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Čist ící 	prostředky

Speciální čistič interiéru 
(Koncentrát)
Náš	,,speciální	čistič	interiéru´´	zajišťuje	zářivou	čistotu,	
svěží	vůni	a	lesklý	povrch	v	interiéru	vozidla	jak	u	plas-
tových,	 tak	 i	 textylních	 dílů.	 Praktický	 čistič	 zajišťuje,	
že	nečistoty,	jako	jsou	tuky,	oleje,	skvrny	od	jídla	a	jiné	
zbytky,	 budou	 snadno	 odstraněny	 ze	 všech	 povrchů.	
Kromě	toho,	je	také	vhodný	do	obývacích	prostoru,	pro	
úklid	domácnosti,	kanceláří	a	pod.	Flexibilní	pomocník	
ve	všech	prostorách	pro	zářivou	čistotu.
Použití:	 koncentrát	 -	 poměr	míchání	 1:1	 až	 1:10,	 pro	
tepování	čalounění	1:50	,	pro	ruční	čištění	1:4	Výrobek	
chraňte	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 litrů

Průmyslový čistič
Speciální	čistič	na	silně	znečištěné	povrchy	-	v	dílnách,	
v	 motorovém	 prostoru,	 odolné	 nečistoty	 na	 strojích	
nebo	 plachtách	 nákladních	 automobilů.	 Všestranný	
„průmyslový	čistič“	 je	možné	použít	velmi	efektivně,	v	
mnoha	oblastech	a	na	různé	materiály.	Snadno	odstra-
ňuje	zaschlou	nečistotu,	mastnotu,	oleje	a	další	odol-
nou	špínu.	Povrch	zůstává	čistý,	hladký	a	lesklý,	pokryt	
ochranným	filmem,	jenž	oddálí	znečišťování	a	usnadní	
následné	čištění	všech	růných	povrchů.
Použití:	Koncentrát	-	předředění	1:3	až	1:5	Konečné	ře-
dění	pro	vysokotlaké	čističe	1-3%.	Pro	ruční	nanášení	
(motorový	prostor	a	pod.)	1:1	až	1:	3	Po	nanesení	ne-
cháme	přibližně	15	minut	působit,	 následně	důkladně	
opláchneme.	Sprej	a	asi	po	15	min.	Pro	čištění	drob-
ných	dílů	1:20	Pro	wxtrémní	nečistoty	1:1	Pro	stroje	na	
čištění	podlahy	předředíme	1:5	a	konečné	ředění	1%
Chránit	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem	5, 10, 25 litrů

Čistič skel - višeň 81
S	tímto	novým,	vysoce	výkonným,	čističem	skla	s	viš-
ňovou	vůní,	dodáte	oknům	optimální	 výhled	za	všech	
povětrnostních	 podmínek.	 Čistí	 nečistoty	 jako	 silnič-
ní	 prach,	 usazenin	 z	 průmyslových	 odpadních	 plynů,	
otisky	prstů	ze	skla	a	pod.	Dokonce	odstraní	vysušený	
hmyz	i	odolný	nikotin.	Všestranný	„čistič	skel	-	višeň	81	
„je	 určen	 pro	 vozidla,	 domácnosti,	 kanceláře	 nebo	 v	
průmyslových	provozech.
Použití:	 Povrch	 je	 třeba	 vyčistit	 od	 spodu	 nahoru.	
Nanášíme	z	cca	20	cm.	Vyleštíme	do	sucha	měkkým	
hadříkem	z	mikrovlákna,	nebo	průmyslovým	papírem.	
Tento	 produkt	 není	 určen	 pro	 použití	 ve	 stěračových	
systémech	 v	 zimním	 období.	 Zamrzá	 při	 teplotě	 0	 °C	
Produkt	chráňte	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 litrů

Super leštič a čistič skel
S	tímto	vysoce	výkonným	čističem	skel	dodáte	oknům	
optimální	 výhled	 za	 všech	 povětrnostních	 podmínek.	
Čistí	 nečistoty	 jako	 silniční	 prach,	 usazenin	 z	 průmy-
slových	 odpadních	 plynů,	 otisky	 prstů	 ze	 skla	 a	 pod.	
Zanechává	okna	extra	čirá	a	povrch	nádherně	hladký.	
Všestranný	čistič	skel	je	určen	pro	vozidla,	domácnosti,	
kanceláře	nebo	v	průmyslových	provozech.
Použití:	 Povrch	 je	 třeba	 vyčistit	 od	 spodu	 nahoru.	
Nanášíme	z	cca	20	cm.	Vyleštíme	do	sucha	měkkým	
hadříkem	z	mikrovlákna,	nebo	průmyslovým	papírem.	
Tento	 produkt	 není	 určen	 pro	 použití	 ve	 stěračových	
systémech	v	zimním	období.	Zamrzá	při	 teplotě	0	°	C	
Produkt	chráňte	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 litrů 

Čistič ráfků 91 - alkalický -  
extra silný
Náš	„Ćistič	ráfků	91“	je	extra	silný	produkt,	který	rych-
le	 a	 důkladně	 odstraní	 i	 velmi	 odolné	 nečistoty,	 jako	
jsou	 zapeklý	 prach	 z	 brzdění,	 oxidační	 vrstvy,	 zbytky	
oleje,	gumy,	asfaltu	a	dalších	silničních	nečistot.	U	to-
hoto	 výrobku	 není	 potřeba	 kartáčů	 ani	 štětců.	 Tím	 je	
zabráněno	mechanickému	poškození	ráfků.	Vzhledem	
ke	složení	nabízí	spolehlivé	čištění	všech	typů	ráfků,	jak	
lakované,	tak	chromovaná	kola.	Není	vhodná	pro	eloxo-
vaná	a	leštěná	kola	bez	povrchové	úpravy.
Použití:	Nanést	na	chladný	ráfek!	Necháme	působit	po	
dobu	3	minut,	pak	vysokotlakým	čističem
důkladně	 opláchněte.	Nenechte	 výrobek	 na	 ráfku	 za-
schnout!	Chránit	před	mrazem!
Balení:	500ml	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Čistič ráfků - jemný
Tonto	 čistič	 ráfků	 je	 produkt,	 který	 snadno	 odstraní	 i	
tu	nejodolnější	nečistotu	z	povrchu	 ráfků	a	pneu.	Ná-
sledně	pomáhá	v	ochraně	před	novou	špínou.	Budoucí	
znečištění,	jako	oleje	gumové	zbytky	nebo	každodenní	
silniční	 nečistoty,	 jsou	 následně	 snadněji	 odstraňová-
ny.Náš	čistič	je	šetrný	k	materiálu	a	zajišťuje,	že	ráfky	
získají	 opět	 svůj	 zářivý	 lesk.	 Vysocejakostní	 výrobek	
obsahuje	anorganické	kyseliny,	neiontové	a	aniontové	
povrchově	aktivní	 látky.	V	důsledku	 toho	produkt	není	
vhodný	pro	galvanizovaná	kola.
Použití:	 Kolo	 nejprve	 opláchnout	 tlakem	 čisté	 vody.	
Nanést	na	ráfek	včetně	pneu	a	nechat	5	minut	působit.	
Nenechat	zaschnout.	Poté	důkladně	opláchnout	tlakem	
vody.	V	případě	potřeby	postup	opakujte.	Chraňte	před	
mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů
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Odstraňovač hmyzu
Vysoce	účinný	 čistič	 odstraňuje	 rychle	a	bez	námahy	
zaschlý	 a	 obtěžující	 hmyz.	 Úplně	 rozpustí	 proteinové	
skvrny	 během	 velmi	 krátké	 doby.	 Je	 vhodný	 jak	 pro	
předmytí,	 tak	 pro	 udržování	 čistého	 vozu.	Odstraňuje	
i	 ty	 nejodolnější	 a	 nejsušší	 skvrny	 a	 zanechává	 záři-
vě	čistý	výsledek.	Náš	,,odstraňovač	hmyzu,	je	vhodný	
pro	 všechny	 povrchy	 (sklo,	 umělé	 hmoty,	 laky,	 chrom	
a	pod.)	Také	usnadňuje	následné	odstraňovaní	hmyzu.
Použití:	 ředíme	1:5	s	 vodou,	nanášíma	 tlakovým	 roz-
prašovačem.	Chraňte	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Copolymer - bezkontaktní mytí
Spolehlivý	 čistící	 prostředek	 na	 bázi	 fosfátů	 a	 povr-
chově	aktivních	látek,	přizpůsobených	na	mytí	vozidel.	
Jemný,	šetrný,	ale	velice	učinný.	Čistí	velmi	efektivně.	
Šetrný	k	životnímu	prostředí.	Vhodný	jak	pro	vysokotla-
ké	mytí,	ruční	mytí,	bezkontaktní	mytí	i	do	mycích	linek.	
Ideální	pro	důkladné	předmytí	vozu.
Použití:	 Tlakový	 rozprašovač	 -	 1:4	 pro	 bezkontakt-
ní	mytí.	 Tlaková	myčka	 -	 1-3%.	 K	motorovému	 čističi	
(viz.,,motorový	čistič	-	viskozní)	-	1	díl.
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Odstraňovač asfaltových skvrn
Jemně	a	 rychle	 odstraňuje	 velké	a	 odolné	 zbytky	 as-
faltu,	dehtu,	olejů	a	maziv.	Ideální	pro	sklo,	plast,	lak	a	
chrom.	Vyrobeno	tak,	aby	ani	v	nejmenším	nepoškodi-
li	tyto	materiály,	které	se	vyskytují	na	vozidle.	Proto	je	
ideální	při	předmytí	auta.
Použití:	naneseme	na	zasažené	místo,	necháme	3-5	
minut	působit,	poté	opláchneme	vysokotlakou	myčkou	
(teplá	 voda	 je	 ideálnější)	Při	 vysokém	znečištění	mů-
žeme	pomoci	houbou,	utěrkou,	nebo	postup	opakuje-
me.	Chraňte	před	mrazem,	teplem	a	přímým	slunečním	
světlem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Odstraňovač náletové rzi
Tento	 výkonný	 přípravek	 odstraňuje	 agresivní	 náleto-
vou	rez	a	rezavé	skvrny	na	vozidle.	Je	také	vhodný	pro	
odstraňování	průmyslového	prachu,	cementu,	betonu	a	
vápenatých	usazenin	na	lakovaných	površích.
Použití:	ředíme	vodou	1:1	-	1:2,	necháme	působit	10-
15	minut,	v	závislosti	na	znečištění.	Poté	opláchneme	
tlakem	vody.	Při	opravdu	velkém	zasažení	postup	opa-
kujeme.	Chraňte	před	mrazem!
Balení:	1	l	s	rozprašovačem,	5,	10,	25	Litrů	

Odstraňovač zbytkového vosku
Rozpouští	 lpíci	vrstvy	vosku	z	nepřístupných	míst	po-
mocí	tlakové	myčky.
Balení: 1l	s	rozprašovačem, 5,10,25 Litrů

Čistič ráfků - extra silný
Prvotřídní	produkt,	který	jednoduše	a	snadno	odstraní	
tvrdohlavou	kontaminaci	jako	je	např.	zapečený	brzdo-
vý	prach.	Obsahuje	anorganické	kyseliny,	neiontové	a	
aniontové	 povrchově	 aktivní	 látky.	 Pozor!	 V	 důsledku	
toho	produkt	nepoužívat	na	galvanizovaná	kola.	Chraň-
te	před	mrazem!	
Použití:	Kolo	nejprve	opláchnout	tlakem	čisté	vody.	Na-
nést	na	ráfek	včetně	pneu	a	necháme	5	minut	působit.	
Nenechat	zaschnout.	Poté	důkladně	opláchnout	tlakem	
vody.
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Motorový čistič - voskoví
Náš	„Motorový	čistič	viskózní“	je	silný	speciální	čistič	s	
vynikajícím	čistícím	výkonem,	pro	motorů	a	částí	moto-
rů,	aniž	by	narušoval	pryže,	nebo	plasta.	Odstraní	veš-
keré	hydrofobní	znečišťující	 látky	 jako	minerální,	živo-
čišné	a	rostlinné	oleje,	tuky.	Pro	ideální	péči	je	následně	
vhodná	,,Motorová	 impregnace,,	která	chrání	proti	ko-
rozi,	citlivé	elektronické	díly	a	zakonzervuje	pryžové	a	
plastové	hadice.
Použití:	Vytvoříme	směs	,,Copolymer,,	2	díly,	s	,,Moto-
rový	čistič	-	viskózní,,	1	díl	a	naneseme	rozprašovačem	
v	 celém	motorovém	 prostoru.	 Necháme	 působit	 5-10	
minut.
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Aktivní šampon - aktivní pěna
Náš	silný	„Aktivní	šampon“	bojuje	proti	nejodolnější	špí-
ně	a	zbaví	Vás	každodenních	nečistot.	Nicméně,	je	dost	
jemný	a	vyrobený	tak,	aby	neodstranil	stávající	ochranu	
na	voze.	Vzorec,	 této	aktivní	pěny,	zajišťuje	důkladné	
vyčištění	a	odstraňuje	i	tvrdohlavý	hmyz	rychle	a	velmi	
efektivně.	Po	oplachu	má	samovysoušecí	efekt	a	vznik-
ne	zářivý	lesk.	Produkt	je	biologicky	odbouratelný	a	bez	
škodlivých	látek.
Použití:	0,2	dcl	,,malý	panák,,	až	0,4	dcl	,,velký	panák,,	
na	10L	vody.	Ideální	pro	ruční	mytí.	Dodržujte	obvyklé	
předpisi	 pro	 zacházení	 s	 chemikáliemi.	 Chraňte	 před	
mrazem.
Balení: 1, 5, 10, 25 Litrů

Mycí a voskovací šampon -  
polymerní šampon
Tento	silný	výrobek	je	všetranný	autošampon,	obsahují-
cí	polymerní	vosk,	který	vytvoří	na	povrchu	voskový	film	
pouze	mytím	vozu.	Šampon	je	biologicky	odbouratelný	
a	neobsahuje	žádné	nebezpečné	látky.	Je	také	vhodný	
pro	péči	o	již	navoskované	auta	a	tím	dodá	nový	lesk.	
Dodá	povrchu	,,efekt	lotosového	květu,,	po	velmi	dlou-
hou	dobu.
Použití:	 Je	 vhodný	 pro	 ruční	 mytí.	 Ředíme	 0,2	 dcl	
,,malý	panák,,	až	0,4	dcl	 ,,velký	panák,,	na	10L	vody.	
Dodržujte	obvyklé	předpisi	pro	zacházení	s	chemikálie-
mi.	Chraňte	před	mrazem!
Balení: 1, 5, 10, 25 Litrů
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Mycí	produkty

Čistič kachliček a dlažby
Silný	čisticí	koncentrát	pro	kyselinovzdorné	povrchy	a	
nečestoty.	Apolehlivě	odstraňuje	vápna,	minerální	usa-
zeniny	mnoho	dalších	tvrdohlavých	nečistit.	Má	vynika-
jící	čisticí	výkon.	Tento	čistič	zanechává	povrch	odolný,	
protiskluzový	s	vysokým	leskem.
Použití:	 Naneste	 na	 povrchu,	 který	 má	 být	 čištěn,	 a	
nechte	působit	5-10	minut,	v	závislosti	na	stupni	znečiš-
tění.	Pak	opláchněte	tlakovou	myčkou,	stojem,	mopem.	
Chraňte	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 litrů

Podlahový a halový čistič
Spolehlivý	a	velmi	efektivní	,,podlahový	a	halový	čistič,,	
je	produkt,	 který	se	velmi	dobře	vypořádá	s	 tvrdohla-
vou	nečistotou.	Zanehá	odolný,	neklouzavý	povrch.	Má	
velmi	vysoký	čistící	výkon	a	zanechává	příjemný	lesk.	
Všestranný	„podlahový	a	halový	čistič“	se	ideálně	hodí	
pro	použití	v	garážích,	průmyslové	výrobě	a	skladova-
cích	prostorách.	Je	biologicky	odbouratelný	a	neobsa-
huje	žádné	toxické	a	nebezpečné	láteky.
Použití:	poměr	míchání:	Pro	HD	zařízení	a	do	čistících	
strojů	 1:20	 až	 1:40	 s	 vodou.	 Pro	 ruční	 zpracování	 od	
1:10	 do	 1:30.	 Po	 aplikaci	 opláchněte	 vodou.	 Chraňte	
před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 Litrů

Odstraňovač odolných skvrn  
a žvýkaček
Univerzální,	 speciální	 čistič	 je	 flexibilní	 pomocník	 pro	
mnohé	povrchy,	hlavně	v	interiéru,	z	textilu	a	plastu,	na	
kterých	ještě	zůstala	tvrdohlavá	špína	jako	jsou	žvýkač-
ky,	tuky,	oleje,	vosky	-	např.	jako	dehet,	vosk,	ochrana	
dutin	a	pod.	Můžete	čistit	mnoho	povrchů,	jako	jsou	se-
dáky,	boční	panely,	podlahové	krytiny,	textil,	plasty.
Použití:	 POZOR!	 Zkontrolujte	 materiál,	 který	 má	 být	
čištěn.	Před	použitím	vyskoušejte	na	nenápadném	mís-
tě,	kvůli	stálosti	barev.	Navlhčete	čistý	hadřík	z	mikro-
vlákna	 a	 třením	 odstraňujte	 skvrnu.	 Proces	 opakujte,	
než	budete	spokojeni.	Chránit	před	mrazem!
Balení: 1 l	s	rozprašovačem,	5, 10, 25 litrů

Ředidlo Porzelack
S	 výrobkem	 ,,ředidlo	 Porzelack,,	můžete	 snadno	 odt-
sranit	ty	nejodolnější	nečistoty	z	laku,	skel,	plastů,	kovů.	
Má	 vysokou	 rozpouštěcí	 sílu.	 Je	 ideální	 pro	 všechny	
díly,	protože	 je	mírnější	než	univerzální	a	nitroředidla.	
Také	odstraňuje	bez	námahy	zbytky	lepidel,	např.ze	sa-
molepek,	z	vozu.
Použití:	používejte	v	dobře	větraném	prostoru.	Chraňte	
před	mrazem!
Balení: 5, 10 Litrů

Samovysoušecí leštěnka
Náš	auto-Glanztrockner	 (	horký	a	studený	vosk)	 ,	za-
braňuje	při	mytí	vzniku	a	usazení	nepříjemných	vápe-
natých	skvrn	z	vody	na	karoseriich	auta.	Přesvědčivě	
vynikající	výsledky	mytí	a	samovysušení	laku.	Je	vhod-
ný	na	všechny	typy	laků	a	oken	automobilů.	Tento	výro-
bek	poskytuje	vynikající	dlouhotrvající	a	hluboký	lesk. 
Balení: 5, 10, 25 litrů

Autošampon - extra pěnivý
Náš	 ,,autošampon	 -	 extra	 pěnivý,,	 bojuje	 proti	 nejod-
olnější	špíně	a	zbaví	Vás	každodenních	nečistot.	Nic-
méně,	 je	 dost	 jemný	 a	 vyrobený	 tak,	 aby	 neodstranil	
stávající	ochranu	na	voze.	Vzorec,	 této	pěny	zajišťuje	
důkladné	vyčištění	a	odstraňuje	i	tvrdohlavý	hmyz	rych-
le	 a	 velmi	 efektivně.	 Po	 oplachu	 má	 samovysoušecí	
efekt	 a	 vznikne	 zářivý	 lesk.	Produkt	 je	 biologicky	 od-
bouratelný	a	bez	škodlivých	látek.
Balení: 5, 10, 25 Litrů
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Leštící 	a	brusné	pasty

Čistič laku 31 - Super cut 31
Vysoce	efektivní	brusná	pasta,	zajišťující	hladký	a	vy-
nikající	výsledek.	Spolehlivý	k	odstraňování	hlubokého	
poškrábání,	 renovaci	 zvětralých	 laků.	 Tento	 produkt	
také	 odstraní	 obtížné	 vady,	 jako	 rez	 z	 chromovaných	
dílů,	 nebo	 přechody	 po	 lakování.	 Šetrné	 k	 životnímu	
prostředí	 a	 vysoce	 efektivní,	 pro	 dokonalou	 úpravu	
laku	-	s	leskem	v	prémiové	třídě.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat.	Tento	pro-
dukt	 je	 vytvořen	 pouze	 pro	 strojní	 použití!	 Naneste	
malé	množství	 na	 lešticí	 houbou,	 nebo	 kotouč	 z	 ovčí	
vlny	a	leštete	předem	očištěný	podklad	s	mírným	tlakem	
s	max.	2.000	U	/	min.	Výsledky	 leštění	 jsou	ovlivněny	
tlakem,	množstvím	pasty	a	počtu	otáček.	Na	počátku	
procesu	broušení,	doporučujeme	zpracovávat	pastu	s	
vyšším	tlakem	a	při	nízkých	rychlostech.	Později	v	sní-
žení	tlaku	a	při	vysoké	rychlosti	otáček	se	dosáhne	do-
konalého	výsledku.	Zbytky	pasty	jsou	snadno	odstrani-
telné	suchým	hadříkem	z	mikrovlákna.	Produkt	chraňte	
před	mrazem	a	přímým	slunečním	světlem!
500 g, 1200 g

Leštící pasta červená - hrubá
Klasický	 výrobek	 s	 vynikajícím	 brusným	 účinkem.	 To	
poskytuje	nejlepší	výsledky	v	odstranění	vady	laku,	ně-
které	přechody	po	lakování	i	matné	a	silně	poškrábané	
laky.	Optimálně	 vyvážené	 složení	 umožňuje	 jednodu-
chý	a	efektivní	proces	broušení.
Použití:	 Před	 použitím	 důkladně	 protřepat.	 Produkt	
může	 být	 použit	 ručně	 nebo	 s	 leštícími	 stroji.	 Zbytky	
pasty	 jsou	 snadno	 odstranitelné	 suchým	 hadříkem	 z	
mikrovlákna.	Produkt	 chraňte	před	mrazem	a	přímým	
slunečním	světlem!
375 ml, 1, 5, 10 Liter

Leštící pasta zelená - jemná
Klasická	leštící	pasta,	s	čistícími	schopnostmi,	pro	jem-
né	broušení.	Poskytuje	nejlepší	výsledky	při	odstraňo-
vání	 těch	 nejmenších	 škrábanců,	 vodního	 kamene	 a	
malé	nedostatky	na	povrchu	 laku.Perfektně	vyvážené	
složení	 mikrojemných	 látek	 umožňuje	 jednoduchou	 a	
efektivní	práci.
Použití:	 Před	 použitím	 důkladně	 protřepat.	 Produkt	
může	 být	 použit	 ručně	 nebo	 s	 leštícími	 stroji.	 Zbytky	
pasty	 jsou	 snadno	 odstranitelné	 suchým	 hadříkem	 z	
mikrovlákna.	Produkt	 chraňte	před	mrazem	a	přímým	
slunečním	světlem!
375 ml, 1, 5, 10 Liter

Leštící pasta 02 - jemná
Inovativní	 výrobek	 přesvědčí	 jemným	 broušením	 na	
dobře	 zachovalém	 laku.	 Možné	 zpracovávat	 i	 ručně.	
Obsažený	oxid	hlinitý	se	rozpadá	během	zpracování	na	
menší	a	menší	částečky,	a	 tím	 je	v	průběhu	broušení	
jemnější	 a	 jemnější,	 dokud	 nedosáhnete	 dokonalého	
výsledku.	 Extrémně	 hospodárný.	 Neobsahuje	 křídu	 a	
tím	jsou	zbytky	na	plastech	snadno	odstranitelné.	Bez	
silikonu	a	rozpouštědel	s	podílem	emulgovaných	vosků.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat!	Možné	pou-
žití	strojně	i	ručně.	Leštěte	povrch	rovnoměrně	odpoví-
dajícím	způsobem.	Zbytky	pasty	jsou	snadno	odstrani-
telné	suchým	hadříkem	z	mikrovlákna.	Produkt	chraňte	
před	mrazem	a	přímým	slunečním	světlem!
450 g, 1100 g

Leštící pasta 22 - hrubá
Sofistikované	moderní	 broušení	 novoé	 generace	Por-
zelack,	bez	rozpouštědel	a	silikonu	s	podílem	emulgo-
vaných	vosků,	vytvoří	na	laku	hluboký	a	trvalý	lesk.	Vy-
soce	kvalitní	abrazivní	oxid	hlinitý	v	naší	brusné	pastě	
přesvědčí	extra	hrubostí	a	rychlosti	broušení.	Obsaže-
ný	oxid	hlinitý	se	rozpadá	během	zpracování	na	menší	
a	menší	částečky,	a	tím	je	v	průběhu	broušení	jemnější	
a	 jemnější,	dokud	nedosáhnete	dokonalého	výsledku.	
Neobsahuje	křídu.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat!	Tento	pro-
dukt	 je	 vyroben	 pro	 strojní	 leštění	 a	 není	 vhodný	 pro	
ruční	zpracování.	Pastu	naneseme	rovnoměrně	na	ko-
touč	z	jehněčí	vlny,	nebo	molitanový	kotouč.	Vyleštěte	
plochu	s	asi	1500-2000	U	/	min.	Odpovídajícím	způso-
bem	zvyšte	 tlak	na	silně	zvětralých	nebo	matných	 la-
cích.	 Lak	 je	 pak	 vyleštěn	 do	 vysokého	 lesku.	 Zbytky	
pasty	 jsou	 snadno	 odstranitelné	 suchým	 hadříkem	 z	
mikrovlákna.	Produkt	 chraňte	před	mrazem	a	přímým	
slunečním	světlem!
375 ml, 1, 5, 10 Liter

Čistič laku - Super cut
Vysoce	efektivní	brusná	pasta,	zajišťující	hladký	a	vy-
nikající	výsledek.	Spolehlivý	k	odstraňování	hlubokého	
poškrábání,	 renovaci	 zvětralých	 laků.	 Tento	 produkt	
také	 odstraní	 obtížné	 vady,	 jako	 rez	 z	 chromovaných	
dílů,	nebo	přechody	po	lakování.	Vysoce	efektivní,	pro	
dokonalou	úpravu	laku	-	s	leskem	v	prémiové	třídě.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat!	Lze	apliko-
vat	ručně	nebo	pomocí	 leštičky.	Zvyšujte	 tlak	na	silně	
poškrábaný,	nebo	matný	povrch,	odpovídajícím	způso-
bem.	Zbytky	 pasty	 jsou	 snadno	odstranitelné	 suchým	
hadříkem	z	mikrovlákna.	Produkt	chraňte	před	mrazem	
a	přímým	slunečním	světlem!
375 ml, 1, 5, 10 Liter

nový

nový nový
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Tvrzení	a	konzervace	 laku	(vosky)

Autopolitura Perfekt - vysoký  
lesk (bez silikonu)
Vysoce	kvalitní	ošetření	a	péče	o	lak	s	mírným	abraziv-
ním	účinkem.	Díky	jeho	zpracování	a	jemnosti	je	vhod-
ný	na	oštření,	jemné	odstaňování	oxidace	a	konzervaci	
veteránů.	Vytvoří	 excelentní	 vysoký	 lesk.	 Ideální	 také	
pro	velmi	zachovalé	laky.	Výborný	pro	leštění	chromu	a	
niklu.	Povrch	zůstává	po	velmi	dlouhou	dobu	ve	svém	
původním,	 krásném	stavu.	Výrobek	na	bázi	Carnaub-
ského	vosku	povrch	utěsní	a	zapečetí	a	tím	dlouhodobě	
chrání.	Efektivní,	úsporný,	se	skvělými	výsledky.
Použití:	 Před	 použitím	 důkladně	 protřepat.	 Aplikovat	
lze	 ručně	 i	 leštícím	 strojem.	Při	 odstraňování	 oxidace	
oracujeme	 pod	 mírným	 tlakem,	 dokud	 neodstraníme	
zoxidovaný	 pigment	 z	 laku.	 Tímto	 dokonale	 odstraní-
me	oxidaci,	zapečetíme	a	zakonzervujeme	ošetřovaný	
povrch.	Poslední	zbytky	přípravku	lze	snadno	odstranit	
suchým	 měkkým	 hadříkem	 z	 mikrovlákna.	 Skladujte	
produkt	chránit	před	mrazem,	teplem	a	přímým	sluneč-
ním	zářením
Balení: 400 g, 1000 g

Odstraňovač hologramů 11 -  
mikroleštění (bez silikonu)
Inovativní	produkt	pro	strojní	mikroleštění,	které	dodá
laku	 hluboký	 a	 dlouhotrvající	 lesk.	 Tato	 mikroleštící	
pasta	nejnovější	generace	je	pro	skutečné	profesioná-
ly.	Vytvořena	pro	snadné	a	 trvalé	odstranění	hologra-
mů(odlesků)	 ze	 všech	 lakovaných	 povrchů.	 Obsahuje	
vysoce	 kvalitní,	 homogenní,	 oxid	 hlinítý,	 jenž	 zaručí	
vysoký	 lesk	 a	 přesvědčí	 i	 na	 tmavých	 lacích	 i	 v	 těch	
nejextrémnějších	světelných	podmínkách.	Neobsahuje	
oxid	křemičitý	a	i	díky	tomu,	nezanechává	často	špatně	
odstranitelné	stopy	na	plastových	dílech	po	leštění	laku.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat!
Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litrů

Leštící pasta Special - jemná
Přesně	pracující	speciální	leštící	pasta	zaručuje	hladké	
a	jemné	broušení.	Odstraní	jemné	škrábence	a	poško-
zení,	nebo	mírnou	oxidaci.	Výborný	pro	lokální	opravy	
hlubokých	rých(zatavování	-	nutné	dodržet	technologic-
ký	postup	opravování	hlubokých	šrábanců)	Vhodný	pro	
tmavé,	problémové	laky.	Neobsahuje	křídu	a	tak	neza-
necháva	stopy	na	plastech	a	pod.	Pokud	ano,	je	snadno	
odstranitelná	hadříkem	s	čistou	voudou.	Obsahuje	oxid	
hlinitý,	jenž	se	v	průběhu	broušení	rozkládá	na	menší	a	
menší	mikro	částečky	čímž	dosáhneme	optimální	jem-
né	broušení.
Použití:	Před	použitím	důkladně	protřepat.	Můžete	po-
užít	ručně	i	strojně.	Při	poškrábaných	a	matných	lacích,	
brousíme	pod	mírným	tlakem.	Povrch	je	tak	vyleštěn	do	
vysokého	lesku.	Zbytky	pasty	jsou	snadno	odstranitel-
né	 suchým	 hadříkem	 z	 mikrovlákna.	 Produkt	 chraňte	
před	mrazem	a	přímým	slunečním	světlem!
Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Liter

Autopolitura Perfekt - vysoký lesk
Vysoce	kvalitní	ošetření	a	péče	o	lak	s	mírným	abraziv-
ním	účinkem.	Díky	jeho	zpracování	a	jemnosti	je	vhod-
ný	na	oštření,	jemné	odstaňování	oxidace	a	konzervaci	
veteránů.	Vytvoří	 excelentní	 vysoký	 lesk.	 Ideální	 také	
pro	velmi	zachovalé	laky.	Výborný	pro	leštění	chromu	a	
niklu.	Povrch	zůstává	po	velmi	dlouhou	dobu	ve	svém	
původním,	 krásném	stavu.	Výrobek	na	bázi	Carnaub-
ského	 vosku	 povrch	 utěsní	 a	 zapečetí	 a	 tím	 dlouho-
době	chrání.	Efektivní,	úsporný,	se	skvělými	výsledky.	
Použití:	 Před	 použitím	 důkladně	 protřepat.	 Aplikovat	
lze	 ručně	 i	 leštícím	 strojem.	Při	 odstraňování	 oxidace	
oracujeme	 pod	 mírným	 tlakem,	 dokud	 neodstraníme	
zoxidovaný	 pigment	 z	 laku.	 Tímto	 dokonale	 odstraní-
me	oxidaci,	zapečetíme	a	zakonzervujeme	ošetřovaný	
povrch.	Poslední	zbytky	přípravku	lze	snadno	odstranit	
suchým	měkkým	hadříkem	z	mikrovlákna.
Balení: 375ml, 1, 5, 10 Litrů

Rychlovosk - Blitz Wax
Náš	„Blitz	Wax“	efektivně	ochraňuje	zachovalé	laky.	Má	
velmi	dobrou	čisticí	schopnost	a	výborné	konzervační	
vlastnosti	s	drahocenným	karnaubským	voskem,	tech-
nické	vosky	a	polymery.	Tento	vosk	chrání	dlouhodobě	
před	povětrnostními	vlivy.	
Použití:	Před	použitím	dobře	protřepat.	Vozidlo	důklad-
ně	umýt.	Chránit	před	mrazem!
Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litrů

Super těsnící vosk s teflonem HTF
Zajišťuje	zapečetění	laku	ve	vysokého	lesku.	Tím	trvale	
chrání	lak	proti
škodlivým	vlivům.	Chráněný	povrch	odráží	vodu	a	ne-
čistotu	a	vozidlo	zůstává	po	dlouhou	dobu	v	čistém	a	
dokonalém	 stavu.	 Cenné	 složky	 tohoto	 výrobku,	 jako	
jsou	Carnaubský	vosk,	polymery	a	HTF	(Teflon®)	za-
chovává	barvu	a	zářivý	povrch.	 „Super	 těsnící	 vosk	s	
teflonem	 HTF“	 je	 optimální	 péčí.	 Proniká	 hluboko	 do	
laku,	zapečetí	ho	a	zaručeně	dodá	dlouhotrvající	 lesk	
po	dobu	5-6	měsíců.
Použití:	Před	použitím	dobře	protřepat.	Nanášíme	utěr-

nový

nový

kou,	 bavlnou,	 nebo	 excentrickým	 strojem.	Nechte	 za-
schnout	a	doleštěte.	Chraňte	proti	mrazu!
Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Litrů



PORZELACK		9

Impregnační, 	konzervační	prostředky

Použití:	Před	nanášením	důkladně	protřepat.	Aplikuje-
me	 pomocí	 rozprašovače.	Necháme	 zaschnout	 a	 do-
leštíme	utěrkou	z	mikrovlákna.	Chraňte	před	mrazem,	
teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balen : 375 ml, 1, 5, 10 Litrů

Carnauba O-Wax
Náš	Karnaubský	vosk	vyčnívá	svou	dlouhou	životností,	
hlubokým	a	vysokým	leskem.	Oxtrémě	tvrdý	vosk	pro	
konzervaci	laku	v	nejvyšší	kvalitě,	pro	ruční	zpracování.	
Velmi	snadné	nanášení.
Použití:	 Naneseme	 v	 přiměřeném	množství	 na	 čistý,	
ideálně	 vyleštěný	 povrch,	 mekkou	 houbičkou,	 nebo	
utěrkou	 z	mikrovlákna.	 Nanášíme	 pouze	 na	 jeden	 díl	
vozu.	Necháme	vytvrdnout	ne	déle,	než	3-5	minut	a	ná-
sledně	ihned	doleštíme	do	lesku.
Balení: 400g

Čistící a konzervační vosk -  
Express
Má	 vysoký	 čistící	 výkon.	Nejrychlejší	 způsob,	 jak	 do-
sáhnou	 zářivého	 lesk	 a	 ochrany	 všech	 běžných	 laků.	
Spojení	carnaubskéhoa	polymerního	vosku	chrání	vaše	
vozidlo	po	dobu	5-6	měsíců	proti	povětrnostním	vlivům.
Použití:	 Před	 použitím	 důkladně	 protřepat!	 Chraňte	
před	mrazem,	teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení: 375 ml, 1, 5, 10 Liter

Brilliantní vosk
Dokonale	 utěsňí	 lak	 a	 tím	 chrání	 proti	 povětrnostním	
vlivům.	K	použití	na	nové,	nebo	dobře	zachované	laky.	
Tato	směs	různých	vosků	dosáhne	nejlepších	býsledků	
po	předchozím	použití	produktu	,,Perfect,,	nebo	,,Super	
Cut,,

Impregnace pravé kůže - včelí vosk
Výrobek	obsahuje	cenný	včelí	vosk,	přírodní	vazelínu	a	
Naše	kůže	péče	o	cenného	přírodního	včelího	vosku,	
zeleniny	vazelína	drahocenný	carnaubský	vosk.	Vyso-
ce	kvalitní	impregnace	pro	všechny	hladké	usně	v	inte-
riéru	celého	vozu.	Ošetřený	povrch	 je	následně	velmi	
odoný	 vůči	 vodě.	 Ideální	 pro	 velmi	 zkřehlé	 a	 vyschlé	
usně.	Dodá	jim	nazpět	 jejich	vláčnoust.	Proniká	inten-
zivně	hluboko	do	 struktury	a	osvěžuje	barvy.	Vhodné	
také	 pro	 boty,	 tašky,	 kožený	 nábytek,	 motocykly,	 jez-
decké	zařízení	a	pod.	Chrání	proti	vodě,	sněhu,	solím.
Použití:	 Nanášíme	 v	 dostatečné	 množství	 pomocí	
100%	 bavlny.	 Kůže	 vstřebá	 kolik	 potřebuje,	 přebytek	
vytřeme	do	sucha.
Balení: 250 ml

Ošetření plastů a kůže v interiéru 
70 - saténový lesk
Vysoce	kvalitní	mikroemulze	nejnovější	generace,	na-
vržená	speciálně	pro	použití	v	interiéru	vozidla.	Kvalitně	
osvěží	 a	 zakonzervuje	 plastové,	 kožené	 a	 koženkové	
díly	 a	 tím	 udržuje	 jako	 nové	 po	 velice	 dlouhou	 dobu.	
Ochranný	antistatický	film	zabraňuje	rychlému	ukládání	
nových	nečistot.	Je	vhodný	i	pro	staré,	zkřehlé	kožené	
povrchy	a	vrací	jím	měkost	a	vláčnost.	Staré	barvy	bodu	
svěží	a	obdrží	saténový	lesk.
Použití:	Nanášíme	v	malém	množství	měkkou	houbič-
kou,	nebo	 látkou	bez	chlupů.	Pomalu	vmasírujeme	do	
povrchu	a	doleštíme	do	sucha.	Chraňte	před	mrazem,	
teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 Litrů

Pohlcovač pachu - zelené jablko
Tento	 produkt	 zaručuje	 skutečnou	 svěžest,	 jemnou,	
harmonickou,	 diskrétní	 vůni.	 Odstraní	 staré	 a	 nepří-
jemné	pachy.	Skutečná	aromaterapie	pro	vaše	vozidlo.	
Vhodné	k	použití	ve	všech	prostorách.
Použití:	 Naneseme	 pomocí	 rozprašovače,	 asi	 z	 20ti	
cm	na	čalouněné	podlahy,	nebo	koberce.	Chraňte	před	
mrazem,	teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 Litrů

Pohlcovač pachu - citron
Tento	 produkt	 zaručuje	 skutečnou	 svěžest,	 jemnou,	
harmonickou,	 diskrétní	 vůni.	 Odstraní	 staré	 a	 nepří-
jemné	pachy.	Skutečná	aromaterapie	pro	vaše	vozidlo.	
Vhodné	k	použití	ve	všech	prostorách.
Použití:	 Naneseme	 pomocí	 rozprašovače,	 asi	 z	 20ti	
cm	na	čalouněné	podlahy,	nebo	koberce.	Chraňte	před	
mrazem,	teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 Litrů

NEU!
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Vinyl - ošetření plastů, pneu a  
pryží (bez silikonu)
Intenzivní	péče	je	důležitá	nejen	u	lakovaných	dílů	ale	
také	pneumatik,	plastových	nárazníků,	gumového	těs-
nění	 v	mezidveří	 a	 pod.	Proniká	hluboko	do	povrchu,	
tím	vyživuje	a	dlouhodobě	chrání.	Tato	výživná	emulze	
obnovuje	barvu	a	osvěžuje	 lesk	starých	 i	nových	dílů.	
Zamezuje	chátrání,	bělení	a	kalení	plastů.	Antistatický	
účinek	odpuzuje	menší	nečistoty.	Pravidelně	udržova-
né	plasty	si	zachovají	vzhled	a	jsou	chráněny	vůči	po-
větrnostním	vlivům.
Použití:	Nanášíme	měkkou	houbičkou,	nebo	utěrkou	z	
mikrovlákna.	Produkt	 chraňte	 před	mrazem,	 teplem	a	
přímým	slunečním	světlem!
Balení : 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 litrů

Ultra Glanz 75
Odstraní	spolehlivě	mírné	zašpinění	na	všech	hladkých	
a	lakovaných	površích	bez	zanechání	škrábanců.	Ten-
to	 speciální	 konzervační	 a	 čistící	 prostředek	 zajišťuje	
extrémní	lesk	v	jediné	operaci,	aniž	by	byla	odstraněna	
stávající	 ochrana,	 jeko	 syntetický	 nebo	 přírodní	 vosk.	
Ultra	Glanz	75	je	ideální	pro	udržení	vysokého	lesku	no-
vých	automobilů,	zachování	a	zvýraznění	jejich	barev,	
např.	v	autosalonech.	Je	tekutý	a	velmi	úsporný.
Použití:	K	odstranění	mírných	nečistot	(pyl,	prach,	otis-
ky	prstů,	atd.)	Nanášíme	rovnoměrně	v	malé	množství	
pomocí	rozprašovače.	Nenecháváme	zaschnou!	Leští-
me	ihned	po	aplikaci	hadříkem	z	mikrovlákna.	Produkt	
je	vhodný	pro	všechny	hladké	a	lesklé	povrchy	(skla,	lak,	
chrom	atd.)	Ideální	jako	konzervace	mezidveří,	litých	kol	
a	pod.	Nepoužívat	na	matné	laky.	Produkt	chraňte	před	
mrazem,	teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10 litrů

Motorová impregnace
Naše	 „motorová	 impregnace“	 svými	 složkami	 chrání	
motor	 proti	 korozi	 a	 pečuje	 o	 celý	 motorový	 prostor.	
Dodá	ochranný	film	na	všech	površích.	Zejména	v	zim-
ním	období	je	velmi	důležité,	ochránit	citlivé	elektrické	
částí	a	náchylné	gumové	hadice.
Použití:	motorovou	impregnaci	můžete	nanést	okamži-
tě,	po	důkladném	umytí,	na	ještě	mokrý	motor,	pomocí	
rozprašovače.	Zanechá	za	sebou	elegantní	a	hedváb-
ný,	 saténový,	 matový	 lesk,	 beze	 skvrn	 a	 stopách	 po	
vodním	 kameni.	 Nemusíte	 dodělávat	 ručně.	 Produkt	
chrańte	před	mrazem!
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 litrů

Ošetření plastů a kůže v interiéru - 
hedvábný mat ,,mléko,,
Vyčištěné	a	vonící	auto	je	snem	každého	majitele	vozi-
dla.	Dále	jen	„mléko“	je	určené	speciálně	pro	použití	v	
interiéru	vozidla.	Kvalitně	osvěží	a	zakonzervuje	plasto-
vé,	kožené	a	koženkové	díly	a	tím	udržuje	jako	nové	po	
velice	dlouhou	dobu.	Ochranný	antistatický	film	zabra-
ňuje	rychlému	ukládání	nových	nečistot.	Je	vhodný	i	pro	
staré,	zkřehlé	kožené	povrchy	a	vrací	jím	měkost	a	vláč-
nost.	Staré	barvy	bodu	svěží	a	obdrží	hedvábný	mat.
Použití:	 V	 dostatečném	 množství	 nanášíme	 měkkou	
látkou	 z	 mikrovlákna,	 na	 detaily	 pouřijeme	 štětec.	 V	
místech	 zatečení	 necháme	 výrobek	 samovolně	 do-
schnout.	Nezanechá	žádně	šmouhy.	Chraňte	před	mra-
zem,	teplem	a	přímým	slunečním	světlem.
Balení : 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 Litrů

Ošetření venkovních plastů 61
Výrobek	 nejnovější	 generace,	 vyroben	 na	 vodní	 bázi,	
nejen	 čistí,	 ale	 proniká	 hluboko	 do	 materiálu,	 uzavře	
povrch	a	 tím	ho	dlouhodobě	chrání.	Vytvořen	výhrad-
ně	pro	venkovní	použití.	Ideální	na	tvrdé,	nesavé	plasty	
(odolný	vůči	vodě-nestéká)	a	silně	zvětrané,	vybledné	
plasty.	Dodá	jim	původní	barvy	a	krásný	pololes.	Tento	
produkt	je	také	velmi	příjemný	na	zpracování	a	je	také	
vhodný	pro	péči	o	pneumatiky.
Použití:	 Nanášíme	 rovnoměrně	 měkkou	 houbičkou,	
nebo	utěrkou	z	mikrovlákna,	na	suchý	povrch.	Po	5	mi-
nutách,	pak	suchou	etěrkou	otřeme	ošetřovaný	povrch.	
Upozornění:	 Produkt	 není	 vhodný	 na	 lak	 a	 skleněné	
plochy.	Chraňte	před	mrazem,	teplem	a	přímým	sluneč-
ním	světlem.
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 Litrů

Vinyl - ošetření plastů, pneu a pryží
Intenzivní	péče	je	důležitá	nejen	u	lakovaných	dílů	ale	
také	pneumatik,	plastových	nárazníků,	gumového	těs-
nění	 v	mezidveří	 a	 pod.	Proniká	hluboko	do	povrchu,	
tím	 vyživuje	 a	 dlouhodobě	 chrání.	 Vytváří	 nádherný	
lesk.	Tato	výživná	emulze	obnovuje	barvu	a	osvěžuje	
lesk	starých	i	nových	dílů.	Zamezuje	chátrání,	bělení	a	
kalení	 plastů.	Antistatický	 účinek	 odpuzuje	menší	 ne-
čistoty.	Pravidelně	udržované	plasty	si	zachovají	vzhled	
a	jsou	chráněny	vůči	povětrnostním	vlivům.
Použití:	 Nanášíme	měkkou	 houbičkou,	 nebo	 utěrkou	
z	 mikrovlákna.	 Na	 pneumatiky,	 pro	 delší	 trvanlivost,	
nanášíme	 přímo,	 pomocí	 rozprašovače.	 Přebytek	 ne-
utíráme,	 pneumatika	 vstřebá	 kolik	 je	 potřeba,	 zbytek	
samovolně	vyprchá.	Následně	 lze	snadno	odstranit	 ,z	
lakovaných	 dílů,	 oken	 a	 jiných,	 nechtěně	 zasažených	
povrchů.	Produkt	chraňte	před	mrazem,	 teplem	a	pří-
mým	slunečním	světlem!
Balení: 375 ml	s	rozprašovačem,	1 l	s	rozprašovačem,	
5, 10, 25 litrů

nový
nový
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Barva na prostor kufru  
barva	šedá,	určená	pro	renovací	prostoru	kufru

 12 x 400 ml

Barva na prostor kufru 129  
Barva	šedá	galanit,	určená	pro	renovací	prostoru	kufru

 12 x 400 ml

Barva na prostor kufru terra-šedá
Barva	šedá	Terra,		určená	pro	renovací	prostoru	kufru

12 x 400 ml

Barva na ráfky kol, stříbrná
Barva	stříbrná,	určená	na	renovaci	ráfků

 12 x 400 ml
 

Cocpit Spray
Ošetření	vnitřních	plastů,	kůže	a	dřeva	

 12 x 400 ml

Barva šedá

 12 x 400 ml

Aerosolové	výrobky

Barva černá mat  
Barva	matná	černá

 12 x 400 ml

Barva černá mat  
Barva	saténová	matná

 12 x 400 ml 

Barva černá lesk  
Barva	černá	lesklá

 12 x 400 ml

Barva na nárazníky antracit
Tmavě	šedá	barva	speciálně	pro	nárazníky.

 12 x 400 ml

Barva na nárazníky černá
Tmavě	černý	lak	speciálně	pro	nárazníky.

 12 x 400 ml

Barva pro prostor kufru 167  
určená	pro	renovací	prosto

 12 x 400 ml
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Přís lušenství

Speciální čistící utěrka

Dekontaminační jíl (Clay)

Dekontaminační jíl (Clay)

Čistící a leštící houbičky

Štětec k čištění ráfků

Štětec

Silikonová stěrka

Automop (prachovka)

Gumový kartáč k odstranování 
chlupů

Gumový kartáč k odstranování 
chlupů

Aplikátor (houbička)
7	kusů	v	baleni

Vypouštěcí uzávěr
Pro	5	–	10	L.	kanystry

novýnový

nový

nový

nový

nový
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Vypouštěcí uzávěr
Pro	25	L.	kanystry 

Papírová role
Třívrstvá,	1000	listů 

Auto hadřík
54	x	43	cm, 
Extrémně 
savý

Utěrka (mikrovlákno)
40	x	40	cm,	
zelená

Utěrka (mikrovlákno)
40	x	40	cm,	modrá	

Utěrka (mikrovlákno) „Finish“
40	x	40	cm

Tlakový rozprašovač
1,5	l

Ruční rozprašovač
červený,	odolný 
vůči	kyselinám

Ruční rozprašovač
rozprašovač	modrý 

Ruční rozprašovač
Jumbo	modrý,	odolný	 
vůči	kyselinám

„Tornador“
Black	Z-020

„Tornador“
Gun	Z-010

Mycí kartáč
asi	24,5	cm	široký

Mycí kartáč s teleskopickou tyčí
Regulace	tlaku, 
délka,	110	až	190	cm 

Mycí kartáč
Celková	délka	40	cm

nový

nový

nový

nový

nový

nový



14		PORZELACK		

Excentrický leštící stroj 
AHT 2003,  
150	Watt

Unašeč se suchým zipem
Určeno	pro	vlnitý	kotouč

Unašeč se suchým zipem
Určeno	pro	houby
velikosti	cca
165	–	197	mm

Unašeč se suchým zipem
Určen	pro	velikosti	 
145	mm

Jehněčí leštící kotouč
Suchý	zip	vel.	133	mm

Leštící kotouč (bavlna)
Se	suchým	zipem,	 
určen	pro	LK	603

Leštící návlek (mikrovlákno)
Mirofáze

Leštící houba (kotouč)
Hrubá,	žlutá	145	x	30

Leštící houba (kotouč)
145	x	35,	vlnitá, 
bílá

Leštící houba (kotouč)
150	x	30,	vlnitá, 
nanášecí,
antracit

Leštící houba (kotouč)
Houba	bílá	vlnitá,	 
160	x	30

Leštící houba (kotouč)
Jemná,	žlutá	160	x	30

Leštící houba (kotouč)
Typ	brombeer	160	x	30

Leštící houba (kotouč)
Jemná,	žlutá 
200	x	30

Leštící houba (kotouč)
Vlnitá,	antracit	na 
nanášení	vosků,	vel.
195	x	35

Leštící houba (kotouč)
Hrubá,	žlutá	195	x	30 
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Leštící houba (kotouč)
Modrá.	speciál	200	x	30

Leštící houba (kotouč)
Vlnitá	bílá,	195	x	30

Leštící houba (kotouč)
Vlnitá,	hrubá,	žlutá. 

Leštící houba (kotouč)
200	x	30,	 
brombeer
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