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Концентрований миючий 
засіб для професійного 
миття легкових та вантажних 
автомобілів. Утворює стійку 
піну та легко змивається, 
залишаючи на кузові 
автомобіля захисну плівку.
Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі. 
Хімічний склад безпечний 
для довкілля, повністю 
нешкідливий для шкіри рук.

Активна піна
M-805 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

1. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

1. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору, витримати кілька 
хвилин;

1. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

1. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Безконтактне миття:
Піноутворююча насадка: 1:10 л – 1:15 л;  
Розпилювач: 1:100 - 1:150.

Характеристики:

• Продукт має велику пропорцію 
розведення, що в результаті 
призводить до економії 30% 
витрат на хімію;

• Утворює на кузові автомобіля 
захисну плівку;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води. 

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7, 14, 22, 28 кг.

Екологічна
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Концентрований миючий засіб 
широкого спектру застосування 
видаляє найстійкіші дорожні 
забруднення (пил, масла, 
мастила, сліди комах, 
деревну смолу та глину). 
Використовується для 
безконтактного миття легкових 
та вантажних автомобілів. 
Хімічний склад без вмісту 
фосфатів та розчинників 
безпечний для навколишнього 
середовища, нешкідливий для 
здоров’я.

Активна піна
M-806 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
20-40 г на один автомобіль.

Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:4 л – 1:7 л; 
Розпилювач: 1:40 л - 1:70 л.

Характеристики:

• Продукт є лідируючим 
завдяки своїй інтенсивній силі 
очищення, що виявляється в 
екстремальних умовах (сильне 
розведення, жорстка вода);

• У нашому продукті присутні 
три якості, необхідні для 
безконтактного миття 
автомобіля: збалансована піна, 
швидке змивання та безпека 
використання;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 6, 12, 22, 26 кг.
Бочка: 220 кг.

Всесезонна
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Сильно концентрований 
миючий засіб для професійного 
миття легкових та вантажних 
автомобілів. Утворює стійку 
піну та легко змивається, 
залишаючи на кузові 
автомобіля захисну плівку. 
Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі. 
Хімічний склад безпечний 
для довкілля, повністю 
нешкідливий для шкіри рук.

Активна піна
M-807 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не
наносити на поверхню, що має температуру 
вище за 30°С. Уникати роботи під час 
потрапляння прямих сонячних променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 10-
15 г концентрату на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:5 л – 1:10 л; 
Розпилювач: не рекомендується.

Характеристики:

• Продукт має велику пропорцію 
розведення, що в результаті 
призводить до економії 30% 
витрат на хімію;

• Утворює на кузові автомобіля 
захисну плівку;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, які сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води

Упаковка:

Пляшка: 1,2 кг.
Каністра: 7, 14, 24, 29 кг.

Сильно пінна
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Концентрований миючий засіб 
широкого спектру застосування 
видаляє найстійкіші дорожні 
забруднення (пил, масла, мастила, 
сліди комах, деревну смолу та 
глину). Використовується для 
безконтактного миття легкових та 
вантажних автомобілів. Утворює 
стійку піну та легко змивається, 
залишаючи на кузові автомобіля 
захисну плівку. Хімічний склад без 
вмісту фосфатів та розчинників 
безпечний для навколишнього 
середовища, нешкідливий для 
здоров’я.

Активная пена
M-808 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
20-40 г на один автомобіль.

Безконтактне миття:
Піноутворююча насадка: 1:4 л – 1:8 л; 
Розпилювач: 1:60 л - 1:80 л.

Характеристики:

• Продукт є лідируючим 
завдяки своїй інтенсивній силі 
очищення, що виявляється в 
екстремальних умовах (сильне 
розведення, жорстка вода);

• У нашому продукті присутні 
три якості, необхідні для 
безконтактного миття 
автомобіля: збалансована піна, 
швидке змивання та безпека 
використання;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7, 14, 22, 28 кг.
Бочка: 230 кг.

Економ
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Сильно концентрований 
миючий засіб для професійного 
миття легкових та вантажних 
автомобілів. Утворює стійку 
піну та легко змивається, 
залишаючи на кузові 
автомобіля захисну плівку. 
Легко очищає будь-які види 
бруду: мастило, нафту, смог, 
комах та ін. Не має жодних 
впливів на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі. 
Хімічний склад безпечний 
для довкілля, повністю 
нешкідливий для шкіри рук.

Активна піна
M-809 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
10-20 г на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:8 л – 1:12 л; 
Розпилювач: 1:80 л - 1:120 л.

Характеристики:

• Продукт має велику пропорцію 
розведення, що в результаті 
призводить до економії 30% 
витрат на хімію;

• Утворює на кузові автомобіля 
захисну плівку;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,2 кг.
Каністра: 7, 14, 24, 29 кг.

Топ продажів
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Сильно концентрований 
миючий засіб для професійного 
миття легкових та вантажних 
автомобілів. Утворює стійку 
піну та легко змивається, 
залишаючи на кузові 
автомобіля захисну плівку. 
Легко очищає будь-які види 
бруду: мастило, нафту, смог, 
комах та ін. Не має жодних 
впливів на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі. 
Хімічний склад безпечний 
для довкілля, повністю 
нешкідливий для шкіри рук.

Концентрат активної піни
M-815 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
10-30 г на один автомобіль.
Безконтактне миття:
Піноутворююча насадка: 1:10 л – 
1:25 л;

Характеристики:

• Продукт має велику пропорцію 
розведення, що в результаті 
призводить до економії 30-40% 
витрат на хімію;

• Утворює на кузові автомобіля 
захисну плівку;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,2 кг.
Каністра: 7, 14, 24, 29 кг.

Сильно концентрована
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Високо піний миючий засіб для 
безконтактного миття легкових 
та вантажних автомобілів. 
Миючий засіб утворює на кузові 
автомобіля стійку активну 
піну. Склад продукту сумісний 
із будь-якими типами восків. 
Хімічний склад без вмісту 
фосфатів та розчинників, 
нешкідливий для здоров’я. Ці 
якості роблять його незамінним 
при використанні в закритих 
або погано вентильованих 
приміщеннях. Рекомендується 
використовувати у літній 
період.

Активна піна
M-816 ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
20-40 г на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:3 л – 1:6 л; 
Розпилювач: 1:30 л - 1:60 л.

Характеристики:

• Ідеально підходить для 
використання в закритих 
або погано вентильованих 
приміщеннях;

• Продукт сумісний із будь-якими 
типами восків;

• При нанесенні утворює велику 
кількість піни;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7, 13, 23, 28 кг.

Бюджетна
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Висококонцентрований миючий 
засіб спеціально розроблений 
для використання на мийках 
самообслуговування. Легко 
видаляє дорожній бруд, пил, 
олію, сліди від комах. Має 
високий рівень піноутворення, 
що легко змивається з 
поверхні. Відмінно працює 
на автомобільних дисках, 
змиваючи стійкий бруд та 
наліт від гальмівних колодок. 
Забезпечує чудовий блиск 
лакофарбового покриття. Не 
завдає шкоди алюмінієвим, 
хромованим, гумовим та іншим 
поверхням автомобіля.

Активна піна для мийок самообслуговування
M-817

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

3. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Миття самообслуговування:
Попереднє розведення: 1:2 – 1:4.

Характеристики:

• Ідеально підходить для 
використання на мийках 
самообслуговування;

• При нанесенні утворює велику 
кількість піни;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7, 13, 23, 28 кг.

Новинка
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Концентрований склад з 
рідким воском та сильним 
очищаючим ефектом для 
безконтактного миття легкових 
та вантажних автомобілів. 
Присутність рідкого воску дає 
одразу дві переваги: не вимагає 
часу на воскування, т.к. воно 
відбувається у процесі миття; 
завдяки швидкому воскуванню 
поверхні знижується витрата 
води.
Також ефективно видаляє із 
поверхні кузова будь-які види 
забруднень. Безпечний для 
легко сплавних колісних дисків 
автомобіля.

Активна піна
M-821 NANO 2K ACTIVE FOAM

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Піноутворююча насадка: 1:5 – 1:8.

Характеристики:

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Рекомендується для 
використання у твердій воді;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1 кг.
Каністра: 6 кг.

Піна з воском
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Концентрований 2К склад 
із сильним очищаючим 
ефектом для безконтактного 
миття легкових та вантажних 
автомобілів. Також може 
застосовуватися для миття 
двигуна та простору під 
капотом автомобіля. Ефективно 
видаляє з поверхні кузова 
та двигуна будь-які види 
забруднень. Безпечний для 
легкосплавних колісних дисків 
автомобіля. Рекомендовано для 
використання у твердій воді.

Активна піна
M-820 ACTIVE FOAM 2K

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не аносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
10-20 г на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:5 л – 1:8 л; 
Розпилювач: 1:50 л - 1:80 л.

Характеристики:

• Рекомендується для 
використання миття двигуна 
автомобіля та простору під 
капотом;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Рекомендується для 
використання у твердій воді;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 6, 13, 27 кг.

Для жорсткої води
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Концентрований 2К склад з 
високим рівнем піноутворення 
для безконтактного миття 
легкових та вантажних 
автомобілів. Не пошкоджує 
кузовні елементи з гуми, 
пластику та хрому. Продукт 
легко видаляє всі типи 
забруднень: олію, нафту, смог, 
сліди комах, деревну смолу та 
глину. Не залишає на поверхні 
чистого автомобіля білих 
розлучень. Рекомендовано для 
використання у твердій воді.

Активна піна
M-822 ACTIVE FOAM 2K

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
20-40 г на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:3 л – 1:6 л; 
Розпилювач: 1:30 л - 1:60 л.

Характеристики:

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Рекомендується для 
використання у твердій воді;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 6, 13, 27 кг.

Для води середньої жорсткості
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Високоякісний склад 2К з 
великим піноутворенням. 
Багатофункціональний 
засіб рекомендований для 
миття легкових автомобілів, 
рефрижераторів, тентів, 
миття двигунів. Чинить на 
будь-які типи забруднення. 
Не залишає на поверхні 
чистого автомобіля білих 
розлучень. Рекомендовано для 
використання у твердій воді.

Активна піна
M-825 ACTIVE FOAM 2K

Спосіб застосування:

1. У літній період остудити 
темні, старі або іржаві 
лакофарбові покриття 
водою;

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити бруд 
за допомогою АВД;

3. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню знизу 
вгору;

4. За допомогою миючого 
апарату високого тиску 
вимити автомобіль, 
починаючи знизу догори 
горизонтальними рухами;

5. Здійснити завершальний 
змив залишків хімії з кузова 
автомобіля, ополоснувши 
його чистою водою.

Не допускайте висихання хімії на кузові 
автомобіля. Не наносити на поверхню, що 
має температуру вище за 30°С. Уникати 
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Автоматичне миття:
Розведення, що рекомендується: 
10-20 г на один автомобіль.
Безконтактне миття: 
Піноутворююча насадка: 1:8 л – 1:12 л; 
Розпилювач: 1:80 л - 1:120 л.

Характеристики:

• Продукт має велику пропорцію 
розведення, що в результаті 
призводить до економії 30% 
витрат на хімію;

• Рекомендується для 
використання миття двигуна 
автомобіля та простору під 
капотом;

• Не впливає на алюмінієві, 
хромовані та пластикові деталі;

• Рекомендується для 
використання у твердій воді;

• Продукт легко очищає будь-які 
види бруду: мастило, нафту, 
смог, комах тощо;

• Продукт містить поверхнево-
активні речовини, сумісні 
з будь-якими системами 
очищення води.

Упаковка:

Пляшка: 1,2 кг.
Каністра: 7, 14, 23, 29 кг.

Для екстремальних забруднень


