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Sprej      Kanystr     Pumička připravená k použití 

    200 ml      3 litry     Bez nutnosti další přípravy 

  400 ml      5 litrů     750 ml 

        25 litrů 
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Val 100 Terminator 

Jednofázový čistící prostředek pro nákladní 

automobily 

Velmi účinný čistící prostředek, účinností konkurující některým 

vícesložkovým produktům. Ideální pro mytí těžkoodstranitelné 

zaschlé špíny z karoserie. Účinně slouží k odstranění usazenin 

kouře, žažraných skvrn a zbytků asfaltu vyskytujících se na 

spodní straně karoserie, které odstraňuje i bez použití kartáčů. 

Při použití není nezbytné užívat rukavice. Vedle mytí 

nákladních automobilů je vhodný také k očištění stavebních 

strojů, cisteren, kontejnerů nebo autobusů. 

 

Zásaditý čistící prostředek, extrapěnivý  

 

Zásaditý čistící prostředek speciálně určený pro odstraňování mastných 

a olejových skrvn ať už na zemi nebo na autě. Rychle a efektivně 

odstraní skvrny z ošetřeného povrchu, aniž by jej nějak ohrožoval. 

Vytváří poddajnou pěnu, která zjednodušuje mytí. Obsah sekvestrantů 

zároveň pomáhá při mytí tvrdou nebo na soli bohatou vodou. 

 

Highlander Brill 25.15 

High-effectivity; low-cost produkt 

Jednosložkový čistící prostředek vytvořený k odstranění silných 

zbytků mastnoty a stop po kouři. Na tu působí do hloubky a 

narušuje vazby mezi ní a karoserií vozu čímž způsobuje její 

snadné odstranění. Bez nutnosti použití rukavic či kartáčů 

umožňuje snadné čištění nákladních automobilů, kontejnerů 

nebo stavebních strojů. 

 

Alkalický čistící prostředek; Jahodová vůně  

Jednosložkový čistící prostředek s jahodovou vůní se svou přiměřenou 

pěnivostí hodí i do automatických mycích linek. Odstraňuje nečistoty, 

zbytky kouře či skvrn, aniž by přímo vyžadoval použití rukavic či 

kartáčů. Vhodný pro mytí nákladních automobilů, kontejnerů, placht a 

stavebních strojů. 
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Bival Bival 3M 

Koncentrovaný dvousložkový čistící prostředek; 

vhodný pro mytí nákladních automobilů  

Historicky osvědčený dvousložkový čistící prostředek a zároveň 

nejznámější produkt v naší nabídce. Jeho silná odmašťující 

složka zajišťuje kompletní odstranění dokonce i těch 

nejodolnějších a nejzažranějších druhů nečistot. Překvapivá 

může být rovněž jeho víceúčelovost: Bival také šikovně 

odstraňuje tzv. traffic film. Zcela nepřekonatelný při mytí 

automobilů, kamionů, cisteren, chladících boxů, návěsů, 

stavebních strojů a všech ostatních povrchů. 

 

Koncentrovaný dvousložkový čistící prostředek; 

vhodný pro mytí nákladních automobilů  

Bival 3M je slabším koncentrátem našeho produktu Bival. Speciálně 

namíchaný, aby poskytoval všechny skvělé vlastnosti Bivalu, ale 

zároveň zachovával přijatelnou cenu. Poskytuje výborné výsledky při 

odstraňování organických i anorganických nečistot na vozidlech, 

například při čištění vnitřního obalu cisteren po přepravě. Povrchově 

aktivní látky přítomné v tomto produktu zajišťují snadnou omyvatelnost 

po použití. Bival 3M je mimo jiné vhodný také pro čištění velmi 

zamaštěných mechanických částí strojů. 

 

Mart 2 Easy 

Koncentrovaný dvousložkový čistící prostředek pro 

exteriéry; vhodný pro mytí nákladních automobilů  

Mart je dvousložkový čistící prostředek nové generace, účinný 

také při použití tvrdé nebo na soli bohaté vody. Velmi vhodný 

pro kamionové mycí linky a jiné intenzivní mycí operace. 

Jednoduše a velmi důkladně odstraňuje všechny typy znečištění. 

Snadno omyvatelný. 

 

Koncentrovaný dvousložkový čistící prostředek; 

pro odolávající špínu  

Jeho silná odmašťující složka zajišťuje odstranění i velmi zažrané 

odolné špíny. Jeho všestrannost jej činí vhodným také pro odstraňování 

tzv. traffic filmu, je nepostradatelný při mytí automobilů, kamionů, 

chladících boxů, stavebních strojů a jiných. 

 

S 2 Easy je každé mytí „Too Easy“ 
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Devi Euro 

Čistící prostředek pro skla  

Produkt záměrně vytvořen k odstranění 

sebemenších zbytků mastnoty na jakémkoliv 

průhledném povrchu. Jeho speciální formule 

vytváří tenkou vrstvu pěny, která po rozleštění 

navrací povrchu lesk a skvělou průhlednost 

bez šmouh. Ideální pro čištění předního skla, 

světlometů, oken, zrcátek nebo skleněných 

předmětů či stolů. 

 

Leštěnka pro palubní desky se silikonem  

Čistí, leští a chrání palubní desky a jiné 

plastové části vozidla od nečistot, prachu, 

UV záření a jiných částic, které by jej 

mohly poškodit nebo znečistit. Silikonový 

základ navíc zajišťuje prodlužení ochrany, 

kterou povrchu poskytuje. 

Vůně: vanilka, broskev, citrón, jahoda, 

tabák, 5 hvězd, talco 

 

Clean Sanix 

Dezinfekční univerzální čistící prostředek pro interiéry  

Univerzální čistící prostředek pro vyčištění a 

oživení interiéru vozidla. Ideální pro čištění 

gumových a ma tných povrchů, skel, zrcátek, 

plastů, textilních částí, střechy, přístrojové 

desky, ale i falešné kůže či dřeva. Neobsahuje 

silikon a nezanechává žádné skvrny. 

 

Čistící a dezinfekční sprej do klimatizací  

Speciálně vyvinutý pro odstranění zápachu 

a dezinfekci klimatizačního systému 

automobilu. Vhodný pro odstranění hub, 

plísně, bakterií a mikrobů z potrubí a filtrů. 

Tímto efektivně předchází alergickým 

reakcím, nemoci a problémům s dýcháním. 

Nepoškozuje barvu ani strukturu 

opečovávaných dílů. Velmi vhodný pro 

systémy pevně zabudované v autě. 
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Iggienizzo Derpel 

Sanitační sprej  

Produkt nové generace, který vhodně 

vydezinfikuje interiér automobilu nebo 

menších místností. Odstraňuje nepříjemný 

přetrvávající zápach z koberečků, koberců, 

sedadel a všech jiných hůře přístupných částí, 

kde se shromažďují bakterie, plísně nebo 

zápach. 

 

 

Čistící prostředek na kůži  

Víceúčelový pěnový produkt určený pro 

vyčištění kožených částí interiéru. 

Obnovuje barvy a dodává kůži pružnost, 

čímž předchází jejímu dalšímu poškození. 

Je vhodný také pro použití v domácnosti k 

čištění pohovek, křesel, židlí a jiných 

kožených částí. Nezanechává skvrny, 

pouze příjemnou vůni. 

 

Spoiler Lintap 

Renovátor spoilerů, nárazníků a plastů  

Dodává původní lesk a barvu spoilerům, 

nárazníkům a jiným plastovým povrchům. 

Navíc vytváří tenkou ochrannou vrstvu před 

UV zářením trvající několik dní. 

 

Čistící prostředek na textil a koberečky ve spreji  

Do hloubky čistí různý přírodní a syntetický 

textil. Jím vytvořená pěna působí na nečistoty 

a mastnotu usazenou na vláknech a pomáhá ji 

odstraňovat. V automobilech je 

nenahraditelný při čištění dveří, koberečků, 

střech anebo sedadel. Doma vyčistí koberce, 

záclony, čalounění sedaček i židlí. 
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Bulis  Contact  

Prostředek pro uvolnění mechanických částí  

Velmi silný a rychlý prostředek pro použití v 

průmyslu. Prostupuje vrstvami špíny, rzi, 

mastnoty, uhelnatých či jiných kovových 

zbytků a narušuje jejich vazbu. Pomáhá tak 

oddělit šrouby od přirezlých matic, trubky, 

části výfukového systému a mnoho dalších. 

Nepodporuje další korodování povrchu, 

naopak ho lubrikuje a chrání před další 

oxidací. Výborný pomocník v servisech i jinde 

 

Deoxidační prostředek pro el. kontakty na olejové bázi  

Produkt speciálně vyvinutý pro odstranění 

rzi ze zvětralých kontaktů elektrických 

částí a obnovení jejich vodivosti. Navržen, 

aby efektivně působil a extrémně rychle se 

odpařoval bez zanechávání stop, aby se 

zabránilo poškození citlivých elektrických 

součástek. 

 

Dikar Brakes 

Odstraňovač usazenin z  mechanických částí  

Primárně určen pro čištění motorů automobilů 

– velmi účinně odstraňuje olej a uhlíkové 

zbytky z motoru. Nepoškozuje gumové ani 

plastové součásti motoru. Nenahraditelný také 

při očištění malých mechanických součástek. 

 

. Odmašťovač pro brzdy a spojku  

Prostředek vytvořený pro optimální 

očištění brzdných a jiných třecích ploch 

jako brzdné kotouče, bubny nebo spojka. 

Ty čistí a odmašťuje. Velmi rychle zasychá 

a nezanechává žádné stopy, pouze 

maximální tření. 
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Cutting  Petros  

Chladící olej na vrtání  

Produkt speciálně vyrobený k mazání a 

ochlazování povrchu při řezání, vrtání, řezání 

závitů, ražení a formování. Chrání vrtáky před 

působením tepla, tak zvyšuje jejich životnost a 

snižuje Vaše náklady. Nestéká z povrchu a na 

dílně nebo montáži se nikdy nevylije. 

 

Olej na vazelínové bázi  

Víceúčelový lubrikant používaný v mnoha 

různých oblastech průmyslu. Vhodný pro 

údržbu šicích strojů, tkalcovských strojů 

nebo malých domácích variant. 

 

Notar  G.L.A. 

Odstraňovač asfaltu a dehtu  

Specifický produkt určený k odstranění zbytků 

asfaltu, pryskyřice a jiných těžko 

odstranitelných nečistot z karoserie. Vhodný 

také k použití na jiné kovové, gumové nebo 

plastové povrchy. 

 

Přilnavý univerzální lubrikační sprej  

Produkt vhodný k ochraně řetězů 

motocyklů a bicyklů nebo jinak 

nechráněných součástí jako kabelů, 

ozubnic atp. Jeho složení mu zajišťuje 

vysokou přilnavost k nanesenému 

povrchu, zvyšuje tak délku jeho 

ochranného a voděodolného působení a 

zabraňuje samovolnému odkapávání a 

snižuje odstříkávání při působení 

odstředivé síly 
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Fral Ubi 

Usnadňovač startu  

Speciálně navržený produkt, který usnadňuje 

úvodní zažehnutí motoru. Díky své vysoké 

hořlavosti pomáhá s nastartováním při 

nízkých teplotách a šetří tak baterii 

automobilu. Vhodný pro použití v 

benzinových i naftových motorech. 

 

Odstraňovač ledu  

Produkt vhodný pro použití každým 

řidičem během tuhých českých zim. 

Okamžitě rozpouští led, zbytky sněhu a 

námrazu z oken. Pomáhá uvolnit zamrzlé 

zámky a brzdové tlamy. Nepoškozuje 

plasty ani těsnění a výrazně tak ulehčuje 

život všem motoristům. 

 

Vidor Zinc 

Protimlžící sprej  

Koncentrovaný sprej, který odstraňuje 

zamlžení způsobené vlhkostí (často způsobené 

dechem v zimě). Vidor nemastí ani 

nezanechává kulaté šmouhy na skle.  

Vhodný také k ošetření Vašich brýlí při 

častém přecházení ze zimy do tepla. 

 

Zinkovací sprej  

Sprej sloužící ke studenému pozinkování 

materiálu, konkrétně určen k obnovení 

ochranné zinkové vrstvy. Rychle zasychá a 

je odolný proti mastnotě a oleji. 
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Foam 24/32 Foam color 

Aktivní pěna  

Aktivní pěna Foam 24/32 svou vysokou účinností vytváří 

základní stavební kámen pro dokonalé umytí Vašeho vozu. 

Vytváří snadno omyvatelnou pěnu, která čistí a zároveň 

připravuje karoserii pro voskování. Jednoduchost a rychlost 

použití jenom dotváří komplexní užitečnost tohoto produktu a 

činí jej naší jedničkou. 

 

Barevná aktivní pěna 

Kvalitní umytí poskytované Foam 24/32 doplněné speciálně 

zabarvenou pěnou vždy odliší Vaši myčku od ostatních. 

 

Dostupné v barvách: modrá, zelená, žlutá, červená, oranžová 

 

 

Landes Landes Cera 

Autošampon vhodný pro ruční 

mytí 

Landes je autošampon určený pro 

všechny různé druhy automobilů s 

neutrálním pH. Zvýšená přilnavost a 

snadné vytváření efektivní krémové 

pěny zajišťuje snadné odstranění 

zbytků kouře, výfukových plynů, 

traffic filmu, mastnoty i zbytků hmyzu. 

Na plastech, gumě nebo chromu 

nezanechává šmouhy 

Autošampon vhodný pro 

ruční mytí s voskem 

Autošampon vhodný pro ruční mytí a 

všechny různé povrchy s leštícím 

efektem. Má skvělé výsledky při 

odmašťování všech různých typů 

lakovaných povrchů, a to i těch 

citlivějších. (Perleťová úprava, metalízy) 

Složení doplněné o voskující složky 

usnadňuje leštění a odpuzuje vodu. Tím 

zabraňuje vytváření skvrn po zaschlých 

kapkách. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kola a pneumatiky 
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Rotalcal Rotal 

Zásaditý čistící prostředek pro mytí ráfků 

Zásaditý čistící prostředek pro mytí ráfků byl vytvořen tak, aby 

odstraňoval brzdný prach, oxidaci a další nečistoty z jakéhokoliv 

typu kola. Zásaditost Rotalcalu zajišťuje šetrnost k laku kol, na 

kterých nezanechá žádnou nečistotu nebo šmouhu. Vhodný také 

pro odstraňování sazí z krbů. 

 

Kyselý čistící prostředek pro mytí ráfků  

Čistící prostředek určený pro čištění ráfků. Odstraňuje karbonové stopy, 

zbytky brzdového prachu a veškeré jiné nečistoty, které se mohou na 

disku během používání usadit. Vhodný také k mytí hliníkových povrchů 

jako cisterny nebo bočnice. Obsahuje inhibitory koroze. To jej činí 

vhodným k čištění plechových ráfků. 

 

Argon Pneurav 

Kyselý čistící prostředek nákladních automobilů, 

hliníkových bočnic a ráfků  

Kyselý čistící prostředek určený k čištění vnitřků cisteren, 

hliníkových bočnic a litinových ráfků. Zajišťuje extrémně 

agresivní odstranění jakékoliv i velmi zažrané špíny. Vhodný 

pro použití k mytí hliníkových bočnic. Vhodně naředěný také 

slouží k čištění ráfků kol z litiny. 

. 

 

Renovátor gum  

Renovující prostředek Pneurav navrací starým gumám a koberečkům 

zašlou barvu. Jeho efekt však není jen optický, svým působením 

obnovuje původní vlastnosti pneumatik, čímž prodlužuje jejich 

životnost a chrání je před působením vnějších vlivů. Snadno se nanáší, 

po aplikaci rychle usychá a nemastí. 

Dostupný ve více variantách přilnavosti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vosky, předvosková péče a jeho odstranění 
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Hydrophobic Cerosil più  

Předvosková péče na mírně kyselé bázi  

Aktivní látky v Hydrophobic připravují ideální prostředí pro 

přilnutí vosku na karoserii.  Antistatická ochrana, kterou 

poskytuje, zajišťuje dokonalou ochranu laku před nežádoucími 

vlivy. Jeho použití výrazně redukuje množství vosku, které je 

nutno použít pro navoskování. Usnadňuje klouzání kartáčů po 

karoserii a chrání tak lak před poškrábáním. 

 

Tekutý vosk s  hydrorepelenty 

Vhodný pro použití ve všech různých automatických linkách či 

boxech. Po nanesení na vozidlo narušuje vodní vrstvu a utkvívá 

na laku. Neviditelný film, který vytváří na laku, lak chrání před 

vnějšími vlivy a usnadňuje další mytí. 

Dostupný také ve variantě s jahodovou vůní pro zpříjemnění 

prostředí Vaší automatické linky. 

 

Precerix X polish 

Vodoodpuzující předvosková péče na mírně kyselé 

bázi 

Antistatická ochrana Precerixu zajišťuje absolutní ochranu laku 

před a během nanášení voskové vrstvy. Zároveň jeho použití 

garantuje snížení potřebného množství vosku. 

 

Leštěnka na bázi přírodních vosků pro renovující 

program 

Speciálně navržený produkt, který povrchu dává na molekulární bázi 

znovu zašlý lesk. Nanočástice v X Polish vytváří, vedle obnovy lesku a 

barvy, ochranný povlak, který jej udržuje a zároveň chrání lak vozu před 

usazováním traffic filmu nebo prachu. Usnadňuje také stékání vody, 

čímž zabraňuje vytváření skvrn po zaschlých kapkách. Speciálně 

vytvořen pro aplikaci kartáči během mycího programu. Jeho účinnost 

však neklesá ani v případě pouhého nastříkání. 
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Zerlak Super Zerlak V2 

Koncentrovaný kopolymerový odstraňovač vosku 

Čistící prostředek určený pro odstraňování silné voskové vrstvy 

především z dlouhodobě zakonzervovaných vozidel. 

Nenarušuje lak, barvu ani plasty. 

 

Koncentrovaný odstraňovač parafínového vosku  

Čistící prostředek určený k odstranění parafínových vosků z nových 

automobilů. Nepoškozuje plastové ani gumové části vozidel. 
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Lintap Euro 

Čistící prostředek na textil a koberečky  

Čistící prostředek pro textil v interiéru Vašeho vozidla nebo 

domu. Díky svému speciálnímu složení odstraňuje nečistoty z 

textilních vláken rozdělováním vazeb mezi textilem a špínou, 

usnadňuje tak její vyčištění a zanechává pouze příjemnou vůni. 

 

Leštěnka pro palubní desky a plasty  

Řada čistících prostředků EURO je vhodná pro čištění interiéru vozidla. 

Zanechává příjemnou vůni a vosk na rostlinné bázi zajišťuje vedle lesku 

také skvělé antistatické vlastnosti, které pomáhají předcházet usazování 

prachu a nečistot. Rychle zasychá, snadno se roztírá a nezanechává 

skvrny na textilu nebo kůži. 

Dostupný ve variantách se silikonem v různé koncentraci nebo 

bez něj. 

Plurix Leather 

Víceúčelový čistící prostředek  

Koncentrovaný čistící prostředek navržený k odstraňování 

zaschlých nečistot na různých typech povrchů. Vhodný pro 

organické i anorganické nečistoty, ideální k dezinfekci 

syntetických povrchů, vyčištění interiéru automobilu, kanceláří, 

linoleí a jiných gumových nebo kovových povrchů. Obnovuje 

zašlou barvu a zanechává příjemnou vůni. 

 

Přírodní čistící prostředek na kožené čalounění  

Delikátní krémový čistící prostředek speciálně připravený pro čištění 

přírodních a syntetických kůží. Kůži mírně zvlhčuje a obnovuje její 

vlastnosti tak, aby zabraňoval seschlému vzhledu a vytváření puklin. 

Zanechává tak kůži její původní přírodní vzhled a lesk. Na kůži 

nezanechává mastný povlak, ani ji jinak nešpiní. Zanechává tak kůži 

dokonale čistou a příjemně vonící. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skla a zrcátka 
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Devi Tinsel 

Čistící prostředek na skla a zrcátka  

Čistící prostředek na okna a zrcátka, ideální pro odstraňování 

hmyzu, mastných skvrn a nečistot po kouření. Okna zanechává 

bez šmouh. Rovněž použitelný na zrcadla a jiné omyvatelné 

povrchy. 

 

Odstraňovač hmyzu  

Prostředek pro čištění skel ideální pro odstraňování zbytků hmyzu z 

karoserie, nárazníků, světel nebo krycích mřížek. Tinsel má decentní 

vůni a nezanechává šmouhy ani skvrny.  

 

Jolly Vetri  

Antistatický čistící prostředek na okna a zrcátka; 

Anti-Drop 

Antistatický čistící prostředek s přidanými silikony, který 

vytváří speciální neviditelný ochranný povlak na sklech, jenž 

usnadňuje stékání vody a zároveň zabraňuje usazování prachu. 

Vhodný pro odstraňování hmyzu, mastných skvrn nebo zbytků 

po kouření. Do hloubky odmašťuje a nezanechává šmouhy. 

Optimalizován pro použití na okna, zrcátka a jiné omyvatelné 

průhledné povrchy. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní kapaliny 
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Devi pluristagionale Devi -60 °C 

Celoroční nemrznoucí (-20 °C) směs do 

ostřikovačů  

Čistící prostředek pro skla, ideální pro odstraňování hmyzu, 

mastnoty a jiných nečistot. Nezanechává šmouhy. Použitelný 

rovněž pro čištění zrcátek a jiných omyvatelných povrchů. 

Celoroční nemrznoucí (-60 °C) směs do ostřikovačů  

 

Čistící prostředek pro skla, ideální pro odstraňování hmyzu, mastnoty a 

jiných nečistot. Nezanechává šmouhy. Použitelný rovněž na zrcátka a 

omývatelné povrchy. 

 

Tinsel Brake special 

Odstraňovač hmyzu  

Prostředek pro čištění skel ideální pro odstraňování zbytků 

hmyzu z karoserie, nárazníků, světel nebo krycích mřížek. 

Tinsel má decentní vůni a nezanechává šmouhy ani skvrny.  

 

Brzdová kapalina "Bod 4"  

Kapalina určená pro čištění všech typických brzdových systémů.  

Nepoškozuje gumové, ani železné součásti systému. 

 

Plní požadavky bezpečnostní normy 116, bod 4. 
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Temper puro Temper puro color 

Čirá nemrznoucí chladící kapalina  

Speciálně navržená nemrznoucí chladící kapalina vhodná do 

všech typů kapalinových chladících systémů. Obsahuje aditiva 

zabraňující nadměrnému odpařování. Díky absenci aminů a 

dusitanů je velmi šetrná k přírodě. 

 

Barevná nemrznoucí chladící kapalina pro automobily  

Produkt speciálně navržený pro užití v chladících systémech 

automobilů splňující normy výrobců, který je možno kombinovat i s 

původními chladícími kapalinami. Obsah monoethylen glykolu a 

dalších aditiv zlepšuje vnitřní ochranu chladící soustavy před korozí a 

jinými jevy.  

Absence dusitanů, aminů, fosfátů a křemičitanů rovněž zajišťuje 

šetrnost k životnímu prostředí. 

Dostupná v červené a žluté barvě. 

Temper -20 °C Temper-20 °C color 

Nemrznoucí chladící kapalina do -20 °C  

Speciálně navržená nemrznoucí chladící kapalina vhodná do 

všech typů kapalinových chladících systémů. Obsahuje aditiva 

zabraňující nadměrnému odpařování. Díky absenci aminů a 

dusitanů je velmi šetrná k přírodě. 

 

Nemrznoucí chladící kapalina pro automobily do -

20 °C 

Produkt speciálně navržený pro užití v chladících systémech 

automobilů splňující normy výrobců, který je možno kombinovat i s 

původními chladícími kapalinami.  

Obsah monoethylen glykolu a dalších aditiv zlepšuje vnitřní ochranu 

chladící soustavy před korozí a jinými jevy.  

Absence dusitanů, aminů, fosfátů a křemičitanů rovněž zajišťuje 

šetrnost k životnímu prostředí. 

Dostupná v červené a žluté barvě. 
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Scrubs light Scrubs body 

Obnovující krém pro světlomety  

Čistící prostředek obnovující lesk a novotu světlometů. Ideální 

pro odstraňování žluté zašlé plastové vrstvy ze světlometů. Díky 

obsaženým mikročásticím odstraňuje zašlost a zlepšuje jejich 

starou průsvitnost. 

Krém pro odstraňování škrábanců  

Krémový čistící prostředek ideální pro odstraňování škrábanců z 

karoserie. Specifická složení zajišťuje odstranění povrchových 

škrábanců na karoserii a redukuje viditelnost hlubokých rýh na různých 

površích vyleštěním okolí vrypu. Ideální pro odstraňování stop po gumě 

a cizím laku způsobených nárazem nebo otřením po karoserii. 
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Block Grafital 

Pasivující produkt pro železné povrchy  

Úspěšně neutralizuje oxidující povrchy. Block pracuje na 

povrchu kombinací chemických a chemicko-fyzikálních 

procesů, jimiž eliminuje rez a vytváří tenký ochranný film, který 

nekomplikuje další ošetření povrchu a jeho stabilizaci. 

 

Ochranný nástřik na podvozek; protihlukový  

Grafital po nanesení neutralizuje rezivějící místa vespod karoserie a 

podvozku každého automobilu. Jeho černící složky na bázi koloidního 

grafitu zajišťují dlouhodobý ochranný efekt a zároveň krásně matný 

vzhled vašeho vozu. 

 

Pamatujte, že ne jen dámám se koukají lide (a technici) pod sukni. 

 

Dikar Edilcem 

Čistící prostředek pro mechanické části  

Čistící prostředek určený pro externí mytí motorů, je velmi 

vhodný pro odstranění hluboce zažraných zapečených skvrn 

mastnoty a uhlíkových zbytků, které se usazují na motorech. 

Neohrožuje ocelové, hliníkové, měděné ani gumové části 

motoru. 

 

Odstraňovač cementu  

Produkt speciálně vytvořený pro použití ve stavebním průmyslu. 

Edilcem byl speciálně vyvíjen k účinnému narušování zaschlé 

cementové vrstvy, a tím je odstraňoval z různých nástrojů nebo 

například míchaček. 
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Decal  Deyuma  

Odstraňovač vodního kamene pro automotive  

Decal je navržený pro údržbu nástrojů používaných pro mytí 

automobilů, které se při častém používání tvrdé vody zanáší. 

Vysoká koncentrace zajišťuje odstranění velké vrstvy vodního 

kamene z nerezové oceli, hliníku nebo plexiskel. Vhodný také 

pro kontejnery nebo cisterny. 

 

Čistící gel pro graffiti, barvy a pastely  

Gel určený k odstranění uměleckých kreací ze všech 

polykarbonátových a laminátových povrchů. Po rovnoměrném 

nanesení na povrch rychle působí a odstraňuje nanesenou barvu z laku 

nebo jiného typu povrchu4. Pro ukončení procesu umyjte vysokým 

tlakem nebo hadrou. 

 

Glue wash Wash gum 

Odstraňovač zaschlého lepidla  

Produkt navržený k odstanění zaschlých vrstev lepidla z 

jakéhokoliv tvrdého povrchu nebo podlahy. 

 

Odstraňovač přilepených žvýkaček  

Speciální produkt narušující chemické složení žvýkaček, tím usnadňuje 

jejich odstranění z textilu, koberečků, podlahy nebo jiných povrchů. 
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Swith  Brakes  

Čistící prostředek pro filtr pevných částic (FAP)  

Zásaditý čistící prostředek určený pro čištění a obnovení funkce 

filtrů pevných částic FAP. 

 

Čistící prostředek pro brzdy a  spojku 

Prostředek vytvořený pro optimální očištění brzdných a jiných třecích 

ploch jako brzdné kotouče, bubny a spojku. Čistí a odmašťuje. Velmi 

rychle zasychá a nezanechává žádné stopy. 

 

Cistern  Spoiler 

Čistící prostředek pro čištění nádrží na rostlinný 

olej 

Zásaditý čistící prostředek s aktivním chlorem a dezinfekčním 

účinkem určený k čištění cisteren, nádrží z nerezové oceli a 

přepravních nádob převážející čokoládu, víno, mléko a 

mnohých dalších tuků na proteinové bázi. Efektivní také pro 

odstranění zbytků barvy a jiných usazenin. Splňuje normu 

HACCP, a tudíž je možné ho použít také v potravinovém 

průmyslu. 

 

Renovátor spoilerů a nárazníků  

 

Renovující čistící prostředek, který obnovuje všechny plastové části 

vozidla a navrací jim lesk a zašlou barvu. Vhodný pro všechny plastové 

součásti jako spoilery, boční prahy, nárazníky nebo karavany. 

Nezanechává šmouhy a odolává i dalšímu mytí, čímž pomáhá udržet 

dlouhotrvající ochranný efekt. 
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