži a kožešiny. Před použitím 
vyzkoušejte na malém nenápadném místě kompatibilitu.
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DECABIT

TAR REMOVER
     Rapidly and safely removes bitumen and tar residues from painted 

and plastic parts. Does not leave any residue. Recommended to 
melt glue and adhesive.

   
Kód 001020 Spray 24X250 ml

MARRIS
 SUCHÝ ČISTIČ ČALOUNĚNÍ

DRY-CLEAN SPOT REMOVER
         Removes - without leaving any halo – oily and greasy spots from 

seat covers and fabrics in general, apart the rainproof ones. 
Does not contain any chlorinated solvent.

   
Kód 002660 Spray 24x200 ml

SPECIALITY

ODSTRAŇOVAČ ASFALTU
Rychlý a bezpečný odstraňovač asfaltových skvrn z lakovaných a 
plastových povrchů. Nezanechává zbytky a čmouhy. Vynikající i pro 
odstraňování lepidel a lepu po samolepkách.

Odstraňuje beze zbytku a skvrn mastnoty ze sedaček a čalounění a 
zároveň impregnuje. Neobsahuje složky chlóru.
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GALAR

MOLYBDENUM DISULFIDE SPRAY GREASE
High lubricating power, antioxidant product, recommended for 
mechanical parts subjected to heavy working loads. Does not strain. 
Non-rinsable. Resists to time and to chemical or atmospherical 
agents; remains unaltered in a temperature gap from – 20°C to + 
700°C. Recommended for rolling and piston bearings, carriages of 
painting plants, couplings, oven chains, etc.

   

Kód 002086  Spray 24x400 ml

GALAR
 

LITHIUM SPRAY GREASE
        Based on lithium salts, protects, sticks and seals even if applied 

on particularly stressed parts. Does not crack. Non-rinsable. 
Does not harden, and is a perfect anti-oxidating product. 
Recommended for bearings, threads, blocks, chains, machine 
tool, agricultural and road vehicles, for any moving bodies or 
parts subjected to usage and frictions, for the nautical e ld - 
as it forms a viscous layer that protects the treated parts from 
water, saltness ans weather agents. Maintains unaltered its own 
features in a wide temperature gap.

   
Kód 002080 Spray 24x200 ml   
Kód 002081 Spray 24x400 ml

MAZIVA

Lithiová vazelína ve spreji

Vazelína na bázi solí lithia. Chrání a utěsňuje zejména velmi namáhané 
pohyblivé části. Zabraňuje poškození. Odolává oplachu. Netvrdne a je 
perfektní ochrana proti oxidaci a korozi. Doporučení pro ložiska, 
bovdeny, řetězy, mechanické nářadí, zemědělskou a silniční techniku, 
ochranu před mechanickým poškozením vlivem tření, lodě apod. Při 
aplikaci je tekutá, proniká do těžko přístupných částí, kde tuhne. 
Chrání před vhkostí, solnými roztoky a atmosférickými vlivy. Neměmní 
svoje vlastnosti ani při teplotních změnách vysokého rozsahu. 

MAZACÍ TUK NA BÁZI MOS2 VE SPREJI
Špičkové mazací vlastnosti a ochrana vůči oxidaci. Doporučený pro 
vysoce namáhané mechanické části. Netuhne a je odolný vůči 
oplachu. Nemění své vlastnosti působením chemických a 
povětrnostních vlivů a zaručuje ochranu v teplotním rozsahu od – 
20°C do +7 00°C. Doporučený pro válečková a jehličková ložiska, 

vozíky ve vypalovacích pecích, spojky, řetězy pecí apod. 
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CTN 

ANTIDROPPING LUBRICANT
         Special high viscosity product, removes incrustations of dirt, 

reduces frictions and squeaks. Ejects humidity; stable at high 
and low temperatures. Recommended for the maintenance and 
lubrication of chains, gears, rolls, and for motocycles, scooters, 
bicycles and do-it-yourself operations.

   
Kód 000900  Spray 24x200ml  
Kód 000901  Spray 24x400ml

SILING

SILICONE LUBRICANT
        New product, containing a high quantity of special silicones, 

that lubricates – without greasing – by removing frictions and 
squeaks. Protects by inhibiting the oxidation forming; resets 
the electrical conductivity by repelling humidity and water, 
too. Polishes, nourishes and renews rubber and plastic parts; 
antistatic. Waterproong effect.

   
Kód 006095 Spray 24x250 ml

MAZIVA

MAZACÍ SPRAY NA ŘETĚZY

Speciální přípravek s vysokou viskozitou odstraňující opotřebení 
vzniklé nečistotami, snižující tření a zamezující skřípání. Odstraňuje 
vlhkost a je stabilní při nízkých i vysokých teplotách. Doporučený pro 
ošetření a mazání řetězů, ložisek, válců a pro motocykly, skútry, jízdní 
kola i pro mnoho dalších aplikací. 

SILIKONOVÝ OLEJ
Nový přípravek s obsahem speciálních silikonů nejvyšší kvality pro 
mazání bez použití mazacích tuků. Odstraňuje opotřebení a vrzání. 
Omezuje vznik oxidace a obnovuje vodivost elektroinstalace. Také 
odpuzuje nečistoty a vodu. Leští, vyživuje a oživuje gumové a 
plastové díly. Je antistatický a má vodoodpudivý efekt.
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VASENOR
Mazací olej ve spreji

Highly pure, is recommended to lubricate and protect from 
weather and chemical agents. Removes frictions and squeaks, 
has a great polishing power. Water-repellent. Recommended for 
cars, do-it-yourself operations.

   
Kód 006670   Spray 24x400ml

LUBER

PROTECTIVE LUBRICANT  
         Product for the maintenance of light weapons. Thanks to its 

double action, cleans, lubricates and polishes by inhibiting 
the corrosion due to gun powder and repeated contacts with 
hands. Also recommended for different aims in cars, homes, 
do-it-yourself operations.

   
Kód 002420  Spray 24x200 ml

MAZIVA

OCHRANNÉ MAZIVO

Přípravek pro ošetření lehkých zbraní. Díky svému složení v jedné 
aplikaci čistí, maže a leští povrchy napadené korozí vlivem působení 
zbytky střelného prachu a opakovanému kontaktu s pokožkou. Je 
rovněž vhodný pro různé využití v dílnách, domech, vozidlech atd.

VASELINE TECHNICAL OIL

Vysoce ryzí a doporučený pro mazání a ochranu před chemikáliemi 
a povětrnostními vlivy. Odstraňuje tření a vrzání a má velkou leštící 
sílu. Je vodoodpudivý. Doporučený pro auta a mnoho dalších využití.



SPECIALITA’ PER L’AUTO34

OILBIKE

LUBRICANT FOR MOTORCYCLES AND BICYKLES 
High quality product: lubricates, protects and removes frictions 
from chains, cogs and change gears. Resists to water, saltness 
and strong thermic range. Recommended for the cycle e ld, 
even competitive, motorcycles and scooters.  

Kód 004000   Spray 24x200ml

SURE

PUMPS AND REPAIR
      Rapid and effective, solves any accident due to unpredictable 

puncturings.Usable on any kind of car and motorcycle tyres. Do 
not dismantle the wheels. In case of big holes, avoid to use it. 
Before applying it, remove the possible cause of the damage.
The version 100 ml, specic for bicycles and mountain bikes, 
has got its own valve adapter.

  
Kód 006211 Spray 24x100 ml 
Kód 006210 Spray 24x300 ml

DLB

BICYCLE, MOTORCYCLE AND SCOOTER SHAMPOO
                Special neutral foaming detergent recommended for the care 

and maintenance of racing bicycles, mountain bikes, scooters 
and motorcycle fairings. Completely removes dirt, even greasy, 
by respecting paints, plastics, rubbers, light alloys, aluminium 
and chromium-plated surfaces. Water soluble product that can 
be used manually by sponging.

Kód .001318  Láhev 30x500ml

MAZIVA

MAZIVO PRO JÍZDNÍ KOLA A MOTOCYKLY 
Špičkové mazivo pro ochranu a odstranění tření z řetězů, čepů a 
přehazovaček. Odolné vodě, solím a rychlým teplotním změnám. 
Doporučené pro jízdní kola, motocykly a skútry.

LEPENÍ PNEUMATIK VE SPREJI
Rychlý a účinný přípravek pro zalepení a nahuštění pneumatiky v 
jedné aplikaci. Umožňuje dojezd při defektu a je vhodný pro všechny 
typy automobilových a motocyklových pneumatik. Pro nejlepší efekt 
postupujte podle návodu k použití. Před aplikací odstraňte předmět 
způsobující defekt. Verze ve 100 ml balení je určená pro jízdní kola.

ŠAMPON PRO JÍZDNÍ KOLA A MOTOCYKLY
Speciální pH neutrální pěnivý čistič vyvinutý pro ošetření a čištění 
silničních a horských kol, motocyklů a skútrů. Kompletně odstraňuje 
nečistoty, mastnoty z lakovaných dílů, pneumatik, kol, hliníku, plastů i 
chromovaných povrchů. Je rychle rozpustný ve vodě a vhodný pro 
ruční mytí za pomoci mycí houby
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PULIBIK E     PRONTO USO

BICYCLE AND MOTORCYCLE DEGREASER A
rapidly and safely removes dirt, even greasy, from frames, 
chains, hubs, fairings and mechanical parts of bicycles, 
motorcycles and scooters. Brings surfaces to their original 
brightness.

Kód. 005420 Rozprašovač 20X750 ml

PULIBIK E     CONCENTRATO

. 

 BICYCLE AND MOTORCYCLE CONCENTRATED 

Foaming detergent, lightly alkaline, specic to remove sludge, oil 
and grease, even encrusted, from chains, hubs, cogs, chassis, 
engine block and mechanical parts of bicycles, scooters and 
motorcycles in general. Concentrated, can be used diluted into 
water to 20%.

Kód 005421 Láhev 24X1000 ml

DELM

HELMET DETERGENT 
        Easily removes smog, soot, midges by leaving surfaces clean 

and bright. Used on the internal part of the visor, has got an 
effective antimist action. Hygienizing effect on the internal pad.

Kód 001120 Spray 24x250 ml

PRO JÍZDNÍ KOLA A MOTOCYKLY

ČISTIČ PŘILEB
Snadno odstraňuje smog, nečistoty a hmyz z povrchu přileb a 
zanechává povrch čistý a lesklý. Vhodný i pro použití na vnitřní stranu 
hledí, kde zabraňuje mlžení. Má desinfekční efekt při použití na 
polstrování.

KONCENTROVANÝ ODMAŠŤOVAČ 
PRO JÍZDNÍ KOLA A MOTOCYKLY

DEGREASER

Pěnivý čistič s mírně alkalickým pH určený pro odstranění mastnot, 
nečistot z řetězů, kol, čepů. rámů, bloků motorů a dalších 
mechanických částí jízdních kol, motocyklů a skútrů. Použijte 20% 
roztok.

ODMAŠŤOVAČ PRO JÍZDNÍ KOLA 
A MOTOCYKLY
Rychle a bezpečně odstraňuje nečistoty a mastnoty z řetězů, kol, 
čepů. rámů, bloků motorů a dalších mechanických částí jízdních kol, 
motocyklů a skútrů. Zanechává zářivě čistoý a lesklý povrch s 
původním vzhledem.
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BLOKAR
      LIQUIDO PER FRENI DOT 3

Di elevata qualità, assicura sempre una frenata sicura e 
scorrevole a qualsiasi temperatura. Non altera gomme o metalli. 
Indicato per freni a disco e tamburo. Punto di ebollizione 240°C, 
dopo umidicazione 148°C.  Punto di congelamento -45°C
Conforme alle norme SAFETY STANDARD 116 DOT 3 e SAE J 1703

BRAKE FLUID DOT 3
      High quality product, ensures a safe braking at any temperature. 

Does not cause any damage to rubber and metal. Recommended 
for disc and drum brakes. Boiling point: 240°C; after wetting: 
148°C. Freezing point: - 45°C.
In accordance with SAFETY STANDARD 116 DOT 3 and SAE J 1703 
rules.

   
Cod. 000500 Flac. n. 35x250 ml   
Cod. 000502 Flac. n. 24x1000 ml

BLOKAR SPECIAL

BRAKE FLUID  DOT 4
Specic for high-powered cars, and when the braking system 
is subjected to heavy working burden. Does not change 
rubber or metal parts. Stable at high and low temperatures. 
Recommended for disc and drum brakes, and ABS systems.
Boiling point: 265°C; after wetting: 165°C. 
Freezing point: - 50°C.
In accordance with SAFETY STANDARD DOT 4 and SAE 3/1703 D rules.

   
Kód. 000520 Láhev 35x250 ml   
Kód. 000521 Láhev 30x500 ml
Kód. 000522 Láhev 24x1000 ml

PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Speciálně vyvinutá pro vozidla s vysokým výkonem u kterých je 
brzdová soustava vystavená těžkému namáhání. Je bezpečná pro 
gumová těsnění i kovové části. A je stabilní při nízkých i vysokých 
teplotách. Doporučená pro kotoučové i bubnové brzdy a systémy s 
ABS.
Suchý bod varu: 265°C, mokrý bod varu: 165°C
Bod tuhnutí: - 50°C
Splňuje SAFETY STANDARD DOT 4 a SAE 3/1703 D 
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BLOKAR MAX

BRAKE FLUID DOT 5
      High performances product, recommended for disc and drum 

brakes, and ABS systems. Suitable for sporting and racing cars. 
Resists to strong stresses and thermic ranges. Boiling point: 
270°C; after wetting: 185°C. Freezing point: - 50°C.

   
Kód.000532  Láhev 24x1000 ml

PRO VAŠE AUTO

FLUIGRAF 

UNDERBODY PROTECTION
          Based on highly anchoring substances, ensures a long-lasting 

protection against rust and saltness. Does not harden. Non-
rinsable. Removes frictions from crossbows. 
Apply evenly a thin layer with airbrush without exceeding. 
Solvent free.

   
Kód 001800 Láhev 24x1000 ml

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5
‚Špičkový přípravek vyvinutý pro kotoučové a bubnové brzdy a ABS 
systémy. Vhodný pro sportovní a závodní automobily. Odolná 
teplotním šokům. Suchý bod varu: 270 . mokrý bod varu: 185°C °C, 
bod tuhnutí:  -50°C

OCHRANNÝ NÁSTŘIK NA PODVOZKY
Vyrobený na bázi vysoce přilnavých složek a poskytující dlouhodobou 
ochranu před vznikem koroze a solemi. Netvrdne a není omývatelný. 
Aplikujte stříkací pistolí ve slabé stejnoměrné vrstvě. Neobsahuje 
rozpouštědla.
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FANTHY
ZÁVĚSNÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU 

AIR FRESHENER IN BOTTLE
          Original bottle with spreading wooden cap, containing natural 

essences. Long-lasting fragrance. Can be used in cars, homes, 
ofces, etc. High quality product, available in different pleasant 
fragrances (patented).

   
Kód 001723 Lahvička 36x4,5 ml (9 vůní)

DEOPAR

HYGIENIZING AIR FRESHEN
          Long-lasting perfuming liquid, usable in cars and homes. 

Contains hygienizing substances. Spray little by little in the 
room. Available in different pleasant fragrances.

Kód  014200  Rozprašovač 24x750ml    
Kód  014229  Rozprašovač 35x150ml

PRO POHODU

Originální lahvička s dřevěným uzávěrem obsahující přírodní esence. 
Má dlouhodobý účinek a může být použita v autech, domech, 
kancelářích a pod. Produkt špičkové kvality dostupný v několika 
vůních (patentovaných)

Parfémovaná kapalina s dlouhodobým účinkem určená pro použití v 
interiérech aut a domácnostech. Aplikace je velmi jednoduchá. Stačí 
rozprášení do prostoru. Dostupné v několika vůních.

ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHŮ S VŮNÍ
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KING FRESH

SCENTED HANGING CARD
         Nice perfumed carton to refresh air and remove bad smell. 

Exciting fragrances. Useful for drivers. To get a long-lasting 
effect, gradually open the packaging.

   
Cod. 002217 Pz. n. 72 (8 profumazioni)

PERFUME

AIR FRESHENER SPR
         Renews and refreshes air. Removes bad smell. Recommended 

for cars, ofces, toilets and crowdy rooms. Available in different 
pleasant fragrances. Does not contain any allergizing agent.

   
Cod. 005053 Bomb. n. 40x100 ml

PRO POHODU

OSVĚŽOVAČ VZDUCHU VE SPREJI
Osvěžuje a provoní vzduch. Odstraní zápachy. Vynikající pro auta, 
kanceláře, toalety a další prostory. Dostupný v příjemných vůních. 
Neobsahuje alergeny.

ZÁVĚSNÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU

Příjemně parfémované papírové osvěžovače vzduchu. Provoní prostor 
a odstraní nepříjemné zápachy. Vynikající pro řidiče. Mají dlouhodobou 
účinnost.
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NIL

LIQUID HAND-WASHER
        High viscous, pleasantly perfumed, easily removes dirt by 

leaving skin soft thanks to the vegetable proteins it contains. 
Phosphorus and abrasive free. Epidermic pH (dossier available 
at the Public Ministry of Health).    

Kód 002949 Láhev s dávkovačem 24x500 ml

CANDIMAN

HAND-WASHING PASTE
       Abrasive detergent, rapidly removes oily and greasy dirt, etc. 

Contains glycerine. Useful for mechanics, typographers, casters, 
etc. (dossier available at the Public Ministry of Health).

Kód 000722 Kbelík 5000 gr  
Kód 000721  Dóza 24x1000 gr

CANDIGEL

HAND-WASHING GEL
       Concentrated formula, neutral pH: deeply melts greasy and oily 

dirt or paint residues. Contains special emollient substances 
that guarantee an effective protection of skin. To be used by 
specic proportioning device (dossier available at the Public 
Ministry of Health).   

Kód 000702 Kanystr 4x4000 ml

PÉČE O RUCE

TEKUTÉ MÝDLO

Vysoce viskózní příjemně parfémované. Snadno rozpouští špínu a 
zanechává kůži jemnou a vláčnou díky obsahu rostlinných složek. 
Neobsahuje fosforečnany a abrasiva. 

MYCÍ PASTA NA RUCE
Čistič s abrasivy rychle odstraňující oleje, mazací tuky, zažranou špínu 
apod. Obsahuje glycerín. Vynikající pro automechaniky, tiskaře, 
údržbáře apod. 

MYCÍ GEL NA RUCE
Koncentrované složení. Neutrální pH. Rozpouští zažranou špínu, oleje, 
tuky, barvy a pod. Obsahuje speciální ochranné složky pro efektivní 
ochranu pokožky. 
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UNIMAN CREAM

HAND-WASHING CREAM
       Creaming product – neutral pH – softly cleans hands by 

removing oil, grease and ink. Contains special skin-protective 
substances. Pleasantly perfumed. Container with proportioning 
device (dossier available at the Public Ministry of Health).

Kód 006515 Kanystr s dávkovačem 4000 ml    
Kód 006510 Láhev 24x750 ml

UNIMAN PASTA
MYCÍ PASTA NA RUCE S ABRASIVY 

ABRASIVE PERFUMED HAND-WASHER
             Product rich in prized skin-protective substances, ensures a 

perfect cleansing from grease, dirt and oil by respecting skin. A 
few grammes of paste can guarantee excellent results (dossier 
available at the Public Ministry of Health).

Kód.006505  Kbelík 4000gr  
Kód.006500  Doza  24x750 gr

NIL FE

LIQUID HAND-WASHER
        Easily and rapidly removes dirt – even greasy – by leaving a 

pleasantly soft skin. Recommended for restaurants, hotels, 
bars and homes. Epidermic pH, does not contain any abrasive 
(dossier available at the Public Ministry of Health).

Kód 002969 Láhev s dávkovačem 24x500 ml

PÉČE O RUCE

TEKUTÉ MÝDLO
Snadno a rychle odstraňuje nečistoty. Ošetřuje pokožku a nechává jí 
jemnou a vláčnou. Doporučeno pro restaurace, hotely, bary a 
domácnosti. pH přirozené pro pokožku. Neobsahuje abrasiva.

Přípravek bohatý na složky chránící pokožku. Zajišťuje perfektní 
odstranění mastnot, špíny a olejů z pokožky. Je velmi úsporná a i 
malé použité množství zaručuje excelentní výsledek.

MYCÍ KRÉM NA RUCE

Krémovitý přípravek. Neutrální pH. Jemně čistí ruce a odstraňuje 
oleje, mastnoty a inkoust. Obsahuje speciální ochranné složky pro 
pokožku. Je příjemně parfémovaný. Vhodný i pro mytí bez vody.
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PRO PROFESIONÁLY

DIMER
 

SUPER CONCENTRATED CLEANER FOR EXTERNAL PARTS
                    Alkaline base that immediately melts greasy dirt, organic 

and inorganic, blood spots, smog, oil residues and soil. 
Recommended to clean heavy  motor vehicles, containers, 
frigo trucks, tarpaulins. Well diluted, is recommended to clean 
mechanical parts,  too. On aluminium surfaces, avoid a long-
lasting contact.
Do not use on motorbikes and bikes

Kód 001270/12 Láhev 12x2 Kg

RIAL 2000

SUPER SINGLE-PHASE EXTERIOR WASHING AGENT 
Similar to the double-components. Easy to be rinsed. Antistatic 
action. Recommended for cars, motor-vehicles, tarpaulins, 
containers. Valid for degreasing operations or with hard water or 
re-cycle water. In presence of high temperatures and sections, 
act onto cooled surfaces.
Dilute: 1:80-100 for pre-washing operations; 1:40-60 for normal 
cleansing; 1:8-12 for rims and engines.

Kód 005660/12 Láhev 12x2 Kg

VINET

MULTIPURPOSE LIQUID DETERGENT
             Low foaming product, recommended to clean and hygienize 

hard surfaces, as car interiors in plastic or painted wood, 
pattened and laquered parts, metal, plastic, workshop doors, 
machine tool, lters, hoods, etc. Can also be used to externally 
degrease engines and mechanical parts in general. Highly 
concentrated.

Kód 006711 Láhev 12x2 Kg.

SUPERKONCENTROVANÝ VENKOVNÍ ČISTIČ
Dvousložkový čistič a odmašťovač na alkalické bázi snadno odstraňující 
mastnoty, organické i anorganické nečistoty, smog, skvrny po krvi, oleje, bláto 
apod. Doporučený pro odstraňování nejhorších nečistot, mytí motorů, 
kontejnerů, chladících vozů, plachet. dobře ředitelný a doporučený i pro 
odmašťování mechanických dílů. Nenechávejte dlouho působit na hliník a jeho 
slitiny. Nepoužívejte na motocykly a jízdní kola.

JEDNOSLOŽKOVÝ VENKOVNÍ SUPERČISTIČ
Ekvivalent k dvousložkovým produktům. Je snadno použitelný a má 
antistatický efekt. Doporučený pro auta, těžkou i lehkou techniku, 
plachty, kontejnery. Vyvinutý pro odmašťování s tvrdou, nebo 
recyklovanou vodou. V případě vysokých teplot mytou plochu nejdříve 
ochlaďte. 
Ředění: 1:100 - 1:80 pro předmytí, 1:60 - 1:40 pro normální mytí, 1:12 - 
1:8 pro disky, podvozky a motory.

BEZOPLACHOVÝ ČISTIČ
Přípravek s nízkou pěnivostí doporučený pro čištění a desinfekci 
tvrdých povrchů, jako jsou plasty v interiérech vozidel, lakované dřevo, 
kovy, dveře prodejen, ruční nářadí, digestoře apod. Může být použitý i 
pro odmašťování motorů a strojů. Vysoce koncentrovaný.
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I PROFESSIONALI          PER L’HOBBISTA

FORCLEAN

 
Low alkaline product. Recommended to clean cars – even 
manually, and to degrease mechanical parts. Valid alternative to 
the solvent based products, rapidly melts and removes greasy 
and oily residues from engine external parts and mechanical 
elements in general. 
Does not change painted surfaces, plastic, rubber and metal. 
Do not use on motorcycles and scooters.

Kód 001830 Láhev 12x2 Kg.

DECO
ČISTIČ PRO AUTOMYČKY

CAR WASHING PLANT DETERGENT
One of our best sellers.Deeply removes greasy and oily dirt or smog. 
Suitable for hard water, too. Contains antistatic and brightening agents. 
Valid for self-service plants, tunnels, arch plants, or for the cleansing 
of cars, trucks, rims and engines. In presence of sections and high 
temperatures, act onto cooled surfaces. Do not use it on bikes and motor-
bikes. USE: dilute into water in the proportion 1:50-60 for pre-washing 
operations; 1:30-40 for normal cleansing; 1: 6-10 for rims and engines.

Kód 001060 Láhev 12x2 Kg.

PROTEO

LOW ALKALINE PRE-WASHER
Low alkaline, detergent for to get a perfect and safe cleansing of 
cars, lorries, camping trailers, campers. Effective on greasy dirt, 
oil, smog, soil and oil residues. Does not cause any damage to 
paint, moulds and various section bars. Easily rinsable, can used 
safely in car washing plants by brushing and for manual washing 
operations by sponging or brushing. Also recommended for 
motorcycles and scooters.

Kód 005384 Láhev 12x2 Kg.

NÍZKOALKALICKÝ PŘEDČISTIČ
Mírně alkalický čistič pro účinné a bezpečné čištění aut, 
kamionů, kempingových vozů, nástaveb. Odstraňuje mastnoty, 
oleje, smog a další mastné nečistoty. Nepoškozuje laky, 
nezpůsobuje zplesnivění, nenarušuje povrchy. Je snadno 
ředitelný a je vhodný pro kartáčové mycí linky i pro ruční mytí. 
Je také vhodný pro motocykly a jízní kola.

Tip pro Vás. Špičkově odstraňuje mastnoty i smog. Vhodný i 
pro tvrdou vodu. Obsahuje antistatické a leštící složky. Vhodný 
pro samoobslužné mycí boxy i mycí portály osobních, 
nákladních vozidel. Čistí i disky kol a motory. Při vysokých 
teplotách čištěné povrchy nejdříve schlaďte. Nepoužívejte na 
jízdní kola a motocykly. Použití: řeďte s vodou v poměru 1:50 - 
60 pro předmytí, 1:30-40 pro normální mytí, 1:6-10 pro disky 
kol a motory.

MECHANICAL PART DEGREASER

ODMAŠŤOVAČ MECHANICKÝCH ČÁSTÍ
Přípravek s nízkou alkalitou. Doporučený pro ruční mytí aut a 
pro odmašťování mechanických dílů. Plnohodnotná alternativa 
čističů na bázi ředidel. Rychle rozpouští a odstraňuje mastnoty i 
olejové skvrny z motorů a agregátů. Nepoškozuje lakované 
plochy, plasty, gumu ani neošetřený kov. Nepoužívejte na 
motocykly a skútry.
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CANDIVETRO 4 STAGIONI   
 ČISTIČ SKEL -20°

GLASS DETERGENT – 20°
       Concentrated product, specic for the cleansing of glasses, 

mirrors, crystals and any washable surface. Effectively removes 
greasy residues, nicotine, smog, insects and midges without 
leaving any halo. Well diluted, can be used in the specic car 
windshield reservoir in any season; pure, can ensure a freeze 
protection  to – 20°C.

Kód 000761-20 Kanystr 4x5 Kg.

AUTORAD -40°

RADIATOR FLUID
      Ready to use, based on monoethylenic glycol, protects the 

refrigerating circuit to – 36°C.
Avoids the incrustation forming; does not evaporate or produce 
any foam. Contains special corrosion inhibitors that protect the 
circuit components in plastic, rubber or metal.

Kód  000347  Kanystr  4x5 Kg.

PROVOZNÍ KAPALINY

Koncentrovaný přípravek určený k čištění skel, zrcátek, zrcadel a 
mnoho dalších omývatelných ploch. Je efektivní pro odstraňování 
mastnot, dehtu, smogu, zbytků hmyzu a nezanechává šmouhy a 
optické efekty. Je dobře míchatelný a může být použitý i jako 
kapalina do ostřikovačů skel pro celoroční provoz. V zimě poskytuje 
ochranu až do -20°C

Kapalina do chladících systémů
Pro přímé použití. Na bázi monoethylenglykolu s ochranou až do – 
36°C.
Zabraňuje tvorbě usazenin a nepění. Obsahuje speciální inhibitory 
koroze a chrání všechny plastové, kovové i gumové díly soustavy.
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PLAK 200 ml 
Leštěnka na plasty  Rozprašovač  neboPLAK 200 ml

 Spray

PNEUBELL 200 ml  Ošetření pneumatik  Rozprašovač nebo  
PNEUBELL 200 ml  Spray

CANDIVETRO 200 ml  Čistič skel  Rozprašovač nebo  
CANDIVETRO 200 ml  Spray

FASCO 200 ml  Ošetření vnějších plastů  Rozprašovač nebo  
FASCO 250 ml  Spray

VINET 200 ml  Čistič vnitřních plastů  Rozprašovač    

LACER 200 ml  Čistič disků kol  Rozprašovač    

NETINS 250 ml  Odstraňovač zbytků hmyzu    

CANDIVETRO 250 ml  Čistič skel -20° nebo  
CANDIVETRO 250 ml  k přímému použití 
   
DEOPAR 150 ml  Odstraňovač zápachů    

KING FRESH   Závěsný osvěžovač vzduchu    

FANTHY   Závěsný osvěžovač vzduchu     

TESSI F.C.   Jelenice

ŘADA VÝROBKŮ PRO VÝDEJNÍ AUTOMATY

FASHION CAR automat je vybaven chlazením a mincovníkem. 
Umožňuje výběr z 12 druhů produktů. Napájení je 220 V. Přestože 
je vybaven kovovou stříškou doporučujeme jej chránit před deštěm 
a povětrnostními vlivy.
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