Čištění a péče o vozidla

Přehled výrobků

Úprava vozidel

Přehled výrobků k úpravám laku a konzervaci laku
Hluboké a silné
škrábance

Velký počet silných
škrábanců

Střední škrábance

Hologramy

Lehké škrábance

Konzervace laku

Vosk cca 0,010 mm
Čirý lak cca 0,06 mm

Diagnostika laku

Barevný lak cca 0,025 mm
Základový nátěr cca 0,025 mm

CUT

lesk :
utěrka červená
utěrka modrá

lesk :
utěrka červená
utěrka modrá

zpracování:
lešticí houba střední,
oranžová
lešticí houba měkká, černá
vaflová houba měkká

High
Low

Medium

High
Low

Fine
Heavy

Medium

Fine

Paint-Guard
dlouhodobá konzervace
2000-331-500 / 500 ml

Heavy

Medium

Fine
Heavy

Medium

Fine
Medium
Heavy

Vosk Speed-Wax
konzervace voskem
2000-330-1 / 1kg

Rotační stroje:
1500 – 2000 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

Rotační stroje:
800 – 1 500 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

zpracování:
lešticí houba měkká, černá
vaflová houba měkká
aplikační houba, černá

Medium

High
Low

Medium

High
Low

Medium

High
Low

Fine
Heavy

Medium

Fine
Medium
Heavy

Heavy

Medium

Fine

Medium

High
Low

Medium

High
Medium
Low

Medium
Low

Fine
Medium

Výrobky

Heavy

CUT

Použití

CUT

lesk :
utěrka červená
utěrka modrá

CUT

zpracování:
lešticí houba tvrdá, žlutá
lešticí houba střední,
oranžová
lešticí houba Spider,
na excentry

Speed Gloss Nano
rychlá konzervace
2000-316-1 / 1l
2000-316-5 / 5 l

CUT

SHINE

zpracování:
lešticí houba tvrdá, žlutá
lešticí houba střední,
oranžová
lešticí houba Spider,
na excentry

Rotační stroje:
800 – 1 500 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

Perl
dlouhodobá povrchová
ochranná konzervace
2897-327 / 500 ml
2897-327-5 / 5 l

CUT

SHINE

zpracování:
přírodní beránčí kůže
lešticí houba tvrdá, žlutá
lešticí houba Spider,
na excentry

eštěnka pro vysoký lesk

2000-344-1 / 1 l
2000-344-5 / 5 l

CUT

SHINE

Rotační stroje:
1 000 – 1 800 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

Perfect Gloss l

CUT

SHINE
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Rotační stroje:
1500 – 2000 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

Scratch Finish
brusná pasta jemná
2000-343 / 1kg

SHINE

Rotační stroje:
1500 – 2000 ot./min.
Stroje s excentrem:
1 700 – 2 200 ot./min.

Scratch Off Medium
brusná pasta střední
2000-342 / 1kg

SHINE

Scratch Off Ultra
brusná pasta hrubá
2000-341 / 1kg

SHINE

Scratch Off Ultra
brusná pasta hrubá
2000-341 / 1kg

SHINE

High

Plech cca 0,75 mm

zpracování:
utěrka z mikrovlákna
Premium, šedá

zpracování:
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna
Premium, šedá

zpracování:
lešticí houba měkká, černá
vaflová houba měkká
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna, šedá

zpracování:
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna
Premium, šedá

4

Brusné pasty

Úprava vozidel
01
Scratch Off Ultra
brusná pasta, hrubá

02
Scratch Off Medium
brusná pasta, střední

 č. zboží 2000-341
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 č. zboží 2000-342
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 Popis produktu
- odstraňuje hluboké a silné škrábance
- zcela odstraní škrábance (bez plniv)
- zpracování bez vody
- krátká doba zpracování
- zanechává jedinečný hluboký lesk
- neobsahuje silikon

 Popis produktu
- odstraňuje střední škrábance a poškození laku
- odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)
- zpracování bez vody
- dlouhodobá účinnost
- zanechává jedinečný hluboký lesk
- bez silikonu

- otáčky leštička: 1.500 – 2.000 ot./min

- otáčky leštička: 1000-1800 ot./min
- otáčky excentrická leštička: 1700-2200 ot./min

- otáčky excentrická leštička: 1.700 – 2.200 ot./min

zpracování:
houba Spider
lešticí houba, žlutá
lešticí houba, oranžová

zpracování:
houba Spider
lešticí houba, žlutá
přírodní beránčí kůže

doleštění:
utěrka z mikrovlákna, červená
utěrka z mikrovlákna, modrá

doleštění:
utěrka z mikrovlákna, červená
utěrka z mikrovlákna, modrá

zpracování

 č. zboží. 2000-343
 obsah: 1 kg
 bal.: 1
 Popis produktu
- odstraňuje lehké škrábance
- odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)
- dlouhodobá účinnost
- zanechává jedinečný hluboký lesk
- vhodné i na ruční zpracování
- bez silikonu a vosku
- otáčky leštička: 800-1500 ot./min
- otáčky excentrická leštička: 1700-2200 ot./min

zpracování

01

5

03
Scratch Finish
brusná pasta, jemná

02

zpracování:
vaflová houba
lešticí houba, černá
lešticí houba, oranžová

zpracování

03
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Leštěnka

Úprava vozidel
01
Perfect Gloss
politura pro vysoký lesk

02
Uzávěr typu Push-Pull
barva: bílá

 č.zboží 2000-344-1
 obsah: 1litr
 balení: 6

 č. zboží 2000-356-2
02

 č.zboží 2000-344-5
 obsah: 5 litrů
 balení: 1
 Popis produktu
- odstraňuje hologramy
- zanechává dlouhotrvající lesk a ochranu
- neobsahuje těkavé silikony
- zpracovatelný ručně
- rotační stroje: 800 – 1500 ot./min.
- stroje s excentrem: 1 700 – 2 200 ot./min.

zpracování:
vaflová houba
lešticí houba, černá
aplikační houba, černá

03
Startovací set na renovaci laku
11dílná sada
 č. zboží 2000-003
Obsah:
- 1x brusná pasta hrubá, Scratch Off Ultra
- 1x brusná pasta medium, Scratch Off Medium
- 1x brusná pasta jemná, Scratch Finish
- 1x leštěnka do vysokého lesku, Perfect Gloss
- 1x lešticí houba střední, oranžová barva
- 1x lešticí houba měkká, černá barva
- 1x lešticí houba tvrdá, žlutá barva
- 1x beránčí kůže, barva bílá
- 1x utěrka z mikrovlákna Premium
- 1x utěrka z mikrovlákna červená

01

03
7

8

Konzervace

Úprava vozidel
01
Tvrdý vosk
Speed Gloss Nano

02
Vosková konzervace
Speed-Wax

03
Dlouhodobý závěrečný nátěr
Paint Guard

04
Dlouhodobý ochranný nátěr na povrchy
Perl

 č. zboží 2000-316-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží 2000-330-1
 obsah: 1 kg
 bal.: 1

 č. zboží 2000-331-500
 obsah: 500 ml
 bal.: 1

 č. zboží 2897-327
 obsah: 500 ml
 bal.: 6

 č. zboží 2000-316-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
- přírodní karnaubový vosk obohacený kvalitními
syntetickými komponenty
- k ručnímu a strojnímu zpracování
- trvalá ochrana před povětrnostními vlivy
- dlouhotrvající lesk
- rotační stroje: 1500 – 2000 ot./min.
- stroje s excentrem: 1 700 – 2 200 ot./min.

 Popis produktu
- ruční zpracování
- ochrana proti UV záření
- dlouhodobá konzervace laku
- zanechává hluboký lesk
- bez těkavých silikonů

 č. zboží 2897-327-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

zpracování:
vaflová houba
lešticí houba, černá
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna, šedá

zpracování:
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna Premium, šedá

 Popis produktu
- perfektní lesk
- snadné rozleštění beze zbytků
- vhodná k čištění bez vody
- obsahuje karnaubový vosk

zpracování:
aplikační houba, černá
utěrka z mikrovlákna Premium, šedá

 Popis produktu
- konzervace povrchu a zvýšení lesku
- zvýšení ochrany proti poškrábání, odpuzuje nečistoty
- snadné a rychlé nanášení a rozleštění
- tuhnutí povrchové ochrany už za 10 minut
- neobsahuje rozpouštědla
- obsahuje silikon

zpracování:
utěrka z mikrovlákna Premium, šedá

zpracování

zpracování

zpracování

01

9

02

zpracování

03

04
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Leštěnka / čisticí hmota

Úprava vozidel
01
Čisticí a ošetřující sprej na matné povrchy
Perfect Matt

02
Mikrovláknová utěrka s čisticí hmotou
čistící utěrka Magic Clean Tuch

03
Čisticí hmota červená
Magic-Clean

04
Čisticí hmota modrá
Magic-Clean

 č. zboží 2000-06
 obsah: 500 ml
 bal.: 6

 č. zboží 2000-27
 30 x 30 cm

 č. zboží 2000-26
 obsah: 200 g
 bal.: 1

 č. zboží 2000-25
 obsah: 200 g
 bal.: 1

 Popis produktu
- červená čistící hmota Magic Clean odstraňuje
bezpečně a šetrně extrémní nečistoty, hmyz, dehet,
pryskyřice ze stromu, částečky železného prachu a
usazeniny z lakovaných povrchů a skla
- hmota je dodávána v uzavíratelné krabičce

 Popis produktu
- šetrně odstraňuje z lakovaných povrchů i extrémní
nečistoty
- bez agresivních rozpouštědel
- odstraňuje průmyslový prach, náletovou rez,
barevnou mlhu, zbytky hmyzu, zbytky lepidel, dehet
a nánosy pryskyřice

 Popis produktu
- k čištění a leštění laku, plastu, laminátu a skla
- nemá vliv na změnu stupně lesku ošetřovaného
povrchu
- přelakovatelný sprej
- odstraňuje otisky prstů ze všech pevných povrchů

 Popis produktu
- pro rychlé odstranění vysoce přilnavé povrchové
nečistoty
- pro rychlou a efektivní práci
- odstraňuje zbytky a prach

Nové

Nové

04
01

02
03

11
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Čisticí prostředek

Úprava vozidel
01
Odstraňovač polétavé rzi
Mega-Star

02
Intenzivní čisticí prostředek s neutrálním pH
7CLEAN

02
Silný čistič
All-Star

03
Intenzivní čistič na vnitřní/vnější použití
All Star Protect

 č. zboží 2000-10
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-777-05
 obsah: 500 ml
 bal.: 1

 č. zboží 2000-312-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-318-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
- čistič pro silná anorganická znečištění jako např.
zbytky betonu
- snadno odstraňuje odolné nečistoty z ulice,
prach z brzd, vodní kámen, zaschlé vrstvy oleje,
povrchovou rez a náletovou rez
- výborně se hodí i na čištění ráfků
- bez obsahu AOX

 č. zboží 2000-777-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-312-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-318-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
- vysoce účinný intenzivní čistič pro vnitřní i venkovní
použití
- připravený k použití
- výkonné, snadné čištění
- pro všechny vnitřní povrchy (látkové obaly, koberce,
plastové obklady, pryžové a kovové výlisky)
- odstraňuje zaschlé nečistoty (např. zbytky hmyzu)
na nátěrových hmotách, plastech a skle
- pH neutrální

 Popis produktu
- univerzálně použitelný
- neobsahuje absorpční organické halogenové
sloučeniny
- odstraní jakoukoliv ulpívající nečistotu
- snadno odstraňuje olej, tuky, nikotin a hmyz
- výrobek je šetrný k laku, ozdobným lištám
a nápisům
- speciálně pro vysokotlaké čističky
- použitelné za studena i za tepla
- mísicí poměr:
- vysokotlaký čistič: 1:1 až max. 1:6
- nízký tlak/ruční zpracování: 1:1 až max. 1:25

 Popis produktu
- pro univerzální použití
- bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
- odstraňuje úporné silniční nečistoty, oleje,
mastnotu, nikotin a hmyz
- bezpečný pro hliník (testováno na nejběžnějších
vozidlech)
- bez rozpouštědel, silikátů a fosfátů
- šetrný k laku, pryžovým ozdobným prvkům
a nápisům
- hodnota pH: 10
- bez barvy a zápachu
- mísicí poměr:
- vysokotlaký čistič 1:5 až 1:20 (max. 50 °C)
- nízkotlaké/ruční čištění: 1:10 až max. 1:40

Nové

01

02

03
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04
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Úprava vozidel
02
čistič plachet
Cover-Star
 č. zboží 2000-313-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1
 Popis produktu
--mísitelný s vodou až 1:100
--vhodný k použití ve vysokotlakých čističích
--neobsahuje halogenované uhlovodíky
--bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
--biologicky odbouratelný

02

01
čistí vně i uvnitř
Uni-Star
 č. zboží 2000-312-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1
 č. zboží. 2000-312-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

15

 Popis produktu
--pro univerzální použití na interiér i exteriér
--bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
- odstraňuje všechny druhy úporných silničních
nečistot
- bez námahy odstraňuje oleje, mastnotu, nikotin
a hmyz
- nezanechává šmouhy nebo matné plochy
- šetrný k laku, dekorativním lištám a nápisům
- alkalický
- báze: neionické tenzidy, alkálie, komplexotvorná
činidla
mísicí poměr:
- vysokotlaký čistič: 1:1 až max. 1:5
- nízkotlaké/ruční čištění: 1:1 až max. 1:10
- hustota: cca 1,02 g/ml
- hodnota pH: cca 12,8
- bod varu: cca 100 °C
- bez silikonu

01

16

Přísady do čističek / myček

Úprava vozidel
01
Odstraňovač dehtu
Power Star Ultra

02
Odstraňovač hmyzu
Insect-Star Extreme

04
Čistič s aktivní pěnou
Active-Care

05
Urychlovač sušení
Speed-Dry



 č. zboží 2000-322-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-401-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-404-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 č. zboží. 2000-322-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--naředíme v poměru 1:1 s vodou a následně lze
ředit až do poměru 1:100
- 1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-20ml)
- dávkování pro ruční mytí tlakovým postřikovačem
stříkejte Active care v poměru 1:30 až
1:100 odspodu směrem nahoru, s
postupným překrýváním mycích ploch

 Popis produktu
- pro podpoření vysoušení roztrháním vodního ilmu
- mycí linka: nezředěné
- 1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-20ml)

 Popis produktu
--odstraňuje pouliční dehet
--odstraňuje nálepky z nových vozů
--odstraňuje zbytky lepidel a pečetí ze všech vnějších
plastů, lakovaných povrchů a skla

03
Výpustný kohout pro 5litrové nádoby

 Popis produktu
- speciální čistič pro odstranění zaschlých zbytků
hmyzu
--použitelné na lakované plochy, sklo, umělé hmoty
a na površích odolných proti alkáliím u všech
osobních, nákladních aut, autobusů a vlaků
--neobsahuje silikon

 č. zboží 2000-000-005

výpustný kohout pro 30litrové nádoby
 č. zboží 2000-000-030

01

02

04

06

03
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Úprava vozidel

šampón
02
Autošampon s voskem
Wash & Drive
 č. zboží 2000-300-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1
 č. zboží. 2000-300-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1
 Popis produktu
--s vysokým leskem
--bez silikonu
--bez absorbovatelných organicky vázaných
halogenů (AOX)
--rychle odstraňuje silniční nečistoty a provozní
usazeniny
--čistí a konzervuje lak v jednom kroku
--optimální mísicí poměr: 15 ml na 10 litrů teplé vody

01
Autošampon
Wash & Ready

03
Autošampon
Power-Wash

 č. zboží 2000-321-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-402-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 č.zboží 2000-321-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--k čištění vozidel a vytvoření kluzkého filmu
--v mycí lince: nezředěné
--1:1 pomocí dávkovací pumpy (nastavení 8-15 ml)
--s přístrojem: zředěné až na poměr 1:500 (podle
míry znečištění)
--ručně: zředěné až na poměr 1:50 (podle míry
znečištění)

 Popis produktu
- koncentrát šamponu (mísící poměr 1 : 100)
- hodnota pH 7,7
- rychle odstraňuje špínu a silniční znečištění
- zanechává lesklý povrch bez šmouh

01
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02

03
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Úprava vozidel

Mytí / příslušenství

01
Mycí kartáče
s průtokem vody

03
Mycí kartáč
šířka 25 cm

 č. zboží 2000-810-3
 150 x 240 mm (s otočným kloubem)

 č. zboží 2000-820-1

Nové
03

 Popis produktu
- gumová ochrana těla kartáče, nezanechává
škrábance na laku, šířka 25cm, dlouhá životnost

 č. zboží. 2000-810-4
 90 x 400 mm
 Popis produktu
- druh kartáče: měkký/rozštěpený
- rozměry: 130 mm x 260 mm x 110 mm
- vlákno: 50 mm
- materiál: PP/PBT
- odolnost teplotám: 50 °C

04
Mycí kartáč pro nákladní vozidla
šířka 35 cm

01

Nové

 č. zboží 2000-820-3
 Popis produktu
- nezanechává škrábance na laku, vhodné
pro teplou vodu do 60°C, šířka 35 cm, dlouhá
životnost, velká hustota polypropylenových štětin
02
Mycí kartáč úhlový 30°, 25cm
šířka 25 cm
 č. zboží 2000-820-2
 Popis produktu
--úhlový mycí kartáč s flexibilními štětinami,
nezanechává škrábance na laku, vhodné
pro teplou vodu do 60°C, šířka 25 cm, dlouhá
životnost, velká hustota štětin

04

Nové
02

05
Ruční mycí kartáč
 č. zboží 2000-820-6

Nové
05

 Popis produktu
--nezanechává škrábance na laku, dlouhá životnost,
vysoká hustota polypropylenových štětin

21

22

Mytí / příslušenství

Úprava vozidel
01
Kartáč na ráfky
s průtokem vody

04
Teleskopická násada
bez průtoku vody

 č. zboží. 2000-810-9

 č. zboží. 2000-810-10

 Popis produktu
- filament popis: měkký/spletený
- délka vlákna: 50 mm
- výška: 105 mm
- délka: 240 mm
- šířka: 150 mm
- materiál: PP, PBT
- max. užitná teplota: 50° Celsia

 Popis produktu
- průměr 31 mm
- výška 45 mm
- délka 1590 mm
- max. délka 2800 mm
- šířka 45 mm
- materiál hliník, polypropylen
- max. užitná teplota 50° C

01

04

02
Kartáč na ráfky černý
měkký pro hliníkové a chromované ráfky

 č. zboží 2000-810-6

 Popis produktu
- vlákno: měkké
- délka vlákna: 40 mm
- barva: černá
- průměr: 65 mm
- délka: 330 mm
- materiál: PP
- max. užitná teplota: 60° C

02

23

 Popis produktu
--připojení: hadicová přípojka 1/2“ (euro profil /
Hozelock, Gardena)
- rozměry (VxŠxH): 34 mm x 1600 mm x 2900 mm
- materiál: hliník/PP
- teplota: 50 °C
- tlakové zatížení: do 6 bar

06
Pracovní násada
bez průtoku vody

Nové

 č. zboží 2000-820-7
 Popis produktu
--dlouhá životnost, vysoká hustota
polypropylenových štětin, speciálně pro ALU disky

06

05
násada pro aplikace teleskopická
s průtokem vody

 č. zboží. 2000-810-8

03
Mycí kartáč na ALU disky

05

 č. zboží 2000-810-5
03

 Popis produktu
--rozměry: 31 mm x 1500 mm
--materiál: hliník/PP
--teplota: 50 °C

24

Mytí / příslušenství

Úprava vozidel

02
Teleskopická tyč
2 x 1,50 m černá, hliníková

Nové

 č. zboží 2000-820-4
 Popis produktu
--materiál: hliník
--velmi kvalitní vyhotovení
--vhodné pro všechny kartáče řady 2000-820...

01
Držák na kartáče
se třemi držáky

03
Teleskopická tyč s průtokem vody
2 x 1,5m

 č. zboží 2000-820-8

 č. zboží 2000-820-5

 Popis produktu
- držáky jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, lepší
a pohodlnější skladování kartáčů, 3 držáky
v průměru od 9 do 35mm

 Popis produktu
- materiál: hliník,
- velmi kvalitní provedení,
- s koncovkou na vodu,
- vhodné pro všechny kartáče řady 2000-820...

02

Nové

03

Nové
07
Teleskopická násada
2x1,5 m pro 2000-820-3

Nové

 č. zboží 2000-820-9
01

25

 Popis produktu
- hliník
- kuželový hrot
- 2 x 1,5 m
- vhodné na mycí kartáče 35 cm (výr. č. 2000-820-3)

04

26

Úprava vozidel

Mytí / příslušenství / čističe

01
Silikonová stěrka na vodu
 č. zboží 2000-810-30
 Popis produktu
--ergonomicky tvarovaná stěrka na vodu
--velmi flexibilní soft silikonová chlopeň o šířce 30 cm
--oboustranně použitelné
--výrobek má závitovou přípojku na teleskopickou
násadu (závit není kompatibilní s násadami
Normfest)

02
Stěrka na vodu
350 mm, s připojením pro násadu na rukojeti

01

02

03
Čistič hliníkových disků bez obsahu kyselin
Rimol Gold Protect
 č. zboží 2897-328-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2000-810-1
 Popis produktu
--rozměry (vxšxh): 50 mm x 350 mm x 220 mm
--materiál: POM/pryž
--teplotní odolnost: 100 °C

 č. zboží. 2897-328-500
 obsah: 500 ml
 bal.: 6
 č. zboží. 2897-328-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1
 Popis produktu
--bez obsahu kyselin
--ze 70 % obsahuje materiály z obnovitelných
surovin, proto je výrobek ekologický
- neobsahuje těkavé zdraví škodlivé látky
- gelovitá viskozita
- netoxické
- neleptá pokožku
- čisticí síla šetří materiál

03
Stěrka na vodu
450 mm, s připojením pro násadu na rukojeti
 č. zboží 2000-810-2
 Popis produktu
--rozměry (vxšxh): 50 mm x 450 mm x 220 mm
--materiál: POM/pryž
--teplotní odolnost: 100 °C

03
03

27

28

Čisticí prostředek

Úprava vozidel
01
Speciální čistič hliníkových ráfků
Rimol Profi

02
čistič hliníkových disků
Rimol

03
Péče o pneu bez obsahu silikonu
New Wheel Plus

04
Péče o pneu s obsahem silikonu
New Wheel Extreme

 č. zboží 2897-321-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1

 č. zboží 2897-320-1
 obsah: 500 ml
 bal.: 6

 č. zboží 2897-339-400
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 č. zboží 2897-338-400
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2897-321-30
 obsah: 30 litrů
 bal.: 1

 Popis produktu
--obsahuje kyselinu
--snadno odstraňuje zatvrdlé nečistoty (vypálený
brzdový prach, náletovou rez, odřené gumy, silné
zaschlé vrstvy oleje, nečistoty z ulice atd.)

 Popis produktu
--voděodolná
--rychle zasychá
--neobsahuje silikon

 Popis produktu
--voděodolná
--rychle zasychá
--obsahuje silikon

 Popis produktu
- obsahuje kyselinu
- rozpouští silné anorganické nečistoty
- odstraňuje brzdový prach, silniční nečistoty
a povrchovou rez

02

03

04

01
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Čistič / péče - exteriér

Úprava vozidel
02
Péče o gumu a plasty
All Plast

01
Konzervace motorového prostoru
Motor-Fit

 č.zboží 2000-370-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1



 č.zboží 2000-370-500
 obsah: 500 ml
 bal.: 1
 Popis produktu
--nejvyšší míra lesku
--odpuzuje vodu
--obsahuje silikon
--neobsahuje aromatická rozpouštědla
--chrání elektronické součástky

 Popis produktu
- univerzální péče na bázi vody
- péče o pneumatiky, vnější plasty, pryžové
obložení, těsnění, plastové díly v motorovém
prostoru, gumové hadice a těsnění dveří
- zanechává hluboký černý matný povrch
- lze použít na mokré nebo suché pneumatiky
- dlouhotrvající účinek
- na bázi silikonu

03
Péče o umělé hmoty vnější
Outplast

04
Tónovač plastů
Plast-PT

 č. zboží 2000-319-500
 obsah: 500 ml
 bal.: 12

 č. zboží. 2897-041
 obsah: 75 ml
 bal.: 1

 Popis produktu
- propůjčuje dlouhotrvající lesk
- excelentní ochrana povrchů před vlivy okolí neobsahuje silikon
- není vhodná na umělou hmotu v interiéru
a na lakovanou umělou hmotu

 Popis produktu
- odolný vůči mycím linkám, vysokotlakový čističům
a rozpouštědlům
--trvale kryje
--vč. houby

Černá

Nové

03

01

04

02
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Čistič / péče - exteriér

Úprava vozidel
01
Univerzální pěnový čistič
Multin

02
Pečující sprej bez obsahu silikonu a
rozpouštědel
New Look Protect

 č. zboží 2897-342
 obsah: 600 ml
 bal.: 12

 č. zboží 2897-337-1
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 Popis produktu
--aktivní pěna
--čistí a odmašťuje
--vysoká uvolňující síla
--nezanechává žádné zbytky
--Barva: bílá pěna

 Popis produktu
--váže jemný povrchový prach
--působí antistaticky
--zanechává hedvábný lesk
--jemně provoní interiér
--čistí a ošetřuje vnitřní části vozidla

01
Intenzivní čistič & péče o interiér
Interno Protect
 č. zboží 2000-05
 obsah: 500 ml
 bal.: 12
 č. zboží. 2000-05-5
 obsah: 5 litrů
 bal.: 1
 Popis produktu
--ošetřuje pevné i měkké povrchy, např. plast,
vinyl, chrom, těsnicí a prahové lišty, kůži,
polstrování a koberečky
--zanechává plastové povrchy matné a příjemně
voňavé
--bez kyseliny a silikonu
--neobsahuje uhlovodíková rozpouštědla
--není určen na velur a alcantaru
--připraven k okamžitému použití

01

02
03
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Úprava vozidel

Čistič čalounění a péče o kůži
01
Prostředek k čištění čalounění
Velvet

02
Péče o kůži
Ledanol

 č. zboží 2897-307
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 č. zboží 2000-310-1
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 Popis produktu
- čistí polstrování, koberce a textilní obložení
- rozpouští tuky
- zanechává příjemnou vůni
- funguje i bez vysávání

 Popis produktu
--ošetřuje a chrání kůži
--bez obsahu rozpouštědel
--nepoužívejte na nevydělanou kůži či podobný
povrch

01
01
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02

36

Čistič / péče - interiér

Úprava vozidel

02
Ruční postřikovač flexibilní
 č. zboží. 2000-802-2
 Popis produktu
- pro práci nad hlavou
- zaručeně těsnící, s těsněním Viton
- bezstupňové nastavení trysky od jemné mlhy
až po proud

02

37

03
Čistič interiérů
Crystal Ultra
 č. zboží. 2897-306
 obsah: 400 ml
 bal.: 6
 Popis produktu
- vylepšené složení zvyšuje čisticí a lešticí efekt až
o 30 %
- Použití v kokpitu, na obložení dveří, rohožkách
a sedadlech (s výjimkou displejů a tachometrů)
- rozpouští zbytky mastnot
- zanechává příjemnou vůni nového vozu
- antistatický proti prachu

03

38

Čistič / péče - interiér

Úprava vozidel
01
Odstraňovač zápachu
Aerofit Plus

02
Odstraňovač pachu a osvěžovač vzduchu
Aerofit Fresh

 č. zboží 2000-309-2
 obsah: 1 litr
 bal.: 1

 č. zboží 2000-309-600
 obsah: 600 ml
 bal.: 12

 Popis produktu
--použití na všech známých látkách používaných
v interiérech vozidel a do ventilačních otvorů
bez senzorů
--účinně a trvale neutralizuje všechny nepříjemné
pachy, jako je např. nikotin
--neobsahuje rozpouštědla
--lze nanášet běžným sprejem nebo z lahvičky
s pumpičkou
--snadné použití i pomocí mokrého vysávání nebo
rozprašovačů
--bez silikonu

 Popis produktu
- rychlý účinek
- nezanechává skvrny
- biologická aromatická látka
- odstraňuje těžké pachy
- neobsahuje těžké kovy
- snadné použití
- velmi účinný
- s vůní citrusů

01

39

02

40

Úprava vozidel
01
Pohlcovač pachu a osvěžovač vzduchu
Aerofit Fresh Power

02
Odstraňovač pachů a osvěžovač vzduchu
Aerofit Plus

 č. zboží 2000-309-410
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 č. zboží 2000-309-400
 obsah: 400 ml
 bal.: 12

 Popis produktu
--dlouhodobě a úsporně odstraňuje zápach
--s vůní Coolwater

 Popis produktu
- okamžitě eliminuje pachy a osvěžuje klima
v interiéru
- dlouhotrvající a úsporný
- vysokotlaký systém s extrémně koncentrovanou
účinnou látkou
- jedno stříknutí postačuje na velký prostor
- s vůní malin

Nové

01

41

02

42

Péče o lak / příslušenství

Úprava vozidel

KDYŽ MODRÁ,
TAK NORMFEST!
NOVĚ
V

SORTIMENTU

01
Lešticí houba střední
barva: oranžová

02
Lešticí houba tvrdá
barva: žlutá

 č. zboží 2000-352-75
 Ø 75 mm / balení 4

 č. zboží 2000-351-75
 Ø 75 mm / balení 4

 č. zboží. 2000-352-150
 Ø 150 mm / balení 2

 č. zboží. 2000-351-150
 Ø 150 mm / balení 2

 Popis produktu
- středně tvrdá lešticí houba
- perfektně se hodí pro osvěžení starších
a zvětralých laků
--vhodná na práci s brusnými a lešticími pastami
--čištění a zapečetění v jednom pracovním kroku

 Popis produktu
--velká kapacita pro vstřebání brusné pasty
--perfektní na odstranění silných škrábanců

01

01
Úhlová leštička NORMFEST
1400 W
 č. zboží 7983-001-1
 Popis produktu
- výkon: 1400 wattů
- rychlost: 700 - 3.300 ot./min
- pro kotouč Ø: 150 mm
- vřeteno: M14
- hmotnost: 2,4 kg
- balení: karton
- rozsah dodávky: Stroj BEZ příslušenství
- konstantní elektronika
- ochrana proti přetížení
- ochrana před opětovným zapnutím
- antivibrační systém
- hořčíková převodovka
- auto-stop

Nové

01

02

03
Lešticí houba měkká
barva: černá

04
Lešticí houba Spider
Barva: modrá s excentrem

 č. zboží. 2000-353-75
 Ø 75 mm / balení 4

 č. zboží. 2000-355-150
 Ø 150 mm / balení 2

 č. zboží. 2000-353-150
 Ø 150 mm / balení 2

 Popis produktu
--výrobek má jemné drážky, takže houba může
snadno pojmout leštěnku a déle pracovat
na lakovaném povrchu
--velmi dobře odolává vysokému zdvihu našich
excentrických leštiček
--ideální k použití s brusnými pastami Scratch Off
Ultra a Scratch Off Medium

 Popis produktu
--perfektně se hodí k nanášení jemných lešticích past
a konzervačních prostředků povrchů
--vhodné k odstranění hologramu

04

03
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Péče o lak / příslušenství

Úprava vozidel
01
Vaflová lešticí houba
barva: černá

02
Beránčí kůže
barva: bílá

 č. zboží 2000-354-75
 Ø 75 mm / balení 4

 č. zboží 2000-350-75
 Ø 75 mm / balení 4

 č. zboží 2000-354-150
 Ø 150 mm / balení 2

 č. zboží 2000-350-150
 Ø 150 mm / balení 2

 Popis produktu
- s integrovanou mezipodložkou Interface-Pad
- extrémně měkká houba
- perfektně vhodná k odstraňování hologramů

 Popis produktu
- s integrovaným Interface-Pad
- extrémně agresivní brusné médium
- pojme velké množství brusné pasty
- perfektní k odstranění silných škrábanců, zvrásnění
a prachových vměstků

01

04
3 v 1 lešticí talíř se suchým zipem
 č. zboží 4666-075-150

02

03
Aplikační houba
černá

04

05
Talíř se suchým zipem
 č. zboží 4666-150-1
 Ø 150 mm

 č. zboží 2000-209-130
 Ø 130 mm / balení 1
 Popis produktu
- ergonomická rukojeť pro snadnou a bezpečnou
aplikaci:
- voskové zapečetění Speed-Wax
(č. zboží 2000-1)
- rychlé zapečetění Speed Gloss Nano
(č. zboží 2000-316)

 Popis produktu
- skládá se ze tří různě velkých talířů: 75 mm, 120 mm
a 145 mm
- již není nutné upínat na různé velikosti upínacích talířů
se suchým zipem
- vhodný pro všechny naše leštící houby a jehněčí kůže
- poskytuje vysokou flexibilitu
- vybaven upínáním ke stroji M14

 č. zboží 4666-075-1
 Ø 75 mm

03

 Popis produktu
- se suchým zipem na lešticí houby
- upevnění pomocí závitu M14

05

45
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Příslušenství

Úprava vozidel
01
Houba na hmyz
extra silná

02
Autohouba
classic

05
Autohouba
hydro

 č. zboží 2000-601
 110 x 70 x 40 mm

 č. zboží 2000-602
 180 x 120 x 65 mm

 č. zboží 2000-602-1
 195 x 120 x 70 mm
 Popis produktu
--s ergonomickým prohloubením pro uchopení
--obzvlášť vysoká sací schopnost

02

05

01

03
Autohouba
lisovaná viskózová houba
 č. zboží 2000-604
 130 x 90 x 10 mm

04
Houba na disky kol

06
Čistící kartáč
s třmenovým držadlem a škrabkovou hranou

 č. zboží 2000-603
 165 x 105 x 53 mm

 č. zboží 2000-105

 Popis produktu
- rozměry: 165 x 105 x 53 mm

 Popis produktu
- délka: 160 mm
- délka štětin: 25 mm

03

06
04
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Příslušenství

Úprava vozidel
01
Utěrka z mikrovlákna červená

02
Utěrka z mikrovlákna modrá

05
Mikrovláknová utěrka modrá

06
Utěrka z mikrovlákna fialová

 č. zboží 2000-740-40
 400 x 400 mm

 č. zboží 2000-640-40
 400 x 400 mm

 č. zboží 2000-840-60
 40 x 60 cm

 č. zboží 2000-940-60
 40 x 60 cm

 Popis produktu
- vysoký vlas
- zaoblené rohy
- rozměry: 40 x 40 cm
- barva: červená
- praní do 40 °C
- sušení do 30 °C
- nepoužívejte žádné aviváže ani bělidla

 Popis produktu
- modrá
- rozměry: 40 x 40 cm
- praní do 40 °C
- sušení do 30 °C
- nepoužívejte žádné aviváže ani bělidla

 Popis produktu
- rozměry: 40 x 60 cm
- středně vysoký vlas
- velmi měkká
- vysoce kvalitní zpracování
- k praní do 40 °C
- nevhodné do sušičky
- při praní nepoužívejte změkčovadla ani bělidla

 Popis produktu
- vysoce kvalitní zpracování
- při čištění nepouští vlákna
- praní při teplotě max. 60 °C
- fialová
- nevhodná do sušičky
- rozměry: 40 x 60 cm
- 2 ks v balení

Nové
01

Nové

02
05

03
Mikrovláknová utěrka

04
Utěrka z mikrovlákna premium

 č. zboží 2000-840-40
 400 x 400 mm

 č. zboží 2000-745-40
 400 x 400 mm

 Popis produktu
--lesk bez šmouh v jednom pracovním kroku
--zesílená technika tkaniny s šupinatým žilkováním
--použitelný za sucha i mokra
--bez chlupů

 Popis produktu
- extrémně měkká plyšová utěrka
- rozleštění zbytků leštěnky bez poškrábání
- praní do 40 °C
- sušení do 30 °C
- nepoužívejte žádné aviváže ani bělidla

06

07
Tornador Towel
Suchá utěrka
 č. zboží 2000-766-43
 660 x 430 mm
 Popis produktu
--velmi poddajná
--lze prát do 30°C
--rezistentní vůči většině olejů, mastnot a chemikálií
--k šetrnému vysušení všech citlivých povrchů
--vysušuje bez zanechání šmouh a chlupů

03
04
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Příslušenství

Úprava vozidel
01
Karbonové brusné bločky

04
Role vlákninových utěrek
perforovaná, 400 útržků

 č. zboží 4675-001-500
 zrnitost 1.500, žlutá

 č. zboží 7875-500
 29 x 38 cm

 č. zboží 4675-002-000
 zrnitost 2.000, zelená
 č. zboží 4675-003-000
 zrnitost 3.000, červená
01

 Popis produktu
- k odstraňování škrábanců a vyrovnávání struktur
laků

02
Brusný vlies, arch
ultra jemný, šedý

03
Kartáč na odstranění zvířecích chlupů
s V štětinami z gumy

 č. zboží 4585-455
 arch 152 mm x 229 mm

 č. zboží. 2000-107

 Popis produktu
- zrnitost 1 500
- vysoká flexibilita
- větší výkon díky inovativnímu rozptylu zrna
- pro použití za mokra i za sucha
- také na zvířecí chlupy
- druh zrna: hlinikový oxid, ultra jemný
- pojivo: umělá pryskyřice
- nosný materiál: netkaná textilie (vlies)
- rozptyl: po celém povrchu, třídimenzionální
- barva: šedivá

 Popis produktu
- rukojeť lze otočit o 90°, což usnadňuje práci
v záhybech
- s gumovou stěrkou pro stírání vody a sněhu
ze skel

 Popis produktu
- barva: bílá
- extrémně silně savá
- velice odolná proti vlhkosti, přetržení a oděru
- lze prát a ždímat
- odolná rozpouštědlům
- bez silikonu
- vhodný pro potraviny
- perforovaný
- 400 útržků
- délka role: 152 m

04

05
Role buničiny
2vrstvá, 750 útržků
 č. zboží. 7875-1
 27 x 40 cm, nejnižší objednatelné množství: 2
 Popis produktu
- délka role: 255 m
- barva: bílá
- vysoká savost
- 2vrstvé provedení
- rozměry: 23,5 x 34 cm

05

03
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Příslušenství

Úprava vozidel

03
Netkaná textilie, 2 role v balení
500 útržků, 38 x 30 cm
 č. zboží 7875-505
 38 x 30 cm
 Popis produktu
- neobsahuje vlákna
- vhodné pro mokré i suché použití
- biologicky odbouratelný
- složení: 55% dřevité materiály - 45% Polyester
(bez pojiv)
- barva: tyrkysová
- odolnost proti vlivu rozpouštědel
- vysoká absorpční schopnost
- role má 500 útržků
- výška útržku: 38 cm
- šířka útržku: 30 cm
- dvě role v balení

01
Role čistícího papíru
2vrstvé, 1 000 útržků
 č. zboží 7875-502
 22 x 36 cm s ražbou, plně lepené

03

 č. zboží. 7875-503
 36 x 38 cm s ražbou, částečně lepené
 Popis produktu
- barva: modrá
- nejmenší objednatelné množství: 2

04
Role čistících utěrek
performované, 400 útržků
 č. zboží 7875-5
 29 x 39 cm

01

02
Role čistícího papíru
3vrstvé, 1 000 útržků
 č. zboží 7875-504
 38 x 36 cm
 Popis produktu
- počet vrstev: 3
- útržky: 1000 ks / role
- velikost listu: 38 x 36 cm
- Ø role: 29 cm
- délka role: 350 m
- barva: modrá
- s ražbou, kompletně lepeno
- balení: 2 ks
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 Popis produktu
--velmi vysoká savost
--vysoký podíl bavlny
--lze ždímat
--odolné proti roztržení
--odolné proti většině rozpouštědel
--2 role v balení
--400 utěrek v roli
--29 x 38 cm
--perforace ke snadnému odtržení
--textilní utěrky (70 % bavlna, 15 % syntetická
vlákna, 15 % PP)
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Úprava vozidel

Příslušenství

01
Tlakový rozprašovač _x0007_1 litr

03
Rozprašovací lahev s tlakovou pumpou 1 litr

 č. zboží 2897-333-100

 č. zboží 2000-100

 Popis produktu
- pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění
(volitelně k dostání: č. výr. 2897-333-101)
- prázdné
- objem 1 litr
- etikety k lepší identifikaci jsou dostupné
samostatně

 Popis produktu
- pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění
(volitelně k dostání: č. výr. 2000-101)
- prázdné
- objem 1litr
- etikety k lepší identifikaci jsou dostupné samostatně

k naplnění následujícími výrobky Normfest:
- čistič brzd Bremtec
- odstraňovač téru Power-Star
- konzervace motorového prostoru Motor-Fit
- odrezovač Oxim

01

02
Rozprašovací lahev s tlakovou pumpou
pro tekutiny s obsahem kyseliny

k naplnění následujícími výrobky Normfest:
- universální čisticí prostředek Uni-Star
- čistič All-Star
- intenzivní čištění a péče o interiéry Interno
- čistič skla Stries
- čistič plachet Cover-Star
- intenzivní čistič skel Topas
- čistič a odmašťovač All-Star Protect
- péče o gumu a plasty All Plast
- odstraňovač hmyzu Insect-Star Extreme

04
Láhev k nanášení
bez uzávěru

 č. zboží 2897-333-150
 Popis produktu
- provozní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění:
(volitelně dostupné: č. výr. 2897-333-151)
- prázdné
- objem 1litr
- etikety k lepší identifikaci jsou dostupné
samostatně

 č. zboží 2000-356-500
 500 ml
 č. zboží. 2000-356-1
 1 litr
 Popis produktu
- prázdná láhev vhodná pro naplnění
všemi chemickými výrobky řady Normfest

K naplnění následujícími výrobky Normfest:
- čistič disků Rimol
- čistič disků Rimol Gold
- odstraňovač náletové rzi Mega-Star

02

05
Uzávěr typu Push-Pull
barva: bílá
 č. zboží 2000-356-2
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Úprava vozidel

Příslušenství / přístroje ke zpracování

01
Ruční postřikovač

04
Tornador Gun Black
vysokotlaká čísticí pistole se sací nádobkou

 č. zboží 2000-802
 Popis produktu
- těsnící
- bezstupňové nastavení trysky od jemné mlhy až
po proud

 č. zboží 8696-4-83
 Popis produktu
- navrženo k profesionálnímu trvalému použití
- plného potenciálu výkonu je dosaženo při tlaku 4,5 baru
- suché i vlhké čištění
- nízká spotřeba stlačeného vzduchu 270 l/min. při 6,0 barech
- perfektní výsledky v kombinaci s přípravky Uni-Star, All-Star a All-Star Protect
- oblast použití: palubní deska, ventilační šachty, čalounění, koberečky, obložení, střechy kabrioletů apod.
- ovládání jedním nebo dvěma prsty (bez přivření prsteníčku)
- neklouzavá rukojeť izolovaná proti chladu
- redukovaný přenos vibrací z rukou do paží
- přípojka stlačeného vzduchu pod úhlem 32° zabraňuje zalomení hadice
- rukojeť usnadňující odšroubování a zašroubování nádoby na čistící prostředek
- ukazatel stavu hladiny pro přesné směšování
- vyrovnávací ventil umožňuje práci ve výškách
- ergonomické provedení s izolací proti chladu a bez vibrací
- žádné opotřebení, žádná údržba
- optimalizovaná spotřeba vzduchu
- vhodné pro pístové kompresory 2,2 kW - 240 V
- i práce ve výškách

01

02
Ruční postřikovač
 č. zboží 2000-802-1
 Popis produktu
- pro litrové lahve
- těsnící
- bezstupňové nastavení trysky od jemné mlhy až
po proud
02

03
Ruční postřikovač flexibilní

Vnitřní hadička
pro Tornador Gun Black

 č. zboží 2000-802-2
 Popis produktu
- pro práci nad hlavou
- zaručeně těsnící, s těsněním Viton
- bezstupňové nastavení trysky od jemné mlhy až
po proud

 č. zboží 8696-4-833

03

Trychtýř
pro Tornador Gun Black

04

 č. zboží 8696-4-835
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Leštičky

Úprava vozidel
01
Tornador Gun
vzduchová přisávací stříkací pistole

02
Rozprašovací přístroj s tlakovou pumpou
pro všechny čističe Normfest

 č. zboží 8696-3-83

 č. zboží 2000-806
 bez ruční pumpy s uzávěrem

 Popis produktu
- čistí jak za sucha, tak ve vlhku
- perfektní pro Uni-Star a All-Star
- spotřeba stlačeného vzduchu 237 l/min při 8 barech

Kulička se sací trubičkou
 č. zboží 8696-3-831

Vnitřní hadička

 Popis produktu
- pětilitrová umělohmotná nádoba
- 4 bary provozní tlak
- s litrovým měřítkem
- chemicky odolné těsnění Viton
- 1,5 metru dlouhá, chemicky odolná rozstřikovací hadice
- 50 cm zakřivená rozstřikovací trubka z ušlechtilé oceli
- tryska s plochým proudem s hlavou trysky z nerezové ušlechtilé oceli, Ø 0,91 mm
- přetlakový ventil
- přípojka na stlačený vzduch
- s integrovaným plnicím trychtýřem
- revolverový ventil z ušlechtilé oceli
- obsah 5 litrů

03
Náhradní uzávěr
 č. zboží 2000-806-2

 č. zboží 8696-3-833

02

Rotační hadice

04
Ruční pumpa
pro Uni-Star, All-Star a Topas

 č. zboží 8696-3-834

 č. zboží 2000-806-1

01
04

03

Trychtýř
 č. zboží 8696-3-835
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Leštičky

Úprava vozidel
01
Excentrické leštičky
průměr 150 mm
 č. zboží 8697-114-13
 Popis produktu
- max. Ø lešticího tělesa: 180 mm
- max. Ø opěrného talíře: 150 mm
- otáčky: 1700-4200 ot./min.
- zdvih excentru: 21 mm
- výkon: 900 W
- kabel: 10 metrů
- plynulé nastavení rychlosti
- odnímatelná přídavná rukojeť
240 V/50 Hz
- hmotnost: 4,28 kg

01

02
Úhlová leštička mini
s krytem pro uchopení
 č. zboží 8697-114-11
 Ø 160 mm
 Popis produktu
- max. Ø opěrného talíře: 125 mm
- max. Ø leštícího kotouče: 140 mm
- váha: 1,9 kg
- pohonné vřeteno: M14
- dodávaný výkon: 700 W
- příkon: 1200 W
- počet otáček při běhu naprázdno:
1200-3700 ot./min
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