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TERTERTERTERMÉKMÉKMÉKMÉK    KATALÓGUSKATALÓGUSKATALÓGUSKATALÓGUS    
 
 
KÜLSİMOSÁS ANYAGAI:  
 
 

POKER 
KONCENTRÁLT MOSÓSZER 

 

 

Magas koncentrációjú mosószer, gyorsan 
és mélyen tisztítja a legmakacsabb 
szennyezıdéseket is, kiváló zsíroldó 
hatásának köszönhetıen. Szivacs nélküli 
mosásnál is hatékony, használható kefe 
nélküli mosóberendezésekben is. 
Baktériumos víztisztító berendezésekkel 
kompatibilis. Ajánlott higítása 1:50 vízben. 

 
Ph: 14 
Higítás: 1:50 
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
 

UNO 
ELİMOSÓ KÉZI ÉS GÉPI MOSÓKHOZ 

 

 
Leírás: 

Biológiailag leomló koncentrált alkalinos 
tisztítószer, nem mérgezı, nem ártalmas, 
nem gyúlékony, oldószermentes, vízben 
oldódó, elsısorban felületaktív anyagokból 
és fékezett habzású öblítıanyagból áll, 
természetes felületaktív és egyéb 
összetevıi oldás illetve a használathoz 
szükséges hígítás során a környezetre és a 
használóra nézve ártalmatlanok.

 
Tulajdonságok: 
Kifejezetten a hagyományos és önkiszolgáló mosókban történı kefe nélküli mosási 
folyamatokhoz kifejlesztve kiváló eredményt biztosít a permetezıfej és szivattyú eltömítése 
nélkül, zsíroldó, emulgeáló és szennyezıdésoldó hatásának köszönhetıen optimális tisztítást 
garantál. A terméket a hasonló áruktól alacsony habzása különbözteti meg, ami gyors 
lemoshatóságot eredményez a mosás befejezı szakaszában. 
A termék a környezetben gyorsan lebomlik, nem veszélyes a vizek élıvilágára, elıírásszerő 
használata esetén nem szennyez. 
 
Használat: 
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 1:30 bogár és felnitisztítás, 1:50 elımosás 
Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:30-50. Hígítás után a felületre permetezzük, 
megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk. 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
Dosatron rendszer esetén: 2%. 
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: kék folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 13,7 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 

Átlagos sőrőség: 1,2 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5-25 l kanna 

 

 
SUPERLAVA TELI BICOMPONENTE 

KÉTKOMPONENSŐ MOSÓSZER, TEHERAUTÓ ÉS PONYVAMOSÓ 
 

 

Új összetételével kimondottan kamionok, 
ponyvák, motor és keréktisztításra, 
bogároldásra és általános tisztítószerként 
alkalmas. Antisztatikus és csillogó hatású. 
Egyszeri kémiai folyamattal távolítja el a 
legmakacsabb szennyezıdést is, önszárító 
hatásával foltmentes fényes felületet 
biztosít. Használata szórófejjel ajánlott. 

 
 
 
Ph: 13,2 
Higítás: 1:10 motor,alváz, felni 
1:30 bogároldás, teherautómosás 

1:40 szgk elımosás, kárpit- tisztítás 
1:50 általános tisztítás 
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPER SELF 



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

 
Autómosó berendezések és vegyszerek forgalmazása 

3. 

TÖMÖRHAB ÖNKISZOLGÁLÓ MOSÓKHOZ 
 

 
 
Tulajdonságok: 
Jelentısen szennyezett felületek mosására 
alkalmas, kiváló antisztatikus és zsíroldó 
hatásu, gyors, kefe nélküli mosáshoz 
minden típusú gépjármő esetében. 

Használható baktériumos víztisztító 
berendezések esetében is. 
Kifejezetten a hagyományos és 
önkiszolgáló mosókban történı kefe 
nélküli mosási folyamatokhoz kifejlesztve 
kiváló eredményt biztosít a permetezıfej és 
szivattyú eltömítése nélkül, zsíroldó, 
emulgeáló és szennyezıdésoldó hatásának 
köszönhetıen optimális tisztítást garantál. 
A termék a környezetben gyorsan 
lebomlik, nem veszélyes a vizek 
élıvilágára, elıírásszerő használata esetén 
nem szennyez. 

 
Leírás: 
Biológiailag leomló koncentrált alkalinos tisztítószer, nem mérgezı, nem ártalmas, nem 
gyúlékony, oldószermentes, vízben oldódó, elsısorban felületaktív anyagokból és fékezett 
habzású öblítıanyagból áll, természetes felületaktív és egyéb összetevıi oldás illetve a 
használathoz szükséges hígítás során a környezetre és a használóra nézve ártalmatlanok. 
 
Használat: 
Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:50. Hígítás után a felületre permetezzük, 
megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk. 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr 
termékre állítjuk be, gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: sötétbarna folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 14 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 1,290 gr/cm3 

Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
     
Ph: 14,0  
Higítás: 1:50    
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOGLIMOSCERINI 
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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, majd lemossuk. Rászáradt rovarok 
esetén használjunk szivacsot. 

 
Ph: 11,0 
Higítás: 1:10/20 
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
 
 

TRAFFIC-FILM REMOVER POLVERE 
MAKACS SZENNYEZİDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA ALKALMAS, 

TERMÉSZETES FELÜLETAKTÍV ANYAGOKAT TARTALMAZÓ POR 
ALAKU MOSÓSZER 

 

 

Eltávolítja a közlekedés során keletkezett 
szennyezıdéseket. Antisztatikus hatást fejt 
ki a szennyezıdés eltávolítása során. 
Gazdaságos. Lehetıvé teszi a folyamatok 
különválasztását az ülepítı tartályokban. A 
szennyezıdést a felületaktív molekula köti 
meg. 

A FRA-BER „Bug remover” ciklusának 
részét képezi. Illatosított. Önkiszolgáló 
berendezésekben használható.

 
Ph: 13,2 
Kiszerelés: 25 kg/zsák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURBOWASH B.S. 
KÉTKOMPONENSŐ KONCENTRÁLT MOSÓSZER 
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Kétkomponenső fluoreszkáló zöld színő 
folyadék. Különösen agresszív és hatékony 
bármilyen típusú szennyezıdéssel 
szemben, egyetlen kémiai folyamattal 
eltávolítja azt, szivacs használata nem 
szükséges. Szórófejjel használandó, erısen 
alkalinos termék, nagy mértékő hígítása 
lehetséges. 

 
 
Ph: 14      
Higítás: 1:30/80  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
 
 

SUPERCAR CLEANER BRILLANTE 
FÉNYESÍTİ, HABOS MOSÓSZER 

 

 

Habos mosószer. Magas teljesítményő a 
gépjármővek, kamionok, ipari gépek 
mosása esetén. Kézi mosókban való 
használata ideális, szivacs nélkül 
használható, gyors, csillogó felületet 
eredményez. A nyári hónapokban is biztos 
eredményt garantál bármilyen anyagból 
készült karosszériaelemen. 

 
Használat: 
Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:50. Hígítás után a felületre permetezzük, 
megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk. 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 15-20 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: jellegzetes színő folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 11,75 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 1,11 gr/cm3 

Vízben oldhatóság: oldódó 
Higítás: 1:50  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5-25 l kanna  
  

 
BERSOOL 

AUTÓSAMPON 
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Leírás: 
Ideális termék a gépjármővek kézi 
mosására, magas koncentrációjú. Vékony 
habot képez, csillogó és folteltávolító 
hatású. Kézi mosáshoz kiváló. Nem 
tartalmaz foszfátot. 

 
Használat: 
Normál használatakor az adag  0,5 dl, / egy kupak / 10 l vízhez  
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: borostyánszínő  folyadék 
Szag: jellegzetes  
pH: 6 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 1,0290 gr/cm3 

Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
      
Ph: 5,5   
Higítás: 30 gr.10 liter vízhez  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 

 
 
 

BERSOLUX 
ÖNFÉNYESÍTİ HATÁSÚ SAMPON 

 

 

Semleges tisztítószer gépjármővek és 
egyéb szennyezett felületek mosására. 
Magas koncentrációban tartalmaz aktív 
alkotóelemeket, szinte minden típusú 
festéken fényes hatást eredményez. Sherrys 
illatanyaggal is kapható. 

 
Ph: 6,0   
Higítás: 50 gr. / egy kupak / 10 liter vízhez  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
 
 
 
 
 
 

BERSOLWAX 
WAXSAMPON 
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Semleges tisztítószer gépjármővek és 
egyéb szennyezett felületek mosására. 
Magas koncentrációban tartalmaz aktív 
alkotóelemeket, szinte minden típusú 
festéken fényes, vízlepergetı és önszárító 
hatást eredményez. 

Ph: 6,0   
Higítás: 50 gr. / egy kupak / 10 liter vízhez  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
Biológiailag lebomlósága: 90% felett 
 
 

PRECERA EXTRA 
FÉNYES HATÁSÚ HABZÓ MOSÓSZER 

 

 

Leírás 
Csillogó, Ph-szabályozó hatású. Magas habot 
képez, kifejezetten automata mosóban történı 
felhasználásra kifejlesztve. Szabályozza a 
gépjármő Ph-értékét, a felületaktív anyag 
könnyen lemosható, elengedhetetlen a mosás 
következı fázisainak elıkészítéséhez. 

 
Használat: 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén ajánlatos tisztán használni és a szivattyút 
gépjármővenként 10 gr termékre beállítani, a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: sárgás  folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 4,6 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 1,02 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  

Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
   
Ph: 4,5   
Hígítás: szivattyú 10/15 gr  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 

 
 
 
 
 
 

ALLUNET 
ACÉL ÉS ALUMÍNIUMTISZTÍTÓ 
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Kimondottan acél és alumínium tisztítására 
kifejlesztett termék, a felületet 
zsírmentessé és fénylıvé teszi a kezelt 
részek károsítása nélkül. Üvegre ne 
kerüljön! Ideális alumínium peremelemek, 
acél tartályok, felnik, autók és kamionok 
fém elemeinek tisztítására. 

 
Ph: 7,0   
Higítás:1:20 / 25  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 
 
 
 

SUPER LEGA 
SZUPER KERÉKTISZTÍTÓ SZER 

 
 
 

 

Alkaloinos keréktisztító szer, kimagasló 
mosóhatás a kerék bármiféle 
szennyezıdésével szemben, akár ötvözött, 
akár vas, akár krómozott, akár mőanyag 
felületen. 1:12 arányig vízzel hígítható. 

 
Ph: 14,0  
Hígítás: 1:12   
Kiszerelés: 5 l. kanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVACERCHI / LEGA / EXP 
LUGOS KERÉKTISZTÍTÓ SZER 
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Leírás: 
Innovatív összetételő savmentes 
tisztítószer a kerekek szivacs nélkül történı 

tökéletes tisztítására. A kerék fényességét 
megırizve fejti ki hatását, alkalmas a 
mőanyag dísztárcsák szivacs használata 
nélküli tisztítására is. 
 Permetezzük a terméket a kerékre és 
hagyjuk állni kb. 15 másodpercig, majd 
vízzel öblítsük le. Makacs szennyezıdések 
esetén permetezzük a terméket a felületre, 
mossuk le szivaccsal, és ezután öblítsük. 

 
 
Tulajdonságok: 
A LAVACERCHI EXP koncentrált termék, vízzel történı hígítása szükséges a használat 
elıtt: bármilyen típusú szennyezıdést gyorsan eltávolít, a kerék csillogásának károsítása 
nélkül, visszaadja az eredeti kinézetét. 
A LAVACERCHI EXP speciális formulája lehetıvé teszi a téli felhasználást is, alacsony 
hımérsékleten sem fagy az elosztórendszer csöveibe. 
 
Használat: 
Adagolás: koncentrált termék, javasolt hígítása 1:5. Hígítás után a felületre permetezzük, 
megvárjuk, míg a hatását kifejti, majd lemossuk. 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk, és a szivattyút 20 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként, a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
Jellemzık: 
Szín és állag:élénksárga  folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 13,73 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 1,11 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5 l kanna 
 
 
 
 

 
SZÁRÍTÁS GYORSÍTÓK, WAXOK : 
 

CERA NANOTECH CHERRY 
NANO WAX 
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Leírás: 

Illatosított, önszárító, tartós csillogást 
biztosító, lakkvédı és fényesítı hatással, 
láthatatlan védıréteget képez a 
szennyezıdések ellen, megkönnyítve ezzel 
a következı mosást. A jobb eredmények 
elérése érdekében javasoljuk a többi 
nanotech termékkel való együttes 
használatát. 

 
Használat: 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 7-15 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
Hagyományos felhasználás esetén 1:80 higítási arányt alkalmazzunk! 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag:  színes folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 5,10 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 

Átlagos sőrőség: 0,95 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5 l kanna 

 
 
 

QUICK WAX PLUS 
TARTÓS FÉNYŐ WAX 

 

 

Leírás: 
Automata és kézi mosók számára készült 
önszáradó, csillogó felületet biztosító 
termék. 
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Tulajdonságok: 
A QUICK WAX PLUS koncentrált termék, megfelelı adagolásban a mosási folyamat végén a 
gépjármőre permetezve tökéletes szárító hatást fejt ki, a felületet nagyon fénylıvé teszi, akár 
kemény víz használata esetén is, a téli hónapokban is hatékony, gyors vízlepergetést biztosít. 
A termék nem hagy foltokat, kiváló eredményekkel alkalmazzák az autómosókban. 
 
Használat: 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 7-15 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen, 
permetes felhordás esetén a higítás 1-80 
Figyelmeztetés: 
A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag: folyadék 
Szag: jellegzetes 
pH: 4,70 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 

Átlagos sőrőség: 0,94 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5 l kanna 

 
SWING 23 ECO 

SZÁRÍTÁS GYORSÍTÓ ÉS FÉNYESÍTİ 
 

 

Leírás: 
Önszárító, vízlepergetı hatású anyag. A 
FRA-BER ciklus része. Nem szennyezi a 
keféket és sok mosásnak ellenálló fényes 
filmréteget képez. Az európai normáknak 
megfelel. 

 
Használat: 
Adagolószivattyúval ellátott berendezések esetén tisztán használjuk és a szivattyút 20 gr 
termékre állítjuk be gépjármővenként a berendezés és a mosási folyamat paramétereinek 
(sebesség, folyamat, berendezés típusa gépi vagy kézi, hımérsékleti viszonyok) megfelelıen. 
Hagyományos felhasználás esetén 1:60-70 higítási arányt alkalmazzunk! 
Figyelmeztetés: A termék kezelése során vegyük figyelembe a biztonsági leírás útmutatásait. 
 
Jellemzık: 
Szín és állag:kék folyadék 
Szag: alkoholos 
pH: 5,12 
Gyulladási hımérséklet: >100oC 
Átlagos sőrőség: 0,92 gr/cm3 
Vízben oldhatóság: oldódó  
Zsírban oldhatóság: részben oldódó 
Kiszerelés: 5 l kanna 
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KIKONZERVÁLÓK:  
 
 

DEPOLWAX SUPER 
KOPOLIMERES KIKONZERVÁLÓ HIDEG HASZNÁLATRA 

 
 

 

 
Kopolimeres konzerválóanyag  
eltávolítására.  

Új, alacsony lúgtartalmú és magas 
koncentrációjú termék, azonnali hideg 
reakcióval oldja a polimert. A festéket és a 
karosszériaelemeket nem károsítja. 
Permetezéssel használjuk. Hígítási arány: 
1:15 vízben. A vegyszert permetezzük a 
felületre, hagyjuk hatni, majd 
magasnyomású mosóval leveretjük.

 Befejezı lépésként samponos mosás ajánlott! 
 
Ph: 7,0    
Kiszerelés: 25 l. kanna 
  
 

TAKE WAX 
PARAFFINOS KIKONZERVÁLÓ HIDEG HASZNÁLATRA 

 
 

 

Oldószer paraffinos védelemmel kezelt 
felületekhez, kimondottan hidegvízes 
használatra. Permetezzük a gépjármőre, 
hagyjuk a hatását kifejteni, szükség esetén 
szivaccsal töröljük át. Különösen masszív 
rétegek esetén használjunk hidegen a 
magasnyomású mosót. Befejezı lépésként 
samponos mosás ajánlott.

Ph: 5,7    Kiszerelés: 25 l. kanna
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁPOLÓSZEREK:  
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ECOPOLISH 
BELSİ MŐANYAGTISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓSZER 

 
 
 

 

Oldószeres alapú mőszerfal tisztító és 
ápolószer. Vízben nem oldódó, tiszta és 
fényes réteget képez. Gátolja a por 
lerakódását. Permetezve vagy puha 
szivaccsal vigyük fel a felületre. 

 
Ph: 7,0    
Kiszerelés: 5 l kanna 
 
 
 

POLISH 
BELSİ MŐANYAGÁPOLÓ 

 
 

 

Vizes alapú mőanyag ápolószer. Vízben 
hígítható, tiszta és fényes, zsírmentes 
felületet biztosít. Permetezve vagy puha 
szivaccsal vigyük fel a felületre. Illatosított 
formában is kapható. 

 
Ph: 5,7   
Higítás:1:2    
Kiszerelés: 5 l. kanna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINNOVA FASCIONI LIQUIDO 
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KÜLSİ MŐANYAGÁPOLÓ 
 

 

Ideális gépjármővek és vízi jármővek 
mőanyag felületeinek kezelésére. Fényesíti 
és védi a mőanyag felületeket, javítja az 
eredeti kinézetet, színfrissítı hatású, 
hosszantartó, tiszta csillogó hatást biztosít

 
Ph: 7,0    Kiszerelés: 5 l. kanna 
 

GOMMANERA SUPERLUX 
SZÍNEZİANYAG NÉLKÜLI GUMIFEKETÍTİ ÉS ÁPOLÓ 

 
 

 

A mosásnak ellenálló gumi-és 
mőanyagápoló, hosszantartó (3/4 hetes) 
csillogást biztosít, ellenáll a 
mosószereknek, vízlepergetı hatású. 
Vízben nem oldható, a gumira spray-jel, 
ecsettel vagy szivaccsal kell felvinni. 

 
Ph: 13,5   kiszerelés:5 l. kanna
 
 
 
 

GOMMANERA KE 185 
KONCENTRÁLT GUMIFÉNYEZİ VIZES FELÜLETRE 

 

 
Kiváló a gépjármővek mőanyag és 
gumifelületeinek, gumiszınyegeknek, 

lökhárítóknak tisztítására, ápolására. A 
kezelt felületeket nem károsítja. 1:3-5 
arányban vízzel hígítva permetezzük a 
felületre, száradás után csillogó réteget 
képez. Természetes, biztonságosan 
használható termék. Higítás nélkül ne 
használja! 

 
Ph: 13,5  Higítás: 1:3-5  Kiszerelés: 5 l. kanna 
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TISZTÍTÓSZEREK:  
 
 

PULITUTTO 
UNIVERZÁLIS, ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓFOLYADÉK 

 
 
 

 
A gépjármővek belsı terének tisztítására 
alkalmas folyadék: elınye a folyamat 

gyorsasága, gazdaságossága, magas 
hatásfoka. A legmakacsabb szennyezıdést 
is eltávolítja akár a legkisebb résekbıl is. 
Nem károsítja a kezelt felületet, nem 
habzik. Ajánlott hígítása: 20/25 %, vízben. 
Felhasználható a háztartásban is, kárpit, 
üveg, kristály, padló, linóleum, lakkozott 
és kerámiafelületek tisztítására. 

 
Ph: 13,2  
Higítás: 1:5/10  
Kiszerelés: 5-25 l. kanna 

 
 
 
 
 

LAVA INTERNI B 
FOLYÉKONY KÁRPITTISZTÍTÓ 

 
 

 

Speciálisan az autók belsı 
textilfelületeinek, kárpitjainak tisztítására 
kifejlesztett folyadék, illatosított, magas 
hatásfokon távolítja el a legmakacsabb 
szennyezıdéseket is, egyszeri kémiai 
reakció által. Kárpittisztítóval és kézi 
módszerrel is használható.  Javasolt 
hígítási arány:1:20/30 vízben.

 
Ph: 14   
Kiszerelés: 5 l. kanna 

REFLEX 
ÜVEGTISZTÍTÓ FOLYADÉK 
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Az üvegtisztító folyadék eltávolítja a 
nikotin, olaj, por, szmog stb. jellegő 
szennyezıdéseket, nem hagy nyomot, ezért 
a maximális átlátszóságot biztosítja. A 
Reflex tükrökre, lakkozott és mőanyag 
felületekre egyaránt használható. Hígítási 
arány: tisztán vagy maximum 1:10 
hígításban használandó. 

Ph: 13,5  Higítás: 1:5-10  Kiszerelés: 5 l. kanna
 
 

LINDO 
ÜVEGTISZTÍTÓ FOLYADÉK 

 

 
 

Illatosított speciális mosószer üveg, 
szélvédı, lakkozott és mőanyagfelületek 
tisztítására. Innovatív összetételének 
köszönhetıen mély zsíroldó hatású, 
könnyedén távolítja el a zsíros 
szennyezıdéseket, nikotint, port stb. nem 
hagy foltot és visszaadja a felületek eredeti 
csillogását. 

Hígítási arány: tisztán vagy maximum 1:10 hígításban használandó. 
 
Ph: 13,5  Higítás: 1:5-10  Kiszerelés: 5 l. kanna
 
 

ECOMOTOR 
LÚGOS ALAPÚ MOTORTISZTÍTÓ 

 

 

Kifejezetten olajos és zsíros 
szennyezıdések eltávolítására,  szervizek 
és autómosók számára készített gazdaságos 
termékvonal új generációját képviseli. 
1:10-15 arányban vízzel hígítandó. 
Alacsony habzású kationos felületaktív 
anyagai miatt a víztisztításban nem okoz 
problémát. Gazdaságos. 

 
Ph: 5,5   Higítás:1:15  Kiszerelés: 5 l. kanna
 
 
 

LEVA SMOG 
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REPÜLİROZSDA ELTÁVOLÍTÓ 
 

 

A termék kimondottan a gépjármőveken és 
konténereken található vasszennyezıdések 
eltávolítására szolgál. 
Hígítási arány: tisztán vagy max. 1:3 vizes 
hígításban használandó 

 
Ph: 7,0   
Higítás: szivattyú 20 gr  
Kiszerelés: 5 l. kanna 
 
 
 
 

DISINCROSTANTE 
MOSÓCSARNOK TISZTÍTÓ, VÍZKİOLDÓ 

 

 

Meszes és oxidos lerakódások 
eltávolítására készült, szervetlen savakat és 
korrózióvédı adalékokat tartalmazó 
termék. Ajánlott használata: erıs 
lerakódásoknál tisztán, standard használat 
esetén 1/5/10-szeres hígításban. Optimális 
autómosók, csempe felületek tisztítására. 
Üvegre nem alkalmazható. 

 
Ph: 5,7   
Higítás:1:5/10 
Kiszerelés: 25 l. kanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍROZÁS ANYAGAI:  
 

POLÍRPASZTA IV 
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KARCMENTESÍTİ 
 

Általános jellemzés: 
A karcmentesítı eltávolítja a fényezésen keletkezett karcolásokat és a megkopott fényezést 
csillogóvá teszi. Alkalmas a szer friss fényezésen a csiszolónyomok eltávolítására, minden 
festéktípusra alkalmazható. 
Használati utasítás: 
A terméket polírozógéppel, lassú fordulaton, kemény szivaccsal kezdje felhordani a felületre, 
várja meg míg a szer leporosodik, majd a kezelést fejezze be Long life kék vagy Long life 
rózsa waxal. 
 

POLÍRPASZTA III 
EGYLÉPCSİS FINOM POLÍR 

 
Általános jellemzés: 
A termék a festés mélyebb rétegeit, valamint a lakkon keletkezett finom karcokat eltávolítja, a 
lemattult felületet felfényesíti és tartós védelmet biztosít. 
Használati utasítás: 
A terméket polírozógéppel, lassú fordulaton, kemény szivaccsal kezdje felhordani a felületre, 
várja meg míg a szer leporosodik, majd a kezelést fejezze be Long life kék vagy Long life 
rózsa waxal. 
 

LONG LIFE PROTECTOR RÓZSA 
VÉDİWAX 

 
A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védıréteget képez a 
karosszérián, amely több hétig ellenáll az idıjárás káros hatásainak. A termék a felületet 
csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható.  
Felhasználás: 
A waxot lehetıség szerint excenteres géppel, puha szivaccsal hordja fel, majd mikroszálas 
kendıvel fényesítse a kezelt felületet. 
 

LONG LIFE PROTECTOR KÉK 
KEMÉNYWAX 

 
A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védıréteget képez a 
karosszérián, amely több hónapig ellenáll az idıjárás káros hatásainak. A termék a felületet 
csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható, sötét autókra különösen ajánlott.  
Felhasználás: 
A waxot lehetıség szerint excenteres géppel, puha szivaccsal hordja fel, hagyja néhány percet 
száradni, majd mikroszálas kendıvel fényesítse a kezelt felületet. 
 
 

CARNABAU 
KÉZIWAX 
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A szer hosszú ideig védelmet biztosít autója fényezésének. Olyan védıréteget képez a 
karosszérián, amely több hétig ellenáll az idıjárás káros hatásainak. A termék a felületet 
csillogóvá teszi, minden festékre alkalmazható.  
Felhasználás: 
A waxot puha ronggyal hordja fel, hagyja néhány percet száradni, majd mikroszálas kendıvel 
fényesítse a kezelt felületet. 

 
KIEGÉSZÍT İ TERMÉKEK:  
 

 
Szöszmentes törlıpapírok 

  
Habosítók, vegyszerszórók 
 

 

 
Autótörlıkendık,mikrokendık, 
mosószivacsok 
 
 

 
Vízlehúzók 

 
Kannacsap 
 

 
Szóróflakonok és fejek 

KISKISZERELÉS Ő, SHOP TERMÉKEK:  
 
 

CREMA PELLE 
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BİRÁPOLÓ 
 
 

 

Kifejezetten bırfelületek kezelésére, 
visszaadja a bır puhaságát és 
rugalmasságát. Javasolt a VERA PELLE 
bırtisztító használata utáni alkalmazása. 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  
Higítás:-  
Kiszerelés: 750 ml pumpás kiszerelés  
 
 
 
 
 
 
 
 

DEO TEX 
ILLATOSÍTOTT SZAGSEMLEGESÍTİ KÁRPITRA 

/ BARACK, CITROM / 
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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 kiszerelés 
 
 
 
 

SCIOGLI CATRAME 
KÁTRÁNYOLDÓ 

 
 

 

Gépjármővek és más szállítóeszközök 
zsíros és kátrányszennyezıdését eltávolító 
tisztítószer. 
A szert hordjuk fel a felületre, hagyjuk 
hatni, majd lemossuk. 

 
Ph: 5,2    
Kiszerelés: 250 ml hajtógázos termék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUCIDA CRUSCOTTI 
BELSİ MŐANYAGÁPOLÓ 
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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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RINNOVA FASCIONI 

KÜLSİ MŐANYAGÁPOLÓ 
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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! 

 
 
 

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 
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750 ml pumpás kivitel. Innovatív 
összetételő savmentes tisztítószer. 
Permetezzük a terméket a felületre, 
hagyjuk állni 15-20 másodpercet, majd 
vízzel öblítsük le. A kerék, vagy dísztárcsa 
fényességét megóvva fejti ki hatását. 
Használat elıtt felrázandó! 

 
 
 
 

POLITUTTO 
ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER 

 
 
 

 

Univerzális tisztítószer, felhasználható 
belsıtér, mőanyag, kárpit, üveg, kristály, 
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, száradás után kiporszívózzuk. 
Használat elıtt felrázandó! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFLEX 

ÜVEGTISZTÍTÓ 
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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! 

 
 
 


