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VORREINIGEN B - Zásaditá aktívna pena.

Vysoko koncentrovaná zásaditá aktívna pena na
predumytie osobných a nákladných vozidiel bez obsahu
fosfátov. Vytvára intenzívnu penu a vďaka svojmu
zloženiu extrémne rýchlo rozpúšťa odolné nečistoty ako
hmyz, vtáčí trus, kopolymérne vosky, nečistoty spôsobené
životným prostredím,  ale aj nečistoty na diskoch kolies. 
Je obzvlášť vhodná na použitie vo frekventovaných
umývacích zariadeniach a bezkontaktných
vysokotlakových umyvárňach. Špeciálne antikorózne
inhibítory zaisťujú vysokú znášanlivosť citlivých
materiálov, ako je napr. eloxovaný hliník. Je optimálny aj
pre biologickú čistiareň odpadových vôd. 

VORREINIGEN B NTA-frei - Zásaditá aktívna pena bez

NTA. 

Vysoko koncentrovaná zásaditá aktívna pena na
predumytie osobných a nákladných vozidiel bez obsahu
fosfátov a NTA. 
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POWDER STAR - Práškový čistič s vysokou
penivosťou
Vysoko účinný, šetrný práškový čistič s vysokou
penivosťou na báze fosfátov pre samoobslužné a
vysokotlakové zariadenia so systémom dávkovania
prášku. Kombinácia kvalitných špeciálnych tenzidov
a komplexotvorných látok extrémne rýchlo uvoľňuje i
najodolnejšie nečistoty jako hmyz, ptačí trus a
nečistoty z okolního prostředí. Powder Star se
vyznačuje dobrou sypností a rychlou rozpustností. S
intenzivní, příjemnou vůní. V souladu s VDA, třída A:
doba působení max. 5 min., max. Koncentrácia pri
aplikaci 1 : 100.
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INSEKTENENTFERNER - Odstraňovač hmyzu.

Mierne zásaditý odstraňovač hmyzu, peľu a iných
organických  zvyškov bez poškodenia čisteného
povrchu.
RIEDENIE: 1:3 - 1:10
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COPO STAR - Zásaditá aktívna pena, predumývač.

Vysoko koncentrovaný a silne zásaditý  čistiaci 
prostriedok bez obsahu fosfátov a rozpúšťadiel na
odstraňovanie veľmi silného znečistenia ako olej, tuky,
znečistenie spôsobené životným prostredím, grafitový
prach,   gumový prach atď. Vzhľadom na svoje vlastnosti
je ideálny na čistenie dielenských podláh, priemyselných
podláh, motorov a úžitkových vozidiel (podvozkov,
plachiet  atď.), ako aj k odstraňovaniu podlahových
záverečných náterov na báze kopolymérov. Je optimálny
aj pre biologickú čistiareň odpadových vôd.



COPO STAR BMP-T - Zásaditá aktívna pena,

predumývač bez NTA.

Vysoko koncentrovaný, zásaditý prostriedok na
predbežné umývanie osobných a nákladných
automobilov, neobsahujúci fosfáty a NTA. Vytvára
intenzívnu penu na odstránenie hmyzu, vtáčieho trusu,
nečistôt spôsobených prostredím, nečistôt z motora a
diskov kolies. Špeciálne antikorózne inhibítory zaisťujú
vysokú znášanlivosť citlivých materiálov ako je napr.
eloxovaný hliník. Je optimálny aj pre biologickú čistiareň
odpadových vôd. S atestom Daimler. 

6



7

Vysoko koncentrovaný, vysoko zásaditý prostriedok pre
priebežné čistenie bez obsahu fosfátov na umývanie
osobných a nákladných vozidiel. Kombinácia vysoko
kvalitných komplexotvorných činidiel a špeciálnych tenzidov
extrémne rýchlo rozpúšťa tvrdošijné nečistoty ako hmyz,
vtáčí trus, nečistoty spôsobené životným prostredím a
nečistoty na ráfikoch, a preto je tento prostriedok obzvlášť
vhodný pre umývacie zariadenia s krátkou dobou
pôsobenia (napr. Expresné umývacie zariadenia) a
alkalické čistenie umývacích hál. Je optimálny aj pre
biologickú úpravovňu úžitkovej vody. 

PREWASH EXPRESS- Pena na nákladné vozidlá



ACID SHAMPOO SiO2 - Kyslý šampón.

Koncentrovaný kyslý silne penivý šampón pre
portálové umývacie linky, ale aj na ručné umytie.
Je určený na jemné a dôkladné čistenie povrchu
vozidla. Rýchlo, efektívne a bez rezíduí rozpúšťa 
 nečistoty.  Špeciálne vybrané povrchovo aktívne
látky hĺbkovo a presne vyčistia povrch, čím ho
optimálne pripravujú na sušenie.  Vyvinutý v
laboratóriu Koch- Chemie ako účinný autošampón
na ošetrovanie keramických lakov a ochranných
náterov.  Úplne neutralizuje agresívne zvyšky po
nekontaktných alkalických prípravkoch.  Bezpečný
pre chrómové diely.

8

Aas
pH 1 



AUTOSHAMPOO - Šampón.

Šampón bez obsahu fosfátov a NTA pre
portálové umývacie zariadenia, umývacie linky a
ručné umývanie. Kombinácia aniónových a
neiónových tenzidov zaručuje jemné a dôkladné  
čistenie. Je vhodný aj pre biologickú čistiareň
odpadových vôd.

AKTIVWASCHE - Aktívny šampón.

Koncentrovaný aktívny šampón bez obsahu
fosfátov a NTA pre portálové umývacie
zariadenia, umývacie linky a  ručné umývanie.
Vďaka svojmu zloženiu a lubrikačným látkam je
zaručené šetrné a dôkladné čistenie bez hrozby
poškodenia laku. Je optimálny aj pre biologickú
čistiareň odpadových vôd. 
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SUPER FOAM - Čistiaca pena pre samoobslužné

umyvárne.

Extrémne peniaca alkalická aktívna pena s
intenzívnou ovocnou arómou pre SO miesta rovnako
ako pre použitie pomocou penového dela. Super
Foam vytvára nedostihnuteľný penový výsledok na
vozidle a aromatizuje umývacie miesto trvalo svojou
vôňou. Jeho alkalická pH hodnota a vysoko efektívne
látky uvoľňujú nečistoty a zaručujú vynikajúci čistiaci
výkon. Pena uzavrie nečistotu a je ju možné   ľahko
opláchnuť, takže možno vozidlo pomocou vysokého
tlaku vyčistiť šetrne laku. 
Odporúčané riedenie 1:50 - 1:100



ACTIVE FOAM - Aktívna pena s vôňou
santalového dreva.
Vysoko koncentrovaná aktívna pena bez obsahu
fosfátov a NTA pre portálové umyvárky, umývacie
linky, samoobslužné zariadenia a na ručné umývanie.
Extrémne vysoký podiel aniónových tenzidov vytvára
jedinečnú penu, zaručuje výrazný čistiaci efekt šetrný
k laku, podporuje samočistiaci účinok a tým predlžuje
životnosť kief. Ušľachtilá dlhotrvajúca vôňa
santalového dreva prináša intenzívny zážitok. Je
optimálna aj pre biologickú čistiareň odpadových
vôd. 
Koncentrácia pri použití 1: 100.
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ACID SHAMPOO A - kyslý šampón pre umývacie
linky
Koncentrovaný, kyslý šampón pre portálové a ďalšie
umývacie linky s konvenčnou úpravou vody. Kombinácia
penivých tenzidov s miernym obsahom kyselín zaručuje
šetrné a dôkladné češtenie vozidiel. Zložky prípravku na
seba viažu tvrdú vodu, zabraňujú tvorbe vodného kameňa
a neutralizujú povrch vozidla a aj alkalickú vodu z
predčistenia. Napomáhajú samočisteniu, a tak predlžujú
živostnosť kief. Vybrané tenzidy zaisťujú optimálnu prípravu
na sušenie. Podporujú rýchlu sedimentáciu nečistôt. Kvôli
obsahu fosfátov je iba v obmedzenej miere vhodný pre
zriadenia na úpravu a biologické čistenie užitkovej vody.
Ľahko odlúčitelný podľa ÖNORM 5105.
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TWIN SHAMPOO - Koncentrovaný kombinovaný výrobok
(pena a šampón) bez obsahu fosfátov a NTA, s vôňou,
pre portálové umývacie zariadenia, umývacie linky,
samoobslužné zariadenia a ručné umývanie. Vysoký
podiel tenzidov je zárukou vytvorenia bohatej peny,
intenzívneho čistiaceho účinku šetrného k laku.
Napomáha samočisteniu a tým aj životnosti kief. Zvolené
amfotenzidy optimálne pripravia sušenie. Vysoko kvalitné
špeciálne vonné látky zaisťujú príjemnú ovocnú vôňu. Je
optimálny aj pre biologickú úpravovňu užitkovej vody. 
S atestom Daimler. 
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PROTECTOR WAX - Prémiový konzervačný

hydrovosk P.

Vysoký lesk, vodoodpudivý efekt a intenzívna
ochrana. Inovatívny  prémiový konzervačný vosk
nastavuje nové štandardy  ochrany, odolnosti,
extrémne hlbokého lesku, dlhodobej hydrofóbnosti
(vodoodpudivý efekt), samočistiaceho účinku a
povrchu hladkého na dotyk. Použitie polyfunkčných
reaktívnych komponentov za vzájomného pôsobenia
s ošetrujúcimi zložkami, ktoré sa pevne naviažu na
povrch ako pevná sieť, sú zárukou vynikajúcej a
dlhodobej konzervácie a na oknách lepšej
viditeľnosti za dažďa. Pri pravidelnom používaní sa
zvyšuje ochranný účinok lesku, jemné škrabance sa
zakryjú a impregnujú sa všetky gumové a plastové
diely, ako aj materiály striech kabrioletov a
zabraňuje sa tak ich vyblednutiu a skrehnutie.
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NANOMAGIC TWIN WAX - Špičkový konzervačný hydrovosk. 
Inovatívny špičkový konzervačný hydrovosk s veľmi dobrými
vlastnosťami v oblasti ochrany, odolnosti, hlbokého lesku, 
 hydrofóbnosti (vodoodpudivý efekt), samočistiaceho účinku a
vysúšaní vozidiel bez tvorby mikroperličiek. Použitie
polyfunkčných reaktívnych zložiek v kombinácii s ošetrujúcimi
zložkami sa pevne naviažu na povrch ako sieť nanočastíc, ktoré
sú zárukou dlhodobej konzervácie, vysokého lesku a lepšej
viditeľnosti za dažďa. Pri pravidelnom používaní prostriedok
NanoMagic Twin Wax ošetruje a impregnuje všetky gumové a
plastové diely, ako aj materiály striech kabrioletov a zabraňuje
tak ich vyblednutiu a skrehnutiu. NanoMagic Twin Wax tak
rozhodujúcim spôsobom prispieva k zachovaniu hodnoty
vozidiel. Možno ho použiť ako horúci, studený a penový vosk
(strojovo a ručne). Príjemne vonia, je neškodný pre biologickú
čistiareň úžitkovej vody. Neobsahuje minerálne uhľovodíky z
minerálnych olejov.
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HYPER DRYER - Konzervačný prípravok na sušenie
Ďalší stupeň inovatívneho high-tech sušiaceho prípravku
s veľmi dobrým konzervačným účinkom. Hyper Dryer
rýchlo na povrchu odstraňuje vodný film, odstraňuje
kvapky a dosahuje extrémneho sušiaceho výsledku bez
mikroperlí. Vysoko špecializované látky sa pevne spájajú
s povrchmi a tvoria hladkú, hydrofóbnu ochrannou
nanovrstvu, ktorá dlhodobo chráni pred poveternostnými
vplyvmi a napomáha k udržaniu hodnoty vozidla. Vďaka
dlhodobej starostlivosti, ktorá osvieži farby a konzervácii
laku, plastov a materiálov na streche kabrioletov je
možné použitie ako horúci nebo studený vosk.
Hydrofobizovanie sklenených povrchov vedie k zlepšeniu
výhľadu pri daždi.  Taktiež je optimálny pre biologické
zariadenia na úpravu užitkovej vody. Neobsahuje žiadne
minerálne uhľovodíky.
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