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Sme oficiálny distribútor spoločnosti  © Koch-
Chemie GmbH na Slovensku.  Tento vynikajúci
sortiment výrobkov starostlivosti o vozidlá je
vhodný pre profesionálnych, ale aj  hobby
nadšencov. Vyvinutý a vyrábaný v Nemecku od roku
1968. Koch-Chemie je popredným dodávateľom
pre niektoré z najprestížnejších automobilových
značiek na svete, vrátane Audi, BMW, Jaguar,
McLaren, Mercedes-Benz a Porsche. Vysoká kvalita
našich výrobkov sa osvedčila v každodennej praxi v
mnohých umývacích linkách, automobilových
závodoch, autosalónoch, priemyselných podnikoch
a veľkých spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú
prípravou vozidiel.
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GREEN STAR - Univerzálny čistiaci prostriedok

Vysoko koncentrovaný, zásaditý univerzálny čistiaci
prostriedok bez obsahu fosfátov a rozpúšťadiel. Vďaka
jeho vysokej schopnosti viazať nečistoty a oleje sa dá
univerzálne  používať na čistenie interiéru a exteriéru
osobných a nákladných vozidiel, umývanie motorov,
priemyselne čistenie a čistenie dielenských
podláh.  Špeciálne antikorózne inhibítory zaisťujú vysokú
znášanlivosť materiálov proti citlivým komponentom, ako
je napr. eloxovaný hliník.  Je optimálny aj pre biologickú
čistiareň odpadových vôd. 
RIEDENIE: čistenie exteriéru 1:5 - 1:25; čistenie interiéru
1:10 - 1:30; čistenie textilu 1:12 - 1:80; čistenie motorov  1:5
- 1:10; odstránenie hmyzu 1:10

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. 

GREEN STAR SHAUMANN - Univerzálny čistiaci

prostriedok s nízkou penivosťou.

Vysoko koncentrovaný, zásaditý univerzálny čistiaci
prostriedok bez obsahu fosfátov a rozpúšťadiel s nízkou
penivosťou. 

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. 

PREDUYTIE A UMYTIE
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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

INSECT & DIRT REMOVER - Odstraňovač hmyzu a

nečistôt.

Účinný odstraňovač hmyzu, olejov a iných cestných
nečistôt na rýchle, dôkladné a zároveň šetrné očistenie
laku a motorového priestoru vozidiel.

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. 

GENTLE SNOW FOAM  - Čistiaca pH neutrálna pena/

šampón. 

Silne peniaca pH neutrálna čistiaca pena s 
 neopakovateľnou vôňou čerešní, ktorú možno použiť   k
predumytiu pomocou napeňovača alebo ako šampón na
ručné umývanie vozidla. Gentle Snow Foam tvorí
rovnomernú, veľmi dobre zmáčajúcu penovú vrstvu, ktorá
sa na povrchu dlho udrží, a umožňuje tak dlhú dobu
pôsobenia. Na základe svojho pH neutrálneho zloženia
nepoškodzuje voskované, alebo inak chránené plochy
vozidiel. Pri silnom znečistení a na rýchle odstránenie
hmyzu sa môže s Gentle Snow Foam použiť prípravok
Green Star na vytvorenie aktívnej peny.
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GLANZWACHSSHAMPOO - Šampón s voskom.

Koncentrovaný šampón s voskom bez obsahu fosfátov a 
 NTA umožňujúci narušenie vodného filmu pre ručné
umývanie. Kombinácia katiónových a neiónových
tenzidov, ako aj konzervačných komponentov,   zaručuje
šetrné a dôkladné  čistenie  a ochranu laku. Umývanie,
ošetrovanie, sušenie a konzervovanie sa uskutočňuje v
jednom pracovnom kroku. Po opláchnutí sa vodný film
ihneď naruší a pomôže tak rýchlemu vysušeniu vozidla. S
atestom Daimler.

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.

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. 

AUTOSHAMPOO - Šampón.

Šampón bez obsahu fosfátov a NTA pre
portálové umývacie zariadenia, umývacie linky a
ručné umyvanie. Kombinácia aniónových a
neiónových tenzidov zaručuje jemné a dôkladné  
čistenie. Je vhodný aj pre biologickú čistiareň
odpadových vôd.
RIEDENIE: portálové umývacie linky až do 1:10
                ručné umytie 1: 150 až 1:250
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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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MAGIC WHEEL CLEANER - Novinka!- Čistič diskov

kolies bez kyselín.

Magic Wheel Cleaner je účinný, viskózny čistič diskov bez
kyselín s  inovatívnym výkonom pri jemnom a dôkladnom
čistení diskov.  Jeho reaktívne látky uvoľňujú železné
častice s charakteristickým červeným zafarbením.
Zvláštne dispergačné činidlo šetrne uvoľňuje od povrchu  
aj silné znečistenie. Viskozita prípravku zaručuje,  že
nastriekaný Magic Wheel Cleaner  veľmi dobre priľne na
povrch. Rovnako aj pri dlhšej dobe pôsobenia sa
znečistenie viaže a čistič nezasychá.

FELGENBLITZ SAUER FREI - Viskózny  neutrálny čistič 

kolies. 

Silný,  pH neutrálny gélový čistiaci prostriedok kolies na
báze špeciálnej neutrálnej  látky. Dôkladne a šetrne
odstráni zapečený brzdový prach, náletovú hrdzu a iné
anorganické nečistoty. Viskózne nastavenie má za
následok dlhodobé priľnutie a účinok. Účinnosť je zrejmá
pomocou indikátora výkonu (zafarbenie do červena). S
vodu odpudivým efektom a aditívami zabezpečujúcimi
lesk.

REACTIVE RUST REMOVER - Odstraňovač náletovej

hrdze bez kyselín. 

Silný čistiaci prostriedok s neutrálnym pH s reaktívnymi
zložkami. Rýchlo, dôkladne a zároveň šetrne odstraňuje
povrchovú koróziu, kovové častice, zapečený prach z
brzdového obloženia a ďalšie anorganické nečistoty.
Optimálne zloženie všetkých zložiek zaručuje dlhú dobu 
priameho pôsobenia prípravku, ktorá reaktívnym zložkám
umožní dostať sa aj pod pevne prilnuté či zapečené
častice a tie účinne uvoľniť. Priebeh uvoľňovania
  nečistôt možno sledovať podľa fialového zafarbenia.
Špeciálne tenzidy obsiahnuté v prípravku uvoľnené
nečistoty obklopia a rozptýlia tak, aby ich bolo možné
ľahko opláchnuť.

ČISTENIE KOLIES A LAKU

FELGENREINIGER EXTREM - Extrémne kyslý čistiaci

prostriedok diskov.

Extrémne kyslý špeciálny čistiaci prostriedok na báze
kyseliny soľnej určený pre  všetky materiály odolné proti
kyseline soľnej, ako disky, úžitkové a stavebné vozidlá,
dlaždice v umývacích halách, stroje atď. Zapečený
brzdový prach, vrstvy hrdze, vápenné usadeniny,
cementové závoje, znečistenie sposobené životním
prostredím a iné anorganické nečistoty sú veľmi rýchlo a
dôkladne odstránené. 
Použitie: V závislosti na znečistení naneste v pomere 1:2
až 1:10 na vopred navlhčenú plochu. 



9
EULEX - Odstraňovač lepidiel, asfaltu a škvŕn.

Špeciálny produkt pre rýchle odstraňovanie lepidiel
(napr. zvyškov nálepiek), gumy, živice, rozstreknutých
farieb, atramentových škvŕn, olejov, tukov, asfaltu z
povrchov odolných proti rozpúšťadlám, ako napr. laky,
sklo, keramika, kov atď.  Rýchlo a bezo zvyšku sa vyparuje
a neobsahuje halogénové uhľovodíky. S atestom Daimler.
Nie je vhodný pre polykarbonát, polyakryl a podobné
plasty.

EULEX M - Odstraňovač lepidla. 

Špeciálny prostriedok bez zápachu na odstraňovanie
odolnej vrstvy lepidla, živice a gumy aj z matne
lakovaných vozidiel, sklenených povrchov atď. Rýchlo
preniká do organických zvyškov, zmäkčuje ich a
umožňuje tak ich jednoduché odstraňovanie.
Obsiahnuté účinné látky nie sú zápalné a len pomaly sa 
vyparujú. Neobsahuje halogénované uhľovodíky. S
atestom Daimler.
Nie je vhodný pre polykarbonát, polyakryl a podobné
plasty.

ORANGE POWER - Odstraňovač lepidla, živice a

gumy.

Špeciálny produkt s rýchlym účinkom a pomalým
odparovaním na báze prírodných extraktov z pomaranča. 
Odstraňuje zvyšky nálepiek, napríklad pri odstraňovaní
nápisov z vozidiel. Bez problémov odstraňuje aj zvyšky
gumy a živice, atramentové škvrny, olej, tuky, asfalt a
žuvačky z  povrchov odolných proti rozpúšťadlám, ako sú
lak, sklo, keramika, kov atď. Neobsahuje halogénové
uhľovodíky a vďaka jeho sviežej pomarančovej vôni sa s
ním príjemne pracuje.

FLECKENWASSER - Odstraňovač škvŕn a vosku.

Organické rozpúšťadlo na odstraňovanie mastných a
organických zvyškov kozmetiky, oleja, atramentu, farieb,
parafínového vosku (zvyšky voskovania), asfaltu atď. zo
všetkých podkladov odolných proti rozpúšťadlám, ako
napr. sklo, lak, keramika, kov, textílie. Neobsahuje
halogénované uhľovodíky.
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TEERWASCHE A - Odstraňovač živice a asfaltu.

Špeciálny   čistiaci prostriedok s obsahom rozpúšťadla,
pre jednoduché odstránenie asfaltu a živice, šetrný k
materiálom.   Vhodný na použitie na všetky povrchy
odolné proti rozpúšťadlám na osobných automobiloch,
úžitkových vozidlách, kefách umývacích zariadení,
dielenských podlahách, strojoch atď. Bez halogénových
uhľovodíkov. S atestom Daimler.

TEERWASCHE - Odstraňovač živice a asfaltu. 

Špeciálny   čistiaci prostriedok s obsahom rozpúšťadla,
pre jednoduché odstránenie asfaltu a bitúmenu, šetrný k
materiálom.   Vhodný na použitie na všetky povrchy
odolné proti rozpúšťadlám na osobných automobiloch,
úžitkových vozidlách, kefách umývacích zariadení,
dielenských podlahách, strojoch atď. Bez halogénových
uhľovodíkov. S atestom Daimler.

SILICONE WACHSENTFERNER - Odstraňovač silikónu

rozpustný vo vode/ Odmastňovací prípravok.

Rozpúšťadlá na báze alkoholu na odstraňovanie
silikónových olejov, voskov, olejov, ako sú zvyšky
leštiacich pást  atď. zo všetkých povrchov odolných proti
rozpúšťadlám. Ošetrené povrchy sú optimálne
pripravené na ďalšie spracovanie (voskovanie, lakové
nátery, KochChemie 1K-Nano atď.).
Bez halogénových uhľovodíkov.

CLAY SPRAY - Lubrikant pre čistiacu plastelínu, bez

silikónového oleja.

Jemný klzný prostriedok, ktorý nezanecháva stopy a
nenarušuje lak. Zvyšuje účinok pri používaní čistiacich
plastelín (clay) a vankúšikov. Svojim vynikajúcim klzným
účinkom minimalizuje nebezpečenstvo poškriabania
povrchu počas čistenia. Na rozdiel od mnohých bežných
lubrikačných prostriedkov na povrchu nezanecháva
mastný povlak. Zvyšky možno veľmi ľahko utrieť utierkou z
mikrovlákna. Špeciálne zloženie ochraňuje čistiace
plastelíny aj vankúšiky pred mechanickým poškodením a
podstatne tak predlžuje ich životnosť.
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REINIGUNGSKNETE BLAU - Jemná čistiaca hmota

(clay). 

Čistiaca hmota (clay) na čistenie laku, skla a iných
hladkých plôch, bez  poškodenia. Optimálne na
intenzívne čistenie pred leštením alebo pred aplikáciou
nových tekutých stieračov .

REINIGUNGSKNETE ROT- Abrazívna čistiaca hmota

(clay). 

Čistiaca hmota (clay) na čistenie laku, skla a iných
hladkých plôch, bez  poškodenia a to najmä na silne
zvetraných alebo znečistených hladkých povrchoch.
Odstraňuje dokonca tvrdé usadeniny ako je živica zo
stromov a hmyz , náletovú hrdzu, priemyselný prach,
prístreky, decht, škvrny od vodného kameňa atď. 



HEAVY CUT H9.01 - Hrubá brusná politúra bez

obsahu silikónového oleja (250ml/ 1l)

Inovatívna politúra na rýchle strojové opracovanie silno
zvetraných lakov, odstraňovanie hlbokých škrabancov a
efektívne odstránenie prístrekov  a prebrusov až do
zrnitosti P1200. Vďaka extrémne homogénnemu
brúsnemu zrnu vytvára Heavy Cut 9.01  mimoriadne
vysoký výbrus pri veľmi dobrom stupni lesku. Dá sa dlho
leštiť pri nízkej tvorbe prachu. Je veľmi vhodná pre všetky
druhy lakov, ako mäkké, tak aj odolné voči poškriabaniu.
REZ : 9 
lLESK : 5

HEAVY CUT H8.02 - Hrubá brúsna politúra bez

obsahu silikónového oleja (1l)

Inovatívna  politúra na rýchle strojové opracovanie silno
zvetraných lakov, odstraňovanie hlbokých škrabancov a
efektívne odstraňovanie prístrekov a     stôp po mokrom
brúsení až do zrnitosti P1500. Vďaka extrémne
homogénnemu brúsnemu zrnu vytvára Heavy Cut 8.02
mimoriadne vysoký výbrus pri veľmi dobrom stupni lesku.
Dá sa dlho leštiť pri nízkej tvorbe prachu. Hodí sa
výborne pre všetky druhy lakov (ako mäkké, tak i odolné
proti poškriabaniu). S atestom Daimler.
REZ: 8,5 
LESK: 5

SCHLEIFPASTE H7.01 - Hrubá brúsna politúra bez

obsahu silikónového oleja. (1l)

Prípravok Schleifpaste je vysoko abrazívna politúra pre
rýchle strojové opracovanie silne zvetralých lakov,
odstránenie prístrekov laku a zároveň je možné odstrániť
stopy po mokrom brúsení so zrnitosťou P2000.
REZ: 7,5
LESK: 3
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LEŠTENIE

ONE CUT & FINISH P6.01 - Novinka! - Jednokroková

vysoko lesklá brúsna politúra s voskom (250ml/ 1l)

Inovatívna leštiaca politúra určená na rýchle vytvorenie
vysoko lesklého povrchu, k efektívnemu odstráneniu
škrabancov a stôp po brúsení od veľkosti zrna P2000 so
súčasným zakonzervovaním v jednom kroku.
REZ: 6
LESK: 8



FINE CUT F6.01 - Stredne jemná brúsna politúra  bez

obsahu silikónového oleja. (250ml/ 1l)

Inteligentná politúra najnovšej generácie v jedinečnej
kvalite s oxidom hlinitým.Inteligentná zrnitosť zaistí veľmi
rýchle, bezzbytkové odstraňovanie škrabancov
vzniknutých v umývacích linkách a podobných známok
používania a dodá laku trvalý hlboký lesk. Stopy po
brúsení sú bez problémov odstránené pomocou brúsneho
médiá so zrnitosťou P2500. Prípravok Fine Cut F6.01 je
preto najvhodnejší pre perfektné opracovanie stredne až
silno zvetraných lakov. Skvelé pre opracovanie lakov
odolných proti poškriabaniu.
REZ: 6
LESK: 7

FEINSCHLEIFPASTE F5.01 - Stredne jemná brúsna

politúra bez obsahu silikónového oleja.

Inteligentná politúra na strojové leštenie v jedinečnej
kvalite s oxidom hlinitým. Inteligentná zrnitosť zaistí veľmi
rýchle, bezzbytkové odstránenie škrabancov, ktoré vznikli
v umývacích linkách a podobných známok používánia a
dodávajú laku trvalý hlbkový lesk. Stopy po brúsení sa
bez problému odstránia pomocou brúsneho média so
zrnitosťou P2500. Prípravok Feinschleifpaste je preto
najvhodnejší pre perfektné opracovanie stredne až silno
zvetraných lakov. Výborná na opracovanie lakov
odolných proti poškriabaniu. S atestom Daimler.
REZ: 5
LESK: 7

MICRO CUT M3.02 - Jemná antihologramová politúra 

bez obsahu silikónového oleja. (250ml/ 1l)

Antihologramová politúra s vysokým leskom Micro Cut 
M3.02 je  politúra s mikro časticami pre strojové leštenie 
najnovšej generácie na trvalé odstránenie stôp leštenia, 
hologramov, jemných škrabancov  až do zrnitosti P3000 pre
všetky druhy lakov (vrátane odolných voči poškriabaniu). 
Vďaka použitiu vysoko špecializovaných a extrémne 
homogénnych brúsnych zŕn sa dosiahne dokonca na tmavých a
podobne citlivých farebných odtieňoch pri extrémnych 
svetelných podmienkach brilantný a trvanlivý vysoký lesk. 
Hologramy a jemné škrabance sa mechanicky odstránia a nie
sú len prekryté tak, ako to býva zvykom u podobných pást. 
REZ: 3,2
LESK: 9
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MICRO CUT & FINISH P2.02  -  Mikro-brúsna politúra s

karnaubským voskom (1l)

Mikrobrusná pasta pre trvalé odstránenie hologramov,
jemných škrabancov a   stopy po mokrom brúsení o
zrnitosti P3000.  Obsahuje karnaubský vosk a zaručuje
dlhodobú konzerváciu laku s vysokým stupňom lesku. Pre
optimálne výsledky odporúčame použiť fialový anti-
hologramový leštiaci kotúč.
REZ: 2,5       
LESK: 9,5
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HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM POLITUR M2.01 -  Jemná
antihologramová politúra  bez obsahu silikónového oleja.
(250ml/ 1l)
Antihologramová politúra s vysokým leskom Hochglanz-
Antihologramm-Politur  je  politúra s mikro časticami pre
strojové leštenie  na trvalé odstránenie stôp leštenia,
hologramov, jemných škrabancov  až do zrnitosti P3000 na
všetky druhy lakov (vrátane odolných voči poškriabaniu). Vďaka
použitiu vysoko špecializovaných a extrémne homogénnych
brúsnych zŕn sa dosiahne dokonca na tmavých a podobne
citlivých farebných odtieňoch pri extrémnych svetelných
podmienkach brilantný a trvanlivý vysoký lesk. Hologramy a
jemné škrabance sa mechanicky odstránia a nie sú len prekryté
tak, ako to býva zvykom u podobných pást. S atestom Daimler.
REZ: 2,5
LESK: 9

MICRO CUT & Finish P3.01 - Mikrobrúsna politúra s
karnaubským voskom (250ml/ 1l)
Mikrobrúsna pasta novej generácie na trvalé strojové
odstránenie hologramov, jemných škrabancov a prebrúsení až
do hrubosti zrna P3000 na všetkých typoch automobilových
lakov (vrátane odolných voči poškriabaniu) so súčasným
dlhodobým zakonzervovaním s vysokým stupňom lesku a
hladkosti. Vďaka použitiu vysoko špecializovaných, mimoriadne
homogénnych brúsnych médií vytvára brilantnú a trvalo vysoko
lesklú povrchovú úpravu aj na tmavých a podobne citlivých
farbách. Hologramy a jemné škrabance sú mechanicky
odstránené a nie sú len zakryté, ako je tomu často u  iných
podobných prípravkov. Obsahuje karnaubský vosk a neprchavé
silikóny.
REZ: 3,2
LESK: 9,5

LACK-POLISH blau P2.01 - Abrazívna  leštenka s

voskom (1l)

Lack-Polish blau ošetruje a zušľachťuje nové až stredne
zvetrané laky s vysokým finálnym leskom. Lack-Polish blau 
zanecháva pri strojnom a ručnom leštení optimálny
povrch s vysokým leskom bez šmúh. Ošetrené plochy
budú dlhodobo zakonzervované. Je veľmi vhodný pre
všetky druhy lakov. S atestom Daimler.



LACK-POLISH grün P1.01 - Politúra pre záverečné

leštenie (1l)

Lack-Polish grün chráni, ošetruje a zušľachťuje nové a
leštené laky. Konečná povrchová úprava pomocou Lack-
Polish grün je zárukou perfektného hlbokého lesku a
hladkého povrchu. Ošetrené laky budú chránené pred
nepriaznivými vplyvmi životného prostredia. Lack-Polish
grün sa veľmi jednoducho spracováva a šetrí čas, je
vhodná pre všetky druhy lakov. S atestom Daimler.

HEAVY CUT PAD - Tvrdý rezný kotúč (45/76/126/150

mm)

Vysoko abrazívny brúsny kotúč určený na odstránenie
silne zvetraných lakov a hlbokých škrabancov pomocou
Heavy Cut H9.01.  Malá výška 23 mm vyvoláva nízke
torzné sily, umožňuje veľmi dobrú manipuláciu a
najvyššiu stabilitu.  Frézovaná hrana  umožňuje väčšiu
flexibilitu a prispôsobivosť kotúča kontúram. Farebné
označenie zadnej fleece strany hubky zhodujúce sa s
politúrou.  
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ONE CUT PAD - Novinka! -Stredne tvrdý rezný kotúč
(45/76/126/150 mm)

Abrazívny brúsny kotúč určený na odstránenie stredne
zvetraných lakov a škrabancov pomocou One Cut and
Finish P6.01.  Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné
sily, umožňuje veľmi dobrú manipuláciu a najvyššiu
stabilitu.  Frézovaná hrana  umožňuje väčšiu flexibilitu a
prispôsobivosť kotúča kontúram. Farebné označenie
zadnej fleece strany hubky zhodujúce sa s politúrou.  

LACK-POLISH rosa P1.02 - Leštenka s voskom (1l)

Lack-Polish rosa ošetruje a zušľachťuje všetky nové,
leštené a mierne zvetrané lakované povrchy. Lack-Polish
rosa zanecháva pri strojnom ale aj ručnom leštení
optimálny povrch s vysokým leskom bez šmúh. Kvalitné
komponenty na ošetrovanie povrchov sú zárukou ochrany
laku na niekoľko mesiacov a extrémne hlbokého lesku. Je
vhodný pre všetky druhy lakov
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FINE CUT PAD - Stredne tvrdý leštiaci kotúč
(45/76/126/150 mm)

Stredne tvrdá brúsna hubka určená na odstránenie
stredne silno zvetraného a poškriabaného laku pomocou
Fine Cut F6.01.  Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné
sily, umožňuje veľmi dobrú manipuláciu a najvyššiu
stabilitu.  Frézovaná hrana  umožňuje väčšiu flexibilitu a
prispôsobivosť kotúča kontúram. Farebné označenie
zadnej fleece strany hubky zhodujúce sa s politúrou.  

MICRO CUT PAD - Jemný leštiaci kotúč
(45/76/126/150 mm)

Vysoko kvalitný špeciálny finišovací kotúč na odstránenie
ľahkých škrabancov, hologramov a stôp leštenia
pomocou pást Micro Cut M3.02, Micro Cut & Finish
P3.01.  Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily,
umožňuje veľmi dobrú manipuláciu a najvyššiu stabilitu. 
 Frézovaná hrana  umožňuje väčšiu flexibilitu a
prispôsobivosť kotúča kontúram. Farebné označenie
zadnej fleece strany hubky zhodujúce sa s politúrou.  

POLISH & SEALING PAD - Extra jemný kotúč na

aplikáciu ochranných náterov (126/150 mm)

Veľmi mäkký kotúč na úsporné a rovnomerné nanesenie
konzervačných produktov ako 1K-Nano alebo Lack-Polish
grün P1.01. Malá výška 23 mm vyvoláva nízke torzné sily,
umožňuje veľmi dobrú manipuláciu a najvyššiu stabilitu. 
 Frézovaná hrana  umožňuje väčšiu flexibilitu a
prispôsobivosť kotúča kontúram. Farebné označenie
zadnej fleece strany hubky zhodujúce sa s politúrou.  
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HAND WAX W0.01 - Novinka! -Tuhý karnaubský vosk. 

Špičkový tuhý vosk so silným hydrofóbnym efektom a
vysokým leskom všetkých lakovaných častí karosérie.
Hand Wax W0.01 obsahuje prémiový karnaubský vosk,
ktorý dlhodobo ošetruje a chráni lak. Nezanecháva biele
stopy na plastoch. Zložky obsiahnuté v tomto tuhom
vosku vytvárajú hladký povrch s veľmi dobrou
hydrofóbnosťou. Všetky farebné odtiene sú oveľa
žiarivejšie s hlbokým leskom. Hand Wax W0.01 je
potrebné nanášať iba v tenkej vrstve, a preto je veľmi
úsporný.

1K-NANO - Nano-ochrana laku. 

Štruktúra prípravku   1K-Nano sa pevne  naviaže na lak a
na báze inovatívnych reaktívnych látok vytvorí extrémne
hladkú vrstvu konzervujúci lak s vysokým leskom, odolnú
proti chemikáliám,  UV žiareniu a oderu. Špeciálne
prísady prepožičiavajú laku extrémne hlboký lesk. Vďaka
procesu "OneStep" (v jednom kroku) sa pracovný čas v
porovnaní s dvojzložkovým systémom podstatne skráti.
Lak bude perfektne a dlhodobo chránený proti
nepriaznivým poveternostným vplyvom. Vďaka
jedinečnému samočistiacemu účinku  bude
odstraňovanie hmyzu, vtáčieho trusu a podobných
nečistôt oveľa jednoduchšie. Trvanlivosť  tejto
konzervácie laku je cca 1 rok. 
Dodáva sa ako set.

OCHRANA LAKU A DETAILERY

Ceramic Allround C0.01 - Novinka! - Keramický povlak.

Slúži k dlhodobej ochrane mnohých povrchov. Veľmi tenká
ochranná vrstva sa pomocou chemickej reakcie trvalo viaže
k povrchu. Túto chemickú reakciu spúšťa vzdušná vlhkosť. K
úplnému vytvrdnutiu dôjde približne po deviatich dňoch.
Ceramic Allround C0.01 vytvára silno hydrofóbny povrch,
ktorý veľmi dobre odpudzuje tekutiny. Ošetrený povrch sa
dá ľahko ručne čistiť, jeho údržba je veľmi jednoduchá.
Dosiahnutý lesk zostane zachovaný aj po použití kyslých
alebo zásaditých čistiacich prostriedkov. Vytvrdnutá
keramická ochrana tak chrání lak pred vplyvmi okolitého
prostredia, ako je UV žiarenie,  posypová soľ, vtáčí trus či
náletová hrdza (vzdušná korózia), a znižuje mechanické
poškodenie. Významne tak prispieva k udržaniu alebo
zvýšeniu hodnoty vozidla. Výdrž do 24 mesiacov.
Balenie: 75 ml
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QUICK & SHINE - Detailer s voskom.
Všestranný detailer na všetky hladké a lakované povrchy
(autolaky, lakované drevo, sklo, plastové diely, kokpit, lakovaný
nábytok a hudobné nástroje, povrchy z ušľachtilej ocele atď.).
Čistí, ošetruje a konzervuje v jednom kroku. Každému
farebnému odtieňu laku dodá hlboký brilantný lesk bez šmúh.
Otlačky   prstov a mierne znečistenie odstráni rýchlo a ľahko.
Ošetrené diely budú odpudzovať vodu a nečistoty, zároveň
budú chránené pred opätovným  znečistením. Quick & Shine sa
rýchlo rozotiera, takže práca   s ním je jednoduchá.   Politúry a
vosky, ktoré boli nanesené predtým, zostávajú zachované.
Vhodný predovšetkým pre rýchlu úpravu vystavovaného tovaru
vo výstavných priestoroch alebo na veľtrhoch, ako aj pre rýchlu
úpravu vozidiel. S atestom Daimler.  

QUICK FINISH - Detailer bez silikónového oleja
Prípravok  pre všestranné použitie pre všetky hladké a lakované
povrchy (automobilové laky, lakované drevo, sklo, plastové
diely, riadiaca kabína, lakovaný nábytok a hudobné nástroje,
povrchy z ušľachtilej ocele  atď.). Čistí a konzervuje v jednej
pracovnej operácii. Odtlačky prstov a mierne znečistenia
odstráni rýchlo a jednoducho. Povrchy získajú brilantný lesk,
vysoko hladký povrch a dobrú vodoodpudivosť. Quick Finish sa
rýchlo a bez šmúh stiahne a tak je jeho spracovanie
jednoduché. Už nanesené politúry a vosky zostanú zachované.
Veľmi vhodný pre rýchle finálne čistenie vystavovaných
exponátov v prezentačných priestoroch alebo na veľtrhoch a
pre rýchlu úpravu vozidiel.

FINISH SPRAY EXTERIOR - Detailer s odstraňovačom
vodného kameňa.
Všestranný detailer pre rýchle ošetrenie všetkých vonkajších
povrchov vozidla, ako je lak, sklo a plasty. Vďaka jeho
špeciálnemu zloženiu zmiznú rýchlo a bez zvyškov aj odolné
usadeniny vodného kameňa. Čistí, ošetruje a konzervuje len v
jednom pracovnom kroku. Ošetrené povrchy získajú brilantný
lesk bez šmúh po leštení, prehĺbi sa ich farebný odtieň a budú
opäť hladké ako boli pôvodne. Finish Spray Exterior sa rýchlo
rozotiera, jednoducho spracováva a chráni povrchy pred
opätovným rýchlym znečistením. 

SPRAY SEALANT S0.02 - Novinka! -Tekutý sealant s

rozprašovačom pre hydrofóbny a vysoko lesklý povrch

karosérie.

Účinný sprejový sealant na rýchle a ľahké dosiahnutie
vysoko lesklého povrchu so zamatovo hladkým povrchom.
Dáva farbe jasne viditeľné prehlbovanie farby. Tesniace
komponenty vytvárajú dokonalý vodoodpudivý účinok.

HARTWACHS BMP S0.01 - Tekutý vosk.

Hartwachs BMP je ideálny tekutý prémiový konzervant s
dlhodobým účinkom pre všetky druhy lakov a rôzne
plasty. Vďaka špeciálnej zmesi obzvlášť tvrdých a
odolných špeciálnych voskov prostriedok Hartwachs BMP
čistí, ošetruje a konzervuje opracované povrchy a
prepožičiava im na celé mesiace výnimočný hlboký lesk a 
jedinečne hladký povrch. Ľahko sa rozlešťuje bez šmúh.



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.

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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WASH & FINISH - Prípravok na umývanie bez vody
Špeciálny produkt na rýchle a jednoduché umývanie
vonkajších častí mierne až stredne silno znečistených
vozidiel bez vody. Čistí, ošetruje a konzervuje lak,
sklo, plastové diely, kolesá atď. v jednej pracovnej
operácii. Vďaka inovovaným čistiacim a ošetrujúcim
zložkám čistí povrchy šetrne a dodáva im
vodoodpudivý finálny lesk bez šmúh. Nanesené
politury a vosky zostávajú zachované. 
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GOLDEN STAR - Čistič motorov s rozpúšťadlami
Vysoko viskózny, emulzný čistiaci prostriedok s vysokou
priľnavosťou pre rýchle odstraňovanie voskov, oleja a iných
nečistôt na motoroch, podvozkoch, poľnohospodárskych
strojoch a iných strojoch. Špeciálne prísady dočasne chránia
ošetrované časti pred koróziou .  

MOTORKONSERVIERER CHARLIE - Konzervačný prostriedok
na motory bez silikónového oleja.
Konzervačný prostriedok na báze uhľovodíka s hodvábnym
leskom na motory, časti karosérie na osobných a úžitkových
vozidlách atď.  Ošetrené diely budú znovu  vyzerať ako nové a
vďaka dobrému účinku penetrácie a trvalo elastickému
ochrannému filmu budú chránené pred koróziou a vplyvmi
životného prostredia. Vďaka úplnému vysušeniu (bez olejového
filmu) sa zabráni viazaniu nečistôt. Vhodný na použitie na
suché povrchy. Odolný proti teplotám do 200 ° C. Neobsahuje
silikónový olej. 

MOTORPLAST - Konzervačný prostriedok na motory
Konzervačný prostriedok s prirodzeným leskom a účinkom
odpudzujúcim vodu,   určený pre motory, gumové hadice a
zvyšné plastové diely v motorovom priestore osobných a
úžitkových vozidiel. S príjemnou vôňou. Ošetrené diely budú
opäť vyzerať ako nové. Vďaka úplnému vysušeniu (bez
olejového filmu) sa zabráni viazaniu nečistôt. Vďaka
vynikajúcemu penetračnému účinku a trvalo elastickému
ochrannému filmu budú agregáty chránené pred koróziou a
vplyvmi životného prostredia. Vhodný k použitiu na suché a
mokré povrchy.
Odolný proti teplotám do 250 ° C. S atestom Daimler. 

PLAST STAR - Ochrana exteriérových plastov a gumy.
Prémiový  výrobok z oblasti prípravkov na ošetrovanie plastov.
Ošetruje a konzervuje na celé mesiace a je extrémne odolný
proti UV žiareniu. Ošetrené časti získajú vďaka špeciálnemu
zloženiu ošetrujúcich látok (disperzie vosku a silikónu), ktorý sa
pevne naviaže na ošetrovaný podklad, svoj pôvodný hodvábny
vzhľad. Zabraňuje primŕzaniu tesnení dverí. Vďaka extrémne
dlhej životnosti, jednoduchej a rýchlej aplikácii a príjemnej vôni
je Plast Star bezkonkurenčným výrobkom. Ideálne sa hodí aj na
použitie na pneumatiky a gumové diely.

MOTOR, EXTERIÉROVÉ PLASTY A GUMY



KUNSTSTOFF FARBER SCHWARZ - Čierna farba na plast.
Vode odolné farbivo na opätovné zafarbenie vyblednutých
alebo zvetraných plastových častí v exteriéri vozidla. Farbivo
impregnuje a stará sa o ošetrené časti. Vynikajúce krycie
vlastnosti a  vysoká odolnosť.

PLAST STAT SILICONFREI - Ochrana exteriérových plastov bez

silikónových olejov.

Prémiový produkt v oblasti prípravkov pre  ošetrovanie plastov
neobsahujúce silikónové oleje. Ošetruje a konzervuje na celé
mesiace a je extrémne odolný proti UV žiareniu. Ošetrené časti
získajú vďaka špeciálnemu systému ošetrujúcich komponentov
(mikro emulzie), ktorý sa pevne naviaže na ošetrovaný podklad,
svoj pôvodný hodvábny vzhľad.Zabraňuje primŕzaniu dverových 
tesnení. Vďaka  extrémne dlhej životnosti, jednoduchému a
rýchlemu spracovaniu a príjemnej vôni je Plast Star siliconölfrei
bezkonkurenčným výrobkom. Ideálne sa hodí i k použitiu na
pneumatiky a gumové diely. S atestom Daimler.
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PLASTIKLACK SPRAY SCHWARZ - Čierna farba na plast v
spreji.
Rýchloschnúci sprejový lak s veľmi vysokým krycím efektom. Na
zlepšenie farby opotrebovaných a vyblednutých plastových 
 povrchov, ako sú prahy zádverí, nárazníky, blatníky kolies, atď. 
 Chráni pred  koróziou a vonkajšími vplyvmi prostredia.  

KCU-REIFENSCHAUM - Pena na ošetrenie pneumatík -
lesklá.
Pena na čistenie a starostlivosť o pneumatiky. V rámci jedného
pracovného kroku rýchlo a efektívne ošetruje a chráni
pneumatiky. Kvalitné ošetrujúci zložky prepožičiavajú
pneumatikám intenzívny a dlhotrvajúci lesk. 
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GUMMI-, KUNSTSTOFF-  & VINYLPFLEGE - Konzervačný
prostriedok na gumu a vonkajšie plasty.
Účinný ošetrujúci výrobok určený pre rýchle ošetrenie a
konzervovanie všetkých gumových a vonkajších plastových
dielov a pneumatík. So saténovým leskom na osvieženie farby.
S atestom Daimler.

GUMMI- & KUNSTSTOFFPFLEGE glänzend- Konzervačný
prostriedok na motory
Účinný ošetrujúci výrobok určený pre rýchle ošetrenie a
konzervovanie všetkých gumových a vonkajších plastových
dielov a pneumatík. S lesklým finišom na osvieženie farby. S
atestom Daimler.



NANO-GLASVERSIGELUNG - Tekuté stierače.

Reaktívny vysoko technologicky vyspelý sealant, ktorý vytvára
hydrofóbnu nano sieť, ktorá je extrémne odolná voči
chemikáliám a abrazívam. Poskytuje trvalú ochranu na všetkých
sklenených, zrkadlových a keramických povrchoch.  Výsledný
lotosový efekt  znižuje priľnavosť nečistôt, hmyzu, ľadu atď., 
čím poskytuje ľahko čistiteľný povrch.  Použitie výrobku na
čelných sklách motorových vozidiel vedie k výraznému zníženiu
spotreby stieračov a zlepšeniu viditeľnosti v prípade dažďa
vďaka jedinečnému hydrofóbnemu správaniu, pričom dažďové
kvapky sú odvádzané prúdom vzduchu. Trvanlivosť: až jeden rok
alebo 20 000 km.
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GLAS STAR - Prémiový koncentrovaný čistič skla.
Koncentrovaný čistič skla na báze alkoholu, pre všetky hladké
povrchy odolné proti alkoholu na vozidlách, budovách atď. Bez
námahy odstránite tie najodolnejšie nečistoty ako olej, tuk,
silikóny, zvyšky po umývaní, mierne rozstreknuté farby,   hmyz a
pod. Glas Star sa rýchlo a bez šmúh rozotrie a vďaka aditívam
pre  dosiahnutie lesku a hladkého povrchu zlepšuje kĺzanie
čistiacej utierky. Vďaka podielu alkoholu schnú používané
utierky rýchlejšie. Je ideálny aj ako zimní produkt. S atestom
Daimler. Možné použiť neriedený alebo riedený v pomere 1:3.

OKNÁ A SKLO

GLASFIX NEU - Koncentrovaný čistič skla  vhodný na
polykarbonát.
Koncentrovaný čistič skla na všetky hladké povrchy na
vozidlách, budovách atď. Odstraňuje nečistoty, ako olej, tuk a
pod. Stiera sa bez šmúh a je vhodný na polykarbonát.
Rozstrekujte  riedený pomerom najmenej 1: 5.

GLASS CLEANER - Čistič skla
Koncentrovaný čistič skla pripravený na použitie na všetky
hladké povrchy na vozidlách, budovách atď. Odstraňuje 
 odolné nečistoty, ako olej, tuk, hmyz a pod. Rýchlo a bez šmúh
sa rozotrie a vďaka aditívam pre dosiahnutie lesku a hladkého
povrchu zlepšuje kĺzanie čistiacej utierky. S príjemnou vôňou. 
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MEHRZWECKREINIGER - Univerzálny čistič interiéru
Vysoko účinný, alkalický čistiaci prostriedok na interiér s
príjemnou vôňou. Nikotín a iné odolné nečistoty na plastoch,
textíliách a polstrovaní sú rýchlo eliminované, zároveň sa dá 
použiť aj na čistenie kože. Pri použiti v postrekovacích
extrakčných  prístrojoch a iných čistiacich prístrojoch na
koberce odporúčame pridávať prostriedok pre neutralizáciu
nežiaducej peny Kocentschäumer.Odporúčame pred čistením
vyskušať znášanlivosť materialu na čistiaci prostriedok. S
atestom Daimler.
riedenie : 1: 5 až 1:50

POL STAR - Čistič textílie, kože a alcantary.
Efektívny neutrálny čistiaci prostriedok s konzervačnou látkou
na kožu,  alcantaru a textílie ako polstrovanie a koberce.
Penové lamely s jemnými pórmi prenikajú do hĺbky vlákien a
transportujú nečistoty, ktoré sa dajú povysávať vysávačom na
mokro / na sucho alebo zotrieť vlhkou utierkou. Nezanecháva
mokré stopy a prepožičiava originálnu impregnáciu.
Konzervácia chráni pred opätovným rýchlym znečistením.
Riedenie 1:5 až 1:20

ALLROUND SURFACE CLEANER - Špeciálny čistič povrchov
Rýchly čistič povrchov pre motorové vozidlá, domácnosť aj pre
komerčné účely. Rýchlo a dôkladne odstraňuje odtlačky prstov,
prach, mastnotu a podobné nečistoty. Všetky hladké povrchy,
napríklad aj nepolárne plasty čistí dôkladne   a bez šmúh. Je
vhodný aj na čistenie vetracích mriežok, látok, pomocou
čistiacej pištole (napr. Cyclone, č. Pol. 999021), pretože vďaka
svojmu zloženiu nezanecháva stopy po vode ani iné zvyšky.
Príjemne vonia.

LEATHER STAR - Hĺbková impregnácia kože
Prémiový ošetrujúci prípravok na kožu pre  prirodzený hodvábne
matný povrch. Pre osvieženie a zakonzervovanie 
hladkých, velúrových a perforovaných kožených materiálov
sedadiel automobilov, pohoviek atd. Leather Star sa
jednoducho nanáša, má príjemnú vôňu, zintenzívňuje vzhľad
farieb a stará sa o mäkký pocit pri dotyku, bez toho aby vznikol
nežiaduci lesk materiálu. Vďaka použitiu najkvalitnejších
zložiek z kozmetiky zostáva koža vláčna a dlhodobo chránená
pred opätovným znečistením a zkrehnutím.

INTERIÉR



TOP STAR - Impregnácia interiérových plastov - matná.

Prémiová ošetrujúca emulzia na čistenie a ošetrenie plastových
a gumových dielov, ako kokpit, vnútorné obloženie, tesnenia
atď. Top Star vytvára dlhotrvajúci, hodvábne prirodzený finálny
vzhľad a dlhodobo chráni povrch pred opätovným znečistením
a UV  žiarením. Špeciálne účinné látky udržujú plasty vláčne,
majú antistatický účinok a prepožičiavajú im nový a ušľachtilý
vzhľad. So sviežou vôňou. S atestom Daimler.
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COCPIT SUPER-PFLEGE - Impregnácia interiérových plastov
- lesklá
Cockpit-Super-Pflege je výrobok na údržbu  interiérových
plastových obložení s čistiacimi a konzervačnými vlastnosťami
Ošetreným povrchom dodáva lesklý finálny vzhľad. Poskytuje
dlhotrvajúcu ochranu proti nečistotám a UV žiareniu. So
sviežou vôňou.

GUMMIFIX- Impregnácia gumových rohoží
Nemastná impregnácia na gumové  rohože, plastové 
povrchy a ostatné priestory interiéru v osobných a
úžitkových vozidlách bez silikónového oleja. Je
vhodný všade kde sa vyžaduje odolnosť voči šmyku.
Dáva chráneným povrchom "nový" vzhľad.

FRESH UP - Pohlcovač zápachov
Špeciálny produkt na rozprašovanie určený na odstránenie
nepríjemného zápachu v interiéri vozidiel, v karavanoch, člnoch,
sanitárnych, obytných a komerčných priestoroch. Molekuly
zápachu cigaretového dymu, zvieracie pachy, hnilobné procesy
atď.   zapúzdri a stanú sa tak neúčinnými.   Fresh Up zbaví
ošetrované priestory zápachu, textílie a plochy prevonia svojou
sviežou vôňou. Pre odstránenie zápachu v extrémne
problémových vozidlách odporúčame dodatočne použiť náš
generátor ozónu KC 3500.
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NANO MAGIC SHAMPOO - Šampón s voskom
Jednoznačne špičkový šampón pre dokonalé   čištenie  a
dlhodobú konzerváciu iba   v jednom pracovnom kroku. Vosky a
povrchové nátery nanesené predtým zostanú zachované.
Jedinečná kombinácia ošetrujúcich zložiek zanechá na povrchu
dlhotrvajúcu nano vrstvu odpudzujúcu nečistoty a vodu.
RIEDENIE: cca 50 ml (5 uzáverových krytiek) šampónu do 10 l
teplej vody. 

REACTIVE WHEEL CLEANER - Gélový čistič kolies.
Reaktívny čistič diskov kolies bez obsahu kyselín   s indikátorom
výsledku a aditívami na dosiahnutie lesku pre dôkladné a šetrné
čistenie vysokokvalitných kolies.Výkonné média dispergujú a
uvoľňujú odolné nečistoty. S lesklým a vodoodpudivým efektom.

INSECT & DIRT REMOVER- Odstraňovač hmyzu a nečistôt
Odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty  od hmyzu, olejov a
ostatné nečistoty spôsobené vplyvmi životného prostredia y
karosérie vozidiel a motorového priestoru. Vysoko   kvalitné
inovatívne obsiahnuté látky prenikajú do nečistôt a umožňujú
rýchle a dôkladné čištenie šetrné k laku.

SPEED GLASS CLEANER - Čistič skla
Koncentrovaný čistič skla pripravený na použitie na všetky hladké
povrchy na vozidlách, budovách atď. Odstraňuje odolné
nečistoty, ako olej, tuk, hmyz a pod. Rýchlo a bez šmúh sa
rozotrie a vďaka aditívam pre dosiahnutie lesku a hladkého
povrchu zlepšuje kĺzanie čistiacej  utierky.  S príjemnou vôňou.

RADA EXCELLENCE



SHINE SPEED POLISH - Leštenka s voskom

Profesionálna politúra pre jedinečnú povrchovú úpravu s
vysokým leskom. Ošetruje a konzervuje v jednom pracovnom
kroku a trvalo chráni pred agresívnymi vplyvmi životného
prostredia. Pri ručnom alebo strojovom leštení sa u všetkých
druhov laku dostaví skvelý lesk.
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ALLROUND QUICK SHINE - Detailer s voskom.
Univerzálny detailer čistí, ošetruje a konzervuje všetky hladké a
lakované povrchy (lak, sklo, plasty, nábytok atď.). Ideálny na
ošetrovanie kokpitu a dodatočné ošetrenie laku a sklenených
povrchov po umývaní, ako aj ako prostriedok pre rýchle
záverečné ošetrenie povrchu. Vytvorí čistý a lesklý   povrch len
počas jedného pracovného kroku. Politúry a vosky nanesené
predtým zostanú zachované.

NANO MAGIC PLAST CARE- Impregnácia exteriérových
plastov.
Ošetruje a chráni všetky plastové diely v exteriéri vozidla (lišty,
gumy, atď.) Ošetrené diely budú vyzerať ako nové a budú
chránené pred škodlivými vplyvmi životného prostredia.
Prémiový výrobok z profesionálnej série starostlivosti o vozidlo s 
neprekonateľnou trvanlivosťou.

MULTI INTERIOR CLEANER - Univerzálny čistič interiéru.
Odstraňuje dôkladne a zároveň šetrne silné znečistenia z
polstrovaných sedadiel,   látkových poťahov, stropu, podláh,
plastových obloženie atď. Nečistoty sa odstránia   až do hĺbky
pórov a vďaka sviežej vôni bude interiér vozidla žiariť ako nový.
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REFRESH COCPIT CARE - Prípravok na interiérové plasty.
Čistí, ošetruje a konzervuje všetky plastové diely v interiéri
vozidla. Ošetrené povrchy dlhodobo vyzerajú ako nové a sú
chránené pred opätovným znečistením. Chráni pred UV žiarením
a vyblednutím, má príjemnú vôňu.

PROTECT LEATHER CARE - Impregnácia kože.
Vysoko kvalitná emulzia na ošetrenie kožených dielov. Osvieži
farby, vytvorí hladký povrch a zintenzívni nezameniteľnú vôňu
kože. Poskytne všetkým druhom kože nutné ošetrenie a
vláčnosť. 



CABRIODACH-VERSIEGELUNG - Impregnácia striech

kabrioletov

Vysoko kvalitný konzervačný prostriedok na báze organickej
fluorovanej živice impregnuje a chráni všetky stálofarebné
textílie, ako strechy kabrioletov, stany, outdoorové textílie atď.,
pred vlhkom a nečistotami. Vytvorí efekt zvýraznenia farby,
povrch bude odolný proti škvrnám a vode.
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KOCENTSCHAUMER - Odpeňovací prípravok.
Vysoko koncentrovaný, rýchly a veľmi efektívny odpeňovací
prípravok. Eliminuje alebo zabraňuje nežiaducej tvorbe peny v 
čistiarňach odpadových vôd, chladiacich mazacích okruhoch
a  pri použití vysoko penivých čistiacich roztokov (napr. Green
Star, Pol Star pri použití v tepovacích extraktoroch, tak isto aj
pri prostriedkoch na podlahy, čistiacich zariadeniach na diely
atď.). Dokonca aj veľmi malé množstvo spôsobí spontánny
kolaps existujúcej peny , ktorá prípadne aj vôbec nevznikne. 
Odporúčaná spotreba: systémy úpravy úžitkovej vody, stroje na
čistenie častí: 20 ml na m³, čistiace roztoky do extraktora - 5 ml
na 100 l (0,25 ml - 2 ml na 5l).

COSMO-CLEAN - Čistič podláh.
Ošetruje a chráni všetky plastové diely v exteriéri vozidla
(lišty, gumy, atď.) Ošetrené diely budú vyzerať ako nové a
budú chránené pred škodlivými vplyvmi životného
prostredia. Prémiový výrobok z profesionálnej série
starostlivosti o vozidlo s neprekonateľnou trvanlivosťou.

TINTEN- & KULI-EX - Odstraňovač atramentu.
Rozpúšťa rýchlo a dôkladne vodou rozpustné atramenty a
guľôčkové perá z textílií, kože a dlaždíc. Kombinácia
špeciálnych rozpúšťadiel a detergentov rozpúšťa atramentové 
pigmenty a rozptýli ich. Tinten- & Kuli-Ex neobsahuje
halogénované uhľovodíky a je vďaka svojej   prijemnej aróme 
práca s ním je príjemná. Nie je vhodný pre umelú kožu a plasty!

ŠPECIÁLNE PRODUKTY



HYPER DRYER - Novinka! - Konzervačný prípravok na
sušenie
Ďalší stupeň inovatívneho high-tech sušiaceho prípravku s
veľmi dobrým konzervačním 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.  Také optimální pro biologické zařízení na
úpravu užitkové vody. Neobsahuje žádné minerální uhlovodíky
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SCHMU-SCHU - Tekuté ochranné rukavice.
Prípravok odpudzuje nečistoty a uľahčuje čistenie rúk po práci.

HEADLIGHT POLISH SET - Novinka! - Set na renováciu
svetiel.
Kompletná sada na ručnú alebo strojovú renováciu starých
zvetralých plastových krytov svetiel v elegantrnom kufríku.
Sada obsahuje abrayívnu leštiacu politúru Headlight Polish 1,
jemnú leštiacu politúru s voskom Headlight Polish 2, tvrdý
abrazívny kotúč HeavyCut Pad 76 mm, kotúč z ovčej vlny 80
mm, leštiaci kotúč Thermo Pad 76 mm, brúsne kotúče o
zrnitosti P 1000, 2000 a 4000 a brúsnu podložku so suchým
zipsom.
Politúry na renováciu svetiel a Thermo Pad možno objednať aj
samostatne.



TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ
odolný voči alkáliám 1L
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PRÍSLUŠENSTVO

TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ
odolný voči rozpúšťadlám

1L
 

HLAVICA
ROZPRAŠOVAČA - Star
zdvih 1,2 ml/stlačenie

RIEDIACA FĽAŠA KOCH-
CHEMIE 1L 

 

MIKROVLÁKNOVÁ
UTIERKA - BASIC 40X40

CM

MICROSUEDE UTIERKA
54X44 CM

MIKROVLÁKNOVÁ
UTIERKA - PROFI 40X40

CM

MIKROVLÁKNOVÁ
UTIERKA - BARACCUDA

60X40 CM - 4ks

MIKROVLÁKNOVÁ
UTIERKA - DVOJSTRANNÁ

40X40 CM 

MIKROVLÁKNOVÁ
UTIERKA - WAFLA 80X55

CM - 2ks

MIKROVLÁKNOVÁ
RUKAVICA NA INTERIÉR

MIKROVLÁKNOVÝ
APLIKÁTOR
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APLIKAČNÁ HUBKA -
mäkká

TVRDÁ HUBKA NA HMYZAPLIKAČNÁ HUBKA NA
INTERIÉROVÉ PLASTY

HUBKA NA UMÝVANIE VEDRO KOCH-CHEMIE
18L

VIKAN - KEFA NA
ČALUNENIE A TEXTIL

VIKAN - KEFA NA DISKY
KOLIES

VIKAN - KEFA NA
KOLESÁ

HUBKA NA ČISTENIE -
5ks

VIKAN - KEFA NA
KOBERCE

VIKAN - SILIKÓNOVÁ
STIERKA NA OKNÁ - 350

MM

KEFA NA ZVIERACIU
SRSŤ



PLASTOVÁ ŠKRABKA NA
FÓLIE A LEPIDLÁ - SADA

25 KS
 

DÁVKOVAČ NA 0,5 L
FĽAŠU
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ROLKA 3-VRSTVOVýCH
PAPIEROVÝCH UTIEROK

VÝPUSTNÝ VENTIL NA 5L
KANISTER

 

PLOCHÝ ŠTETEC NA
INTERIÉR - JEMNÝ

VÝPUSTNÝ VENTIL NA 10 -
30 L KANISTER

 

PLOCHÝ ŠTETEC NA
KOLESÁ A MOTOR -

VEĽKÝ

PLOCHÝ ŠTETEC NA
KOLESÁ A MOTOR -
MALÝ ZAKRIVENÝ

ATLASTA ŠTETEC NA
KOLESÁ A BRZDOVÉ

STRMENE
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