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 Soluţie de curăţare 

şi întreţinere piele şi plastic

a

Cod comandă 965-0013-19 

Proprietăţi:
Îndepărtează eficient murdăria.
Se folosește pentru curățarea și întreținerea pieselor din 
material plastic din zonele interioare și exterioare ale mașinii.
De asemenea, este potrivit atât pentru piele cât şi pentru 
imitaţii de piele. Se poate folosi și în altă ramură decât cea auto.
După utilizare, suprafața nu are urme uleioase.

Întrebuințare:
Se pulverizează produsul pe suprafață, după care se șterge 
cu o cârpă curată și uscată.

         
 Soluţie pentru

întreţinerea anvelopelor 
a

Cod comandă 965-0022-19 

Proprietăţi:
Oferă anvelopei o culoare naturală și un efect de nou.
Reduce depunerea de murdărie și grăsime.
După întrebuințare nu rămân reziduuri lipicioase.
Nu conține uleiuri minerale și hidrocarburi.

Întrebuințare:
Se aplică cu o perie sau un burete pe anvelopă până 
se obține o peliculă fină. De asemenea se poate folosi 
și pe anvelope umede.



         
Soluţie pentru

îndepărtarea insectelor
a

Cod comandă 965-0021-19 

Proprietăţi:
Elimină eficient contaminarea cu insecte de pe parbriz.
Este ideal pentru folosirea în service-uri auto.

Întrebuințare:
Se pulverizează pe suprafața afectată, se lasă să 
acționeze. Dizolvă eficient murdăria, după care 
se curăță cu o lavetă curată și uscată.

      Soluţie curăţare 

motor fără fosfaţia

Cod comandă 965-0023-19 

Proprietăţi:
iÎnlătură ef cient reziduurile de ulei și grăsimi 

de pe motor.
Este ideal pentru folosirea în service-uri auto.

Întrebuințare:
Se pulverizează pe suprafața ce urmează a fi spălată, 
de jos în sus, se lasă să acţioneze câteva secunde. 
A nu se lăsa niciodată să se usuce. 
Se clătește cu apă sub presiune.

         
Soluţie fără acid pentru 

curaţarea delicată a jantelor

a

Cod comandă 965-0015-19

Proprietăţi:
Dizolvă orice tip de murdărie, reziduuri de grăsimi, ulei, praf.
Nu este recomandat pentru jantele eloxate, foarte bine lustruite.
Nu este recomandată folosirea pe jantele fierbinți.

Întrebuințare:
Se pulverizează produsul pe suprafață, după care se curăță, 
de preferat, cu o perie moale sau burete  .
S șe clăte te cu apă sub presiune. 


