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KISKISZERELÉSŐ, SHOP TERMÉKEK:
CREMA PELLE
BİRÁPOLÓ
Kifejezetten
bırfelületek
kezelésére,
visszaadja
a
bır
puhaságát
és
rugalmasságát. Javasolt a VERA PELLE
bırtisztító használata utáni alkalmazásra. A
terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı felületre fújjuk, pár másodperc
múlva
puha
ronggyal
áttöröljük.
Tökéletesen felszívódik, a ruhán nem hagy
nyomot. Használat elıtt felrázandó!
Ph: 14
Kiszerelés: 750 ml pumpás kiszerelés

VERA PELLE
BİRTISZTÍTÓ SZER
Speciális, minden típusú bır, és autó belsı
bırfelületeinek tisztítására alkalmas szer.
A terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı
felületre
fújjuk,
néhány
másodpercre hagyjuk hatni, kárpittisztító
szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal
áttöröljük,
utána
CREMA
PELLE
bırápolóval kezeljük. Használat elıtt
felrázandó!
Ph: 12,5

Kiszerelés: 750 ml pumpás kiszerelés

DEO TEX
ILLATOSÍTOTT SZAGSEMLEGESÍTİ KÁRPITRA
/ BARACK, CITROM /
Hatékony és higiénikus módon távolítja el
a rossz illatokat, például a füst, a
háziállatok, konyhai készítmények stb.
illatát a gépjármő kárpitjából. Nem hagy
nyomot. Használat elıtt felrázandó!
Ph: 5,7
Kiszerelés: 750 ml pumpás kiszerelé
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GOMMALUX
GUMIFEKETÍTİ

Fényezi, táplálja, védi és felújítja a gumi
színét.
Speciális
formulájának
köszönhetıen víznek, mosásnak sokáig
ellenálló fényes felületet biztosít. A
terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı felületre fújjuk.
Használat elıtt felrázandó!
750 ml pumpás kivitel

LEGA
KERÉKTISZTÍTÓ
750 ml pumpás kivitel. Innovatív
összetételő
savmentes
tisztítószer.
Permetezzük a terméket a felületre,
hagyjuk
állni
15-20
másodpercet,
dörzsöljük át, majd vízzel öblítsük le. A
kerék, vagy dísztárcsa fényességét
megóvva fejti ki hatását.
Használat elıtt felrázandó!
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POLITUTTO
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER
linóleum, lakkozott és kerámia felületek
tisztítására. Nem károsítja a kezelt
felületet, nem habzik. 750 ml pumpás
kivitel. A terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı felületre fújjuk, kárpit tisztító
szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal
áttöröljük,
kárpitot
száradás
után
kiporszívózzuk.
Használat elıtt felrázandó
Univerzális tisztítószer, felhasználható
belsıtér, mőanyag, kárpit, üveg, kristály,

REFLEX
ÜVEGTISZTÍTÓ
Eltávolítja a nikotin, olaj, zsír, por, szmog
jellegő szennyezıdéseket, nem hagy
nyomot, ezért maximális átláthatóságot
biztosít. Tükörre, lakkozott felületre és
mőanyagokra is használható.
750 ml pumpás kivitel.
Használat elıtt felrázandó!

TOGLIMOSCERINI
BOGÁROLDÓ
Kifejezetten a rovarszennyezıdésnek a
gépjármő bármely felületérıl (az érintett
rész károsítása nélkül) való eltávolítására
készült
tisztítószer.
A
felületre
permetezzük és hagyjuk, hogy kifejtse a
hatását. Ezután vízzel lemossuk, Rászáradt
rovarok esetén használjunk szivacsot.
Figyelem: forró felületen ne használjuk!
750 ml pumpás kivitel.
Használat elıtt felrázandó!
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RINNOVA FASCIONI
MŐANYAGÁPOLÓ
víztaszító, fényes, tartós felületet biztosít.
750 ml pumpás kivitel. A terméket kb.
20cm távolságból a kezelendı felületre
fújjuk, pár másodperc múlva puha
ronggyal áttöröljük.
Használat elıtt felrázandó!

BERSOLUX
FÉNYEZİ SAMPON

Alkalmas mindenféle fényezetlen mőanyag
termék, továbbá vízi jármővek mőanyag
elemeinek
ápolására,
színfrissítésére,
Semleges tisztítószer gépjármővek és
egyéb szennyezett felületek mosására.
Magas koncentrációban tartalmaz aktív
alkotóelemeket, szinte minden típusú
festéken fényes hatást eredményez. Erısen
habzó szer.
Hígítás: 1:100
Kiszerelés: 1000 ml
Kód: 70778

SUPER LAVA TELI
ZSÍROLDÓ TISZTÍTÓSZER

mosására. A legmakacsabb szmogot,
piszkot és zsírt is eltávolítja.
Hígítás:
szórófej: 20 gr
dosatron: 2%
vegyszerszóró: 1:50 vízzel

Kiszerelés: 1000 ml
Kód: 71056
Kiváló minıségő mosószer gépjármővek,
tartályok, ponyvaborítású felületek gyors
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SCIOGLI CATRAME
KÁTRÁNYOLDÓ

Gépjármővek és más szállítóeszközök
zsíros és kátrányszennyezıdését eltávolító
tisztítószer.
A szert kb.20 cm távolságból hordjuk fel a
felületre, hagyjuk hatni, majd lemossuk.
Ph: 5,2
Kiszerelés: 250 ml hajtógázos termék

LUCIDA CRUSCOTTI
BELSİ MŐANYAGÁPOLÓ
Ideális mőszerfalak és egyéb mőanyag
felületek tisztítására, ápolására.
A terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı felületre fújjuk, pár másodperc
múlva puha ronggyal áttöröljük. Vízben
nem oldódó, tiszta, fényes réteget képez.
Gátolja a por lerakódását.
600 ml hajtógázos termék, szilikonmentes,
illatosított kivitelben is kapható.
Használat elıtt felrázandó!

PULISTOFFA
KÁRPITTISZTÍTÓ HAB
Az autó belsı kárpit és szınyeg
felületeinek
tisztítására
kifejlesztett,
speciális habhatást nyújtó termék. Mélyen
tisztítja a felületet, nem hagy foltot,
gyorsan szárad, kellemes illatot biztosít.
A terméket kb. 20 cm távolságból a
kezelendı felületre fújjuk, kárpit tisztító
szivaccsal vagy, puha száraz ronggyal
áttöröljük, száradás után kiporszívózzuk.
Használat elıtt felrázandó!
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RINNOVA FASCIONI
MŐANYAGÁPOLÓ

Alkalmas mindenféle fényezetlen mőanyag
termék, továbbá vízi jármővek mőanyag
elemeinek
ápolására,
színfrissítésére,
víztaszító fényes tartós felületet biztosít.
600 ml hajtógázos kivitel. A terméket kb.
20 cm távolságból a kezelendı felületre
fújjuk, pár másodperc múlva puha
ronggyal áttöröljük.
Használat elıtt felrázandó!
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DEO MAGIC 70
ABLAKMOSÓ FOLYADÉK
ablakfelületet, kiváló átlátszóságot és a
vezetés biztonságát eredményezi nehéz
idıjárási körülmények között is. A
polikarbonát felületekre is megfelel. Nem
károsítja a szegélyeket és a festett
felületeket. Kellemes illatú.

Speciális ablakmosó folyadék. Minden
évszakban használható, vízkımentesítı és
fagyálló adalékkal. Optimális módon
akadályozza meg az ablakmosó és
fényszórómosó tartályban a jég
keletkezését. Magas mosóhatású, csillogó

Termék
TISZTA
50%
25%

Víz
0
50%
75%

Kiszerelés: 250 ml
Kód: 70823

Védelem
- 70 oC-ig
- 30 oC-ig
- 13 oC-ig
1000 ml
70776

DEO MAGIC 30
ABLAKMOSÓ FOLYADÉK

Speciális ablakmosó folyadék. Eltávolítja a vízkövet az ablakmosó elemeibıl és a légköri
szmogból eredı lerakódásokat. Nem károsítja a festett felületeket, megfolyások nélküli
átlátszóságot biztosít.
Termék
Víz
TISZTA
0
50%
50%
34%
66%
Kiszerelés: 250 ml
Kód: 70773

Védelem
- 30 oC-ig
- 15 oC-ig
- 8 oC-ig
1000 ml
70775
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TURAFALLE
HŐTİTÖMÍTİ FOLYADÉK

Hosszú idıre eltömi a kisebb felületi
hiányosságokat és hajszálrepedéseket.
Csökkenti a korrózió, a rozsdásodás és a

felületkárosodás veszélyét. Megırzi a
szivattyúk és főtıberendezés-alkatrészek
hatékonyságát. Meggátolja a dugulást, a
szegélyeket, vízcsöveket, fém alkatrészeket
nem károsítja. Bármilyen, kereskedelmi
forgalomban kapható fagyállóval
vegyíthetı. Biológiailag lebomló, mivel
nem szennyezı, csatornába üríthetı.
Hígítás: használatra kész
Kiszerelés: 250 ml
Kód: 70111

EUROFLU 22
FAGYÁLLÓ FOLYADÉK
Megelızi a vízköves lerakódások
képzıdését és a habosodást. A legfıbb
autógyártók elvárásainak megfelel.

Innovatív összetételő fagyálló vegyület,
ami -22 oC-ig biztosít védelmet a jegesedés
ellen. Nitrit- és aminmentes. Korrózióvédı.

Termék
70%
50%
30%
Kiszerelés:
Kód:

Víz
Védelem
30% - 13 oC-ig
50% - 8 oC-ig
70% - 5 oC-ig
1000 ml
70852

Autómosó berendezések és vegyszerek forgalmazása

9.
ROTEX KFT. Cím: 8600 Siófok, Fı u. 174-176. Tel.: 84/769-032 http://www.rotexkft.hu

EUROFLU 40
FAGYÁLLÓ FOLYADÉK
ellen. Nitrit- és aminmentes. Korrózióvédı.
Megelızi a vízköves lerakódások
képzıdését és a habosodást. A legfıbb
autógyártók elvárásainak megfelel.
Kiszerelés: 1000 ml
Kód:
70857

Azonnali használatra alkalmas több
területen alkalmazható fagyálló vegyület,
ami -36 oC-ig biztosít védelmet a jegesedés

Termék
70%
50%
40%
20%

Víz
30%
50%
60%
80%

Védelem
-20 oC-ig
-12 oC-ig
-8 oC-ig
-4 oC-ig

EUROFLU
FAGYÁLLÓ KONCENTRÁTUM
a forrás, a korrózió, a rozsda, a habosodás,
vízkılerakódás, oxidáció ellen.
Kiszerelés: 1000 ml
Kód:
70843

Fagyálló folyadék zárt vízrendszerekhez –
radiátorokhoz. Kiváló védelmet nyújt a jég,

Termék
50%
40%
30%
20%
10%

Víz
50%
60%
70%
80%
90%

Védelem
-36 oC-ig
-25 oC-ig
-15 oC-ig
-7 oC-ig
-2 oC-ig

ADOTIVO GASOILO
GÁZOLAJ ADALÉK

Gázolaj adalék
Hígítás: használatra kész
Kiszerelés: 250 ml
Kód: 70787
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BRAKE FLUID DOT 4
FÉKFOLYADÉK
fékezést eredményez minden
hımérsékleten (-40 és +260o között), nem
kezdi ki a gumidugót. Megfelel az alábbi
elıírásoknak: F.M.V.S.S. 116 DOT 4 –
ISO 4925 – SAE J1703 ÉS CUNA NC 956
– 01 DOT 4. Forráspontja a higroszkópikus
vizsgálatok alapján +155o feletti.

Fékfolyadék hidraulikus dob- és
tárcsafékekhez. Energikus és fokozatos

Hígítás: használatra kész
Kiszerelés: 250 ml 900 ml
Kód: 70774
70777
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