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Пінний аерозольний очисник 
застосовується для швидкого та 
ефективного очищення і надає 
оброблюваної поверхні вигляду 
нової гуми. Утворювана захисна 
полімерна плівка перешкоджає 
повторному забруднення 
обробленої поверхні.

Аерозольний пінний 
очисник шин
M-112 FOAM TIRE CLEANER

Спосіб застосування:

Пінний аерозольний очисник 
слід струшувати протягом 2-3 
хвилин. Можна наносити як 
на суху, так і мокру поверхню. 
Наносити з відстані 20 см від 
бічної поверхні шини. Через 
кілька хвилин залишки засобу 
рівномірно розтерти на поверхні 
шини. Не розпорошувати на 
гальмівні диски, килимки 
для підлоги або сидіння. 
Використовувати за нормальної 
температури 10-250С.

Упаковка:

Балон: 750 мл.

Новинка
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Пінний очисник салону 
швидко видаляє навіть бруд, 
що глибоко в’ївся, неприємні 
запахи і освіжає повітря в 
салоні автомобіля. Видаляє 
більшість плям від чаю, кави, 
молока, соків, крові, губної 
помади, машинної олії та 
інше. Застосовується для 
очищення всього інтер’єру 
автомобіля, включаючи вінілові 
та пластикові оббивки, панель 
приладів, молдинги.

Аерозольний пінний очисник 
оббивки салону
M-111 FOAM SALON CLEANER

Способ применения:

Аэрозольный баллон 
необходимо встряхивать в 
течение 2-3 минут. Распыление 
производится с расстояние 
20-30 см на обрабатываемую 
поверхность. Равномерно 
распределите пену чистой 
тряпкой или губкой. Подождите 
20-30 секунд и обработайте  
поверхность сухой тряпкой или 
губкой. Для грубой поверхности 
используйте щетку. После 
чистки протрите поверхность 
чистой тряпкой или губкой.

Упаковка:

баллон 750 мл.

Новинка
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Концентрований склад 
активної піни для 
безконтактного миття легкових 
та вантажних автомобілів. 
Гарантовано видаляє 90% 
біозабруднень (комахи, 
комарі тощо). Рекомендується 
використовувати в 
автоматичних тунельних 
мийках для першої фази.

Засіб для видалення 
слідів комах
M-811 INSECTS TRACE REMOVER

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 - 1:50 л.

Характеристики:

• Продукт легко очищає будь-які 
біологічні забруднення (комахи, 
комарі тощо);

• Рекомендується для 
використання в автоматичних 
тунельних мийках;

• 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:

Каністра: 6, 12, 26 кг.
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Рідина для очищення стекол 
автомобіля, видаляє масляні та 
силіконові забруднення,
дорожній бруд, сліди від 
комах, забезпечуючи 
прозорість скла. Хімічний 
склад містить натуральні 
компоненти. Ідеальний засіб 
для використання в закритих 
або погано провітрюваних 
приміщеннях. Рідина 
нейтральна до хрому, фарби, 
гуми та пластику. Склад без 
вмісту аміаку.

Очисник стекол
M-103 GLASS CLEANER

Спосіб застосування:

1. Розпорошити склад на 
забруднену поверхню;

2. Розтерти сухою ганчіркою 
до повного видалення 
забруднень;

Не допускайте висихання хімії на поверхні. Уникати
роботи під час потрапляння прямих сонячних 
променів.

Розведення:

Готовий до використання.

Упаковка:

Пляшка із тригером: 0,75 кг. 
Пляшка: 1 кг.
Каністра: 6, 12, 25 кг.
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Склад спеціально розроблений 
для видалення бітумної смоли 
з поверхні автомобіля. Усуває 
навіть найстійкіший, застарілий 
бітум із будь-якої поверхні. 
Не ушкоджує оброблювану 
поверхню.

Засоби для видалення  
бітумної смоли
M-101 BITUMPROTEC

Спосіб застосування:

При обробці невеликих ділянок 
нанести засіб у чистому вигляді 
на поверхню та почистити 
за допомогою серветки. При 
обробці великих ділянок 
наносити засіб за допомогою 
розпилювача кислотних 
складів.

Упаковка:

Пляшка: 1,3 кг.
Банка: 4 кг.
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Миючий низькопінний 
кислотний засіб, широкого 
спектра дії. Призначений 
для миття сталевих та 
легкосплавних дисків, а 
також для зовнішнього 
очищення цистерн. Містить 
інгібітори корозії, що дозволяє 
видаляти плями та сліди 
окиснення з металевих та 
хромованих поверхонь. 
Можна використовувати для 
чищення вікон, керамічної 
плитки, металевої поверхні. 
Можна використовувати 
нерозбавленим.

Очисник дисків 
M-108 DISK CLEANER

Спосіб застосування:

1. Нанести на поверхню та 
витримати кілька хвилин;

2. За допомогою миючого 
апарату високого тиску або 
губки змити до зникнення 
хімії;

Не допускайте висихання хімії на поверхні. Уникати
роботи під час потрапляння прямих сонячних 

променів.

Розведення:

Готова суміш: 1:1 л – 1:2 л;

Упаковка:

Пляшка: 1,1 кг.
Каністра: 7 кг.
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Спеціальний склад, що оновлює 
шкіряні деталі оббивки салону 
автомобіля, призначений для 
відновлення зовнішнього 
вигляду та еластичності 
шкіряних матеріалів.
Має спеціальний склад, що 
оновлює шкіряні деталі оббивки 
салону автомобіля.
У процесі очищення усуває 
неприємні запахи у салоні 
автомобіля.

Очисник-кондиціонер  
шкіряних матеріалів
M-740 LEATHER CLEANER

Спосіб застосування:

1. Очищувач наноситься на 
поверхню у вигляді піни, що 
утворюється за допомогою 
піногенератора.

2. Чистою тканиною розтерти 
склад по всій поверхні, що 
обробляється.

3. Через п’ять хвилин витерти 
насухо.

Не допускати висихання продукту під прямими 
сонячними променями. Не допускайте висихання 
хімії на поверхні.

Розведення:

Не розбавляється.

Упаковка:

Пляшка з піногенератором: 0,2 кг. 
Банка: 1 кг.
Каністра: 6 кг.
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Концентрований парфумований 
миючий склад для очищення 
салону автомобіля від усіляких 
забруднень. Очисник дає 
шар проникаючої дії, що 
утримується на поверхні, 
дозволяючи акуратно очистити 
будь-які поверхні із пластику, 
шкіри, тканинні матеріали 
оббивки салону автомобіля, 
а також пористі поверхні від 
різних забруднень.
У процесі очищення усуває 
неприємні запахи та ароматизує 
салон автомобіля.

Професійний 
очисник салону
M-750 PROF INTERIOR CLEANER

Спосіб застосування:

1. Очищувач наноситься на 
поверхню вручну або за 
допомогою розпилювача.

2. Зачекати кілька секунд, 
протерти оброблену ділянку 
сухою тканиною.

3. При сильних забрудненнях 
використовувати щітку для 
збирання салону.

Не допускайте висихання хімії на поверхні.

Розведення:

Хімчистка салону: 1:3 л – 1:7 л; 
Прибирання салону: 1:10 л – 1:15 л.

Характеристики:

• Використовується для миття 
салонів автомобіля.

• Продукт є безпечним для шкіри 
рук.

• Продукт легко очищає поверхні 
із пластику, шкіри, тканинні 
матеріали та пористі поверхні.

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

Упаковка:

Пляшка із тригером: 0,75 кг. 
Банка: 1,0 кг.
Каністра: 6, 12, 25 кг.
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Концентрований парфумований 
миючий склад для очищення 
салону автомобіля від усіляких 
забруднень. Очисник дає 
шар проникаючої дії, що 
утримується на поверхні, 
дозволяючи акуратно очистити 
будь-які поверхні із пластику, 
шкіри, тканинні матеріали 
оббивки салону автомобіля, 
а також пористі поверхні від 
різних забруднень.
У процесі очищення усуває 
неприємні запахи та ароматизує 
салон автомобіля.

Універсальний очисник салону 
M-760 INTERIOR CLEANER 

Спосіб застосування:

1. Очищувач наноситься на 
поверхню вручну або за 
допомогою розпилювача.

2. Зачекати кілька секунд, 
протерти оброблену ділянку 
сухою тканиною.

3. При сильних забрудненнях 
використовувати щітку для 
збирання салону.

Не допускайте висихання хімії на поверхні.

Розведення:

Хімчистка салону: 1:3 л – 1:7 л; 
Прибирання салону: 1:10 л – 1:15 л.

Характеристики:

• Використовується для миття 
салонів автомобіля.

• Продукт є безпечним для шкіри 
рук.

• Продукт легко очищає поверхні 
із пластику, шкіри, тканинні 
матеріали та пористі поверхні.

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

Упаковка:

Пляшка із тригером: 0,75 кг. 
Банка: 1,0 кг.
Каністра: 6, 12, 25 кг.

Рекомендується 
використовувати  

в апаратах  
для хімчистки  

TORNADOR
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Сильно концентрований 
шампунь для професійного 
ручного миття автомобіля. 
Спеціальна формула продукту 
забезпечує делікатне миття 
автомобілів з будь-якими 
типами лакократочних 
поверхонь, не впливає на 
пластмасові та гумові деталі. 
Після змиву шампуню поверхня 
автомобіля швидко висихає. 
Хімічна формула без фосфатів.

Шампунь для ручного миття
M-857 SHAMPOO

Спосіб застосування:

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

2. Якщо автомобіль 
забруднений, 
рекомендується збити 
бруд водою зі шланга або 
водою під тиском;

3. Нанести пінний розчин за 
допомогою губки чи щітки;

4. Обполоснути автомобіль 
чистою водою.

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

Розведення:

Готова суміш: 1:100 л – 1:200 л.

Характеристики:

• Використовується для 
ручного миття автомобіля;

• Продукт є безпечним для 
шкіри рук;

• 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 кг.


