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Γιατί το αυτοκίνητο σημαίνει πάθος…
και το πάθος χρειάζεται περιποίηση!
Η Würth ως παγκόσμιος ηγέτης στα υλικά συναρμολόγησης και 
πιστή στις αρχές της για διαρκή κάλυψη των αναγκών του επαγγελματία, 
δημιούργησε μια πλήρη γκάμα προϊόντων περιποίησης και 
φροντίδας οχημάτων που ικανοποιούν απόλυτα ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς χρήστες!

Κωνσταντίνος Καραναστάσης
Category Manager | Auto-Gas Division 
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Επαγγελματικά χημικά προϊόντα 
καθαρισμού και φροντίδας οχημάτων, 
σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις 
διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις των 
πελατών μας για ποιοτικά προϊόντα. 
Βρείτε το κατάλληλο προϊόν για
εσάς σε μία από τις παρακάτω
επαγγελματικές σειρές μας!

Η ολοκληρωμένη σειρά Silver line της Würth 
περιλαμβάνει μία πλήρη γκάμα ποιοτικών χημικών 
προϊόντων σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

Η νέα πρωτοποριακή σειρά Golden line 
περιλαμβάνει χημικά προϊόντα νέας γενιάς, με 
ενισχυμένη καθαριστική δράση για κάθε στάδιο 
καθαρισμού και φροντίδας των οχημάτων. 

Η απόλυτη υπεροχή!
Τα χημικά προϊόντα της σειράς Platinum line είναι 
σχεδιασμένα να αντιμετωπίζουν τις πιο απαιτητικές 
και δύσκολες συνθήκες καθαρισμού και 
φροντίδας των οχημάτων, επιτυγχάνοντας άριστα 
αποτελέσματα και καλύπτοντας ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς χρήστες.

Silver line

Golden line

Platinum line
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Golden line

Προτεινόμενη δοσολογία
Για χρήση με φιάλες ψεκασμού με 
αντλία: 1:5
Σε ψεκαστήρα 1 λίτρου (1.000 ml) συνίσταται 
προσθήκη 200 ml προϊόντος και 800 ml νερό, 
ψεκάστε το αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέ-
δες, θόλους, καπό, κ.λπ.). Αφήστε το υλικό να 
δράσει για μερικά λεπτά (μέγιστο 3 λεπτά) και 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για 
βρωμιές που επιμένουν επαναλάβετε.
Για χρήση σε ψεκαστήρα: 2-5%
Συνίσταται προσθήκη προϊόντος (2-5%), δηλα-
δή 1 έως 2,5 λίτρα προϊόντος σε αφροποιητή 
50 λίτρων, το υπόλοιπο νερό.

Προσοχή! Δεν συνίσταται η χρήση σε ζεστές 
επιφάνειες.

ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ 
Ισχυρό αλκαλικό διάλυμα για τον 
βαθύ καθαρισμό του αυτοκινήτου.

Κατάλληλο για την απομάκρυνση στιγμάτων 
(εντόμων), καθώς και για τους δύσκολους 
ρύπους στο αμάξωμα του αυτοκινήτου (μασπιέ-
δες, θόλους, καπό, κ.λπ.). 
Τιμή PH: >11,5

Κωδ. αρ. 0893 025 920  | 20 l

Silver line

MONOWASH ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Eιδικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό πρόπλυσης ειδικά σχεδιασμένο για να αφαιρεί 
το φιλμ κίνησης και τους πιο σκληρούς και λιπαρούς ρύπους.

Κωδ. αρ. 0890 091 | 25 kg

Συμπυκνωμένο
• Kαθαριστικό υψηλής καθαριστικής και απολι-

παντικής ικανότητας.
• Kατάλληλο για το πλύσιμο αυτοκινήτων, φορ-

τηγών, μουσαμάδων και κινητήρων.
• Eγγυάται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 

όσον αφορά την εξάλειψη της βρωμιάς από 
αμαξώματα, μουσαμάδες και σασί.

• Kατάλληλο για σκληρό νερό.
• Φιλικό στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Υψηλή απολιπαντική ικανότητα
• Καθαρίζει πιο εύκολα έντομα και λάδια.
• Εξαιρετικά αποτελεσματικό στον καθαρισμό 

ζαντών και κινητήρων.
• Ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Εύκολο ξέβγαλμα.
• Προσφέρει καλύτερες επιδόσεις όταν χρησιμο-

ποιείται στην αναρρόφηση πλυντηρίων αυτοκινή-
των με βούρτσες (και σε συστήματα box).

Πεδία χρήσης
• Kαθαριστικό υψηλής καθαριστικής και απο-

λιπαντικής ικανότητας για την αφαίρεση της 
βρωμιάς.

• Προϊόν κατάλληλο για χρήση στον τομέα της 
αυτοκίνησης, στη βιομηχανία και σε σκάφη 
και στον τομέα των τροφίμων για την υγειινή 
HACCP.

• Βιομηχανία τροφίμων και επεξεργασία 
κρεάτων: ζώνες εκφόρτωσης ζώων, αίθουσες 
σφαγής, τοίχοι και δάπεδα με πλακίδια.

• Γεωργία, τρακτέρ, άροτρα, αλωνιστικές κ.λπ.
• Tο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για τον καθαρισμό βιομηχανικών δαπέδων 
και βιομηχανιών τροφίμων γενικότερα (να 
αποφεύγεται η άμεση επαφή με τα τρόφιμα).

• Περιέχει επιφανειοδραστικά σύμφω-
να με τον κανονισμό 648/2004/ΕΚ.

• Τιμή pH: 13 - 14.

Προτεινόμενη δοσολογία
Πλύσιμο στο χέρι (χρήση ψεκαστήρα) 2 - 4%.
Σε ψεκαστήρα 50 λίτρων συνίσταται προσθήκη προϊόντος 1 έως 2 λίτρα και το υπόλοιπο νερό, 
ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης. Πλυντήρια αυτοκινήτων (δοσομετρικές αντλίες): 20 - 40 ml ανά 
όχημα, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης.
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Προτεινόμενη δοσολογία
Κατάλληλος για χρήση σε επαγγελματικές βούρ-
τσες με μπεκ αφρού και σε αφροποιητή ψεκα-
σμού.
Δοσολογία: (2-5%), δηλαδή 1 έως 2,5 λίτρα 
προϊόντος σε αφροποιητή 50 λίτρων, το υπόλοι-
πο νερό, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης.

Προσοχή! Αποφύγετε την άμεση έκθεση του 
οχήματος στις ηλιακές ακτίνες κατά την διάρκεια 
του πλυσίματος. Αφροποιητής 2-5%.

• Ο διογκούμενος αφρός καθαρίζει απαλά και 
ακίνδυνα το αμάξωμα χωρίς τρίψιμο με βούρ-
τσα ή σφουγγάρι. Περιέχει κερί και αντιστατι-
κούς παράγοντες δημιουργώντας προστατευ-
τικό φιλμ, προσφέροντας γυαλάδα που διαρ-
κεί, αποτρέποντας την επικάθιση της σκόνης.

• Δεν επηρεάζει πλαστικά και λάστιχα.
• Xρησιμοποιείται σε επαγγελματικές βούρτσες 

με μπεκ αφρού και σε ειδικούς αφροποιητές 
ψεκασμού.

• Τιμή pH: >11,5 (12-14).

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΕΝ
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Πίνακας δοσολογίας
Στο χέρι Αυτόματο

Είδος βρωμιάς Προϊόν/νερό* % ml/όχημα %
Σκληρή 1:20 έως 1:25 5-4 60 3
Μέτρια 1:25 έως 1:30 4-3,5 50 2,5
Ελαφρά 1:30 έως 1:40 3,5-2,5 40 2

DELICATE ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
Συμπυκνωμένο καθαριστικό ενεργού αφρού.
• Καινοτόμος σύνθεση, επιτρέπει τον καθαρι-

σμό με τη μέγιστη ασφάλεια σε ευαίσθητα 
χρώματα, ζάντες και προφίλ αλουμινίου, 
ακόμη και το καλοκαίρι.

• Αφαιρεί όλα τα είδη βρωμιάς χωρίς να φθεί-
ρει τις επιφάνειες.

Πλούσιος αφρός.
• Σχηματίζει άφθονο αφρό που ξεπλένεται 

εύκολα.
• Εξαιρετικό αποτέλεσμα γυαλίσματος του 

αμαξώματος.

• Συμβατό με τα περισσότερα κεριά του εμπο-
ρίου.

• Εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα 
ακόμη και με πολύ σκληρό νερό (70 - 80°F).

• Αποτρέπει τον σχηματισμό αλάτων στις 
σωληνώσεις διατηρώντας την απόδοση της 
εγκατάστασης στον χρόνο.

• Περιέχει επιφανειοδραστικά σύμφωνα με τον 
κανονισμό 648/2004/ΕΚ.

• Χρώμα πορτοκαλί.
•  Τιμή pH: 10,9.

*Σε αφροποιητή 50 λίτρων συνίσταται προσθήκη προϊόντος 1 έως 2,5 λίτρα ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης και το υπόλοιπο νερό.

Κωδ. αρ. 0893 025 20  | 20 l

Κωδ. αρ. 0893 045 097  | 25 kg

Silver line

Ισχυρός αλκαλικός ενεργός αφρός για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα 
του αμαξώματος.

Golden line
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ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πλούσιος αφρός
• Συμπυκνωμένο υγρό σαμπουάν με πλούσια 

παραγωγή αφρού, ανθεκτικό στο σκληρό 
νερό.

• Εξαιρετική καθαριστική ικανότητα.
• Δεν αφήνει ρίγες ή κηλίδες στις βαμμένες 

επιφάνειες.

Πλύσιμο
• Εξαλείφεται εύκολα με το ξέβγαλμα.
• Κατάλληλο για πλυντήρια αυτοκινήτων με 

βούρτσες και για πλύσιμο αυτοκινήτων στο 
χέρι.

• Οι περιστρεφόμενες βούρτσες διατηρούν 
τέλεια ευκολία κίνησης.

• Βιοδιασπάσιμο πάνω από 90%.
• Τιμή pH: 6 - 8.
• Διακριτικό άρωμα λεμονιού.

Πίνακας δοσολογίας για πλύσιμο στο χέρι
Είδος βρωμιάς Προϊόν Νερό 
Σκληρή 80 ml

10 lΜέτρια 60 ml
Ελαφρά 40 ml

Οδηγίες χρήσης
Μετά την πρόπλυση του οχήματος, απλώνετε  
το προϊόν με σφουγγάρι στο όχημα και αφήνετε 
να δράσει για λίγο. Στη συνέχεια ξεπλένετε με 
νερό. Για την επίτευξη τέλειου αποτελέσματος, 
σκουπίστε τις μεγάλες επιφάνειες με ρακλέτα 
(κωδ. αρ. 0891 350 205) και για τις ακμές 
χρησιμοποιήστε δέρμα σαμουά  
(κωδ. αρ. 0899 700 630) ή το ειδικό πανί 
καθαρισμού Microfil (κωδ. αρ. 0899 900 150) 
που δεν αφήνει ίχνη.

Κωδ. αρ. 0890 088   | 25 kgΚωδ. αρ. 0893 010 120  | 20 l

• Υψηλή καθαριστική δράση, λάμψη και 
προστασία.

• Ιδανικό για πλύσιμο στο χέρι.
• Τιμή pH: 7,5 - 8,5.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Προτεινόμενη δοσολογία
Αραιώστε το προϊόν προσθέτοντας 50 ml*  
(δυο καπάκια) σε 5 λίτρα νερό.
Προσοχή! Αποφύγετε την άμεση έκθεση του 
οχήματος στις ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια 
του πλυσίματος.

*Ένα καπάκι του δοχείου έχει χωριτηκότητα 25 ml.

Silver line Golden line

8
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Οδηγίες χρήσης
Αραιώστε το προϊόν προσθέτοντας 50 ml  
(δυο καπάκια*) σε 5 λίτρα νερό.
Προσοχή! Αποφύγετε την άμεση έκθεση του 
οχήματος στις ηλιακές ακτίνες κατά τη διάρκεια 
του πλυσίματος.

*Ένα καπάκι του δοχείου έχει χωρητικότητα 25 ml.

• Με μία χρήση έχει διπλό αποτέλεσμα.
• Χαρίζει λάμψη που διαρκεί και ζωντάνια στο 

χρώμα, δημιουργώντας -μετά από κάθε πλύσιμο- 
ένα λεπτό φίλμ που προστατεύει το χρώμα από 
σκόνη, ήλιο, βροχή. 

• Προσφέρει μεγάλη οικονομία νερού χάρη 
στον ελεγχόμενο αφρό που δημιουργεί. 

• Iδανικό για πλύσιμο στο χέρι.
• Τιμή pH: 7,5 - 8,5.

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ
Επαναστατική σύνθεση που προσφέρει υψηλή καθαριστική απόδοση 
και προστασία στο αμάξωμα. 

FOAM PLUS ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΦΡΟΥ 
Υπερσυμπυκνωμένο σαμπουάν ενεργού αφρού εντατικής δράσης 
για προκαταρκτική επεξεργασία και πλύσιμο των οχημάτων σε 
πλυντήρια αυτοκινήτων. 

Υπερσυμπυκνωμένος ενεργός αφρός
• Οι ρύποι απελευθερώνονται δραστικά από 

την επιφάνεια του οχήματος καθώς σκάζουν 
οι φυσαλίδες του αφρού.

• Εξαιρετική καθαριστική δράση.

Ουδέτερο σαμπουάν ενεργού αφρού 
πριν το κέρωμα
• Oυδέτερο αφρώδες καθαριστικό για αυτόμα-

τα πλυντήρια αυτοκινήτων.
• Kατάλληλο για όλα τα είδη χρωμάτων.
•   Πλούσιος αφρός, διατηρεί τις βούρτσες 

πάντα απαλές και αυξάνει τη διάρκειά τους.

Διατηρεί τις βούρτσες καθαρές
• Αποτρέπει τον σχηματισμό αλάτων στις 

σωληνώσεις, βελτιώνει το πλύσιμο.
• Διευκολύνει την κίνηση των βουρτσών πάνω 

στο αμάξωμα, βελτιώνοντας έτσι την πρό-
σφυση του κεριού κατά το στέγνωμα.

• Συμβατό με τα περισσότερα κεριά του εμπο-
ρίου.

• Προστατεύει τις επιφάνειες του οχήματος.
• Δεν αφήνει τις βούρτσες να λερωθούν ξανά.
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των βουρτσών.
• Περιέχει επιφανειοδραστικά σύμφωνα με τον 

κανονισμό 648/2004/ΕΚ.

Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, προσ-
ροφήσιμες οργανικές αλογονούχες 
ενώσεις (AOX) και σιλικόνη 

Τιμή pH: 3,5

Εύκολα βιοδιασπώμενο σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του ΟΟΣΑ. Δεν επηρεά-
ζει την αποτελεσματικότητα των διαχω-
ριστών ελαφρών υγρών.

Κωδ. αρ. 0893 010 220  | 20 l

Κωδ. αρ. 0893 045 099 | 25 kg Πίνακας δοσολογίας αυτόματα και τούνελ
Είδος αφρού ml/όχημα
Υψηλός 30 ml
Μέτριος 20 ml
Χαμηλός 10 ml

Silver line

Κατάλληλο για τούνελ.

Golden line
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Κωδ. αρ. 0893 012 002  | 1 l

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΣΕ 1

Το σαμπουάν αυτοκινήτου συνδυάζει τρεις ιδιότητες σε μία σύνθεση και εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική και ήπια απομάκρυνση των ρύπων.
•  Ο πυκνός αφρός με το ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από τις 

βαμμένες, χρωμιωμένες, γυάλινες και πλαστικές επιφάνειες, από τα ελαστικά, τις ζάντες και τις υφασμάτινες 
οροφές των αυτοκινήτων cabrio.

•  Κατά τον καθαρισμό, σχηματίζεται ένα προστατευτικό στρώμα πολυμερών σε όλες τις επιφάνειες, το οποίο 
προστατεύει το αυτοκίνητο και επιτρέπει στο νερό να απομακρύνεται αυτόματα κατά το ξέπλυμα με καθαρό 
νερό.

•  Καλύπτει το χρώμα με ένα μόνιμο προστατευτικό φιλμ και δεν αφήνει λεκέδες ή ίχνη νερού, έτσι μειώνεται ο 
χρόνος που απαιτείται για το στέγνωμα του αυτοκινήτου με δέρμα.

Χωρίς αλογόνα.

Χημική βάση Επιφανειοδραστικά στοιχεία
Χρώμα Μπλε
Χωρίς φωσφορικά άλατα Ναι

Περιεχόμενο Συσκευασία Πυκνότητα/συνθήκες  Τεμ./Συσκ.
1000 ml Φιάλη 1.007 g/cm³ / στους 23°C 6 / 1

Λεπτομέρειες/εφαρμογή
Για όλες τις ομαλές επιφάνειες που μπορούν να πλυθούν, όπως 
βαμμένες, πλαστικές και χρωμιωμένες επιφάνειες, λάστιχα, βινύλιο 
κ.λπ.

Υποδείξεις
Να μην χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες ή κάτω από τον ήλιο. 
Να προστατεύεται από τον παγετό.

Οδηγίες χρήσης
Ξεπλύνετε πρώτα τους χοντρούς ρύπους με καθαρό νερό. Αναμίξτε 
50 έως 100 ml (3 με 4 καπάκια) σε 10 λίτρα ζεστού νερού και 
πλύνετε το αυτοκίνητο με τον συνηθισμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας 
σφουγγάρι ή γάντι. Στο τέλος, ξεπλύνετε το αυτοκίνητο με καθαρό 
νερό. Στεγνώστε με δέρμα ή μαλακό πανί μικροϊνών.

Καθαριστικό αυτοκινήτου με τριπλή δράση: καθαρισμός, βελτίωση της 
στιλπνότητας και συντήρηση σε ένα μόνο βήμα.

10
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ALUMAX ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ
Ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των ζαντών
του αυτοκινήτου από λάδια και τη σκόνη των φρένων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ
Πολύ συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό
• Κατάλληλο για καθαρισμό ζαντών αλουμινίου, κινητήρων και σασί.
• Ιδανικό για την περιποίηση ζαντών τελευταίας γενιάς.

Μέγιστη καθαριότητα
• Υψηλή διαλυτότητα.
• Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματα 

πλυντήρια με σύστημα καθαρισμού τροχών και στα συστήματα box 
self-service με ειδικό εκτοξευτήρα για το πλύσιμο των ζαντών.

• Τιμή pH: 14.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε πλήρως και ομοιόμορφα τις ζάντες που χρειάζονται καθαρισμό. 
Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις επίμονων ρύπων ή τραχιών επιφανειών, η καθα-
ριστική δράση του προϊόντος μπορεί να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας τη 
βούρτσα χειρός (κωδ. αρ. 0891 350 211) ή το σφουγγάρι Würth. Ο χρό-
νος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. Στην περί-
πτωση μη βαμμένων ζαντών αλουμινίου, πραγματοποιήστε έναν σχολαστι-
κό έλεγχο συμβατότητας υλικού σε ένα μέρος της επιφάνειας της ζάντας 
που δεν είναι ορατό.

Χρήση με το χέρι: Αραιώστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του πίνακα. 
Ψεκάστε το διάλυμα με ψεκαστήρα στην επιφάνεια, κατά προτίμηση στεγνή, 
και ξεβγάλτε αμέσως με άφθονο νερό χρησιμοποιώντας υδροπλυστική με 
κρύο ή ζεστό νερό.
Αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων: Αναρροφήστε το προϊόν αδιά-
λυτο με τη δοσομετρική αντλία σύμφωνα με τις υποδείξεις του πίνακα.

• Περιέχει φωσφορικό οξύ το οποίο είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσμα-
τικός καθαριστικός παράγοντας, παρέχοντας γρήγορο και ισχυρό 
καθάρισμα.

• Διαλύει τις περισσότερες από τις επίμονες κηλίδες π.χ. κατάλοιπα 
σκόνης φρένων και πίσσας. 

• Δεν περιέχει λειαντικά υλικά που μπορεί να χαράξουν τις επιφάνειες.
• Τιμή pH: < 2 (0 - 1), ισχυρά όξινο.

Προτεινόμενη δοσολογία
Φιάλες ψεκασμού με αντλία 1:5
Ξεπλύνετε πρώτα την επιφάνεια χρησιμοποιώντας πιεστικό ή ισχυρό 
εκτοξευτήρα νερού ώστε να αφαιρεθούν οι επιφανειακοί ρύποι.  
Σε ψεκαστήρα 1 λίτρου (1.000 ml) προσθέστε 200 ml προϊόντος και 
800 ml νερό. Ελάχιστη δοσολογία 1:10 (δηλαδή 100 ml). Ανακινήστε 
το περιεχόμενο και ψεκάστε ομοιόμορφα (ή εναλλακτικά, με βούρτσα/
σφουγγάρι) όλη την επιφάνεια της ζάντας. Αφήστε το υλικό να δράσει 
για 30 δευτερόλεπτα μέγιστο χρόνο και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά 
με άφθονο νερό.
Προσοχή! Μην αφήσετε το προϊόν για περισσότερο από 20 δευτερό-
λεπτα στην επιφάνεια της ζάντας. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζό-
μενο χώρο.

Κωδ. αρ. 0893 472 1  | 25 kgΚωδ. αρ. 0890 102 320  | 20 l

Προτεινόμενη δοσολογία

Πίνακας δοσολογίας
Είδος βρωμιάς Στο χέρι Αυτόματο

Προϊόν/νερό* % ml /Όχημα %
Σκληρή 1:5 - 1:7 20 - 15 50 ml 15
Μέτρια 1:7 - 1:10 15 - 10 40 ml 10
Ελαφρά 1:10 - 1:20 10 - 5 30 ml 5

Silver line Golden line

* Σε ψεκαστήρα 1000 ml συνίσταται προσθήκη προϊόντος από 50 έως 200 ml ανάλογα με τον βαθμό 
ρύπανσης και το υπόλοιπο νερό.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ PREMIUM

Κωδ. αρ.
0893 476 500  | 400 ml

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε καλά τις ζάντες. Αφήστε το 
να δράσει για περίπου 5 λεπτά και 
μετά πλύντε με το χέρι ή στο πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Η καθαριστική δράση 
μπορεί να αυξηθεί με την παράταση του 
χρόνου επίδρασης  
(έως 30 λεπτά το πολύ) και με τη χρήση 
βούρτσας καθαρισμού.
Σε βιδωμένες ή στιλβωμένες ζάντες 
ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό τις βίδες.

Υποδείξεις
Να μην εφαρμόζεται σε ζεστές ζάντες ή 
κάτω από τον ήλιο.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού χάρη 
στη νέα σύνθεση τζελ
•  Δεν "τρέχει", το προϊόν μπορεί να δράσει 

σωστά.
•  Διαλύει ακόμα και τις πιο σκληρές βρωμιές 

όπως π. χ. σκόνες από τα υλικά τριβής 
των φρένων, πίσω, λάδια και ρύποι από το 
οδόστρωμα.

Δεν περιέχει οξέα
•  Δρα ήπια στην επιφάνεια και το υλικό.
•  Ιδανικό για στιλβωμένες και ζάντες ελαφρού 

κράματος υψηλής ποιότητας.
•  Φιλικό στη χρήση, δεν κατατάσσεται στα 

επικίνδυνα υλικά.

Φιλικό στη χρήση
•  Δεν "τρέχει" και επομένως είναι οικονομικό στη 

χρήση.
• Ευχάριστη, όχι έντονη οσμή.
• Μεγάλος χρόνος δράσης (μέχρι 30 λεπτά).
•  Φιλικό στην απόρριψη, δηλ.  διαχωρίζεται 

εύκολα στα ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με το 
οικολογικό πρότυπο "Ö-Norm B5105".

Τιμή PH: 10,0

Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη

Για όλες τις βαμμένες και άβαφες ζάντες ελαφρού κράματος 
και τις ατσάλινες ζάντες.

Ειδικό καθαριστικό για όλες τις ατσάλινες 
ζάντες και τις ζάντες ελαφρού κράματος, 
χωρίς οξέα.

Ένδειξη δράσης με την αλλαγή 
χρωματισμού

Δράση Easy-to-clean
• Περιορισμένη προσκόλληση της σκόνης από 

τα τακάκια φρένων, χάρη στη δημιουργία 
προστατευτικού φιλμ επάνω στη ζάντα.

Υψηλή συγκέντρωση δραστικών 
στοιχείων, χωρίς οξέα
• Προστατεύει την επιφάνεια τις ζάντας και τα 

μπουλόνια.
• Αφαιρεί και τα σωματίδια σκουριάς.
• Εύκολο και οικονομικό στη χρήση.

Φιάλη αεροζόλ με καθαρό αέρα ως 
προωθητικό μέσο
• Χρήση 360°: ψεκάζει σε οποιαδήποτε θέση.
• Τέλεια εικόνα ψεκασμού.

Δε χρησιμοποιούνται εύφλεκτα ή 
βλαβερά προωθητικά αέρια. Το προϊόν 
δεν αναμιγνύεται με το προωθητικό αέριο
• Σχεδόν τέλεια εκκένωση.
• Άριστη προστασία του προϊόντος.

Πεδία χρήσης
Για τον γρήγορο καθαρισμό των ατσάλινων ζαντών 
και των ζαντών ελαφρού κράματος, κατάλληλο και 
για τάσια.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε ομοιόμορφα τις ζάντες από μικρή 
απόσταση (περ. 20 εκ.). Αφήστε το υγρό να δράσει 
για 3-5 λεπτά, ανάλογα με τον βαθμό της ρύπανσης.
Το δραστικό συστατικό χρωματίζεται με κόκκινο έως 
σκούρο μoβ χρώμα κατά τον χρόνο επίδρασης. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε με δυνατή δέσμη νερού ή με 
πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Μπορείτε να ενισχύσετε τη δράση καθαρισμού στις 
σκληρές βρωμιές, τις τραχιές επιφάνειες και τις 
γωνίες χρησιμοποιώντας τη βούρτσα χειρός ή τη 
βούρτσα ζαντών.

Ιδιότητες
Η σύνθεση δραστικών συστατικών χωρίς οξέα 
αφαιρεί τη σκληρή βρωμιά όπως σκόνες από τα 
τακάκια, ρύπους από τον δρόμο, υπολείμματα 
λαδιού και γόμας, καθώς και σωματίδια σκουριάς 
από όλες τις ατσάλινες ζάντες και τις ζάντες 
ελαφρού κράματος.
Περιορισμένη προσκόλληση της σκόνης από τα 
τακάκια φρένων, χάρη στη δημιουργία 
προστατευτικού φιλμ επάνω στη ζάντα! Δε δημιουργεί 
εκρηκτικά μίγματα αερίων/αναθυμιάσεις.
Οσμή : χαρακτηριστική/κεράσι. Τιμή pH: 7

Σημείωση:
Να μη χρησιμοποιείται επάνω 
σε θερμές ζάντες ή στον έντονο 
ήλιο. Μην αφήνετε το υγρό να 
στεγνώσει. Να προστατεύεται 
από τον παγετό.

1 2 3 4

Κωδ. αρ. 0893 476  | 1l
Κωδ. αρ. 0893 476 05  | 5 l

Platinum line

Platinum line
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ

Κωδ. αρ.
5861 900 009 | 400 ml

Κωδ. αρ.
0893 476 600  | 500 ml

Silver line

Golden line

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε ομοιόμορφα τις λερωμένες ζάντες. 
Αφήστε το προϊόν να δράσει για περίπου 
5-10 λεπτά. Μετά απομακρύνετε τη βρωμιά με 
βρεγμένο σφουγγάρι ή βούρτσα για ζάντες και 
ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Εάν χρειαστεί, 
πλύνετε με το συνηθισμένο τρόπο ή σε πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Να μη χρησιμοποιείται σε θερμές 
ζάντες ή κάτω από τον ήλιο! Μην αφήνετε το 
προϊόν να στεγνώσει. Ψεκάστε ομοιόμορφα το 
προϊόν χωρίς να το αραιώσετε. 

Ιδιότητες
Το προϊόν είναι κατάλληλο για ζάντες 
αλουμινίου. Για οποιοδήποτε άλλο υλικό ζάντας
• νίκελ
•  κράμα μετάλλου
απαιτείται πρώτα δοκιμαστικός ψεκασμός.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε το περιεχόμενο και ψεκάστε 
ομοιόμορφα τη ζάντα. Αφήστε το υλικό να 
δράσει για λίγο (μεγ. 3’) και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Χρησιμοποιήστε το 
προϊόν ως έχει. Σε δύσκολες περιπτώσεις ρύπων, 
επαναλάβετε την εφαρμογή. Να χρησιμοποιείται 
σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Το καθαριστικό ζαντών απομακρύνει 
ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους 
όπως σκόνες από τα τακάκια φρένων, 
πίσσα, λάδια και ρύπους από τον 
δρόμο. 
•  Οικονομικό στη χρήση.
•  Ακίνδυνο υλικό (δεν είναι διαβρωτικό ή 

ερεθιστικό). 
•  Αφαιρεί ακόμα και επίμονους λεκέδες. 
•  Πολύ καλή συμβατότητα υλικών. 
•  Χωρίς οξέα. 
•  Ευχάριστη, διακριτική οσμή. 
•  Δεν προκαλεί φθορές στους δίσκους και τις 

δαγκάνες φρένων.
•  Πυκνότητα 1,029 g/cm³.
•  Τιμή pH: 8,5.

Καθαριστικό ζαντών, ουδέτερο και φιλικό προς το υλικό, δεν αφήνει ίχνη, για 
βαμμένες και άβαφες ζάντες ελαφρού κράματος και ατσάλινες ζάντες. 

Πεδία χρήσης
Ειδικό καθαριστικό για βαμμένες και άβαφες 
ζάντες ελαφρού κράματος και ατσάλινες ζάντες. 

Ιδανικό για τον εύκολο καθαρισμό των ζαντών του αυτοκινήτου από λάδια και τη 
σκόνη των φρένων.

13
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Κωδ. αρ. 5861 900 007  | 400 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΩΝ
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Πεδία χρήσης
Ειδικό καθαριστικό για γρήγορη και 
αξιόπιστη αφαίρεση υπολειμμάτων εντόμων 
από γυάλινες, χρωμιωμένες, βαμμένες και 
πλαστικές επιφάνειες. 

Οδηγίες χρήσης
Εφαρμόστε ομοιόμορφα τον αφρό 
στις λερωμένες επιφάνειες (παρμπρίζ, 
προβολείς, εξωτερικοί καθρέπτες). Αφήστε 
το προϊόν να δράσει για περίπου 5 λεπτά. 
Εάν χρειαστεί, απομακρύνετε τη βρωμιά 
με ένα βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. 
Εάν χρειαστεί, πλύνετε με τον συνηθισμένο 
τρόπο ή σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Να 
μη χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες 
ή κάτω από τον ήλιο! Μην αφήνετε το 
προϊόν να στεγνώσει. Για να αποφύγετε 
τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε τη χοντρή 
βρωμιά του δρόμου προτού ξεκινήσετε το 
καθάρισμα. 
Ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν χωρίς να το 
αραιώσετε. 

Το καθαριστικό εντόμων μαλακώνει 
τους ρύπους ώστε να μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα. 
•  Με ειδική σύνθεση αφρού – πολύ καλή 

πρόσφυση, εξαιρετική διαλυτική δράση. 
•  Ακίνδυνο υλικό (δεν είναι διαβρωτικό ή 

ερεθιστικό). 
•  Οικονομικό στη χρήση. 
•  Αφαιρεί ακόμα και επίμονους λεκέδες. 
•  Πολύ καλή συμβατότητα υλικών σε όλες τις 

επιφάνειες. 

Καθαριστικό εντόμων για γυάλινες, χρωμιωμένες, βαμμένες και πλαστικές 
επιφάνειες, για τον κλάδο οχημάτων.

Πυκνότητα (20°C) 1,035 g/cm³ 
Τιμή pH 10,0 

Ιδανικό για τη χρήση πριν από κάθε 
πλύσιμο του οχήματος.

Απλή και γρήγορη χρήση
Ιδανικό και για την προετοιμασία πριν από 
τον καθαρισμό σε πλυντήρια οχημάτων.

Προστατεύει το υλικό
Δεν προκαλεί ζημιές στη βαφή, το χρώμιο, τα 
πλαστικά, τα λάστιχα κλπ.

Ειδικό καθαριστικό για τη γρήγορη 
και αξιόπιστη απομάκρυνση 
υπολειμμάτων εντόμων από γυάλινες, 
χρωμιωμένες, βαμμένες ή πλαστικές 
επιφάνειες. Η σύνθεση ενεργού 
αφρού με βαθιά καθαριστική δράση 
απομακρύνει γρήγορα τα επίμονα και 
ξηρά υπολείμματα εντόμων χωρίς να 
προκαλεί φθορές στην επιφάνεια.

Πεδία χρήσης
Για τον καθαρισμό του παρμπρίζ, της μάσκας 
ψυγείου, των προφυλακτήρων, των προβολέων, 
της πινακίδας κυκλοφορίας, κ.λπ. που έχουν 
λερωθεί από έντομα.

Οδηγίες χρήσης
•  Απλώστε ομοιόμορφα τον αφρό στις 

λερωμένες επιφάνειες (παρμπρίζ, προβολείς, 
εξωτερικοί καθρέπτες, μπροστινό τμήμα).

•  Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά 
περίπου. Εάν χρειάζεται, τρίψτε τους ρύπους 
με ένα βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι.

•  Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό 
νερό. Εάν χρειαστεί, πλύνετε το αυτοκίνητο 

με τον συνηθισμένο τρόπο ή σε αυτόματο 
πλυντήριο.

•  Να μην ψεκάζεται σε θερμές επιφάνειες ή να 
μη χρησιμοποιείται στον ήλιο! Μην αφήνετε 
το προϊόν να στεγνώσει.

•  Για να αποφύγετε τις εκδορές, καθαρίστε τη 
βρωμιά του δρόμου πριν από τον βασικό 
καθαρισμό. Ψεκάστε ομοιόμορφα το 
αδιάλυτο προϊόν.

Σημείωση
Μη χρησιμοποιείτε το υγρό σε θερμές 
βαμμένες επιφάνειες ή κάτω από τον ήλιο. 
Να προστατεύεται από τον παγετό.

Χημική βάση Ανιονικά τασιενεργά
Χρώμα Άχρωμο
Τιμή pH 10
Δυνατότητα αποθήκευσης μετά την παραγωγή 24 μήνες
Δεν περιέχει αλογόνα Ναι
Δεν περιέχει σιλικόνη Ναι
Βιολογικά αποικοδομήσιμο Ναι

Κωδ. αρ. Περιεχόμενο Συσκευασία Τεμ./Συσκ.
0893 470 001 500 ml Βαποριζατέρ 12/1
0893 470 002 5 l Μπετόνι 1
0893 470 003 20 l Μπετόνι 1

Golden lineGolden line

Platinum line
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Ψεκαστήρας 1:3
(330 ml προϊόν → 1000 ml νερό) 
Ανακινήστε το περιεχόμενο. Εφαρμόστε το είτε αναραίωτο με τη βοήθεια 
πινέλου ή μαλακού σφουγγαριού στο προφίλ των ελαστικών, είτε αραιωμένο 
με τη βοήθεια ψεκαστήρα χειρός.  
Προτεινόμενη αραίωση: σε ψεκαστήρα 1 λίτρου 1000 ml συνίσταται 
προσθήκη 330 ml προϊόντος, το υπόλοιπο νερό. Αφήστε το υλικό να 
δράσει για λίγα λεπτά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ξεπλύνετε αρχικά τα 
ελαστικά από λάσπες και χώματα.

Κωδ. αρ. 0890 120 004  | 4 l
Κωδ. αρ. 0890 120 020  | 20 l

Κωδ. αρ. 0890 270 | 5 l

Ιδανικό προϊόν για τη συντήρηση των ελαστικών του 
αυτοκινήτου.
• Αποτρέπει τα σκασίματα και επαναφέρει το αρχικό χρώμα των 

ελαστικών, δίνοντάς τους μοναδική λάμψη.
• Δεν επηρεάζει το χρώμα των μεταλλικών επιφανειών (ζάντες, τάσια, 

αμάξωμα).
• Δεν περιέχει σιλικόνη.
•  Τιμή pH: 7 - 8.

Συμπυκνωμένο γυαλιστικό ελαστικών.
• Η ιδιαίτερη σύνθεση του προϊόντος διαπερνά το ελαστικό και το επα-

ναφέρει στην αρχική του όψη.
• Γυαλίζει τα ελαστικά και αναζωογονεί το αρχικό χρώμα τους.
• Προστατεύει τα ελαστικά από σκασίματα.
• Δεν αφήνει σημάδια στις επιφάνειες.
• Στεγνώνει γρήγορα, μη κολλώδες αποτέλεσμα.
• Εφαρμογή με πινέλο ή σφουγγάρι.
• Ευχάριστο άρωμα λουλουδιών.
•  Τιμή PH: 6 - 8.

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚO ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚO ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πριν

Μετά

Πίνακας δοσολογίας  για πλύσιμο στο χέρι / αυτόματο
Γυάλισμα Υψηλό Μέτριο Χαμηλής λάμψης

Προϊόν : Νερό Αδιάλυτο 1:2 1:3

Οδηγίες χρήσης
Αραιώστε σύμφωνα με τον πίνακα και ανάλογα με το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα. Απλώστε το προϊόν με τη βοήθεια ενός σφουγγαριού ή πινέλου, 
επάνω στην επιφάνεια του ελαστικού και αφήστε το να στεγνώσει. Για 
χρήση με ψεκαστήρα, ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια του ελαστικού 
και αφήστε το να στεγνώσει. Το στέγνωμα και ο σχηματισμός μιας προ-
στατευτικής μεμβράνης επιτυγχάνεται σε λίγα λεπτά.

Silver line

* Σε ψεκαστήρα 1000 ml συνίσταται προσθήκη προϊόντος από 330 ml και το υπόλοιπο νερό
έως και αυτούσιο ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο γυαλάδας.

Golden line
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Κωδ. αρ. 0890 121 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0890 120 500 | 500 ml

Υψηλής ποιότητας προϊόν περιποίησης για τα πλαϊνά των 
ελαστικών.

Καθαρίζει, περιποιείται και προστατεύει
•  Εύκολη εφαρμογή σε μία κίνηση, για 

εξοικονόμηση χρόνου.
• Δεν χρειάζεται σκούπισμα.
•  Ιδανικό για τη χρήση πριν από την 

αποθήκευση των ελαστικών (καλοκαίρι/
χειμώνας).

Σατινέ λάμψη
• Εμφάνιση καινούριου ελαστικού.
•  Οπτική αναβάθμιση, ιδανικό για αυτοκίνητα 

έκθεσης.

Ιδανική προστασία από την 
ακτινοβολία UV και το όζον
• Τα ελαστικά δεν ξεθωριάζουν.
•  Εμποδίζει το ξεθώριασμα και τις ρωγμές από 

τη γήρανση του υλικού. 

Αφρός
• Οικονομικό στη χρήση.
• Το υλικό δεν "τρέχει".

Απωθεί τις σκόνες και τους ρύπους

Δεν περιέχει διαλύτες

Δεν προκαλεί ζημιές στη βαφή, τα 
πλαστικά, τα λάστιχα και τα μέταλλα

Δεν περιέχει αλογόνα

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε τον αφρό ομοιόμορφα στα πλαϊνά 
του ελαστικού και αφήστε τον να στεγνώσει. 
Δεν χρειάζεται σκούπισμα μετά. Μπορεί 
να εφαρμοστεί και σε βρεγμένα ελαστικά. 
Εάν υπάρχει σκληρή βρωμιά απαιτείται 
προκαθαρισμός.

Υπόδειξεις
Μην ψεκάζετε επάνω στις επιφάνειες κύλισης των 
ελαστικών, στα δισκόφρενα και στα ταμπούρα. 
Περιέχει σιλικόνη.

Ιδιότητες
Αποτρέπει τα σκασίματα και επαναφέρει το 
αρχικό χρώμα των ελαστικών, δίνοντάς τους 
μοναδική λάμψη. Δεν επηρεάζει το χρώμα των 
μεταλλικών επιφανειών σε:
• Ζάντες
• Τάσια
• Αμάξωμα

 Δεν περιέχει σιλικόνη

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε το περιεχόμενο. Εφαρμόστε το 
ψεκάζοντας απευθείας στην επιφάνεια των 
ελαστικών και αφήστε το υλικό να δράσει 
για λίγα λεπτά ωσότου στεγνώσει, πριν 
χρησιμοποιήσετε το όχημά σας. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, ξεπλύνετε αρχικά τα ελαστικά 
από τυχόν ακαθαρσίες, όπως λάσπες και 
χώματα.

Ιδανικό προϊόν για τη συντήρηση των ελαστικών του 
αυτοκινήτου.

 μετά πριν

ΑΦΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚA ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Platinum line

Silver line
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ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Κατάλληλο για
Το εξωτερικό μέρος της μηχανής, εξαρτήματα 
της μηχανής και κιβώτιο ταχυτήτων. Για χρήση 
σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, άβαφες και 
κράματα.

Ιδιότητες
Το ισχυρό καθαριστικό κινητήρα της Würth 
είναι ένα μίγμα καθαριστικών παραγόντων που 
απομακρύνει γρήγορα και ολοκληρωτικά λάδι, 
γράσο και άλλους ρύπους.  
Τιμή pH: 13-14.

Προτεινόμενη αραίωση 
Mε φιάλη αντλίας ή με πιστόλι αφρού ή με 
μηχάνημα υψηλής πίεσης 1:3 (σε κρύο νερό) 
ανάλογα  με τις ανάγκες σας, δηλαδή σε φιάλη 
ψεκασμού 1.000 ml συνίσταται προσθήκη
330 ml προϊόντος και 670 ml νερό ανάλογα
με τους ρύπους.

Οδηγίες χρήσης
Καθαρισμός κινητήρα με φιάλη ψεκασμού ή με πιστόλι αφρού | 0891 612. Ψεκάστε το καθαριστικό, 
χωρίς αραίωση, πάνω στον κινητήρα, στον χώρο κινητήρα και στο κιβώτιο. Περιμένετε λίγο να δράσει 
και μετά ξεπλύνετε καλά με πίδακα ατμού. Καθαρισμός κινητήρα με μηχάνημα υψηλής πίεσης. Ανα-
λογία ανάμιξης 1:1 έως 1:10 (δηλαδή σε ψεκαστήρα 1.000 ml προσθέτουμε από 100 ml προϊόντος 
και το υπόλοιπο νερό έως και αυτούσιο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και με ζεστό και με κρύο 
νερό. Το ζεστό νερό επιταχύνει το καθάρισμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Υψηλές καθαριστικές ιδιότητες
•  Απομακρύνει γρήγορα και σε βάθος λάδια, 

γράσα και άλλους ρύπους.
• Ελαφρώς ιξώδες (θιξοτροπικό) γι‘ αυτό έχει 

εξαιρετική καθαριστική δράση ακόμα και σε 
κατακόρυφες επιφάνειες.

Δεν καταστρέφει τις ευαίσθητες επιφά-
νειες
• Ευαίσθητες επιφάνειες όπως αλουμίνιο, κασ-

σίτερος και ο ψευδάργυρος, καθώς και βαμ-
μένες επιφάνειες, πλαστικά και καουτσούκ δεν 
προσβάλλονται από την απουσία δραστικών 
ουσιών και λόγω του ουδέτερου ρΗ.

•   Τιμή pH: 8,4.

Φιλικό στο δέρμα

Βιοδιασπώμενο σε ποσοστό ≥ 95 % 
(δοκιμή OECD και σε κλειστό δοχείο)

Διαχωρίζεται σύμφωνα με τη δοκιμή 
Ö-Norm B 5105
Λάδια και γράσα δεν μετασχηματίζονται σε 
γαλάκτωμα αλλά διαλύονται. Τα απόνερα που 
παράγονται μπορούν να διαχωριστούν σε δια-
χωριστές ελαφρών ελαίων.

Δεν περιέχει ενώσεις AOX και οργανι-
κούς διαλύτες

Χωρίς φωσφάτα και σύνθετες ενώσεις

Δεν περιέχει σιλικόνη

Ισχυρό καθαριστικό κινητήρα του χώρου του κινητήρα και του κιβωτίου. 

Κωδ. αρ. 0893 013 220 | 20 l Κωδ. αρ. 0893 013 05  | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 013 20  | 20 l

Silver line Platinum line
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Κωδ. αρ. 0892 790  | 400 ml

ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Ο κινητήρας, ο χώρος του κινητήρα, τα 
καλώδια και οι σωλήνες γυαλίζουν σαν 
καινούργια.
• Ιδανικό για την προετοιμασία των   
 μεταχειρισμένων αυτοκινήτων προς πώληση.

Σχηματίζει προστατευτικό φιλμ
• Προστατεύει από υγρασία και ρύπους και  
 εμποδίζει τη διάβρωση.
• Εμποδίζει τις διαρροές ρεύματος στα   
 ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Οι επιφάνειες, στις οποίες θα εφαρμόσετε 
το προϊόν, πρέπει προηγουμένως να έχουν 
καθαριστεί πολύ καλά. Με κλειστό τον διακόπτη 
ανάφλεξης, απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα 
ώσπου να σχηματιστεί ένα κλειστό στιλπνό φιλμ 
(μεμβράνη). Μετά τη χρήση αναποδογυρίστε 
τη φιάλη και καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκάζοντας 
μικρές ποσότητες.

Ακρυλικό βερνίκι σφράγισης χώρου κινητήρα, υψηλής ποιότητας.

Ισχυρό καθαριστικό για κινητήρες, κιβώτια, μηχανήματα, 
πλαίσια και αμαξώματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

•  Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα τα 
λάδια, τα γράσα, την πίσσα και 
άλλους ρύπους.

 Το πλεονέκτημα:
 Πολύ καλά εφαρμογή και αποτέλεσμα.

•  Προστατεύει το υλικό.
 Το πλεονέκτημα:
 Ευρύ πεδίο εφαρμογών.

•  Η συσκευασία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μη μηχανικά ή σε 
πιεστικό μηχάνημα πλύσης.

 Το πλεονέκτημα:
 Ευέλικτες δυνατότητες χρήσης.

•  Βιολογικά διασπώμενο > 95%.

•  Δεν περιέχει ένωση(εις) AOX,
 φορμαλδεΰδη και αλογονωμένους   
 υδρογονάνθρακες.

•  Φιλικό στην απόρριψη.
 Το πλεονέκτημα:
 Εάν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο  
 τρόπο και σε φυσιολογικό βαθμό   
 ρύπανσης δεν αναμένεται περιορισμός του  
 διαχωριστή ελαφρών υγρών.

Πεδία χρήσης
Κινητήρες, κιβώτια, πλαίσια, αμαξώματα, 
μηχανήματα, δάπεδα συνεργείων κ.α.

Οδηγίες χρήσης
Φιάλη αεροζόλ: Ψεκάστε τα εξαρτήματα από 
απόσταση 20–40 cm, αφήστε να δράσει για 
10 λεπτά και ξεπλύνετε τους αποκολλημένους 
ρύπους με δυνατή δέσμη νερού (πιεστικό 
μηχάνημα πλύσης).
Συσκευασία 60 l: Ψεκάστε το καθαριστικό 
κινητήρα σε αναλογία μίξης 1:10 – 1:20 με 
κατάλληλο μηχάνημα εφαρμογής και από 
απόσταση 20–40 cm. Ξεπλύνετε με ένα 
πιεστικό μηχάνημα πλύσης αφού το αφήσετε 
να δράσει για λίγη ώρα.

Υποδείξεις
Για να αποφευχθούν οι δυσκολίες εκκίνησης 
του κινητήρα θα πρέπει προηγουμένως 
να καλύψετε το σύστημα ανάφλεξης με 
κατάλληλα μέσα. Για τον αποτελεσματικό 
καθαρισμό προτείνουμε τη χρήση ενός 
μηχανήματος υψηλής πίεσης ζεστού νερού. 
Η απόδοση καθαρισμού σε χρήση χωρίς 
μηχανήματα υποστηρίζεται ενεργά με τη 
χρήση ζεστού νερού.

Κωδ. αρ. 0890 23 | 300 ml
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Καθαριστικό παρμπρίζ ταχείας δράσης σε συσκευασία 
προβολής.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΠΑΡΜΠΡΙΖ & ΤΖΑΜΙΩΝ

Καθαριστικό παρμπρίζ υψηλής 
συμπύκνωσης 1:100.
Μικρή και εύχρηστη συσκευασία 
που επιτρέπει τη σωστή δοσολογία 
ανάλογα τη χωρητικότητα του 
δοχείου υγρού πλύσης.

Περιέχει ειδικές καθαριστικές ουσίες
• Αποτρέπει τη δημιουργία κηλίδων.
•  Απαλείφει εκθαμβωτικά και λιπαρά λεπτά 

στρώματα.
• Φροντίζει για άριστη ορατότητα.
•  Αφαιρεί προσκολλημένα έντομα και άλλες 

ακαθαρσίες.
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Κωδ. αρ. 0892 333 | 32 ml
Τεμ./Συσκ. 25/100
Αναλογία μίξης 32 ml αρκούν για 2,5-3 λίτρα υγρού πλύσης
Συσκευασία Πλαστικό φιαλίδιο σε χάρτινη συσκευασία 

προβολής
Χημική βάση Ανιονικά τασιενεργά
Άρωμα Ροδάκινο
Χρώμα Πορτοκαλί
Τιμή pH 6-7
Δυνατότητα αποθήκευσης μετά την παραγωγή 24 μήνες

Πολύ καλή συμβατότητα υλικών
•  Δεν προκαλεί φθορές στο 

πολυανθρακικό γυαλί.
• Προστατεύει το χρώμα και τα λάστιχα.

Οδηγίες χρήσης
Ξεβιδώστε το πώμα και προσθέστε το 
περιεχόμενο στο δοχείο νερού πλύσης 
των υαλοκαθαριστήρων, ανάλογα με τη 
δοσολογία που υπαγορεύει ο όγκος του 
νερού.

Κωδ. αρ. 0893 477 05  |  5 l

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚO ΒΙΝΥΛΙΟY

Πεδία χρήσης
Για τη φροντίδα όλων των άβαφων πλαστικών και ελαστικών μερών στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
οχημάτων, όπως π. χ. προφυλακτήρες, αεροτομές, επενδύσεις, χώρος κινητήρα, ταμπλό, πλαϊνά 
ελαστικών κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε ομοιόμορφα το προστατευτικό βινυλίου με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι επάνω στην 
καθαρισμένη, στεγνή επιφάνεια.  Εάν χρειαστεί τρίψτε στο τέλος με ένα καθαρό πανί.

Ποιοτική φροντίδα πλαστικών μερών στο εσωτερικό και εξωτερικό του 
αυτοκινήτου.

Εξαιρετική αναζωογόνηση του 
χρώματος και σατινέ λάμψη
•  Ιδανικό για ματ, ξεθωριασμένα πλαστικά 

μέρη.
•  Περιποιημένη εμφάνιση, σαν καινούρια.

Προστατεύει το υλικό
•  Κατάλληλο για κάθε είδους πλαστικά υλικά ή 

λάστιχα.
•  Δεν καταστρέφει τις βαμμένες, αλουμινένιες 

και χρωμιωμένες επιφάνειες.

Περιποιείται και σφραγίζει την 
επιφάνεια
•  Τα πλαστικά και ελαστικά μέρη διατηρούνται 

μαλακά και λειτουργικά.
•  Προστασία από τη γήρανση και το 

ξεφλούδισμα του υλικού.
•  Απωθεί το νερό και τους ρύπους.
•  Αποτελεσματική προστασία από τις καιρικές 

επιδράσεις.

Platinum line
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Κωδ. αρ. 0892 332 870  |  250 ml
Κωδ. αρ. 0892 332 872  |  500 ml
Κωδ. αρ. 0892 332 873  |  1l
Κωδ. αρ. 0892 332 877  |  20 l

Κωδ. αρ. 0892 332 846  |  250 ml
Κωδ. αρ. 0892 332 840 | 1 l

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΠΑΡΜΠΡΙΖ & ΤΖΑΜΙΩΝ -17°C

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΠΑΡΜΠΡΙΖ & ΤΖΑΜΙΩΝ -25°C / PLUS

Καθαριστικό παρμπρίζ με μεγάλο φάσμα καθαρισμού, για όλες τις εποχές, 
με αντιπαγωτική προστασία του μηχανισμού πλύσης.

Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ με αντι- παγωτική προστασία για το σύστημα 
πλύσης.

•  Χρησιμοποιείται σαν διάλυμα με 
αποσταγμένο, κατά προτίμηση, νερό 
ή ακόμη και αυτούσιο σε ακραίες θερ- 
μοκρασίες (-17°C).

•  Διευκολύνει τη ροή του νερού για καλύτερη 
επαφή του μάκτρου στο παρμπρίζ, με 
αποτέλεσμα καλύτερο σκούπισμα.

•  Κατάλληλο για τζάμια από πολυαν- 
θρακικό υλικό (polycarbonate).

•  Με αντιιζηματική δράση για να μη 
δημιουργούνται άλατα.

•  Δεν προσβάλει το χρώμα του αυτοκι- 
νήτου και δεν πολυμερίζει τα πλαστικά και 
ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου (λάστιχα 
υαλοκαθαριστήρων – πλαστικά καλύμματα 
–τσιμούχες κ.λπ.).

•  Φιλικό προς το περιβάλλον.
• Ευχάριστο άρωμα.

Βελτιωμένη αντιπαγωτική προστασία
•  Αποτρέπει αποτελεσματικά και με ασφά-

λεια το πάγωμα του παρμπρίζ και του 
συστήματος πλύσης.

Εξαιρετική, βελτιωμένη δράση 
καθαρισμού
•  Άριστη ορατότητα από τους ρύπους του 

χειμώνα, όπως τα αλάτια και οι βρωμιές 
του δρόμου.

Προστασία υλικού
•  Δεν προκαλεί φθορές στο πολυανθρακικό 

γυαλί.
• Προστατεύει το χρώμα και τα λάστιχα.

Κατάλληλο και για επίπεδα μπεκ 
ψεκασμού
•  Κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκι-

νήτων.

Σημείωση σχετικά με την καταλλη- 
λότητα για χρήση σε επίπεδα μπεκ 
ψεκασμού:
Η επίπεδη δέσμη ψεκασμού εξασφαλίζεται 
έως τους –15°C με αραίωση 1:1.

Δράση Easy-to-clean
•  Η ομοιόμορφη και λεπτή κάλυψη του παρ- 

μπρίζ επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.
•  Δράση που διαρκεί αφού η βρωμιά δεν 

συσσωρεύεται πάλι γρήγορα.

Ευχάριστο άρωμα λεμονιού

Χρώμα: μπλε

Προσθέστε στο δοχείο νερού των υαλοκαθαριστήρων την κατάλληλη ποσότητα 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα

Πίνακας αναλογίας μίξης (σε μέρη όγκων)

Καθαριστικό Νερό Αντιψυκτική 
προστασία

1 0 -17°C

1 1 -8°C

Χρήση

Πίνακας ανάμιξης

Καθαριστικό 
παρμπρίζ

Νερό Αντιπαγωτική προστασία έως 
περ.

Συμπύκνωμα - –63°C

2 μέρη 1 μέρος –35°C

1 μέρος 1 μέρος –23°C

1 μέρος 2 μέρη –12°C
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Κωδ. αρ. 0892 333 405 | 250 ml
Κωδ. αρ. 0892 333 404 | 1 l
Κωδ. αρ. 0892 333 403 | 4 l

Υδατικό διάλυμα για τον καθαρισμό του παρμπρίζ.

•  Ιδανικό για δύσκολους εποχιακούς ρύπους 
που κολλούν στο παρμπρίζ, π.χ. έντομα. 

•  Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα 
στεγανοποίησης και στους 
υαλοκαθαριστήρες. 

•  Διευκολύνει τη ροή του νερού μετά τον 
καθαρισμό, που επιτυγχάνεται εύκολα και 
γρήγορα.

Χρώμα: Πορτοκαλί

Οδηγίες χρήσης
Χρησιμοποιείται αραιωμένο σε αναλογία 
250 ml ανά 3 λίτρα νερού στο δοχείο 
νερού των υαλοκαθαριστήρων. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, χρησιμοποιείται χωρίς 
αραίωση, όταν ακόμα οι ρύποι είναι νωποί.
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Κωδ. αρ. 0890 25  |  500 ml
Κωδ. αρ. 0890 250 5  |  5 L

Κωδ. αρ. 5861 900 008  |  400 ml

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Αφρός καθαρισμού για γυαλί και λείες επιφάνειες

Μεγάλη σταθερότητα
Δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες

Εξαιρετική δράση καθαρισμού
•  Με το „σκάσιμο“ των φυσαλίδων 

αφρού μεταφέρονται απευθείας στους 
ρύπους τα δραστικά ενεργά συστατικά 
καθαρισμού.

•  Εξαιρετική ικανότητα αποκόλλησης της 
βρωμιάς.

20απλή αποδοτικότητα
• Εξοικονόμηση κόστους.
• Ελάχιστες απαιτήσεις εργασίας.

Προστατεύει το υλικό
Δεν προκαλεί φθορές στο χρώμα, τα 
λάστιχα και τα πλαστικά μέρη.

Τιμή pH: 9,5 - 10,5

Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα

Υποδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται επάνω σε θερμές 
επιφάνειες ή στον έντονο ήλιο. Ακατάλληλο 
για πολυανθρακικά γυαλιά!

Πεδίa χρήσης
Διαλύει υπολείμματα εντόμων, 
περιττώματα πουλιών, σκόνες, κατάλοιπα 
νικοτίνης, λιπαρές βρωμιές, υπολείμματα 
σιλικόνης και ελαστικών υλικών από τα 
τζάμια, τα κρύσταλλα, τους καθρέφτες και 
τις βαμμένες επιφάνειες.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από 
τη χρήση για τον σωστό αφρισμό του 
καθαριστικού.

Platinum line

Το καθαριστικό γυάλινων 
επιφανειών εξασφαλίζει γρήγορη 
λάμψη χωρίς ίχνη σε τζάμια και 
καθρέπτες. 
•  Αφαιρεί τελείως τις δαχτυλιές, τη σκόνη, 

τους ρύπους από τον δρόμο, τη νικοτίνη 
και τα υπολείμματα κεριού από το 
πλυντήριο αυτοκινήτων. 

•  Οικονομικό στη χρήση. 
•  Πολύ καλή συμβατότητα υλικών σε όλες 

τις επιφάνειες. 
•  Ουδέτερο pH.

Πεδία χρήσης
Ειδικό καθαριστικό για γρήγορο και 
αξιόπιστο καθαρισμό τζαμιών και 
καθρεπτών.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε το καθαριστικό γυάλινων 
επιφανειών και σκουπίστε το με ένα στεγνό 
πανί που δεν αφήνει χνούδι, αφού το 
αφήσετε για λίγο να δράσει. Να μη 
χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες 
ή κάτω από τον ήλιο! Μην αφήνετε το 
προϊόν να στεγνώσει. Για να αποφύγετε 
τις γρατσουνιές, ξεπλύνετε τη χοντρή 
βρωμιά του δρόμου προτού ξεκινήσετε 
το καθάρισμα. Ψεκάστε ομοιόμορφα το 
προϊόν χωρίς να το αραιώσετε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ  
Κατάλληλο για τον καθαρισμό παραθύρων, καθρεπτών, κρυστάλλων και 
υαλοπινάκων με το χέρι. 

Πυκνότητα (20°C) 0,991 g/cm³ 
Τιμή pH 7,7 

Golden line
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Φιλικό προς το περιβάλλον
Περιορισμός και πρόληψη των κινδύνων 
για τον άνθρωπο και το περιβάλλον χάρη 
στη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας 
και την αυξημένη δυνατότητα βιολογικής 
αποικοδόμησης.

Προστατεύει το υλικό
Χάρη στα φυσικά δραστικά συστατικά και το 
ουδέτερο pH.

Αποδοτικό
Απομακρύνει τελείως τα δακτυλικά 
αποτυπώματα, τη σκόνη, τους ρύπους από 
τον δρόμο, τα υπολείμματα νικοτίνης και το 
κερί από το πλυντήριο αυτοκινήτων.

Κατάλληλο για
Την εύκολη απομάκρυνση βρωμιάς και 
αλάτων από τις γυάλινες επιφάνειες οχη- 
μάτων, κτιρίων κ.ά.

Ιδιότητες
• Δεν αφήνει στίγματα.
•  Στεγνώνει γρήγορα χαρίζοντας τέλεια 

ορατότητα.
•  Απομακρύνει νεκρά κολλημένα έντομα, 

ακαθαρσίες πουλιών, επικαθίσεις νικοτίνης, 
υπολείμματα σιλικόνης και καουτσούκ.

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυαλί, 
καθρέφτη, βαμμένες επιφάνειες και 
πορσελάνη.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε το καθαριστικό τζαμιών ECO 
LINE, αφήστε το να δράσει για λίγο και 
σκουπίστε με ένα στεγνό πανί που δεν 
αφήνει ίχνη.

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για τον καθαρισμό τζαμιών, 
παραθύρων, καθρεπτών και κρυστάλλων 
με το χέρι.

Υποδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε θερμές 
επιφάνειες ή κάτω από τον ήλιο.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ECO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

Το καθαριστικό τζαμιών ECO LINE καθαρίζει με φυσικό τρόπο σε βάθος, χωρίς να 
αφήνει ίχνη. Η διάκριση με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα Ecolabel εγγυάται 
την κορυφαία ποιότητα του προϊόντος και τη φιλικότητά του προς το 
περιβάλλον.

Με προηγμένη σύνθεση για τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό κάθε 
γυάλινης επιφάνειας.

Κωδ. αρ. 0890 220 01 | 500 ml

Τεχνικά στοιχεία:
Τιμή pH 8,0
Μορφή υγρό
Χρώμα πράσινο
Οσμή χαρακτηριστική

Οδηγίες χρήσης
Χρησιμοποιώντας κατάλληλη φιάλη 
ψεκασμού (κωδ. αρ. 0891 ...), ψεκάστε 
ομοιόμορφα από κοντινή απόσταση. 
Αφήστε να δράσει για 10 δευτερόλεπτα. 
Για επίμονους λεκέδες αφήστε να δρά- 
σει, περισσότερο χρόνο. Σκουπίστε με 
ένα καθαρό και στεγνό χαρτί ή πανί. Δε 
χρειάζεται μεγάλη ποσότητα του προϊό- 
ντος. Δεν περιέχει σιλικόνη ή προσροφή- 
σιμες οργανικές αλογονούχες ενώσεις 
(ΑΟΧ).

Υποδείξεις
ΠΡΟΣΟΧΗ Εύφλεκτο! Μην το χρησι- 
μοποιείτε σε ζεστές επιφάνειες και στην 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Δεν είναι 
κατάλληλο για γυαλί από πολυανθρα- 
κικά (polycarbonate), όπως π.χ. γυαλιά 
ασφαλείας.

Κωδ. αρ. 0890 254 000 | 4 l

Κωδ. αρ. 0890 254 200 | 20 l
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Οδηγίες χρήσης
Προκαθαρισμός
Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια με το ενεργό 
καθαριστικό υαλοπινάκων χωρίς να αφήσετε 
υπολείμματα. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
στεγνές και καθαρές από λιπαρές ουσίες και 
σιλικόνη. Για την αύξηση της διάρκειας δράσης 
συστήνουμε το βασικό καθαριστικό S.

Σφράγιση
•  Η θερμοκρασία επεξεργασίας θα πρέπει 

να κυμαίνεται από  +10°C έως +40°C με 
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 60 %.

•  Ψεκάστε το υλικό σφράγισης τζαμιών επάνω 
στη γυάλινη επιφάνεια και τρίψτε με ένα 
καθαρό, στεγνό πανί, χωρίς μικροΐνες.

•  Μετά την πρώτη εφαρμογή, χρησιμοποιήστε 
το υπόλοιπο περιεχόμενο της φιάλης εντός 
24 ωρών και έπειτα απορρίψτε την.

Υποδείξεις
Το σφραγισμένο τζάμι γίνεται αμέσως ενεργό. 
Ο καθαρισμός του οχήματος ή το πλύσιμο στο 
πλυντήριο μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε μία 
ώρα. Κατά τη διαδικασία σφράγισης προτείνεται 
η χρήση γαντιών. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες 
μπορεί να δημιουργηθεί ένα φιλμ σταγόνων 
στο τζάμι, το οποίο μοιάζει με θάμπωμα 
στην εξωτερική πλευρά. Αυτό το φιλμ μπορεί 
να απομακρυνθεί με την ενεργοποίηση του 
ζεστού αέρα προς το παρμπρίζ. Προτείνεται η 
αντικατάσταση των υαλοκαθαριστήρων μετά τη 
σφράγιση. Να μη χρησιμοποιείται σε πλαστικά, 
μεταλλικά και βαμμένα μέρη. Το καθαριστικό 
και τα υπολείμματα του υλικού σφράγισης 
τζαμιών θα πρέπει να αφαιρεθούν τελείως από 
το αμάξωμα. Να μη χρησιμοποιείται επάνω σε 
θερμές επιφάνειες. Να φυλάσσεται σε στεγνό 
μέρος που προστατεύεται από τον παγετό. Μη 
χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, ισχυρά όξινα ή 
ισχυρά αλκαλικά καθαριστικά τζαμιών.
Προσοχή: Ακατάλληλο για πολυανθρακικό 
γυαλί!

ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ EASY CLEAN

Απωθητικό βροχής υλικό σφράγισης υαλοπινάκων για μεγαλύτερη οδική 
ασφάλεια χάρη στη βελτιωμένη ορατότητα και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των 
υαλοκαθαριστήρων.

Καθαρισμός χωρίς νερό για αστραφτερά αποτελέσματα. Καθαρίζει επιφάνειες χωρίς 
να αφήνει υπολείμματα, για ελαφριά έως μέτρια ρύπανση, χωρίς πρόσθετο νερό. 
Για όλες τις γυάλινες, χρωμιωμένες, πλαστικές και βαμμένες επιφάνειες, ειδικά για 
μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Κωδ. αρ. 0893 012 414 | 20 ml

Κωδ. αρ. 5861 900 006 | 400 ml

Η βροχή και το νερό γίνονται σταγόνες 
που γλιστράνε από το τζάμι, όταν το 
όχημα κινείται με ταχύτητα περ. 70-80 
χλμ./ώρα
•  Βελτιωμένη ορατότητα στη βροχή και στο 

σκοτάδι.
•  Μεγαλύτερη ασφάλεια στην οδήγηση.
•  Χωρίς επικίνδυνες αντανακλάσεις κατά τη 

νυκτερινή οδήγηση.
•  Λιγότερη χρήση των υαλοκαθαριστήρων.

Οι βρωμιές, τα έντομα και ο πάγος 
αφαιρούνται τώρα ευκολότερα

Εξαιρετικά λεπτή και σκληρή σαν το 
γυαλί επίστρωση

•  Διαρκεί για πολλούς μήνες ή για 5.000 χλμ. 
έως 10.000 χλμ., ανάλογα με τη χρήση.

•  Με τον κατάλληλο προκαθαρισμό μπορεί 
να επιτευχθεί μία διάρκεια δράσης έως και 
20.000 χλμ.

Κατάλληλο για όλες τις ανεπεξέργαστες 
γυάλινες επιφάνειες οχημάτων όλων 
των τύπων

Απλή και γρήγορη χρήση
• Απλοποίηση του προκαθαρισμού.
• Εύκολο γυάλισμα.
Δεν περιέχει σιλικόνη  και 
προσροφήσιμες  οργανικές 
αλογονούχες ενώσεις (AOX)

Το καθαριστικό στεγνού καθαρισμού 
εξασφαλίζει γρήγορη λάμψη χωρίς 
ίχνη
• Οικονομικό στη χρήση. 
• Χωρίς σιλικόνη. 
•  Αφαιρεί τελείως τις δαχτυλιές, τη σκόνη, 

τη γύρη και τους ελαφρούς ρύπους του 
δρόμου. 

•  Καλή συμβατότητα υλικών σε όλες τις 
επιφάνειες. 

Πεδία χρήσης
Ειδικό καθαριστικό για γρήγορη και αξιόπιστη 
περιποίηση των γυάλινων, χρωμιωμένων και 
βαμμένων επιφανειών. 

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε το καθαριστικό στεγνού καθαρισμού 
αναραίωτο και σκουπίστε το με ένα καθαρό, 
στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι, πιέζοντας 
ελαφρά. Μην τρίβετε. 
Να μη χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες 
ή κάτω από τον ήλιο! Μην αφήνετε το 
προϊόν να στεγνώσει. Για να αποφύγετε τις 
γρατσουνιές, ξεπλύνετε τη χοντρή βρωμιά του 
δρόμου προτού ξεκινήσετε το καθάρισμα. 
Πραγματοποιήσετε εκ των προτέρων μια δοκιμή 
σε κρυφό σημείο. 
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Η λύση στο πρόβλημα εκτεταμένων 
γκράφιτι σε μεγάλες επιφάνειες, ειδι-
κότερα σε βαμμένες επιφάνειες.

Εξαιρετικά δραστικές καθαριστικές 
ιδιότητες
• Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα γκράφιτι από 

χρώμα και μαρκαδόρο.
• Η επιφάνεια δεν χρειάζεται καινούργιο 

βάψιμο. 

Με ειδικά διαλυτικά για το χρώμα
• Διαλύει εύκολα και από μέσα επίμονες στρώ-

σεις χρώματος γκράφιτι χωρίς να καταστρέ-
φεται η αρχική επιφάνεια.

Πεδία χρήσης
Λεωφορεία, τρένα, κατασκευαστικός εξοπλι-
σμός, τηλεφωνικοί θάλαμοι, βιτρίνες, πινακί-
δες, αυτόματα μηχανήματα αναψυκτικών, καφέ, 
τσιγάρων, κ.λπ.), γρίλιες, περσίδες, κουρτίνες, 
καλύμματα, κ.ά. Δεν κάνει για προσόψεις κτιρί-
ων (επιφάνειες από σκυρόδεμα ή πέτρα)!

GRAFFITI-ΕΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΗΣΗ

Κωδ. αρ. 0893 135  | 500 ml

Αφαιρετικό γκράφιτι για λείες, μη απορροφητικές εξωτερικές επιφάνειες σε 
υπαίθριους χώρους.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια με το Graffiti-EX ομοιόμορφα και περιμένετε να δράσει. Μετά 
καθαρίστε τη διαλυμένη μπογιά με βρεγμένο σφουγγάρι ή ύφασμα, πάντα σκουπίζοντας 
προς μία κατεύθυνση. Ο χρόνος δράσης του προϊόντος εξαρτάται από το είδος του γκράφι-
τι (επιφάνεια, χρώμα, πολλαπλές στρώσεις, ηλικία, κ.λπ.). Σε πολύ επίμονες περιπτώσεις επα-
ναλάβετε την εφαρμογή και, εάν χρειάζεται, περιμένετε περισσότερο. Κατά τον καθαρισμό, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανικό βοήθημα βούρτσες και σκληρά σφουγγάρια για 
έντομα. Μετά τη χρήση, ξεπλένετε πολύ καλά με νερό τις επιφάνειες.

Κωδ. αρ. 0893 140  | 500 ml 
Κωδ. αρ. 0893 140 05  | 5 l

NSF =Διεθνής αναγνωρισμένος οργανισμός 
για την εποπτεία και καταγραφή των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανία τροφίμων.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Εύκολη απομάκρυνση υπολειμμάτων 
κόλλας, ετικετών και κολλητικών ταινιών.

• Καθαρισμός σκληρών ρύπων όπως κερί, 
γόμα, υπολείμματα σιλικόνης, ανεξίτηλο 
μαρκαδόρο, λάδια και γράσο.

Προστατεύει το υλικό
• Δεν καταστρέφει τις ευαίσθητες επιφάνειες 

όπως αλουμίνιο, ορείχαλκο και ανοξείδωτα 
μέταλλα.

Φιλικό προς το χρήστη
• Χωρίς δυσάρεστες οσμές για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον.
• Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός.

Πεδία χρήσης
Καθαρίζει τα υπολείμματα κόλλας από 
εξαρτήματα μηχανημάτων, πλαστικά μέρη και 
μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο και για την 
αφαίρεση των προστατευτικών υλικών 
αδιαβροχοποίησης, π.χ. από δισκόφρενα.

Υποδείξεις
Πριν από τη χρήση σε ελαστικά και πλαστικά 
μέρη, ελέγξτε τη συμβατότητα του καθαριστικού 
σε ένα μη ορατό σημείο.
Μπορεί να καταστρέψει το χρώμα.

Πιστοποιητικό απόδοσης
Πιστοποίηση NSF, κατηγορία K3, αρ. εγγρ. 
149620, 149621.

Καθαρίζει τα υπολείμματα κόλλας από εξαρτήματα μηχανημάτων, πλαστικά μέρη 
και μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο και για την αφαίρεση των προστατευτικών 
υλικών αδιαβροχοποίησης, π.χ. από δισκόφρενα.



27

Κωδ. αρ. 0893 474  | 500 ml
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Εξαιρετική καθαριστική δράση χάρη 
στο νέο συνδυασμό δραστικών 
συστατικών
•  Διαλύει τα λίπη, τη ρητίνη και άλλους 

ρύπους αξιόπιστα και σε βάθος.
• Οικονομικό στη χρήση.
• Εξοικονομεί χρόνο.

Πολλαπλής χρήσης
•  Ένα προϊόν για διάφορες χρήσεις.
•  Εξοικονομεί χώρο και μειώνει το κόστος στο 

συνεργείο.

Προστατεύει το υλικό
•  Δεν προκαλεί ζημιές στη βαφή, το χρώμιο, 

τα πλαστικά, τα λάστιχα και τις μεταλλικές 
επιφάνειες.

Δεν περιέχει σιλικόνη και αλογόνα

Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα και 
οργανικούς διαλύτες
•  Μειώνεται ο κίνδυνος στην καθημερινή 

χρήση.
•  Περιορίζει την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος.
•  Συμμορφώνεται με τους τοπικούς 

κανονισμούς υδάτων αποχέτευσης.
•  Δεν απαιτεί χαρακτηρισμό σύμφωνα με τον 

κανονισμό επικίνδυνων υλικών.
• Φιλικό στη χρήση.

Βιολογικά αποικοδομήσιμο  
OECD 302 B

Τιμή pH: 8,3

Χρώμα: πράσινο neon

Ιδιότητες
Βιολογικά αποικοδομήσιμο απορρυπαντικό, άμεσου 
διαχωρισμού με εξαιρετική καθαριστική δράση. Αφαιρεί 
εύκολα τη σκληρή βρωμιά όπως λάδια, γράσο, ρητίνες 
δέντρων κ. α. Πολύ καλή συμβατότητα υλικών.

Πεδία χρήσης
Χρησιμεύει στον καθαρισμό μεταλλικό επιφανειών, 
εξαρτημάτων μηχανημάτων και συγκροτημάτων, κινητήρων, 
μηχανοστασίων, οχημάτων, οροφών Cabrio και εγκαταστάσεων 
συνεργείων.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε αδιάλυτο, αφήστε το να δράσει για λίγο και με μία 
βούρτσα αφαιρέστε τη βρωμιά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με 
νερό. Εάν χρειαστεί, επαναλάβετε τη διαδικασία. Σε κανονική 
βρωμιά έως 1 : 10 με το μηχάνημα υψηλής πίεσης.

Υποδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται στον έντονο ήλιο ή επάνω σε θερμές 
επιφάνειες. Ακατάλληλο για πολυανθρακικά γυαλιά. Μην 
αφήνετε το απορρυπαντικό να στεγνώσει. Προστατέψτε από 
τον παγετό.

Τα μόρια του απορρυπαντικού 
(τασιενεργά) επικάθονται στην 
επιφάνεια των σωματιδίων ρύπων.

Διάσπαση των σωματιδίων ρύπων 
σε μικρότερα τμήματα, έτσι η βρωμιά 
αποκολλάται πιο εύκολα.

Η βρωμιά αποκολλάται από την 
επιφάνεια. Η εκ νέου συσσώρευση των 
αποκολλημένων σωματιδίων ρύπων 
αποτρέπεται χάρη στη μοριακή δομή 
του υλικού.

 Τρόπος δράσης του Liquid Green:

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΥΓΡΟ LIQUID GREEN
Ισχυρό καθαριστικό παντός χρήσης με μεγάλη διαλυτική δράση κατά των λιπών 
και των ρητινών.

1

2

3
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Platinum line

Platinum line

Προτεινόμενη δοσολογία
Προτεινόμενη αναλογία μίξης 1:30 έως 1:10
(δηλαδή σε ψεκαστήρα 50 l συνίσταται προσθήκη προϊόντος 1,6 έως 5 λίτρα και το υπόλοιπο 
νερό, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης).
Προοχή: Μην αφήνετε το υγρό να στεγνώσει και μην εφαρμόζετε σε γυάλινες επιφάνειες (τζάμια).

Κωδ. αρ. 0893 037 020  | 20 l

Κωδ. αρ. 0893 038 020  | 30 l

Αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης, για τον καθαρισμό μουσαμάδων  
και αμαξωμάτων σε φορτηγά, λεωφορεία και μηχανήματα εργοταξίου.

Συμπύκνωμα σε βάση οξέων. Για τον καθαρισμό της σκληρής βρωμιάς σε 
επαγγελματικά οχήματα.

Προτεινόμενη δοσολογία
Χρήση με ψεκαστήρα 
Προσθέστε το προϊόν με προτεινόμενη αναλογία μίξης 1:25 έως 1:5, σε ζεστό νερό  
(δηλαδή σε ψεκαστήρα 50 l συνίσταται προσθήκη προϊόντος 2 έως 10 λίτρα και το υπόλοιπο 
νερό, ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης).

Χρήση με μηχάνημα υψηλής πίεσης 
Η συγκέντρωση χρήσης ανέρχεται σε περίπου 5%.

•  Περιέχει δραστικά τασιενεργά. 
Απομακρύνει τη σκληρή βρωμιά όπως λάδια, 
γράσα, ακαθαρσίες του δρόμου, πίσσα και 
γόμα ελαστικών.

•  Μεγάλη δύναμη καθαρισμού και γρήγορος 
καθαρισμός χάρη στην αλκαλική σύνθεση.

•  Δεν καταστρέφεται η βαφή, τα πλαστικά και 
μεταλλικά μέρη.

•  Ελεύθερο από προσροφήσιμες οργανικές 
αλογονούχες ενώσεις (AOX) και σιλικόνη.

• Τιμή pH: 13,2.

• Βιολογικά διασπώμενο.
•  Φιλικό στην απόρριψη, δηλαδή δεν 

περιορίζει τη λειτουργία του διαχωριστή 
ελαφρών υγρών κατά DIN 1999.

Πεδία χρήσης
Φορτηγά, λεωφορεία, μουσαμάδες, 
μηχανήματα εργοταξίου.

•  Για την αφαίρεση της σκληρής βρωμιάς σε 
επαγγελματικά οχήματα π.χ. λάδια, λίπη, 
υπολείμματα οξειδώσεων, κατάλοιπα 
τσιμέντου και ασβέστη κ.λπ. και 
χαμηλή κατανάλωση ανάλογα με τον βαθμό 
ρύπανσης.

•  Γρήγορος διαχωρισμός σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας 
B 5105, δεν περιέχει AOX.

•  Μεγάλη καθαριστική δράση με μικρό χρόνο 
επίδρασης (το πολύ 5 λεπτά).

•  Δεν αφήνει ίχνη μετά το πλύσιμο.
• Τιμή pH: 1,5.

Πεδία χρήσης
Χωματουργικά μηχανήματα, μπετονιέρες, 
οχήματα μεταφοράς δομικών υλικών, 
βυτιοφόρα, πολύ λερωμένα πλαστικά 
μέρη, μεταλλικά μέρη (π.χ. λάδια και λίπη) 
ανοξείδοτες δεξαμενές.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΙΣΧΥΡO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Κωδ. αρ. 0893 118 2  | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 118 3  | 20 l

Προτεινόμενη δοσολογία
Σε πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Δοσολογία 3 - 5 %.

Σε μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων.
Δοσολογία 3 - 10 %.

Καθάρισμα με το χέρι.
Δοσολογία 3 - 10 %.

Ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης.

BMF ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο, για το 
συνεργείο, το μηχάνημα και το αυτοκίνητο.
• Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, διαλύτες και καυστικές ουσίες.
•  Βιολογικά αποικοδομήσιμο σε μεγάλο βαθμό.
•  Για μηχανική και χειροκίνητη χρήση, καθώς και για χρήση σε 

μηχανήματα υψηλής πίεσης.
•  Διαλύει τους λιπαρούς ρύπους ενώ ταυτόχρονα δρα απαλά και 

προστατεύει το υλικό.
•  Δεν προκαλεί φθορές στο χρώμα, σε λάστιχα ή σε πλαστικά.
•  Διαχωρίζεται εύκολα στα ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με το 

οικολογικό πρότυπο „Ö-Norm Test B 5105“.
• Τιμή pH: 9,4.
• Δεν περιέχει σιλικόνη.

Κατάλληλο για το εξωτερικό και το 
εσωτερικό μέρος του αυτοκινήτου.

Δείτε video εφαρμογής 
στο κανάλι μας Wurth Hellas στο 
www.youtube.com

Platinum line
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• Δρα άμεσα.

•  Αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας.

• Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Ιδανικό για τον καθαρισμό κάθε είδους πλενόμενης επιφάνειας στο σπίτι και 
 στο γραφείο, όπως επιφάνειες εργασίας, τραπέζια, καρέκλες, υπολογιστές και 
εξαρτήματά τους, τηλέφωνα, χειρολαβές, είδη υγιεινής, δάπεδα, κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Aπλώστε το προϊόν πάνω σε ένα καθαρό πανί και εφαρμόστε στις επιφάνειες 
προς καθαρισμό. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Για τον καθαρισμό ηλεκτρικών 
συσκευών: βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και ότι το φις τροφοδοσίας 
είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα, στη συνέχεια βρέξτε ένα καθαρό πανί με 
λίγες σταγόνες προϊόντος και καθαρίστε. Αν η επιφάνεια έχει μακροσκοπικά 
υπολείμματα, πρέπει να τα αφαιρέσετε πριν τον καθαρισμό. Σε περίπτωση πολύ 
βρώμικων επιφανειών, περιμένετε 10 λεπτά από την εφαρμογή του προϊόντος, 
στη συνέχεια καθαρίστε τη βρωμιά από την επιφάνεια με ένα πανί.

Δεν περιέχει πτητικές οργανικές 
ενώσεις
Ανταποκρίνεται στις διατάξεις του 
κανονισμού διαλυτικών ουσιών κατά 
31 BlmSchV (Κανονισμός προστασίας 
εκπομπής ρύπων).

Πολύ καλή καθαριστική δράση
Τα λάδια, το γράσο και οι άλλοι 
ρύποι αφαιρούνται γρήγορα από τα 
φρένα, τα εξαρτήματα και τα μέρη των 
εργαλείων και των κινητήρων.

Καλή συμβατότητα υλικών

Διαχωρίζεται εύκολα στα 
ακάθαρτα ύδατα σύμφωνα με
το οικολογικό πρότυπο 
"Ö-Norm Test B 5105" 

Βιολογικά διασπώμενο σε 
ποσοστό > 95%

Τιμή pH 9,5

Δεν περιέχει ΑΟΧ
Δεν περιέχει προσροφήσιμες οργανικές 
αλογονούχες ενώσεις

Δεν περιέχει VOC
Δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις

Υδαρές υλικό ψυχρού 
καθαρισμού που προστατεύει 
τα υλικά, σε βάση εστέρων 
λιπαρών οξέων με πολύ καλή 
δράση καθαρισμού των λαδιών 
και των γράσων και προσωρινή 
αντιδιαβρωτική προστασία

Πιστοποιητικό απόδοσης
Καταχώρηση NSF Α1 (αρ.: 150221), 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές Α1.

Πεδίa χρήσης
Για πρώτη πλήρωση (4x25 l). Για την 
αντικατάσταση και για την προσαρμογή 
της στάθμης πλήρωσης της συσκευής 
καθαρισμού εξαρτημάτων Würth PARTS 
CLEANER, κωδ. αρ. 0995 000 000. 
Ετοιμόχρηστο καθαριστικό εξαρτη- 
μάτων, για σκούπισμα ή ψεκασμό με
τη φιάλη ψεκασμού με αντλία κωδ. αρ. 
0891 503 001.

Υποδείξεις
Ετοιμόχρηστο διάλυμα. Να μην 
αποθηκεύεται κάτω από 5°C!

Οδηγίες χρήσης
Προστίθεται αναραίωτο στη συσκευή 
καθαρισμού εξαρτημάτων PARTS 
CLEANER. Προσέξτε τη στάθμη πλή- 
ρωσης!
Μπορεί να προστεθεί στη φιάλη ψεκα- 
σμού με αντλία και ως συμπύκνωμα. 
Ψεκάστε καλά με το προϊόν τα εξαρτή- 
ματα που πρόκειται να καθαριστούν και 
αφήστε το να δράσει ανάλογα με τον 
βαθμό ρύπανσης. Στη συνέχεια σκου- 
πίστε ή ξεπλύντε με φρέσκο προϊόν. Εάν 
χρειαστεί, υποστηρίξτε τη διαδικασία 
καθαρισμού με βούρτσα ή σφουγγάρι.
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Καθαριστικό ευρέως φάσματος έτοιμο προς χρήση.

Υγρό καθαρισμού χωρίς VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις),
για τη συσκευή καθαρισμού εξαρτημάτων PARTS CLEANER και τη 
φιάλη ψεκασμού με αντλία.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΥΓΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδ. αρ. 5997 637 706  | 1 l
Κωδ. αρ. 5997 637 707  | 5 l

Κωδ. αρ. 0995 000 001  | 25 l

Συσκ. 1

Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο

Δεν περιέχει 
προσροφήσιμες 
οργανικές 
αλογονούχες 
ενώσεις

Ναι 

Οσμή/άρωμα Χαρακτηριστική 
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• Ισχυρή διαλυτική δράση

• Αφαιρεί τη σκληρή βρωμιά.

• Γαλακτοματοποιητική δράση

• Εύκολο ξέπλυμα.

Πεδία χρήσης
Αφαιρεί εύκολα από τη βαφή και τα χρώμια τους λεκέδες πίσσας, λαδιού, στεγανοποιητικού 
κοιλοτήτων αμαξώματος και υποδαπέδιας πίσσας.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε απευθείας ή απλώστε επάνω στην επιφάνεια προς εφαρμογή με ένα εμποτισμένο πανί, 
αφήστε το καθαριστικό να δράσει για λίγο και σκουπίστε με ένα πανί ή ένα μαλακό σφουγγάρι.

Καθαριστικό ευρέως φάσματος έτοιμο προς χρήση.

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΣΑΣ

Κωδ. αρ. 0890 26  | 300 ml

Κωδ. αρ. 0890 130  | 5 l

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚO ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε την επιφάνεια την οποία θέλετε να 
ξεσκουριάσετε. Περιμένετε 3 λεπτά για να ποτί-
σει το προϊόν και μετά ξεπλύνετε καλά με άφθο-
νο νερό. Ενδεχομένως να χρειαστεί να επανα-
λάβετε τη διαδικασία. Το προϊόν αδρανοποιεί-
ται με ασβεστόνερο και είναι βιολογικά δια-
σπώμενο.

Υποδείξεις
Τα σημεία τα οποία θα κατεργαστείτε πρέπει να 
ασταρωθούν ή να περαστούν με σπρέι αντισκω-
ριακής προστασίας (κωδ. αρ. 0893 15) για να 
μην σκουριάσουν πάλι. Υλικά όπως πλαστικό 
και καουτσούκ να ελέγχονται προηγουμένως για 
τη συμβατότητά τους με το προϊόν. Δεν πρέπει 
να το χρησιμοποιείτε στον ήλιο. Αποφύγετε επί-
σης την έκθεση σε θερμότητα.

• Αφαιρεί τη σκουριά εύκολα από αμαξώματα, λαμαρίνες, σιδερένια, χαλύβδινα και χυτά μέρη.
• Τιμή pH (10%): 1,3.
• Δεν περιέχει προσροφήσιμες οργανικές αλογονούχες ενώσεις (ΑΟΧ).
• Δεν περιέχει σιλικόνη.
• Διαφανές.

Περιέχει δραστικά οξέα, εμποτιστικά και τενσίδια.
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Πρωτοποριακή σύνθεση σκόνης από 
οξείδια αλουμινίου 
•  Μέγιστη αποτελεσματικότητα χάρη 

στη μοναδική απόδοση κοπής, καθώς 
και εξαιρετικά χαρακτηριστικά υψηλής 
στιλπνότητας.

•  Μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα οι 
αυλακώσεις από γυαλόχαρτο κόκκωσης 
P1200–1500.

Παχύρρευστη σύνθεση
• Η αλοιφή δεν εκτινάσσεται παντού.
• Οικονομικό στη χρήση.
• Ελάχιστη δημιουργίας σκόνης.
•  Δεν απαιτείται κουραστικός καθαρισμός 

γειτονικών περιοχών. 

Μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι ή με 
μηχάνημα

Για συμβατικές και αντιχαρακτικές 
βαφές

Κατάλληλο για χρήση σε παλιά 
παλαιές/χρησιμοποιημένες και νέες 
βαφές

Δεν περιέχει σιλικόνη

Υποδείξεις
Προτείνουμε τη χρήση του στιλβωτικού υλικού 
με τον πράσινο σπόγγο γυαλίσματος.

Ο δίσκος δεν κόβεται και δεν 
ξεφτίζει περιμετρικά και στις οπές 
απορρόφησης 
Χάρη στην πλαστική μεμβράνη με 
υψηλή αντοχή στη ρήξη.

Μικρός χρόνος λείανσης και 
αποδοτική εργασία με πολύ καλό 
αποτέλεσμα.
•  21 οπές για αποτελεσματική 

απορρόφηση της σκόνης από όλη την 
επιφάνεια.

•  Κατάλληλος για όλους τους δίσκους 
στερέωσης που διατίθενται στο εμπόριο.

Πολύ καλή μεταφορά υλικού και 
μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χάρη στην ευρεία διασπορά και τη 
στεατική επίστρωση.

Πεδία χρήσης
Αλοιφή λείανσης υψηλής απόδοσης για τη 
γρήγορη αποκατάσταση των επιφανειακών 
φθορών σε φρέσκες επιδιορθωτικές βαφές 
και στεγνές βαφές τελικής επίστρωσης, 
καθώς και για το στίλβωμα επίμονων 
ιχνών φθοράς σε χρησιμοποιημένες 
επιφάνειες βαφής. Κατεργασία βαφών: 
εγκλωβισμένη σκόνη, αυλακώσεις από τη 
λείανση, φαινόμενο φλούδας πορτοκαλιού, 
ελαττώματα χρώματος.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη 
χρήση. Απλώστε το στιλβωτικό υλικό 
ομοιόμορφα στον σπόγγο γυαλίσματος 
και βάλτε μία μικρή ποσότητα στην 
επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλίσματος 
επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε 
και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. 
Ασκήστε στην επιφάνεια μια ελαφριά πίεση 
στις 1500-2000 σ.α.λ. και επεξεργαστείτε 
μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα 
θαμπά σημεία της βαφής. Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα του στιλβωτικού υλικού με ένα 
πανί από μικροΐνες. Αφαιρέστε οποιαδήποτε 
εναπομένουσα θαμπάδα ή ολόγραμμα 
(αράχνη) με την P30 αλοιφή υψηλής 
στιλπνότητας plus για ολογράμματα.

•  1500-2000 σ.α.λ. περιστροφικά 
•  2000-10000 σ.α.λ. έκκεντρα 

Αλοιφή εξαιρετικά χονδρής κοπής για την αφαίρεση βαθιών 
γρατζουνιών σε νέες και παλαιές βαφές.

Για τη λείανση υλικών πλήρωσης, παλιών χρωμάτων, βερνικιών κάλυψης 
HS, βερνικιών σε υδάτινη βάση, εργοστασιακών ασταριών σε νέα 
εξαρτήματα, πλαστικών μερών και συνθετικών υλικών ινών (π.χ. GFRP).

P05 ΑΛΟΙΦΗ EXTRA ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ BLUE ICE 21 ΟΠΩΝ ∅150MM

Χρώμα Λευκό

Κωδ. αρ. 0893 150 006  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 150 005  | 1 kg

Κόκκωση Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
40 0574 353 004 50
60 0574 353 006

100

80 0574 353 008
100 0574 353 010
120 0574 353 012
150 0574 353 015
180 0574 353 018
220 0574 353 022
240 0574 353 024
320 0574 353 032
360 0574 353 036
400 0574 353 040
500 0574 353 050
600 0574 353 060
800 0574 353 080
1000 0574 353 100
1200 0574 353 120
1500 0574 353 150
2000 0574 353 200

• Σχήμα: στρογγυλό.
• Διάμετρος: 150 mm.
• Σχέδιο οπών: 21 οπές.
•  Σύστημα συγκράτησης 

με αυτοπρόσφηση.
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Πρωτοποριακή σύνθεση σκόνης από 
οξείδιο αλουμινίου
•  Πολύ καλή ικανότητα απομάκρυνσης υλικού 

και ασυναγώνιστος βαθμός στίλβωσης.
•  Οι γρατζουνιές από δίσκους λείανσης 

με κόκκωση από P1500 μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα.

Στερεή σύνθεση
•  Το στιλβωτικό δεν πιτσιλάει.
•  Οικονομικό στη χρήση.
•  Ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
•  Δεν απαιτείται ο χρονοβόρος καθαρισμός 

των γειτονικών σημείων.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής 
χρήσης

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς 
τύπους βαφών

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες 
και νέες βαμμένες επιφάνειες
Δεν περιέχει σιλικόνη

Ειδική σύνθεση σκόνης από οξείδιο 
του αλουμινίου
•  Μεσαίου βαθμού απομάκρυνση υλικού και 

πολύ μεγάλος βαθμός στίλβωσης.
•  Οι γρατζουνιές από δίσκους λείανσης 

με κόκκωση από P2000 μπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα.

Στερεή σύνθεση
• Το στιλβωτικό δεν πιτσιλάει.
• Οικονομικό στη χρήση.
• Ελάχιστη δημιουργία σκόνης.
•  Δεν απαιτείται ο χρονοβόρος καθαρισμός  

των γειτονικών σημείων.

Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής 
χρήσης

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς 
τύπους βαφών

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες 
και νέες βαμμένες επιφάνειες
Δεν περιέχει σιλικόνη

Προτεινόμενος σπόγγος
Πράσινος σπόγγος γυαλίσματος ή μαλλί 
προβάτου.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου 
σπόγγου γυαλίσματος ομοιόμορφα με την 
αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα στην 
επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλίσματος 
επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε 
και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. 
Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκριμένη 
πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές 
ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από 
μικροΐνες. Αφαιρέστε τα τελευταία ίχνη με την 
αλοιφή υψηλής στιλπνότητας Plus P30 για 
ολογράμματα.

Προτεινόμενος σπόγγος
Μπλε σπόγγος γυαλίσματος ή μαλλί 
προβάτου.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου 
σπόγγου γυαλίσματος ομοιόμορφα με την 
αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα 
στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλίσματος 
επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε 
και θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία. 
Ασκήστε στην επιφάνεια μία συγκεκριμένη 
πίεση, μέχρι να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές 
ή τα θολά σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα της αλοιφής με ένα πανί από 
μικροΐνες. Αφαιρέστε τα τελευταία ίχνη με την 
αλοιφή υψηλής στιλπνότητας Plus P30 για 
ολογράμματα.

Αλοιφή υψηλής στιλπνότητας και χονδρής κοπής για την ταχεία 
αφαίρεση των ελαττωμάτων σε φρέσκες ή σκληρυμένες βαφές επισκευής.

Αλοιφή υψηλής στιλπνότητας και μεσαίας κοπής για την αποτελεσματική 
προετοιμασία της βαφής.

ΧΑΡΤΙΑ ΞΗΡΗΣ ΤΡΙΒΗΣ BLUE ICE 21 ΟΠΩΝ ∅150MM

Κωδ. αρ. 0893 150 012  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 150 010  | 1 kg

Κωδ. αρ. 0893 150 022  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 150 020  | 1 kg

Ρ10 ΑΛΟΙΦΗ ΧΟΝΔΡΗΣ ΚΟΠΗΣ PLUS

Ρ20 ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΣΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ & 
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ
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Μοναδική σύνθεση σκόνης από 
οξείδιο αλουμινίου
•  Απομάκρυνση υλικού και μοναδικός βαθμός 

στιλπνότητας.
•  Οι αυλακώσεις από δίσκους με κόκκωση 

από P3000 μπορούν να αφαιρεθούν 
εύκολα.

Στερεή σύνθεση
• Το στιλβωτικό δεν "τρέχει".
• Οικονομικό στη χρήση.
• Δε δημιουργείται σχεδόν καθόλου σκόνη.
 
Δυνατότητα χειροκίνητης ή μηχανικής 
χρήσης

Για συμβατικούς και αντιχαρακτικούς 
τύπους βαφών

Δυνατότητα χρήσης σε μεταχειρισμένες 
και νέες βαμμένες επιφάνειες
Δεν περιέχει σιλικόνη

•  Η υψηλής απόδοσης αλοιφή λείανσης για 
τη γρήγορη και ξεκούραστη απομάκρυνση 
ελαττωμάτων.

•  Χάρη στην πρωτοποριακή σύνθεση σκόνης 
από οξείδια αλουμινίου τα ελαττωματικά 
σημεία μπορούν να απομακρυνθούν 
αποτελεσματικά από αντιχαρακτικές και κοινές 
βαφές και να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθμός 
στιλπνότητας.

•  Το σφραγιστικό υλικό βαφής με κερί 
καρναούμπα εξασφαλίζει προστασία μακράς 
διαρκείας.

Πεδίa χρήσης
Επαναστατικό στιλβωτικό 3 σε 1 για την 
αποτελεσματική αποκατάσταση γρατσουνιών, 
ιχνών φθοράς και ολογραμμάτων (αραχνών) 
στη βαφή, σε ένα μόνο βήμα. Για τη γρήγορη 
αποκατάσταση των ελαττωματικών σημείων σε 
φρέσκες επιδιορθωτικές βαφές και στεγνές 
βαφές τελικής επίστρωσης, καθώς και για το 
στίλβωμα ιχνών φθοράς σε χρησιμοποιημένες 

Προτεινόμενος σπόγγος
«Πορτοκαλί» στιλβωτικός δίσκος ή δίσκος 
από «μαλλί προβάτου».

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. 
Καλύψτε την επιφάνεια του επιλεγμένου 
στιλβωτικού δίσκου ομοιόμορφα με την 
αλοιφή και απλώστε μία μικρή ποσότητα 
στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
Τοποθετήστε τον δίσκο στιλβώματος επάνω 
στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε 
το μηχάνημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην 
επιφάνεια μία συγκεκριμένη πίεση, μέχρι 
να αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θολά 
σημεία βαφής. Αφαιρέστε τα υπολείμματα 
του στιλβωτικού υλικού με ένα πανί από 
μικροΐνες.

Αλοιφή φινιρίσματος υψηλής στιλπνότητας για τη μόνιμη αντιμετώπιση 
σκιών και ολογραμμάτων σε σκουρόχρωμες βαφές αυτοκινήτων.

Κωδ. αρ. 0893 150 032  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 150 030  | 1 kg

Κωδ. αρ. 0893 150 062  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 150 060  | 1 kg

Ρ30 ΑΛΟΙΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑΣ PLUS KATA 
ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

P - 3 ΣΕ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ - 
ΓΥΑΛΙΣΜΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ, ΚΕΡΩΜΑ
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Απομάκρυνση ιχνών λείανσης, αξιόπιστη αφαίρεση ολογραμμάτων και 
σημαδιών και μακράς διαρκείας προστασία της γυαλισμένης επιφάνειας 
με τη χρήση ενός μόνο προϊόντος.

επιφάνειες βαφής.
  
Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη 
χρήση. Απλώστε το στιλβωτικό υλικό 
ομοιόμορφα στον σπόγγο γυαλίσματος και 
βάλτε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια 
που θέλετε να επεξεργαστείτε. Τοποθετήστε 
τον σπόγγο γυαλίσματος επάνω στο 
σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε 
το μηχάνημα σε λειτουργία. Ασκήστε στην 
επιφάνεια μια ελαφριά πίεση στις 1500-
2000 σ.α.λ. και επεξεργαστείτε μέχρι να 
αφαιρεθούν οι γρατσουνιές ή τα θαμπά 
σημεία της βαφής. Εργάζεστε σταδιακά! 
Αφαιρέστε τα υπολείμματα του στιλβωτικού 
υλικού με ένα πανί από μικροΐνες.
•  1.500-2.000 σ.α.λ. περιστροφικά
• 2.000-10.000 σ.α.λ. έκκεντρα

Υποδείξεις
Προτείνουμε τη χρήση των μπλε ή πορτοκαλί 
σπόγγων γυαλίσματος.

Χρώμα Μπλε
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Με την αποδοτική σύνθεση 2 σε 1 απομακρύνονται σε ένα μόνο βήμα 
εργασίας τα ολογράμματα και οι μικροσκοπικές χαράξεις, ενώ το χρώμα 
σφραγίζεται μόνιμα.
• Βαθύ γυάλισμα.
• Προστασίας μακράς διαρκείας.
•  Περιέχει μικρολειαντικά στοιχεία για τη μόνιμη αφαίρεση ολογραμμάτων.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Καθαρίστε σχολαστικά τη βαφή και 
απομακρύνετε τις γρατσουνιές και τις φθορές χρώματος χρησιμοποιώντας ένα γυαλιστικό 
μέσο. Απλώστε την αλοιφή γυαλίσματος και σφράγισης ομοιόμορφα στον σπόγγο 
γυαλίσματος και βάλτε μία μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να επεξεργαστείτε. 
Τοποθετήστε τον σπόγγο γυαλίσματος επάνω στο σημείο που θέλετε να γυαλίσετε και θέστε 
το μηχάνημα σε λειτουργία. Επεξεργαστείτε την επιφάνεια ασκώντας ελαφριά πίεση στις 
1.500–2.000 σ.α.λ. (περιστροφικά) ή 2.000–10.000 σ.α.λ. (έκκεντρα). Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα της αλοιφής γυαλίσματος και σφράγισης με ένα πανί από μικροΐνες.

Υποδείξεις
Προτείνουμε τη χρήση του πορτοκαλί σπόγγου γυαλίσματος.

Μέγιστη δραστικότητα και ελαχιστοποιημένες φθορές
Με τη διαμόρφωση (χάραξη) αυξάνεται αισθητά η επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει την απορρόφηση 
μεγαλύτερης ποσότητας στιλβωτικού και επιτυγχάνεται έτσι υψηλότερη αφαίρεση υλικού, καθώς και 
μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κόκκων λείανσης.

Άρρηκτο αφρώδες υλικό με ανοικτούς πόρους για σταθερή απόδοση στην 
αφαίρεση υλικού και μέγιστη διάρκεια χρήσης.
Οι σπόγγοι γυαλίσματος κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας αφρώδες υλικό με ανοικτούς 
πόρους. Οι ανοικτοί πόροι και η χαραγμένη επιφάνεια απομακρύνουν αποτελεσματικά τη 
θερμότητα που αναπτύσσεται κατά το στίλβωμα.

Πεδία χρήσης
• Μαλακός σπόγγος γυαλίσματος (πορτοκαλί) για τέλειο 
φινίρισμα, για σφράγιση ή για την εύκολη απομάκρυνση σκιών 
και ολογραμμάτων.
• Σπόγγος γυαλίσματος μέτριας σκληρότητας (μπλε) για 
την αποτελεσματική περιποίηση του χρώματος και τη μερική 
απομάκρυνση λεπτών αυλακώσεων.
• Πολύ σκληρός σπόγγος γυαλίσματος (πράσινος) για μέγιστη 
απόδοση αφαίρεσης υλικού και χαμηλή ανάπτυξη θερμότητας.

Σφραγιστικό υλικό μακράς διαρκείας με υψηλή περιεκτικότητα σε κερί 
καρναούμπα και μικροσκοπικών λειαντικών στοιχείων για άψογο 
φινίρισμα. 

Σπόγγοι γυαλίσματος σε τρεις διαφορετικούς βαθμούς σκληρότητας.

Κωδ. αρ. 0893 013 250  | 250 g
Κωδ. αρ. 0893 013 001  | 1 kg

PERFECT ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΣΠΟΓΓΟΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
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Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ. 

Βαθμός 
σκληρότητας Χρώμα Διάμετρος

0585 025 090 4/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 90 mm

0585 025 145 2/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 145 mm

0585 025 170 2/1 Πολύ σκληρός Πράσινο 170 mm

0585 027 090 4/1 Σκληρός Μπλε 90 mm

0585 027 145 2/1 Σκληρός Μπλε 145 mm

0585 027 170 2/1 Σκληρός Μπλε 170 mm

0585 026 090 4/1 Μαλακός Πορτοκαλί 90 mm

0585 026 145 2/1 Μαλακός Πορτοκαλί 145 mm

0585 026 170 2/1 Μαλακός Πορτοκαλί 170 mm

Παρόμοια με την εικόνα

Μεγαλύτερη ευελιξία σε κάθε σχήμα αμαξώματος
Οι στρογγυλεμένες ακμές των σπόγγων γυαλίσματος 
προσαρμόζονται σε κάθε σχήμα και κοιλότητα του αυτοκινήτου 
και αποτρέπουν τη δημιουργία νέων φθορών στο χρώμα χάρη 
στην έξυπνη γεωμετρία.

Αρμονικό αποτέλεσμα στιλβώματος
Οι σπόγγοι γυαλίσματος με διάμετρο 145 mm και 170 mm 
διαθέτουν οπή για το γρήγορο, εύκολο και σωστό κεντράρισμα. 

Φιλικοί στη χρήση
Εύκολη αφαίρεση του σπόγγου γυαλίσματος από τον δίσκο 
στήριξης χάρη στο φρεζαρισμένο χείλος της επιφάνειας με 
αυτοπρόσφυση.
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Για την οικονομική επιδιόρθωση χαραγμένων, 
θαμπών και τριμμένων βαμμένων μερών.

Άριστο αποτέλεσμα χωρίς χνούδι
Το μαλλί προβάτου είναι ιδανικό για τη χρήση σε 
σκουρόχρωμα βερνίκια.

Γρήγορα αποτελέσματα εργασιών
Η πυκνή υφή του μαλλιού προσφέρει άριστα χαρακτηριστικά 
απομάκρυνσης υλικού.

Μειωμένη ανάπτυξη θερμότητας και μεγάλη 
διάρκεια ζωής
Χάρη στο γνήσιο μαλλί προβάτου άριστης ποιότητας.

Υποδείξεις
Μην ξεπλένετε με νερό! Σκουπίστε τα παλιά υπολείμματα 
χρώματος ή στιλβωτικού με τη βούρτσα καθαρισμού, μετά 
το τέλος των εργασιών.

Kατάλληλο για τον δίσκο στήριξης  
Κωδ. αρ. 0586 01 125

Για επαγγελματικές εργασίες στίλβωσης σε 
ταλαιπωρημένες βαμμένες επιφάνειες.

Για γενική χρήση
Κατάλληλος για ανοικτόχρωμες και σκουρόχρωμες βαμμένες 
επιφάνειες.

Πολύ καλή ικανότητα απομάκρυνσης υλικού
Χάρη στη λεπτή υφή του μαλλιού.

Μειωμένη ανάπτυξη θερμότητας και μεγάλη 
διάρκεια ζωής
Χάρη στο γνήσιο μαλλί προβάτου άριστης ποιότητας.

Υποδείξεις
Μην ξεπλένετε με νερό! Σκουπίστε τα παλιά υπολείμματα 
χρώματος ή στιλβωτικού με τη βούρτσα καθαρισμού, μετά 
το τέλος των εργασιών.

Kατάλληλο για τον δίσκο στήριξης  
Κωδ. αρ. 0586 01 150

Κωδ. αρ. 0585 135 | Φ 135 mm Κωδ. αρ. 0585 195 | Φ 135 mm

ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ PREMIUM ΜΑΥΡΟ ΜΑΛΛΙ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΛΕΥΚΟ
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Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία από την αντλία δοσομέτρησης, 
χωρίς αραίωση.
Για τη δοσολογία από τον ψεκαστήρα, αναμίξτε 
1 μέρος υλικό στίλβωσης-στέγνωσης με 9 
μέρη νερού. Συμπύκνωση χρήσης: περ. 0,2 %. 
Κατανάλωση ανά αυτοκίνητο: περ. 8 - 10 ml.

Πεδία χρήσης
Για τη χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων και 
αυτόματα πλυντήρια self-service.

Υγρό υλικό στέγνωσης για τη χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων με στεγνωτήριο αέρα.
ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

*  OECD = Organisation for Economic Co-operation and 
Development

Κωδ. αρ. 0893 025 5  | 25 l | Μπλε

Platinum line

•  Επιτρέπει τη γρήγορη απομάκρυνση του φιλμ 
νερού σε μεγάλη επιφάνεια.

•  Δημιουργεί ένα πρόσθετο προστατευτικό 
φιλμ έτσι η επιφάνεια του αυτοκινήτου 
αποκτά λάμψη και το νερό της βροχής 
απομακρύνεται γρήγορα.

•  Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα, αλογόνα και 
σιλικόνη.

•  Τιμή PH: 4.
•  Δεν περιέχει ορυκτέλαια και 

υδρογονάνθρακες.
•  Εύκολα διασπώμενο σύμφωνα με το OECD*. 

Δεν περιορίζει τη λειτουργία των διαχωριστών 
ελαφρών υγρών.
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Δείτε περισσότερα στο έντυπο 
για την σειρά προϊόντων 
Würth Perfection Line
στο www.wurth.gr
Downloads / Έντυπα Προϊόντων

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
Η νέα πρωτοποριακή σειρά προϊόντων Clay αντικαθιστά τη συνηθισμένη χρήση πλαστελίνης 
ή σφουγγαριού καθαρισμού εντόμων. Τα προϊόντα αυτής της σειράς συνδυάζουν την 
καθαριστική δύναμη της πλαστελίνης με τα πλεονεκτήματα των δίσκων, των σφουγγαριών, των 
γαντιών και των πανιών! Έτσι μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια γρήγορα και εύκολα και να 
την προετοιμάσετε για το ξέπλυμα και τη στίλβωση που θα ακολουθήσει.

Δίσκος Clay I Κωδ. αρ. 0585 300 150
Γάντι Clay I Κωδ. αρ. 0585 300 210
Πανί Clay I Κωδ. αρ. 0585 300 320
Σφουγγάρι Clay I Κωδ. αρ. 0585 300 110

Για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολες τις εργασίες προετοιμασίας για τη στίλβωση 
και τη σφράγιση, προσφέρουμε κορυφαίες καινοτομίες: 
Επιλέξτε τα νέα, πιο αποδοτικά και άριστα συνδυασμένα προϊόντα της σειράς Würth 
Perfection Line. Θα ανακαλύψετε από την αρχή το πάθος σας για αστραφτερά αποτελέσματα!

ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΎΦΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – 
ΤΟ ΑΨΟΓΟ ΧΡΩΜΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
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Προστασία μακράς διαρκείας της βαφής και των ζαντών από τις καιρικές 
επιδράσεις.

Απωθητική δράση έναντι του νερού, των 
ελαίων και της σκόνης, για εφαρμογή σε 
υφασμάτινες επιφάνειες.

•  Εξαιρετική υδροαπωθητική δράση. 
•  Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υφασμάτων.
•  Προστασία από τη δημιουργία λεκέδων, τους 

ρύπους, τα λάδια και τα γράσα.
•  Το ύφασμα παραμένει απαλό και επιτρέπει την 

κυκλοφορία του αέρα.
•  Πολύ καλή αντοχή στην τριβή.
•  Δεν απαιτείται θερμική επεξεργασία.
•  Δεν περιέχει ενώσεις φθορίου (δεν περιέχει 

PFOA, PFOS και APEO).

Πεδία χρήσης
Υφασμάτινες οροφές αυτοκινήτων cabrio, τέντες, 
ομπρέλες ηλίου, αντίσκηνα, σακίδια πλάτης, 
ρουχισμός άθλησης και εργασίας, καθώς και 
διάφορα είδη δέρματος (εκτός από τα γυαλιστερά 
δέρματα και τα βαμμένα λεία δέρματα).

Οδηγίες χρήσης
•  Ακολουθήστε τις οδηγίες επεξεργασίας πριν  

από τη χρήση.
•  Το ύφασμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και 

χωρίς λιπαρότητα.
•  Ψεκάστε το σπρέι αδιαβροχοποίησης από 

απόσταση 15-20 cm περίπου.
•  Μετά την επεξεργασία φροντίστε για καλό 

εξαερισμό και αφήστε το να στεγνώσει τελείως.

Υποδείξεις
Προσοχή! Προσέξτε οπωσδήποτε! Πιθανές 
βλάβες υγείας σε περίπτωση εισπνοής! Να 
χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή 
καλά αεριζόμενους χώρους! Ψεκάστε μόνο 
για λίγα δευτερόλεπτα! Ψεκάστε τα προϊόντα 
από δέρμα ή ύφασμα με μεγάλη επιφάνεια 
μόνο σε εξωτερικούς χώρους και φροντίστε 
για καλό αερισμό!
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά!

Πριν από τη χρήση ελέγξτε σε ένα κρυφό 
σημείο τη συμβατότητα του υλικού. 
Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του 
κατασκευαστή. Να μη χρησιμοποιείται στον 
ήλιο ή σε θερμές επιφάνειες.

Περιέχει διαλύτες: ακατάλληλο για χρήση σε 
γυαλιστερά και βαμμένα λεία δέρματα. Πριν 
από τη χρήση πραγματοποιήστε μία δοκιμή 
σε ένα αόρατο σημείο για να ελέγξετε τη 
συμβατότητα του υλικού. Προστατέψτε 
τα ευαίσθητα πλαστικά και τα βερνίκια 
σκεπάζοντάς τα πριν από τη χρήση. 
Σκουπίστε το υλικό που περισσεύει από τις 
μη υφασμάτινες γειτονικές επιφάνειες, όπως 
π.χ. βαμμένες επιφάνειες, λάστιχα, λάστιχα 
παραθύρων και πορτών, PVC ή πλεξιγκλάς.

Με τη δράση Easy-To-Clean το νερό 
γλιστρά καλύτερα στην επιφάνεια

Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στο 
πλυντήριο αυτοκινήτων

Γρήγορη δράση

Προστατεύει τη βαφή και τις ζάντες από 
τις καιρικές επιδράσεις

Ζωντανεύει το χρώμα

Τα έντομα και οι άλλες ακαθαρσίες 
καθαρίζονται αποδεδειγμένα πιο 
εύκολα

Πεδίa χρήσης 
Για τη μακράς διαρκείας σφράγιση σε όλες 
τις βαμμένες επιφάνειες, όπως αλουμίνιο, 
χρώμιο και ζάντες ελαφρού κράματος.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη 
χρήση και ψεκάστε με οικονομία πάνω στο 
καθαρισμένο υπόστρωμα από απόσταση 
20–30 cm. Αφήστε να δράσει για 2 με 3 
λεπτά και μετά τρίψτε (δουλέψτε τμηματικά) με 
ένα καθαρό πανί (όχι πανί μικροϊνών).

Υποδείξεις
•Προτείνεται η χρήση γαντιών κατά την   
 εφαρμογή.
•Εξασφαλίζονται άριστα αποτελέσματα όταν  
 η επιφάνεια είναι καθαρή από σιλικόνη,   
 κερί και υπολείμματα στιλβωτικού.

Υπόδειξεις για τη χρήση σε ζάντες
•Κατά τη χρήση του υλικού σφράγισης σε  
 τοποθετημένες ζάντες, ενδέχεται το   
 υλικό να φτάσει στα δισκόφρενα. Σε αυτή  
 την περίπτωση, καθαρίστε πιέζοντας με  
 προσοχή τα φρένα μέχρι να    
 αποκατασταθεί και πάλι η πλήρης ισχύς  
 πέδησης.

ΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΒΑΦΗΣ & ΖΑΝΤΩΝ

ΣΠΡΕΪ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Κωδ. αρ. 0893 012 301 | 400 ml

Κωδ. αρ. 0893 032 100 | 400 ml
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Κωδ. αρ. 0893 121 301  | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 012 6  | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 280 1  | 75 ml
Μαύρο
Κωδ. αρ. 0893 280 2  | 75 ml
Ανθρακί

Για τον καθαρισμό και το στίλβωμα σε παλιές και καινούργιες επιφάνειες αλουμινίου. 

Προσφέρει αξιόπιστη προστασία διαρκείας, όντας ταυτόχρονα εύχρηστο.

•  Σε μορφή πάστας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε οποιαδήποτε θέση. Δεν τρέχει σε 
κατακόρυφες επιφάνειες.

•  Αποτρέπει την επανεμφάνιση βρωμιάς.
•  Βάση της πρώτης ύλης από γαλάκτωμα 

νερού και άνθρακα.
•  Χρώμα σκούρο γκρι.

Πεδία χρήσης
Για παλιές, ταλαιπωρημένες από τις καιρικές 
συνθήκες και καινούριες επιφάνειες αλουμινίου. 
Για την επαναφορά δύσκολων σημείων 
βρωμιάς, όπως μεταλλικές οξειδώσεις, σκουριά, 

φουσκώματα και άλλες επικαθίσεις. Κατασκευές 
εκθέσεων, κουζινών, κατασκευή οχημάτων και 
σκαφών, εργασίες στο σπίτι, κ.λπ.

Υποδείξεις 
Τοποθετείστε ένα λεπτό στρώμα στιλβωτικού 
αλουμινίου και απλώστε το με ένα μαλακό 
πανί με κυκλικές κινήσεις έως ότου προκύψει 
υψηλή λάμψη. Τα υπολείμματα στιλβωτικού 
αφαιρούνται με το ισχυρό καθαριστικό 
ανοξείδωτων μετάλλων | 0893 121 2. Δυνατό 
και το στίλβωμα με μηχανικά μέρη.

•  Υψηλής ποιότητας χρωστικό για πλαστικά.
•  Επαναφέρει τα ξεθωριασμένα πλαστικά στην 

αρχική τους κατάσταση.

Πεδία χρήσης
Προφυλακτήρες, οροφές δερματίνης 
(ουρανός), πτυσσόμενες οροφές (και 
υφασμάτινες), εσωτερικές επενδύσεις από 
πλαστικό, ελαστικά μέρη, σωλήνες νερού, 
μαρσπιέ εισόδου, κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Βρέξτε το 

σφουγγάρι με νερό και καθαρίστε το πλαστικό 
με τη σκληρή πλευρά του σφουγγαριού. Να 
πιέζετε ελαφρά το σφουγγάρι. Στη μαλακή 
πλευρά του σφουγγαριού να ρίξετε την 
πλαστική χρωστική ύλη και με την πλευρά 
αυτή να τρίψετε ομοιόμορφα την επιφάνεια. 
Εάν η πλαστική χρωστική ύλη βάψει σημεία 
που δεν θέλετε, π.χ. διακοσμητικές ταινίες και 
βερνικωμένες επιφάνειες, καθαρίστε την αμέσως. 
Εάν η πλαστική χρωστική ύλη στεγνώσει, 
μπορείτε να τη διαλύσετε εφαρμόζοντας ξανά 
πλαστική χρωστική ύλη.

•  Ανθεκτικό στις καιρικές επιδράσεις, το αλάτι, 
το φως του ήλιου, τα απορρυπαντικά ψυχρού 
καθαρισμού και άλλους παράγοντες που 
συνήθως επιδρούν στη βαφή.

•  Δεν είναι καυστικό και επομένως προστατεύει 
το βερνίκι.

•  Πετυχαίνει μία εξαιρετικά λεία επιφάνεια 
βαφής και προσφέρει προστασία με διάρκεια 
έως 18 μήνες.

•  Δεν περιέχει σιλικόνη.

Οδηγίες χρήσης
Το όχημα πρέπει να πλυθεί καλά και να αφαιρε- 
θούν από αυτό τα κεριά. Ανακινήστε καλά πριν 
από τη χρήση. Απλώστε το γυαλιστικό στεγανο- 
ποιητικό με ένα μαλακό πανί (όχι πολύ λεπτό 
για να πετύχετε την άριστη προστασία). Αφήστε 
να στεγνώσει. Γυαλίστε με ένα πανί. Μπορείτε να 
περάσετε το υλικό σε ολόκληρο το αυτοκίνητο 
ή τμηματικά.

Για οπτική αναβάθμιση και ρετούς για όλα τα πλαστικά μέρη των αυτοκινήτων.

ΣΤΙΛΒΩΤΙΚO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚO ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΛΑΣΤIKH ΧΡΩΣΤΙΚH ΥΛΗ PLAST PT ®

*BFA: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση προετοιμασίας οχημάτων BFA.
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Κωδ. αρ. 0893 158 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 011 500 | 500 ml

Διάφανη προστασία επιφανειών για την αδιαβροχοποίηση και συντήρηση λείων 
επιφανειών, καθώς και την αφαίρεση σκιών και ολογραμμάτων.

Προσφέρει λάμψη μέσα σε λίγα λεπτά στα νέα και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Περιέχει υψηλής ποιότητας πολυμερή 
στοιχεία
•  Οι σκιές από τη στίλβωση απομακρύνονται 

αποτελεσματικά.
•  Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες 

και την ακτινοβολία UV.
•  Εξαιρετική λάμψη στις βαμμένες επιφάνειες.
Φαινόμενο του „λωτού“
•  Απωθεί το νερό και τους ρύπους.
•  Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων.
•  Μειώνει τις ανάγκες καθαρισμού και 

φροντίδας.

Δεν περιέχει σιλικόνη και διαλύτες

Μη τοξικό

Βιολογικά αποικοδομήσιμο κατά OECD 
302B

Ανθεκτικό στους διαλύτες, τα οξέα και 
τα αλκαλικά διαλύματα

• Απαιτεί ελάχιστο χρόνο επεξεργασίας.
• Το αυτοκίνητο αποκτά την όψη του φρεσκογυαλισμένου.
• Δεν περιέχει σιλικόνη.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε απλά και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί.

Οδηγίες χρήσης
Οι επιφάνειες θα πρέπει να καθαριστούν 
προηγουμένως. Ψεκάστε την πολυμερή 
προστασία επιφανειών, απλώστε με το 
σφουγγάρι και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί. 
Μην αφήνετε να στεγνώσει.

Πεδία χρήσης
Για όλες τις βαμμένες επιφάνειες, π.χ. βαμμένα 
μέρη αυτοκινήτων, γυάλινες επιφάνειες 
(παρμπρίζ) και μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΣΠΡΕΪ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
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Κωδ. αρ. 0893 157 1  | 250 g

ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Περιέχει συνθετικά πολυμερή χωρίς λειαντικά στοιχεία
•  Ήπια αφαίρεση χωρίς τρίψιμο ή συμπληρωματικό στίλβωμα.
•  Βαθύς καθαρισμός σε όλες τις λείες επιφάνειες.
•  Παραμένει μαλακή και δεν στεγνώνει.

Πεδία χρήσης
Για τη γρήγορη και ξεκούραστη αφαίρεση 
νεφελωμάτων χρώματος, ρητίνων, 
υπολλειμμάτων πίσσας και εντόμων, 
ειδικά για την προετοιμασία νέων και 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Οδηγίες χρήσης
Βρέξτε την επιφάνεια και την εύπλαστη 
πλαστελίνη με άνα μέσο ολίσθησης π.χ. 
σπρέι καθαρισμού και ελέγχου | 0893 159. 
Επεξεργαστείτε την επιφάνεια ασκώντας 
μικρή πίεση. Σκουπίστε με ένα μαλακό και 
καθαρό πανί.

Συνθετική εύπλαστη πλαστελίνη για την αφαίρεση νεφελωμάτων χρώματος, 
ρητινών, υπολειμμάτων πίσσας, εντόμων και ακαθαρσιών.

Κωδ. αρ. 0893 477 05  |  5 l

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚO ΒΙΝΥΛΙΟY

Εξαιρετική αναζωογόνηση του 
χρώματος και σατινέ λάμψη
•  Ιδανικό για ματ, ξεθωριασμένα πλαστικά 

μέρη.
•  Περιποιημένη εμφάνιση, σαν καινούρια.

Προστατεύει το υλικό
•  Κατάλληλο για κάθε είδους πλαστικά 

υλικά ή λάστιχα.
•  Δεν καταστρέφει τις βαμμένες, 

αλουμινένιες και χρωμιωμένες επιφάνειες.

Περιποιείται και σφραγίζει την 
επιφάνεια
•  Τα πλαστικά και ελαστικά μέρη 

διατηρούνται μαλακά και λειτουργικά.
•  Προστασία από τη γήρανση και το 

ξεφλούδισμα του υλικού.
•  Απωθεί το νερό και τους ρύπους.
•  Αποτελεσματική προστασία από τις 

καιρικές επιδράσεις.

Πεδία χρήσης
Για τη φροντίδα όλων των άβαφων 
πλαστικών και ελαστικών μερών στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό οχημάτων, 
όπως π. χ. προφυλακτήρες, αεροτομές, 
επενδύσεις, χώρος κινητήρα, ταμπλό, 
πλαϊνά ελαστικών κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε ομοιόμορφα το προστατευτικό 
βινυλίου με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι 
επάνω στην καθαρισμένη, στεγνή επιφάνεια. 
 Εάν χρειαστεί τρίψτε στο τέλος με ένα 
καθαρό πανί.

Ποιοτική φροντίδα πλαστικών μερών στο εσωτερικό 
και εξωτερικό του αυτοκινήτου.

Platinum line



42

ΕΣΩΤΕΡΙΚH 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Κωδ. αρ. 0893 285  | 500 ml

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κωδ. αρ. 5966 141 782   | 20 l*

Ιδιότητες
Προηγμένο, υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα για την προστασία και τη συντήρηση των πλαστικών 
επιφανειών του αυτοκινήτου. Ιδανικό για ταμπλό, προφυλακτήρες, σπόιλερ, ακόμη και για τα 
ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία έχοντας ειδικό φίλτρο 
UV. Με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.
Τιμή pH:  7 - 8.

•  Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί όλα τα μέρη από συνθετικό υλικό, 
όπως π.χ. το βινύλιο, τα ελαστικά, τα πλαστικά, κ.λπ.

•  Προτατεύει από τις φυσικές επιδράσεις όπως είναι η σκλήρυνση και το 
ξεθώρισμα.

•  Ιδανικό για το ταμπλό του αυτoκινήτου, τις εσωτερικές επενδύσεις, τις 
ποδιές, τους προφυλακτήρες, κ.λπ.

•  Περιέχει σιλικόνη.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάζετε σε καθαρή επιφάνεια 
απευθείας και σταυρωτά για να πετύχετε 
ομοιόμορφη επικάλυψη. Σκουπίστε 
απαλά με πανί καθαρισμού μικροϊνών. 
Για τα ελαστικά μέρη, ψεκάστε και 
αφήστε να στεγνώσει το υλικό μόνο του.

Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος.

Η τέλεια περιποίηση των εξωτερικών και εσωτερικών πλαστικών μερών.

Silver line

*  Η συσκευασία 20 l είναι διαθέσιμη κατόπιν ειδικής 
παραγγελίας.
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ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ιδιότητες
Προηγμένο, υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα για την προστασία και τη 
συντήρηση των πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου. Ιδανικό 
για ταμπλό, προφυλακτήρες, σπόιλερ, ακόμη και για τα ελαστικά 
μέρη του αυτοκινήτου. Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία 
έχοντας ειδικό φίλτρο UV. Με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάζετε σε καθαρή επιφάνεια απευθείας και σταυρωτά για να 
πετύχετε ομοιόμορφη επικάλυψη. Σκουπίστε απαλά με ένα πανί 
καθαρισμού μικροϊνών Würth, κωδ. αρ. 0899 900 113-5-6. 
Για τα ελαστικά μέρη, ψεκάστε και αφήστε να στεγνώσει το υλικό 
μόνο του.

Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος.

Κωδ. αρ. 0893 477 650   | 300 ml
Κωδ. αρ. 0893 477 651   | 500 ml
Κωδ. αρ. 0893 477 652   | 5 l

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

•  Πλαστικά τεμάχια (π.χ. αμορτισέρ, μάσκες ψυγείου, αεροτομές, προστατευτικές λωρίδες, οροφές 
αυτοκινήτων από βινύλιο κ.λπ.) αποκτούν στιλπνό φινίρισμα και διατηρούν την ελαστικότητά 
τους.

•  Τεμάχια από καουτσούκ (π.χ. λάστιχα θυρών και καπό, λάστιχα προφυλακτήρων, ψυγείων, 
ελαστικά τροχών κ.λπ.) συντηρούνται, διατηρούν την ελαστικότητά τους, δεν παγώνουν και δεν 
κολλούν.

•  Εμποτίζει τις πτυσσόμενες οροφές και καλύμματα.
•  Δε δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό (απομακρύνει τη σκόνη).
•  Προφυλάσει τις ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία.
•  Διατηρεί την εύκολη λειτουργία οδηγών συρόμενης οροφής και καθισμάτων, ράουλων, ζωνών 

ασφαλείας κ.λπ.
•  Αποτρέπει τριγμούς μεταξύ διαφορετικών υλικών, π.χ. μέταλλο με πλαστικό κ.λπ.
•  Εξυπηρετεί ως βοήθημα υλικό συναρμολόγησης, π.χ. σε συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων.
•  Δε σχηματίζει κηλίδες.

Tιμή pH: 6,3
(σε 5% διάλυμα νερού).

Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει με διάρκεια επιφάνειες πλαστικών, 
ελαστικών και μεταλλικών μερών στα εσωτερικά και στα εξωτερικά μέρη των 
οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0893 221 50   | 150 ml
Κωδ. αρ. 0893 221   | 500 ml

Silver line
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Περιέχει υψηλής ποιότητας 
συμπυκνωμένα έλαια σιλικόνης
•  Άριστες ιδιότητες ολίσθησης και 

λίπανσης.
•  Εμποδίζει τη συγκόλληση και τη φθορά.
•  Αντιμετωπίζει τους ενοχλητικούς 

θορύβους.

Εξαιρετικά καλή θερμοκρασιακή 
αντοχή από –50°C έως +250°C
Ευρύ πεδίο εφαρμογών, ακόμη και σε 
εφαρμογές με υψηλές θερμοκρασίες ή 
ως μέσω διαχωρισμού από μήτρες και 
καλούπια.

Άχρωμο, δεν χρωματίζει

Καλή συμβατότητα υλικών

Απωθεί την υγρασία, προστατεύει 
π.χ. τα ελαστικά μέρη από τον 
παγετό

Πιστοποιητικό απόδοσης
Καταχώρηση NSF H1 (Αρ.: 135927), 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές USDA, 
1998 H1.

Πεδίa χρήσης
Χρησιμοποιείται ως μέσο ολίσθησης 
ή ως λιπαντικό για κινητά μέρη, ειδικά 
στην παραγωγή συνθετικών υλικών, στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, στη βιομηχανία 
τροφίμων, στη φαρμακοβιομηχανία, στις 
εκτυπώσεις και στη χαρτοβιομηχανία. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο 
διαχωρισμού από μήτρες στη βιομηχανία 
επεξεργασίας συνθετικών υλικών, καθώς 
και για την προστασία και περιποίηση 
των επιφανειών. Δυνατότητα χρήσης σε 
εφαρμογές τροφίμων. 

Οδηγίες χρήσης
Καθαρίστε την επιφάνεια που θέλετε να 
λιπάνετε. Ψεκάστε ομοιόμορφα από 
απόσταση 20 cm περίπου.

Υποδείξεις
NSF H1
Υπάρχει περίπτωση επαφής με τα τρόφιμα, 
λόγω τεχνικών περιορισμών.
Στη χρήση σε εφαρμογές τροφίμων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον η 
ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για την 
τεχνική εφαρμογή. Εάν το προϊόν πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό φιλμ, 
θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του μηχανήματος.

Γυαλίζει και συντηρεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη του οχήματος.

ΣΙΛΙΚΟΝH ΓΙΑ ΣΠΡΕΪ

ΥΓΡH ΣΙΛΙΚΟΝH

Κωδ. αρ. 0893 221 05  | 5 l

Κωδ. αρ. 0893 221 000  | 400 ml

Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει μόνιμα με καλά εξομαλισμένη 
επιφάνεια πλαστικών, καουτσούκ και μετάλλων στο εσωτερικό και 
το εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου.
•  Πλαστικά τεμάχια (π.χ. αμορτισέρ, μάσκες ψυγείου, αεροτομές, 

προστατευτικές λωρίδες, οροφές αυτοκινήτων από βινύλιο κ.λπ.) αποκτούν 
τέλεια στιλπνότητα και διατηρούν την ελαστικότητά τους.

•  Τεμάχια από καουτσούκ (π.χ. λάστιχα θυρών και καπό, λάστιχα 
προφυλακτήρων, ψυγείων, ελαστκά τροχών κ.λπ.) συντηρούνται, διατηρούν 
την ελαστικότητά τους, δεν παγώνουν και δεν κολλούν.

•  Εμποτίζει τις πτυσσόμενες οροφές και καλύμματα.
•  Δε δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό (απομακρύνει τη σκόνη).
•  Αντιμετωπίζει τριγμούς μεταξύ διαφορετικών υλικών, π.χ. μέταλλο και πλαστικό 

κ.λπ.
•  Δε σχηματίζει κηλίδες.
• Tιμή pH: 6,3 (σε 5% διάλυμα νερού).

Υψηλής ποιότητας, μέσο διαχωρισμού και ολίσθησης, ακίνδυνο 
για την υγεία.

NSF =Διεθνής αναγνωρισμένος 
οργανισμός για την εποπτεία και 
καταγραφή των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
τροφίμων

Χημική 
βάση

Ακίνδυνο 
για την υγεία 
συνθετικό 
έλαιο

Ακίνδυνο 
για την υγεία 
συνθετικό έλαιο

Χρώμα Άχρωμο Άχρωμο



46

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΑΜΠΛΟ ΟΡΓΑΝΩΝ

Εξαιρετική δύναμη καθαρισμού και 
απαλή περιποίηση με μία κίνηση
•  Οικονομία χρόνου στις εργασίες 

περιποίησης του σαλονιού του οχήματος.
•  Γενικής χρήσης, για όλα τα πλαστικά και 

ελαστικά μέρη στο εσωτερικό του οχήματος.

Ιδανική περιποίηση
•  Δίνει καινούργια στιλπνότητα σε 

ξεθωριασμένες και ανώμαλες πλαστικές 
επιφάνειες (π.χ. ταμπλό οργάνων, εσωτερική 
επένσδυση, κ.λπ.).

•  Σταματά και εμποδίζει τα ενοχλητικά 
τριξίματα, π.χ. στα ροδάκια των ζωνών 
ασφαλείας, στο ταμπλό των οργάνων κ.λπ.

•  Προστατεύει από τη ρηγμάτωση τα πλαστικά 
και τα ελαστικά μέρη.

•  Εμποδίζει το «κόλλημα» των λάστιχων 
της πόρτας και του πορτμπαγκάζ από το 
πολύ κρύο, καθώς και το «κόλλημα» λόγω 
γήρανσης και επίδρασης της θερμότητας.

• Δεν αφήνει στίγματα.
• Φρεσκάρει τα χρώματα.

Αντιστατική δράση
• Αποτρέπει τη συσσώρευση σκόνης.

Με διακριτικό άρωμα ινδικής 
καρύδας

Πεδία χρήσης
Για τη συντήρηση και τη φροντίδα εσωτερικών 
χώρων σε αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία. 
Ιδανικό για το ταμπλό, επενδύσεις θυρών, 
σκιάδια, κονσόλες.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε σε καθαρές επιφάνειες από 
απόσταση 20-30 εκ. και σκουπίστε με καθαρό 
και μαλακό πανί. 

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε στο παρμπρίζ και στα 
παράθυρα. Μετά τη χρήση αερίστε για λίγο 
τον εσωτερικό χώρο του οχήματος. Μην το 
χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε 
καυτές επιφάνειες.

Συντηρεί και προστατεύει πλαστικά και ελαστικά μέρη.

Κωδ. αρ.
0890 221  | 300 ml
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ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΟΤΟ 
Προϊόν φροντίδας για τις τσιμούχες χωρίς σιλικόνη. 
Προστατεύει από το πάγωμα τον χειμώνα.

Κωδ. αρ.
0893 015 5  | 500 ml

Εξασφαλίζει μακροχρόνια προστασία, συντηρεί 
και μονώνει τα εξωτερικά και εσωτερικά πλαστικά, 
ελαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα του οχήματος, 
ενώ επίσης έχει καλές λιπαντικές ιδιότητες.
•  Τα πλαστικά εξαρτήματα διατηρούν ένα 

έντονα γυαλιστερό φινίρισμα και δε γίνονται 
εύθραυστα.

•  Τα εξαρτήματα από καουτσούκ προστατεύονται, 
δε γίνονται εύθραυστα, δεν παγώνουν και δεν 
κολλάνε.

•  Εμποτισμένες αναδιπλούμενες οροφές και 
κουκούλες.

•  Αντιστατική δράση (απώθηση της σκόνης).
•  Προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές από την 

υγρασία.
•  Οι ράγες συρόμενων οροφών και καθισμάτων, 

οι τυλικτήρες ζωνών ασφαλείας κ.λπ. 
λειτουργούν ομαλά.

•  Εμποδίζει τα τριξίματα μεταξύ ανόμοιων υλικών, 
π.χ. μέταλλο/πλαστικό κ.λπ.

•  Χρησιμεύει ως βοήθημα τοποθέτησης, π.χ. σε 
συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων.

•  Δεν αφήνει κηλίδες.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που 
βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε 
πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε 
τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. 
Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και 
συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, 
δε φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα 
καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η 
δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές 
πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική 
υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες 
συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια 
της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης 
υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε 
ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των 
προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης 
τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω 
ανάπτυξης των προϊόντων μας.
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ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣMOY & ΦΡΟΝΤΙΔA ΤΑΜΠΛΟ
Εξαιρετική δύναμη καθαρισμού και απαλή φροντίδα με μία 
κίνηση.

Κωδ. αρ.
0890 222 1  | 400 ml

Καθαρισμός και φροντίδα με ένα μόνο 
προϊόν
•  Οικονομία χρόνου στις εργασίες περιποίησης 

του σαλονιού των οχημάτων.
•  Γενικής χρήσης, για όλα τα πλαστικά μέρη στο 

εσωτερικό του οχήματος.

Ιδανική περιποίηση
• Φρεσκάρει τα χρώματα.
• Δίνει μια μεταξένια ματ λάμψη.

Αντιστατική δράση
Αποτρέπει την ταχεία επανάληψη των ρύπων.

Μικρό νέφος ψεκασμού
• Απλή και στοχευμένη χρήση.
• Φιλική προς το χρήστη εφαρμογή.

Φρέσκο άρωμα εσπεριδοειδών

Δεν περιέχει σιλικόνη

Δεν περιέχει αλογόνα

Πεδία χρήσης
Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εσωτερικού 
αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Για το ταμπλό, 
τις επενδύσεις θυρών, τους πλαστικούς και ελαστικούς 
τάπητες.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε από απόσταση περίπου 20 cm απευθείας στην 
επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε και σκουπίστε με ένα 
καθαρό, στεγνό πανί.

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε στο παρμπρίζ και στα πλαϊνά παράθυρα. 
Μετά τη χρήση, αερίστε για λίγο τον εσωτερικό του 
οχήματος.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Προϊόν φροντίδας για τις τσιμούχες χωρίς σιλικόνη. 
Προστατεύει από το πάγωμα τον χειμώνα.

Κωδ. αρ.
0893 012 8  | 75 ml

Δράση
Περιποιείται τα μονωτικά λάστιχα στις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και του καπό του κινητήρα 
και προστατεύει αποτελεσματικά από το πάγωμα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Αποτέλεσμα
Τα λαστιχένια μέρη διατηρούνται μαλακά, έτσι αυξάνεται η διάρκεια ζωής και προλαμβάνεται ο 
σχηματισμός ρωγμών. Αποτρέπεται αποτελεσματικά το πάγωμα και το στέγνωμα κατά τη χειμερινή 
περίοδο. Αποτρέπει τους θορύβους και τους τριγμούς.

Οδηγίες χρήσης
Τοποθετήστε το σφουγγάρι στο στόμιο της φιάλης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού συντήρησης 
ελαστικών μερών επάνω στο μονωτικό λάστιχο.

• Τα λαστιχένια μέρη διατηρούνται μαλακά.
•  Τα λάστιχα στις πόρτες, το καπό του χώρου αποσκευών και το 

καπό του κινητήρα δεν παγώνουν κατά τη χειμερινή περίοδο και 
δεν κολλούν λόγω γήρανσης και επίδρασης θερμότητας.

•  Φρεσκάρει τα χρώματα.
•  Δεν προκαλεί φθορές στη βαφή και τα χρωμιωμένα μέρη. 
•  Φροντίδα για ελαστικά αυτοκινήτων, τα λαστιχένια πατάκια, 

τα λαστιχένια καλύμματα των πεντάλ, τα λαστιχένια ένθετα των 
προφυλακτήρων κλπ.

• Δεν περιέχει σιλικόνη.

ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
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Κωδ. αρ.
0890 110  | 300 ml
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Κωδ. αρ.
0893 473 1 | 500 ml

Κωδ. αρ.
0893 033 | 500 ml

ΣΠΡΕΪ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΕΣΩΤEΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα κεριά καρναούμπα υψηλής 
ποιότητας σε συνδυασμό με το έλαιο 
τζότζομπα εξασφαλίζουν άριστη 
φροντίδα
•  Αναζωογονεί τα χρώματα και χαρίζει μία 

σατινέ λάμψη.
•  Τα πλαστικά διατηρούν την ελαστικότητά 

τους, αποτρέπονται οι θόρυβοι και τα 
τριξίματα.

•  Περιποιημένη εμφάνιση, σαν καινούρια 
(εμφάνιση καινούριου αυτοκινήτου).

Προστατεύει το υλικό
Δεν επηρεάζονται τα σημεία ελεγχόμενης 
θραύσης του αερόσακου (συνοδηγού).

Προστατεύει αποτελεσματικά από τις 
επιδράσεις του περιβάλλοντος
•  Προστασία από τη γήρανση και το 

ξεφλούδισμα του υλικού.
• Το ταμπλό δεν ξεθωριάζει.

Αντιστατικό
Καθιστά περιττό το συχνό σκούπισμα.

Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις και 
οργανικούς διαλύτες

Δεν περιέχει αλογόνα

Διαχωρίζεται εύκολα στα ακάθαρτα 
ύδατα σύμφωνα με το οικολογικό πρότυπο 
"Ö-Norm Test B 5105"

Βιολογικά διασπώμενο σε 
ποσοστό > 95 %

Τιμή PH: 6,8

Δεν περιέχει σιλικόνη

Οδηγίες χρήσης
Συστήνεται ο προκαθαρισμός με το ενεργό 
καθαριστικό της Würth. Ψεκάστε το υλικό 
περιποίησης ταμπλό σε ένα 
καθαρό, στεγνό πανί και περάστε το στις 
επιφάνειες που θέλετε.  
Να προστατεύεται από τον παγετό.

Καθαρίζει όλα τα βαμμένα και 
πλαστικά μέρη, τις γυάλινες επιφάνειες 
και τα υφάσματα από τη νικοτίνη, τη 
σκόνη και τη βρωμιά
Καθαρισμός εσωτερικού με μία κίνηση.

Με το πρόσθετο αντιστατικής δράσης 
προσφέρει προσωρινή προστασία της 
επιφάνειας από σκόνες
Καθαριότητα στο εσωτερικό του οχήματος που 
διαρκεί περισσότερο.

Δεν «τρέχει» σε κάθετες επιφάνειες, 
αυτό  σημαίνει ότι το υλικό παραμένει 
εκεί που πρέπει να δράσει
Εξοικονόμηση υλικού χάρη στη μειωμένη ροή.

Διαλύει τη βρωμιά αξιόπιστα χάρη 
στην έντονη δράση του
Εξοικονομεί χρόνο αφού δεν απαιτείται 
επανειλημμένο σκούπισμα.

Ορατός, λευκός αφρός
Εξοικονόμηση υλικού και χρόνου, αφού 
απαιτείται μόνο ένας ψεκασμός σε κάθε σημείο.

Ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας στο 
εσωτερικό.  

Άρωμα: ροδάκινο
Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές νικοτίνης 
στην καμπίνα επιβατών.

Τιμή pH: περ. 9,0

Δεν περιέχει σιλικόνη

Πεδία χρήσης
Ταμπλό, ουρανός, επενδύσεις θυρών, 
επενδύσεις καθισμάτων, πλάτες καθισμάτων, 
σκιάδια ηλιοπροστασίας, κονσόλα.

Οδηγίες χρήσης
Για σωστή αφροποίηση ανακινήστε καλά τη 
φιάλη πριν τη χρήση !

Υποδείξεις
Να μην ψεκάζεται απευθείας σε ευαίσθητες 
επιφάνειες. Ψεκάστε το καθαριστικό εσωτερικών 
χώρων σε ένα καθαρό πανί και σκουπίστε με 
αυτό την επιφάνεια που θέλετε.  
Να μην εφαρμόζεται σε θερμές επιφάνειες ή 
κάτω από τον ήλιο.

Φροντίδα εσωτερικού χώρου για τα πλαστικά μέρη με άρωμα 
φρούτων.

Ειδικός αφρός καθαρισμού με πρόσθετο αντιστατικής δράσης 
για ολόκληρο τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου.
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Κωδ. αρ. 0893 472  | 500 ml

ΕΝΕΡΓO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO

Ενεργός μικροαφρός με δράση κενού
•  Ο αφρός παραμένει στην επιφάνεια και ωθεί 

τους ρύπους προς τα έξω με το σπάσιμο των 
φυσαλίδων αφρού.

•  Εξαιρετική ικανότητα αποκόλλησης της 
βρωμιάς.

•  Δεν διαποτίζονται οι επενδύσεις και 
έτσι αποτρέπονται οι μεγάλοι χρόνοι 
στεγνώματος.

Προστατεύει το υλικό
Κατάλληλο για όλες τις υπόλοιπες επιφάνειες 
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Δεν 
επηρεάζονται τα σημεία ελεγχόμενης θραύσης 
του αερόσακου (συνοδηγού).

20πλή αποδοτικότητα
•  Η αποδοτικότητα 500 ml ενεργού 

καθαριστικού Aktiv-Clean αντιστοιχούν σε 
περίπου 10 λίτρα υγρού απορρυπαντικού.

• Εξοικονόμηση κόστους.

Δεν περιέχει φωσφορικές ενώσεις, 
οργανικούς διαλύτες και αλογόνα
•  Μειώνεται ο κίνδυνος στην καθημερινή 

χρήση.
•  Συμμορφώνεται με τους τοπικούς 

κανονισμούς υδάτων αποχέτευσης.

• Λιγότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
•  Δεν απαιτεί χαρακτηρισμό σύμφωνα με τον 

κανονισμό επικίνδυνων υλικών.

Διαχωρίζεται εύκολα στα ακάθαρτα 
ύδατα σύμφωνα με το οικολογικό 
πρότυπο «Ö-Norm Test B 5105»

Βιολογικά διασπώμενο σε 
ποσοστό > 95 %

Τιμή PH: 8,2

Δεν περιέχει σιλικόνη

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε το ενεργό καθαριστικό Aktiv-Clean σε 
ένα καθαρό και στεγνό πανί και σκουπίστε τις 
επιφάνειες. Περάστε τα πλαστικά μέρη με το 
υλικό περιποίησης ταμπλό.
Αφήστε τον αφρό να δράσει για λίγο στα 
υφάσματα και τις επενδύσεις, απομακρύνετε 
τους ρύπους με βούρτσα ή σφουγγάρι. Στους 
λεκέδες, δουλέψτε από έξω προς τα μέσα. 
Στη συνέχεια σκουπίστε τις επενδύσεις με 
ηλεκτρική σκούπα. Να προστατεύεται από τον 
παγετό.

Αφρός καθαρισμού με άρωμα φρούτων για τον εσωτερικό χώρο 
του αυτοκινήτου.

Κωδ. αρ. 0890 120  | 1000 ml

Κωδ. αρ. 0890 222  | 600 ml

ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡIΣTIKO & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΜΠΛΟ
•  Ειδικά διαμορφωμένο προϊόν που δημιουργή-

θηκε για να καθαρίζει και να ξαναδίνει άμεσα 
τη φυσική λάμψη σε πλαστικά, ελαστικά, δερ-
μάτινα και συνθετικά υλικά.

•  Ιδανικό για να καθαρίζει και να απομακρύνει 
τη σκόνη και τους ρύπους από τον χώρο του 
οδηγού (cockpit).

•  Χάρη στις αντιστατικές ιδιότητες που διαθέτει 
απωθεί τη σκόνη.

•  Παρέχει ενεργή προστασία και λίπανση που 
βοηθάει σε μεγάλο βαθμό στην αποφυγή σκα-
σιμάτων σε πλαστικά και ελαστικά μέρη λόγω 

γήρανσης.
•  Εμποδίζει το πάγωμα (λόγω κρύου) και το 

χαλάρωμα (λόγω ζέστης), στα λάστιχα της 
πόρτας και του χώρου αποσκευών.

•  Περιέχει έλαιο σιλικόνης.
•  Διάρκεια αποθήκευσης ως 36 μήνες σε θερμο-

κρασίες +5°C έως +30°C.
•  Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση και ψεκάστε 

από απόσταση 20-30 cm. Αναμείνετε για μικρό 
χρονικό διάστημα και στη συνέχεια το απλώνετε 
στην επιφάνεια με στεγνό και ξηρό πανί.

•  Διαχωρίζεται εύκολα σύμφωνα με το 
οικολογικό πρότυπο „Ö-Norm Test B 5105“

• Βιολογικά αποικοδομήσιμο
• Καθαρίζει απαλά, αλλά σε βάθος
• Δεν περιέχει σιλικόνη

Τιμή pH: 11,2

Πεδία χρησης
Επενδύσεις καθισμάτων, στηρίγματα αυχένα, 
μοκέτες, ουρανός οροφής, εσωτερικές 
επενδύσεις θυρών, ρύποι στον χώρο αποσκευών 
κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε επάνω στην επιφάνεια το καθαριστικό 
FI, αφήστε το να δράσει και μετά αφαιρέστε τους 
αποκολλημένους ρύπους με βούρτσα, πανί ή 
σφουγγάρι.

Το καθαριστικό FI μπορεί να αραιωθεί σε 
αναλογία μέχρι και 1:10.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO FI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό για ολόκληρο τον 
εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου
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Κωδ. αρ. 0890 140 500  | 500 ml
Κωδ. αρ. 0890 140 05  | 5 L

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
Καθαρίζει και ζωντανεύει τα ξεθωριασμένα χρώματα της 
ταπετσαρίας, αρωματίζοντας διακριτικά τον χώρο του 
αυτοκινήτου.

Ιδιότητες
Κατάλληλο για τον καθαρισμό όλων των υφασμάτινων μερών 
(ταπετσαρία, ουρανό, πατάκια), στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. 

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε το περιεχόμενο και ψεκάστε ομοιόμορφα. Τρίψτε ελαφρά 
με σφουγγάρι ή πανί ελαφρώς βρεγμένο και αφήστε να στεγνώσει 
καλά. Για δύσκολους λεκέδες επαναλάβετε τον ψεκασμό.

Κωδ. αρ. 0890 109 6 | 400 ml

MULTICLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΥΓΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Δυνατότητα χρήσης σε εφαρμογές 
τροφίμων, NSF H1
Υπάρχει περίπτωση επαφής με τα τρόφιμα, 
λόγω τεχνικών περιορισμών.

Μεγάλη απόδοση καθαρισμού και 
απολίπανσης
Αφαιρεί λάδια, κρούστες ρητίνης και 
υπολείμματα σιλικόνης.

Καλή συμβατότητα υλικών

Δεν περιέχει ασετόν

Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη

Πιστοποιητικό απόδοσης
Καταχώρηση NSF H1 (Αρ.: 135926), 
αντιστοιχεί στις προδιαγραφές USDA, 1998 
H1.

Πεδία χρήσης
Για τον καθαρισμό και την απολίπανση χωρίς 
κατάλοιπα, σε εργασίες συντήρησης και 
συναρμολόγησης μηχανών, συγκροτημάτων και 

εργαλείων σε κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας 
τροφίμων, της φαρμακοβιομηχανίας, των 
εκτυπώσεων, καθώς και σε εφαρμογές που 
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση εύφλεκτων 
καθαριστικών.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε τα εξαρτήματα που θέλετε να 
καθαρίσετε από απόσταση περ. 20 cm και 
αφήστε τα να στεγνώσουν.

Υποδείξεις
Στη χρήση σε εφαρμογές τροφίμων επιτρέπεται 
να χρησιμοποιηθεί μόνον η ελάχιστη ποσότητα 
που απαιτείται για την τεχνική εφαρμογή.

Για τον καθαρισμό και τη στιγμιαία λίπανση σε οικολογικά και 
φυσιολογικά ευαίσθητα σημεία.

NSF =Διεθνής αναγνωρισμένος 
οργανισμός για την εποπτεία και 
καταγραφή των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
τροφίμων

Silver line
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Κωδ. αρ. 0893 012 901  | 500 ml

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ
Ήπιος καθαρισμός και εντατική 
φροντίδα λείων δερμάτων.

Ειδικό γαλάκτωμα περιποίησης από 
επιλεγμένα κεριά και σιλικόνες για 
όλα τα είδη λείου δέρματος
όπως βαμμένα, μεταλλιζέ, κρόκο δέρματα, 
δέρματα με ανάγλυφη υφή κ.λπ.

Περιποιείται το δέρμα και αφήνει μια 
όμορφη λάμψη στην επιφάνειά του

Άρωμα ανθών

Πεδία χρήσης
Λεία δέρματα όπως π.χ. δερμάτινα σαλόνια 
αυτοκινήτων, παπούτσια, ρούχα, τσάντες, 
έπιπλα κ.λπ.

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε το υλικό σε λεπτό στρώμα, αφήστε το 
να στεγνώσει για 20 λεπτά και μετά τρίψτε με 
μαλακή βούρτσα ή μαλακό πανί.
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Κωδ. αρ. 0893 012 902  | 500 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΩΝ
Ειδικό καθαριστικό σε βάση επιφανειοδραστικών ουσιών και 
διαλυτών για επιφάνειες από λεία δέρματα και αλκαντάρα.
Αφαιρεί με ήπιο τρόπο και τους πιο 
επίμονους ρύπους,
όπως μουστάρδα, κέτσαπ, σοκολάτα, 
αντηλιακό, βερνίκι παπουτσιών, χρώματα 
υφασμάτων κ.λπ.

Καθαρίζει και περιποιείται το δέρμα
•  Επαναφέρει την απαλότητα του δέρματος, 

αναζωογονεί τις επιφάνειες και τα 
χρώματα.

• Κατάλληλο για όλα τα χρώματα.
•  Διατηρεί το δέρμα όμορφο για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η δράση του αφρού δεν επιτρέπει 
τον «διαποτισμό» του δέρματος
Πολύ εύκολος χειρισμός.

Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα και 
σιλικόνη

Πεδία χρήσης
Για όλα τα ανεξίτηλα λεία δέρματα και τις 
επιφάνειες από αλκαντάρα. Κατάλληλο 
και για τη χρήση σε γειτονικές επιφάνειες, 
όπως ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό (εσωτερικές 
επενδύσεις θυρών, ταμπλό, τιμόνι κ.λπ.). 
Ιδανικό για τον καθαρισμό τσαντών, 
υποδημάτων, ρούχων, επίπλων από λείο 
δέρμα.

Οδηγίες χρήσης
Απομακρύνετε τις σκόνες και τη χοντρή 
βρωμιά με ηλεκτρική σκούπα.
Ψεκάστε το καθαριστικό διάλυμα επάνω σε 
μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι και απλώστε 
το στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. 
Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για 1 
λεπτό το πολύ.
Στη συνέχεια σκουπίστε ή βουρτσίστε 
απαλά τους αποκολλημένους ρύπους από 
την επιφάνεια, χωρίς να πιέσετε επάνω στο 
δέρμα ή το αλκαντάρα.
•  Τέλος, σκουπίστε το λείο δέρμα με ένα 

βρεγμένο πανί και στεγνώστε το τρίβοντας 
με ένα μαλακό πανί μικροΐνών.

•  Απομακρύνετε τους ρύπους και τα 
υπολείμματα καθαριστικού από την 
επιφάνεια αλκαντάρα, ιδανικά με μία 
συσκευή ψεκασμού και απορρόφησης και 
απιονισμένο νερό.

Υποδείξεις
Πριν από τη χρήση ελέγξτε σε ένα κρυφό 
σημείο τη συμβατότητα υλικού/σταθερότητα 
χρώματος. Ακατάλληλο για ακατέργαστα 
δέρματα. Μετά τον καθαρισμό περάστε 
την επιφάνεια με ένα υλικό περιποίησης 
δερμάτων (όχι στις επιφάνειες alcantara!).

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ

Platinum lineGolden line
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Κωδ. αρ. 
0893 011 400 | 400 ml

SUPER CLEAN ΚΑΘΑΡΙΣΤIKΟ ΓΕΝIΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Αστραφτερή λάμψη και προστασία 
μακράς διαρκείας
• Δρα αντιστατικά.
• Προστατεύει από γρατσουνιές και ρύπους.

Τα πλαστικά στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό αποκτούν νέα λάμψη

Απομακρύνει την πίσσα, τα γράσα και 
την επιφανειακή σκουριά μετά από 
μικρό χρόνο επίδρασης

Αφαιρεί τα ολογράμματα στις σκούρες 
βαφές

Περιέχει σιλικόνη

Πεδία χρήσης
Το Super Clean καθαρίζει, περιποιείται και προ- 
στατεύει με μία κίνηση τις λείες και βαμμένες επι- 
φάνειες σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, τροχόσπι- 
τα, σκάφη, έπιπλα, δερμάτινα, παπούτσια κ.ά.
Άλλες επιφάνειες:
Απλώστε το Super Clean με ένα στεγνό, μαλακό 
πανί (πανί από μικροΐνες). Επεξεργαστείτε την 
επιφάνεια και μετά γυαλίστε την.

Οδηγίες χρήσης
Αυτοκίνητα: πλύνετε και στεγνώστε. Ψεκάστε τη 
στεγνή επιφάνεια με το Super Clean και τρίψτε 
με ένα βρεγμένο σφουγγάρι (αφήστε για λίγο 
να δράσει εάν υπάρχουν σκληροί ρύποι). Στη 
συνέχεια σκουπίστε ή γυαλίστε.

Υποδείξεις
Να μη χρησιμοποιείται σε θερμές επιφάνειες ή 
κάτω από τον ήλιο.

Σπρέι καθαρισμού και περιποίησης για κάθε χρήση, για λείες και 
βαμμένες επιφάνειες.
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Κωδ. αρ. 
0893 223 500 | 500 ml

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Ήπιος και αποτελεσματικός γρήγορος 
καθαρισμός 
Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. 

Απομακρύνει τόσο τους λιπαρούς, όσο 
και τους υδατοδιαλυτούς ρύπους

Δεν αφήνει λεκέδες ή ίχνη επάνω 
σε γυμνές μεταλλικές ή γυάλινες 
επιφάνειες
Το προϊόν εξατμίζεται μετά από λίγη ώρα, 
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Πεδία χρήσης
Ιδανικό για τον καθαρισμό πλαστικών 
επιφανειών πριν τη βαφή/αστάρωμα ή τη 
συγκόλληση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μέσο προκαθαρισμού για την τοποθέτηση 
μεμβρανών σε οχήματα, καθώς και ως σπρέι 
ελέγχου για την προετοιμασία οχημάτων 
(γυάλισμα).
Αφαιρεί υπολείμματα από κολλητικές ταινίες, 
ετικέτες, ασφαλτικά υλικά, λίπη, ρητίνες, 
μελάνι, υπολείμματα υλικών συγκόλλησης και 
συλλιπασμάτων, νωπά υπολείμματα αφρού PU, 

καθώς και σκληρούς ρύπους και ακαθαρσίες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς 
ηλεκτρονικών, μικρομηχανολογικών και οπτικών 
εφαρμογών. Π.χ. για τον καθαρισμό συσκευών 
με οπτικούς φακούς, κεφαλών ανάγνωσης και 
εγγραφής, οργάνων ακριβείας, τυπωμένων 
κυκλωμάτων, κατόπτρων και γυαλιστερών 
μεταλλικών επιφανειών.

Οδηγίες χρήσης
Στις ανθεκτικές επιφάνειες ψεκάστε απευθείας 
επάνω στο σημείο που θέλετε να καθαρίσετε και 
σκουπίστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί που 
δεν αφήνει χνούδι. Στις ευαίσθητες επιφάνειες 
ψεκάστε επάνω στο πανί και σκουπίστε με αυτό 
την επιφάνεια.

Υποδείξεις
Πριν από τη χρήση σε ευαίσθητα πλαστικά 
ή επιφάνειες, ελέγξτε τη συμβατότητα του 
καθαριστικού σε ένα μη ορατό σημείο.

Χρώμα: διάφανο.

Για γενική χρήση.

GRAFFITI-EX SPECIAL, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Κωδ. αρ. 
0893 137  | 500 ml

Πολύ δυνατό καθάρισμα
Αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα γκράφιτι από 
μπογιές, βαφές και μαρκαδόρους.

Προστατεύει τα υλικά και τις επιφάνειες
Διεισδύει βαθιά στο ύφασμα και καθαρίζει τις ίνες 
απο τη βαφή.

Στεγνώνει γρήγορα, αφήνοντας ελάχιστη 
υγρασία
Δεν ποτίζει το ύφασμα.

Ιδανικό για την ήπια αφαίρεση τσιχλών
Οι υφασμάτινες ίνες δεν χαλάνε.

Οδηγίες χρήσης
Αφαίρεση γκράφιτι
Ψεκάστε ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια και 
περιμένετε λίγο να δράσει. Όταν θα έχει διαλυθεί 
κάπως το χρώμα, να το σκουπίσετε με ένα νωπό 
σφουγγάρι ή ύφασμα αρχίζοντας από έξω προς 
τα μέσα. Ο χρόνος δράσης εξαρτάται από τον 
τύπο ρύπανσης του γκράφιτι (επιφάνεια, χρώμα, 
πολλαπλές στρώσεις, ηλικία, κ.λπ.). Σε πολύ επί-
μονες περιπτώσεις επαναλάβετε την εφαρμογή 
και, εάν χρειάζεται, αφήστε να δράσει περισσότε-
ρο.  

Αφαίρεση τσίχλας
Ψεκάστε και αφήστε να δράσει για 1-2 λεπτά. 
Αφού η μαστίχα έχει μαλακώσει και ξεκολλήσει, 
αφαιρέστε την με τη χρήση βούρτσας.

Αφαιρεί τα γκράφιτι και ξεκολλά τις τσίχλες από ταπετσαρίες και υφάσματα.
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Platinum line

Κωδ. αρ. 0893 125 005 | 5 l
Κωδ. αρ. 0893 125 020 | 20 l

R1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πίνακας ανάμιξης
Περιεκτικότητα προϊόντος 

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης  5 %

Μηχάνημα υγρού/στεγνού καθαρισμού  5 %

Χειροκίνητα 35 %

Φιλικό προς το περιβάλλον καθαριστικό μέσο γενικής 
χρήσης, για οχήματα, συνεργεία, γραφεία, εσωτερικούς 
χώρους, μοκέτες, επενδύσεις και άλλες επιφάνειες που 
είναι ανθεκτικές στο νερό.

Μεγάλη απόδοση καθαρισμού
Οι σκληροί ρύποι απομακρύνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ήπιος καθαρισμός χωρίς να προκαλούνται ζημιές στο 
υλικό
• Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων.
• Δεν προκαλεί φθορές στη βαφή, τα λάστιχα και τα πλαστικά.

Πεδία χρήσης
Ιδανικό για τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό οχημάτων 
(προετοιμασία οχημάτων). Ιδανικό για τον καθαρισμό βαμμένων 
επιφανειών, πλαστικών μερών, υφασμάτινων ουρανών, μουσαμάδων, 
εσωτερικών επενδύσεων, μαλακών οροφών από βινύλιο, επενδύσεων 
καθισμάτων, μοκετών οχημάτων και όλων των επιφανειών που είναι 
ανθεκτικές στο νερό.

Ιδιότητες
Αποτελεσματικό, φιλικό προς το υλικό, βιολογικά αποικοδομήσιμο. 
Για επεξεργασία με το χέρι ή με μηχάνημα. Απομακρύνει τους 
λιπαρούς ρύπους και τα υπολείμματα νικοτίνης, τα σωματίδια ρύπων 
και κάθε είδους συσσωρεύματα ρύπων μετά από σύντομο χρόνο 
δράσης.

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε το υλικό στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, 
αραιωμένο με νερό ή αναραίωτο ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης, 
αφήστε το να δράσει για λίγη ώρα και μετά σκουπίστε το ή ξεπλύντε 
το με νερό.

* BFA: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την Γερμανική 
Ομοσπονδιακή Ένωση προετοιμασίας οχημάτων BFA.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Κωδ. αρ. 0893 764 05  | 5 l

Καταπολεμά βακτήρια, ιούς και  
μύκητες.
•  Απολυμαίνει, καθαρίζει, προστατεύει. Καταπολεμά 

αξιόπιστα τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους ιούς και 
τους μύκητες.

•  Επαρκεί για 16 εφαρμογές στα πλαίσια 
„απολύμανσης συστήματος κλιματισμού 
οχήματος“.

•  Δεν δημιουργεί λεκέδες.
•  Τιμή pH: 5,5.
•  Δεν περιέχει σιλικόνη.
•  Άχρωμο.

Οδηγίες χρήσης
•  Γεμίστε στη συσκευή εφαρμογής την επιθυμητή 

ποσότητα του καθαριστικού επιφανειών με 
απολυμαντική δράση.

•  Ψεκάστε το αντικείμενο και αφήστε το καθαριστικό 
να δράσει για 15 λεπτά περίπου.

•  Η επιφάνεια δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία.

Εφαρμόστε με τη  
συσκευή εφαρμογής
Κωδ. αρ. 0891 764 1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Ο Ιδανικός συνδυασμός για την υγιεινή!
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Για την υγιεινή του συστήματος 
κλιματισμού οχημάτων

Όταν ενεργοποιείται το σύστημα κλιματισμού 
(A/C) του οχήματος σε πλήρη ισχύ, 
σκόνη, ρύποι, αλλεργιογόνα στοιχεία και 
μικροοργανισμοί μπορούν να εισρεύσουν 
στην καμπίνα του οχήματος μέσω του 
συστήματος εξαερισμού. Χαρακτηριστικά 
συμπτώματα της παρουσίας τους στον 
εισπνεόμενο αέρα, είναι ο ερεθισμός των 
ματιών και του λαιμού, το φτέρνισμα, οι 
δυσάρεστες μυρωδιές κ.λπ. Το προϊόν αυτό, 
χάρη στη σύστασή του και το πρακτικό 
λάστιχο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία 
του, μπορεί να ψεκαστεί στον εξατμιστήρα 
(βαπορέτα) και στους αεραγωγούς, 
δημιουργώντας αποτρεπτικές συνθήκες για 
την ανάπτυξη των ανεπιθύμητων επισκεπτών, 
που βρίσκουν στη θερμότητα, το σκοτάδι και 

την υγρασία το βέλτιστο περιβάλλον για την 
ανάπτυξη του πληθυσμού τους.

Ο αφρός fresh & clean, εγγυάται την υγιεινή 
του συστήματος κλιματισμού και την εισαγωγή 
καθαρού αέρα με άρωμα φρεσκάδας, αν 
χρησιμοποιηθεί:
•  είτε συστηματικά
•  είτε στo πλαίσιo μιας προληπτικής 

συντήρησης (τουλάχιστον 1-2 φορές  
τον χρόνο ή κάθε 15.000 χλμ.)

•   είτε κατά τις εργασίες αντικατάστασης του 
φίλτρου καμπίνας

FRESH & CLEAN ΑΦΡΟΣ

Κωδ. αρ.
0893 764 115 | 100 ml
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ AIR CONDITION

Κωδ. αρ. 0893 764 10  | 300 ml

Ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό και την απολύμανση 
κλιματιστικών αυτοκινήτων.

Απολυμαίνει, καθαρίζει και προστατεύει
•  Καταπολεμά τους μύκητες, τα βακτήρια και τους ιούς με ασφάλεια.
•  Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες οσμές.
•  Αποτρέπει τις αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια 

και άλλους μικροοργανισμούς. 

Απευθείας χρήση στον εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού με 
πολύ μεγάλο λάστιχο και το ειδικό ακροφύσιο
•  Δρα μακρόχρονα, απολυμαίνει και καθαρίζει απευθείας στο “σημείο δημι- 

ουργίας“.
•  Με τον ψεκασμό το καθαριστικό διεισδύει ακόμη και από λιπαρά στρώματα 

μεγάλου πάχους.

Ελεγμένη* αποτελεσματικότητα από ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο
•  Αποδεδειγμένη εξουδετέρωση βλαβερών μικροοργανισμών.
•  Σίγουρη μείωση του πληθυσμού μικροοργανισμών, ακόμη και 5 λεπτά μετά τον 

χρόνο δράσης.

Δεν περιέχει αλογόνα
• Δεν επιβαρύνει τα εδάφη και τα ύδατα και αποτρέπει τα προβλήματα με τους 
τοπικούς κανονισμούς αποχέτευσης.

* Ο έλεγχος και η αποτελεσματικότητα απολύμανσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς 
για τον έλεγχο και την αξιολόγηση χημικών μεθόδων απολύμανσης του DGHM (Γερμανικός Οργανισμός 
Υγιεινής και Μικροβιολογίας).

Οδηγίες χρήσης
•  Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και τον αερισμό.
•  Εισάγετε το λάστιχο ψεκασμού στην εκροή των 

συμπυκνωμάτων (βλέπε εικόνα).
•  Ψεκάστε το μισό περιεχόμενο της φιάλης (περ. 30 

δευτερόλεπτα). Το περιεχόμενο της φιάλης αρκεί για 2 
χρήσεις.

•  Η βρωμιά απομακρύνεται χωρίς πρόβλημα από την εκροή.
•   Αφήστε να δράσει τουλάχιστον 10 λεπτά πριν θέσετε σε 

λειτουργία το κλιματιστικό.

Υποδείξεις
Συστήνουμε, να πραγματοποιείτε τουλάχιστον μία φορά τον 
χρόνο τον καθαρισμό και την απολύμανση του κλιματισμού.
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QUICK FRESH PURE ΑΠΟΣΜHTIKO ΚΛΙΜΑΤIΣΤΙΚΟΥ

Χωρίς βιοκτόνα

Με αναζωογονητικό άρωμα 
εσπεριδοειδών

Εύκολο στη χρήση

Δεν απαιτεί δύσκολες εργασίες 
αποσυναρμολόγησης του ατμοποιητή 
και του εσωτερικού εξοπλισμού της 
καμπίνας

Δεν περιέχει R134a, ΑΟΧ (προσ- 
ροφήσιμες οργανικές αλογονούχες 
ενώσεις) και σιλικόνη

Σε υδάτινη βάση
  

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. 
Θέστε το κλιματιστικό εκτός λειτουργίας, 
ενεργοποιήστε την ανακυκλοφορία αέρα, 
ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στη μέγιστη σκάλα και 
επιλέξτε μία χαμηλή θερμοκρασία. Τοποθετήστε 
τη φιάλη στο κέντρο του οχήματος (Εικ. 1, 
όχι κοντά στις εισαγωγές του συστήματος 
κλιματισμού) και ενεργοποιήστε την κεφαλή 
ψεκασμού. Κρατήστε τις πόρτες κλειστές 
κατά τη διάρκεια της χρήσης (περίπου 10 
λεπτά). Αερίστε καλά το όχημα μετά τη χρήση. 
Προσέξτε τις γενικές παρατηρήσεις!

Υποδείξεις
Απομακρύνετε τα υπολείμματα του υλικού με 
υγρό πανί. Δεν επιτρέπεται να παραμένουν 
άτομα στο εσωτερικό της καμπίνας κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής. Όλες οι ηλεκτρικές 
συσκευές θα πρέπει να τεθούν εκτός 
λειτουργίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής. 
Αποφύγετε τις πηγές ανάφλεξης. Αερίστε καλά 
το όχημα για αρκετά λεπτά πριν επιβιβαστείτε. 
Μην καπνίζετε μέσα στο αυτοκίνητο αμέσως 
μετά την εφαρμογή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία 
φιάλη ανά εφαρμογή.

Για την αποτελεσματική εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών σε 
εσωτερικούς χώρους και συστήματα κλιματισμού οχημάτων

Κωδ. αρ.
0893 764 652 | 100 ml

εικ.1
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Το EVAPOmat® νεφελοποιεί τις ουσίες 
καθαρισμού και εξουδετέρωσης οσμών 
με τη βοήθεια υπέρηχων.
Εξαλείφει τα βακτήρια και τους μύκητες στο 
σύστημα αεραγωγών και στην επιφάνεια του 
ατμοποιητή του συστήματος κλιματισμού και 
εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές.

Εύκολη τοποθέτηση του ενεργού καθαρι-
στικού στη μονάδα νεφελοποίησης
• Πρακτικότητα.
• Φιλικότητα χρήσης.
• Εξοικονόμηση χρόνου.

Στιβαρά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
• Μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής.
• Μεγάλη αξιοπιστία.

Οδηγίες χρήσης
Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά τον καθαρισμό της μονάδας κλιματισμού:
•  Σε εξωτερικές θερμοκρασίες ≥28°C, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ψύξη κατά τη χρήση (μεσαία ρύθμιση).
•  Σε εξωτερικές θερμοκρασίες ≤8°C, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η θέρμανση κατά τη χρήση (μεσαία 

ρύθμιση). Με αυτόν τον τρόπο, τα ενεργά συστατικά επικάθονται πιο αποτελεσματικά στην επιφά-
νεια του ατμοποιητή και αυξάνεται η αποδοτικότητα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα βήματα εργα-
σίας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Υποδείξεις
•  Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή χρήσης διαφορετικών ενεργών 

καθαριστικών από αυτά που αναφέρονται.
•  Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες προτού χρη-

σιμοποιήσετε τη συσκευή.
•  Τα καθαριστικά κλιματιστικών οχημάτων EVAPO®clean 0893 139 101 και 

EVAPO®fresh 0893 139 100 δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.
• Μετά από οποιαδήποτε χρήση προτείνουμε άμεσο ξέπλυμα με απιονισμένο νερό κωδ. αρ. 0890 381 006.

Ελάχιστη/μέγιστη τάση εξόδου 
προσαρμογέα οχήματος

12/24 V/DC

Ελάχιστη/μέγιστη τάση εισόδου 
προσαρμογέα οχήματος

12/24 V/DC

Ελάχιστη/μέγιστη τάση εισόδου 100-240 V/AC
Μήκος x πλάτος x ύψος 286 x 85 x 226 mm

Χωρητικότητα φιάλης υγρών 
συστατικών

100 ml

Κατανάλωση συστατικών 5 ml/min
Κατανάλωση ρεύματος 4 A
Βάρος 1,5 kg

Παραδίδεται 
σε βαλίτσα SYSKO®

1x Καλώδιο τροφοδοσίας για 100/240 V
1x Προσαρμογέας για αυτοκίνητο/φορτηγό/λεωφορείο 12/24 V
1x Ακροδέκτης
1x Συσκεύη καθαρισμού EVAPOmat® κωδ. αρ. 0891 764 400
1x Βαλίτσα συστήματος 8.4.2 κωδ. αρ. 5581 011 000

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
EVAPO® CLEAN 
Κωδ. αρ. 0893 139 101 | 1000 ml
Καθαριστικό κλιματιστικών οχημάτων 
για χρήση σε συσκευή νεφελοποίησης 
υπέρηχων (EVAPOmat®).
Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις οσμές και 
προφυλάσσει από αλλεργικές αντιδράσεις που 
προκαλούνται από βακτήρια και μύκητες.

Λεπτομέρειες/εφαρμογή
Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή σε επιβατικά 
και φορτηγά οχήματα, καθώς και γεωργικά 
μηχανήματα.

Χημική βάση Νερό και κατιονικό 
πολυμερές

Οσμή/άρωμα Ουδέτερο
Χρώμα Άχρωμο
Πυκνότητα 1 g/cm³

Τα 100 ml αρκούν για 1 εφαρμογή.
Χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα προϊόντα με 
βιοκτόνο δράση. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και 
τις πληροφορίες των προϊόντων πριν από τη χρήση.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
EVAPO® FRESH 
Κωδ. αρ. 0893 139 100 | 1000 ml
Μέσο εξουδετέρωσης οσμών για 
χρήση σε σύστημα EVAPO®mat.

Αποτελεσματική εξουδετέρωση οσμών
•  Το αερόλυμα είναι ιδανικό για σημεία με 

δύσκολη πρόσβαση.
•  Δεν αφήνει ίχνη στα παράθυρα ή στις 

επιφάνειες του εσωτερικού.
•  Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα λεμονιού.

Λεπτομέρειες/εφαρμογή
Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις δυσάρεστες 
οσμές από καπνό τσιγάρου, ζώα, ιδρώτα και 
μούχλα στο εσωτερικό οχημάτων, σε καμπίνες 
οδηγού και σε κλειστούς χώρους.

Χημική βάση Υδατικά τασιενεργά
Οσμή/άρωμα Λεμόνι
Χρώμα Άχρωμο
Πυκνότητα 1 g/cm³

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ A/C EVAPOMAT®

Κωδ. αρ. 0964 764 400
Για την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών στο εσωτερικό επιβατικών και 
επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και σε κλειστούς χώρους (γραφεία, χώρους 
εστίασης και διαμονής κ.ά.).

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ!

•  Απαιτούμενος χρόνος ανά βήμα: 10 λεπτά
•  Απαιτούμενος χρόνος αερισμού του χώρου μετά τη διαδικασία: 20 λεπτά
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
EVAPO® CLEAN

Υποδείξεις
Απαιτείται η τακτική και προληπτική 
χρήση για τη διατήρηση του συστήματος 
κλιματισμού χωρίς οσμές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1–2 φορές 
τον χρόνο). Το EVAPO®Clean μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με το EVAPO®mat.

Οδηγίες χρήσης
Βλέπε εγχειρίδιο EVAPO®mat.

Υποδείξεις
Το EVAPO®fresh μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο με το EVAPO®mat.

Οδηγίες χρήσης
Βλέπε εγχειρίδιο EVAPO®mat.

Τα 100 ml αρκούν για 1 εφαρμογή.
Χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα προϊόντα με 
βιοκτόνο δράση. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και 
τις πληροφορίες των προϊόντων πριν από τη χρήση.

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ A/C ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
EVAPO® FRESH

Κωδ. αρ. 0893 139 2  | 100 g
 

Κωδ. αρ. 0893 139 3  | 100 g
 

ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  
“NATURE INSPIRED”
Aρωματίζουν ευχάριστα για περισσότερες από τέσσερις 
εβδομάδες. 

Κωδ. αρ. 0893 138 1/2/3/4/5/6/7/8 
Τεμ./Συσκ.: 20
ORANGE/LEMON/COCONUT/STRAWBERRY/CHERRY/GREEN 
APPLE/VANILLA/TUTTI FRUTI

Κωδ. αρ. 0893 137 01/02/03/04
Τεμ./Συσκ.: 20
ΦΩΤΙΑ-FIRE / ΓΗ-EARTH / ΑΕΡΑΣ-AIR / ΝΕΡΟ-WATER

ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
“FOUR ELEMENTS“
H σειρά αρωματικών „Four Elements“ είναι εμπνευσμένη 
από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (νερό, αέρας, γη, φωτιά)
• Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (περισσότερο από 4 εβδομάδες).

ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
“BE YOU“
H σειρά αρωματικών αυτοκινήτου μακράς διαρκείας 
“Βe Υou“ δημιουργήθηκε για τον κάθε έναν 
ξεχωριστά! 

Κωδ. αρ. 0899 891 ... 1/12 - 14 
Τεμ./Συσκ.: 20
Wild, Strong, Unique, Happy, Free, Sexy
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EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ
Υδατικό διάλυμα για τον αρωματισμό εσωτερικών 
χώρων.Κωδ. αρ.

0893 139 203| SILK 4 l 
0893 139 211 | FRESH 4 l 
0893 139 204 | TUTTI-FRUTTI 4 l 
0893 139 210 | POWER 4 l 

Ιδιότητες
Ιδανικό προϊόν για τον αρωματισμό των 
εσωτερικών χώρων των οχημάτων (καμπίνα, 
ποτμπαγκάζ), καθώς και εσωτερικών 
επαγγελματικών χώρων, όπως συνεργεία, 
μηχανουργεία, γραφεία, καταστήματα κ.ά. 
Αρωματίζει διακριτικά, ευχάριστα και για 
πολλές ώρες.
Τιμή pΗ: 7 - 8.

Οδηγίες χρήσης
Χρησιμοποιείται με ψεκαστήρα αυτούσιο. 
Ψεκάστε τον εσωτερικό χώρο που επιθυμείτε 
να αρωματίσετε. Για καλύτερη απόδοση και 
διάρκεια ψεκάστε σε ένα κρυφό σημείο, όπως 
π.χ. στα πατάκια των οχημάτων. Δεν προκαλεί 
φθορές στα μέρη με τα οποία έρχεται σε επαφή.

Silver line

Κωδ. αρ. 
0893 139 299
35 g
NIGHT SENSES

Κωδ. αρ. 
0893 137 103
35 g
ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ

Κωδ. αρ. 
0893 137 101
35 g
ΒΑΝΙΛΙΑ

Κωδ. αρ.
0893 137 100
35 g
ΜΗΛΟ-ΚΑΝΕΛΑ

Κωδ. αρ. 
0893 139 300
35 g
ΚΑΡΥΔΑ

Κωδ. αρ. 
0893 139 307
35 g
ΚΕΡΑΣΙ

ΣΕΙΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ VINTAGE
Αρωματικά χώρου ιδανικά για  οχήματα, εργασιακούς και 
οικιακούς χώρους. 
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Κωδ. αρ. 0893 139 202   | 10 l

FRESH AΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Αρωματικό - αποσμητικό για τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων, καθώς και 
για εσωτερικούς επαγγελματικούς χώρους και ξενοδοχεία.

Οδηγίες χρήσης
Χρήση με το χέρι
Αραιώστε σύμφωνα με τις υποδείξεις του πίνακα 
δοσολογίας και ψεκάστε τα πατάκια και την ταπε-
τσαρία. Για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διάρκεια 
του αρώματος και της καθαριότητας στο εσωτερι-
κό, συνιστάται η χρήση του σε συνδυασμό με το 
πιστόλι καθαρισμού Top Gun με ψεκασμό (κωδ. 
αρ. 0891 703 149). Δεν προκαλεί φθορές στα 
μέρη με τα οποία έρχεται σε επαφή.

Πεδία χρήσης
•  Εξουδετερώνει όλες τις δυσάρεστες οσμές 

π.χ. οσμές τσιγάρου, ιδρώτα, ζώων, μούχλας 
και κουζίνας που μπορούν να εκδηλωθούν 
στο εσωτερικό οχημάτων, σε καμπίνες 
οδηγού, επενδεδυμένα έπιπλα, χαλιά και 
καλύμματα.

•  Kατάλληλο για τον καθαρισμό των φίλτρων 
του θαλάμου επιβατών, ώστε να δημιουργείται 
ένας φραγμός που συγκρατεί τη σκόνη 
απελευθερώνοντας παράλληλα ένα ευχάριστο 
άρωμα στο εσωτερικό.

•  Κατάλληλο για το φίλτρο αέρα καμπίνας, για 
την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών και την 
απελευθέρωση ευχάριστου αρώματος όταν 
λειτουργεί ο κλιματισμός.

•  Περιέχει επιφανειοδραστικά σύμφωνα με τον 
κανονισμό 648/2004/ΕΚ.

•  Σε ψεκαστήρα 1000 ml συνίσταται προσθήκη 
προϊόντος με αραίωση από 330 ml και το 
υπόλοιπο νερό έως και αυτούσιο, ανάλογα 
με την επιθυμητή ένταση του αρώματος.

Πίνακας δοσολογίας 
Αποτελεσματικότητα Προϊόν/νερό 
Υψηλή 1:1 (αυτούσιο)
Μέτρια 1:2 
Χαμηλή 1:3

• Yψηλή ικανότητα εξουδετέρωσης όλων των οσμών, χωρίς ίχνη.
• Eξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές που απορροφούν οι ταπετσαρίες και τα πατάκια. 
• Κατάλληλο για εξάλειψη οσμών τσιγάρου και κατοικίδιων ζώων.
• Aφήνει ένα ευχάριστο άρωμα λεβάντας που διαρκεί, ενισχύοντας την αίσθηση της καθαριότητας.
• Τιμή PH: 3,8.

Με υπέροχο άρωμα λεβάντας!

Golden line
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Κωδ. αρ. 0715 585 820
Χωρητικότητα 50 l
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
Θερμοκρασία 0°C έως +50°C
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 400 x 410 x 1030 mm
Βάρος 18 kg

Αξεσουάρ
Μπεκ 0715 587 200
Ελαστικός σωλήνας σπιράλ 0715 587 201
Πλήρες πιστόλι ψεκασμού 0715 587 202
Φίλτρο μπεκ για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 206
Τάπα πλήρωσης δεξαμενής για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 207

Κωδ. αρ. 0715 585 810
Χωρητικότητα 50 l
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8 bar
Θερμοκρασία 0°C έως +50°C
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 440 x 470 x 980 mm
Βάρος 18 kg

Αξεσουάρ
Ελαστικός σωλήνας αφρού για αφροποιητή 0715 587 203
Επίπεδο ακροφύσιο μπεκ για αφροποιητή 0715 587 204
Πλήρες πιστόλι ψεκασμού για αφροποιητή 0715 587 205
Φίλτρο μπεκ για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 206
Τάπα πλήρωσης δεξαμενής για ψεκαστήρα & αφροποιητή 0715 587 207

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 50L 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 50L 

Συσκευή πεπιεσμένου αέρα για το πλύσιμο αυτοκινήτων και 
 βαν με ψεκασμό προϊόντος.
• Κατάλληλος για πλυντήρια αυτοκινήτων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τη βιομηχανία, ξενοδοχειακές 

μονάδες.
• Δοχείο πεπιεσμένου αέρα κατασκευασμένο από ανθρακούχο βαμμένο χάλυβα, πιστοποιημένο 

κατά 97/23/ΕΟΚ.
• Διατίθεται με ψεκαστήρα από σώμα πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με υαλονήματα, τσιμούχες 

στεγανότητας από φθοριούχο ελαστομερές vitonTM και βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα 
(μήκος 750 mm).

• Σωλήνας παροχής προϊόντος από σπιράλ πολυαμιδίου Rilsan® PA12 (μήκος 7 m). 
• Μπεκ διασποράς με φίλτρο πλέγματος.
• Χοάνη από πολυπροπυλένιο με ασφάλεια υπερχείλισης.

Συσκευή πεπιεσμένου αέρα για το πλύσιμο αυτοκινήτων και  
βαν με απορρυπαντικά υγρά. 
• Για πλυντήρια αυτοκινήτων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τη βιομηχανία και τις ξενοδοχειακές μονάδες.
•  Δοχείο πεπιεσμένου αέρα κατασκευασμένο από ανθρακούχο βαμμένο χάλυβα, πιστοποιημένο 

κατά 97/23/ΕΟΚ.
•  Διατίθεται με ψεκαστήρα από σώμα πολυπροπυλενίου ενισχυμένο με υαλονήματα, τσιμούχες 

στεγανότητας από φθοριούχο ελαστομερές vitonTM και βραχίονα από ανοξείδωτο χάλυβα.
•  Σωλήνας παροχής προϊόντος από επιρητινωμένη πολυουρεθάνη μήκους 7 m,  

με ρακόρ μπαγιονέτ.
•  Διατίθεται με μπεκ διασποράς από ορείχαλκο και ρητινούχο φίλτρο για ακρίβεια παροχής του 

προϊόντος.
•  Χοάνη από πολυπροπυλένιο με ασφάλεια υπερχείλισης.
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Πλαίσιο παράδοσης

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για κρύο νερό, 
μικρών διαστάσεων για μέτριες εργασίες καθαρισμού.

Ιδανικό για φορητή χρήση
Συμπαγής κατασκευή και ρυθμιζόμενη μπάρα αλουμινίου.

Μεγάλη διάρκεια ζωής και μείωση της κατανάλωσης
Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διακοπή εργασίας 
με την αυτόματη λειτουργία διακοπής της πίεσης. Με την εκτόνωση 
της πίεσης από τα εξαρτήματα παρατείνεται η διάρκεια ζωής της 
αντλίας και μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή και δοσομέτρηση του 
απορρυπαντικού
Η επιθυμητή συγκέντρωση μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια της 
βαλβίδας δοσομέτρησης. Το ενσωματωμένο λάστιχο απορρόφησης 
απορρυπαντικού ταιριάζει σε όλα τα δοχεία.

Για ξεκούραστη και άνετη εργασία
Εργονομικό πιστόλι χειρός με χαμηλή δύναμη συγκράτησης και 
ενεργοποίησης.

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ  
ΠΙΕΣΗΣ HDR 160 COMPACT

Κωδ. αρ. 0701 161 0
Συσκ. 1

Ονομαστική τάση 230 V/AC

Λήψη ισχύος 2,3 kW

Μέγιστη πίεση 160 bar

Πίεση λειτουργίας 130 bar

Ελάχιστη μέγιστη ποσότητα παροχής 0-480 l/h

Βάρος εργαλείου 26,1 kg

Μήκος καλωδίου 4 m

Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα
Τριπλό ακροφύσιο 0701 160 004 1

Ακροφύσιο ρύπων 0701 160 005 1

Σύνδεση βάνας 0701 160 006 1

Σωλήνας δέσμης 0701 161 100 1

Λάστιχο υψηλής πίεσης 0701 161 110 1

Πιστόλι χειρός 0701 161 140 1
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Κωδ. αρ. 0701 163 0
Συσκ. 1

Ονομαστική τάση 230 V/AC

Λήψη ισχύος 2,7 kW

Μέγιστη πίεση 185 bar

Πίεση λειτουργίας 150 bar

Ελάχιστη/μέγιστη ποσότητα παροχής 0-500 l/h

Βάρος εργαλείου 30,8 kg

Μήκος καλωδίου 4 m

Δυνατό πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης για κρύο νερό 
με μπομπίνα λάστιχου για μέτριες έως βαριές εργασίες 
καθαρισμού.

Άνετη εργασία χάρη στην εύκολη αποθήκευση του 
λάστιχου υψηλής πίεσης
Η ενσωματωμένη μπομπίνα φροντίζει ώστε το λάστιχο να βρίσκεται 
πάντοτε στη σωστή θέση. Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχήματος.

Αδιαβάθμητη ρύθμιση πίεσης/ροής νερού
Η πίεση/ποσότητα νερού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την 
εργασία καθαρισμού.

Μεγάλη διάρκεια ζωής και μείωση της κατανάλωσης
Το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διακοπή εργασίας 
με την αυτόματη λειτουργία διακοπής της πίεσης. Με την εκτόνωση της 
πίεσης από τα εξαρτήματα παρατείνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας και 
μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή και δοσομέτρηση του απορρυ-
παντικού
Η επιθυμητή συγκέντρωση μπορεί να ρυθμιστεί με τη βοήθεια της βαλ-
βίδας δοσομέτρησης. Το ενσωματωμένο λάστιχο απορρόφησης απορρυ-
παντικού ταιριάζει σε όλα τα δοχεία.

Για ξεκούραστη και άνετη εργασία
Εργονομικό πιστόλι χειρός με χαμηλή δύναμη συγκράτησης και ενεργο-
ποίησης.

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
HDR 185 POWER PLUS

ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ
Για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού νερού.
Αποτρέπει αξιόπιστα τις επικαθίσεις αλάτων στα μέρη που μεταφέ-
ρουν θερμό και καυτό νερό.

Κωδ. αρ.
0893 030 0 | 1 l

Προστατέψτε τα μηχανήματα από τα άλατα!

Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα
Ακροφύσιο ρύπων 0701 160 005 1

Σύνδεση βάνας 0701 160 006 1

Σωλήνας δέσμης 0701 161 100 1

Πιστόλι χειρός 0701 161 140 1

Λάστιχο υψηλής πίεσης 0701 163 115 1

Τριπλό ακροφύσιο 0701 163 130 1

Πλαίσιο παράδοσης
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Εύχρηστο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης, κατάλληλο για βασικές εργασίες καθαρισμού 
σε ήπια έως μέτρια βρώμικες επιφάνειες. Για χρήση σε μικρής κλίμακας έως και βιομηχανικές 
εφαρμογές.

•  Υψηλή απόδοση καθαρισμού. Απομακρύνει αποτελεσματικά ρύπους, όπως χώματα, σκόνες, μούχλα, καθώς και 
αλλεργιογόνα στοιχεία, εξασφαλίζοντας την υγιεινή του άμεσου περιβάλλοντος.

•  Καθαρίζει και τα πιο δύσκολα σημεία, εκεί που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κοινό λάστιχο νερού.
•  Εξοικονόμηση χρόνου, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, και κατ’ επέκταση χρήματος.
•  Ελαφρύ και ευέλικτο στη μεταφορά μηχάνημα, εύκολο στη χρήση.
•  Φιλικό προς το περιβάλλον, με μηδαμινές επιπτώσεις.
 

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

Πεδία εφαρμογών
Ιδανικό για κάθε είδους επαγγελματική και οικιακή χρήση. Ιδανικό για πλυντήρια οχημάτων, αλλά και 
για ιδία χρήση σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα. Κατάλληλο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
και ιδιαίτερα στη βιομηχανία τροφίμων, για αγροτικές εγκαταστάσεις και τη ναυτιλία. Για εργασίες 
καθαρισμού γύρω από το σπίτι, σε παράθυρα και πλάκες, σε βεράντες, μπαλκόνια, σκαλιά, φράκτες, 
λιθόστρωτες επιφάνειες σε κήπους, έπιπλα κήπου κ.ά.

Κωδ. αρ. 5997 643 677 5997 625 222 5997 627 206
Τάση AC220-240 V, AC120-127 V
Συχνότητα 50 /60 Hz 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50Hz
Ονομαστική ισχύς 1400 W 1800 W 2200 W
Ονομαστική πίεση 80 bar 100 bar 120 bar
Μέγιστη πίεση 110 bar 130 bar 150 bar
Ονομαστική ροή 5,5 L/min 6 L/min 6,5 L/min
Μέγιστη πίεση νερού στην είσοδο 1,2 MPa
Μέγιστη θερμοκρασία νερού 50°C
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (K=3dB(A)): LpA 81 dB 79 dB 81,3 dB
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (K=3dB(A)): LpA 92 dB 91,6 dB 93,7 db(A)
Εκπομπή δόνησης (K=1.5 m/s2) ≤2,5m/s2 ≤2,65m/s2 ≤2,65 m/s2

Βάρος 6,1 kg 9,6 kg 14,5 kg
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ΥEΚΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΛΒΩΤΙΚO
ΜΗΧAΝΗΜΑ EPM 160-E

Συμπαγές και ισχυρό με ηλεκτρο-
κινητήρα 1010 Watt και παλινδρο-
μική κίνηση 8 mm για υψηλό βαθμό 
απόδοσης. Ιδανικό για στιλβώ-
σεις χωρίς ολογράμματα χάρη στη 
μόνιμη εξαναγκασμένη κίνηση.

Συμπαγές, εργονομικό, αθόρυβο
• Χαμηλό βάρος για εύκολο χειρισμό.
• Χαμηλές εκπομπές θορύβου.
• Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία χάρη στη 

μάζα αντιστάθμισης.
• Ακρίβεια χειρισμών χάρη στη λαβή του 

καλύμματος. Η εργονομική βιδωτή χειρο-
λαβή μπορεί να αφαιρεθεί.

Ηλεκτρονικό σύστημα διατήρησης 
των στροφών
Χάρη στην παλμογεννήτρια οι στροφές λει-
τουργίας διατηρούνται σταθερές ακόμα και 
υπό φορτίο.

Προεπιλογή στροφών
Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών λειτουρ-
γίας για προσαρμοσμένη ταχύτητα κατά τη 
στίλβωση.

Ειδικός απορροφητικός δίσκος με 
αυτοπρόσφυση
Εύκολη στερέωση των δίσκων στίλβωσης.

Διακόπτης "γκαζιού" και ομαλή 
εκκίνηση
• Αργή, ομαλή εκκίνηση του εργαλείου 

χωρίς κραδασμούς και τινάγματα του 
στιλβωτικού υλικού.

• Ασφάλεια για ξεκούραστη και άνετη 
εργασία σε συνεχόμενη λειτουργία.

• Ομαλή εκκίνηση για αυξημένη ασφάλεια 
χρήσης και προστασία του κινητήρα.

Ασφάλεια επανεκκίνησης
Αποτρέπει την αθέλητη επανεκκίνηση μετά 
από διακοπή ρεύματος.

Προστασία από την υπερφόρτωση
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Αποτρέπεται η πρόκληση ζημιών στα πηνία.

Ιδανικό για χρώματα που είναι 
ευαίσθητα στη θερμοκρασία
Μικρή ανάπτυξη θερμότητας στην επιφά-
νεια.

Κωδ. αρ. 5707 500 0
Συσκ. 1

Ονομαστική τάση 230 V/AC

Συχνότητα 50 Hz
Κατηγορία προστασίας Βαθμός προστασίας II / προστατευτική μόνωση
Λήψη ισχύος 1010 W

Απόδοση ισχύος 590 W

Ελάχιστες/μέγιστες στροφές άνευ φορτίου 160-480 σ.α.λ.
Ελάχιστες/μέγιστες παλινδρομήσεις άνευ 
φορτίου 3200-9600 σ.α.λ.

Μήκος διαδρομής 8 mm

Μέγιστη διάμετρος στιλβωτικού σώματος 160 mm

Διάμετρος δίσκου 140 mm

Βάρος εργαλείου 2,7 kg

Μήκος καλωδίου 4 m

Πλαίσιο παράδοσης κωδ. αρ. Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα

5707 500 0

Δίσκος συγκράτησης με αυτο- 
πρόσφυση για EPM 160-E 140 mm 0586 500 140 1

Χειρολαβή 5807 500 033 1

Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου 5807 500 035 1

Κάλυμμα με λαβή 5807 500 036 1

Βίδα DIN 85 5807 500 037 1

2 χρόνια εγγύηση
Για ελαττώματα κατασκευής και 
σφάλματα υλικού.

Πεδία χρήσης
Προετοιμασία αυτοκινήτου
• Στίλβωση φθαρμένων σημείων 

χρώματος χωρίς ολογράμματα και 
αδιαβροχοποίηση βαμμένων επιφανειών 
χάρη στις έκκεντρες κινήσεις και τη 
μεγάλη διαδρομή παλινδρόμησης.

• Απομάκρυνση ολογραμμάτων και ιχνών 
στίλβωσης, π.χ. σε σκούρα χρώματα.

• Ιδανικό για την αποκατάσταση ζημιών 
από ταλαιπωρημένα χρώματα με μικρές 
γρατσουνιές, ίχνη χρήσης, τριχοειδή 
ίχνη, καθώς και για τη στίλβωση. 
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ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Η05VV-F 
3G1,5 MM² 
Κωδ. αρ. 5966 600 826 
Μήκος καλωδίου: 25 m   
Πλαστικό καρούλι καλωδίου με 4 
πρίζες.  
Μαύρο καλώδιο H05VV-F 3G1,5. 
Eγκεκριμένο κατά GS, VDE και CE.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ
Mε προστασία από υπερθέρμανση, ακροδέκτη 
και κουμπί επαναφοράς και με προστασία για 
τα παιδιά. Διακόπτης παύσης λειτουργίας και 
χειροκίνητη περιέλιξη καλωδίου.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Η05RR-F 
3G1,5 MM² 
Κωδ. αρ. 5966 600 828
Μήκος καλωδίου: 50 m   
Πλαστικό καρούλι καλωδίου με 4 
πρίζες IP44.  
Μαύρο καλώδιο H05RR-F 3G1,5. 
Εγκεκριμένο κατά GS, VDE και CE.

Για επέκταση καλωδίου χρησιμοποιήστε 
μπαλαντέζες Würth

Για χρήση με καθαριστικά επαγγελματικών οχημάτων και 
συνεργείων, βιομηχανικών και άλλων καθαριστικών, σε 
συνδυασμό με πλυστικά υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές.

Ομοιόμορφη αφροποίηση
• Οικονομικό στη χρήση.
• Αποτελεσματική χρήση καθαριστικού χάρη στον μεγαλύτερο χρόνο δράσης 

και το αργό "τρέξιμο" του αφρού.
• Εύκολη αναγνώριση των καλυμμένων επιφανειών.

Πεδία χρήσης
Για την αφροποίηση καθαριστικών μέσων, για τον καθαρισμό αμαξωμάτων, 
πλαισίων, ανοδομών, μουσαμάδων, συνεργείων, χώρων εργασίας, στάβλων.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ

Κωδ. αρ. 0891 612 
Συσκ. 1

Περιεχόμενο 1,2 l

Χρώμα Κόκκινο

Μέγιστη κατανάλωση αέρα 100 l/λεπτό

Προϋπόθεση κατανάλωσης αέρα στα 8 bar

Ελάχιστη/μέγιστη πίεση λειτουργίας 6-12 bar
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Βασικό σετ για την επαγγελματική
επεξεργασία βαμμένων επιφανειών.

Πρωτοποριακά στιλβωτικά υλικά με
βάση τα οξείδια αλουμινίου
•  Εξαιρετική ικανότητα απομάκρυνσης υλικού.
•  Ταχύτατη επεξεργασία των ελαττωματικών 

σημείων.
•  Υψηλός βαθμός στιλπνότητας.
•  Δυνατότητα χρήσης σε όλα τα κοινά 

συστήματα χρωμάτων κάλυψης.

Νεότερη γενιά στιλβωτικών υλικών
•  Εργασία σύμφωνα με το νεότερο τεχνολογικό 

επίπεδο.
•  Ιδανικό για φορητή χρήση

Περιεχόμενα:
2 επαγγελματικά υλικά στίλβωσης οχημάτων
(P10 + P30). 250 εξαρτήματα στίλβωσης P2000 
για την αφαίρεση της σκόνης και τη διόρθωση
ελαττωματικών σημείων. Σετ κύβων λείανσης 
(κύβος λείανσης, μαλακή εξωτερική επένδυση, 
υγραντήρας εξαρτημάτων λείανσης). 5 δίσκοι 
λεπτής λείανσης P2000 για τη ματ επεξεργασία 
της επιφάνειας. 2 "πορτοκαλί" στιλβωτικοί δίσκοι, 

Ø 90 mm. 1 "πράσινος" στιλβωτικός δίσκος, Ø 
90 mm. Στιλβωτικό μηχάνημα αέρος με ρύθμιση
στροφών. Δίσκος συγκράτησης με 
αυτοπρόσφυση, Ø 75 mm

Πεδία χρήσης
Για την επαγγελματική αφαίρεση των θολών 
σημείων βαφής, των σημείων μετάβασης και των
ελαττωματικών σημείων σε φρεσκοβαμμένες ή 
στεγνές επιφάνειες. Προετοιμασία οχημάτων.
Επεξεργασία επιφανειών.

Οδηγίες χρήσης
Ανακινήστε καλά το στιλβωτικό πριν από τη 
χρήση. Ρίξτε μερικές σταγόνες του στιλβωτικού 
υλικού στον δίσκο στίλβωσης και μία 
μικρή ποσότητα στο σημείο που θέλετε να 
επεξεργαστείτε. Τοποθετήστε το στιλβωτικό δίσκο 
και απλώστε το υλικό επάνω στην επιφάνεια 
που θέλετε να γυαλίσετε. Στη συνέχεια θέστε σε 
λειτουργία το στιλβωτικό μηχάνημα και με μικρή 
πίεση στις 1.500–2.000 σ.α.λ. και ομοιόμορφες 
κινήσεις επεξεργαστείτε την επιφάνεια μέχρι να 
πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΣΕΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΑΦΗΣ
Κωδ. αρ. 5964 089 308

Υπόδειξη:
Εάν ο δίσκος στιλβώματος είναι 
στεγνός χρησιμοποιήστε μεγαλύτερη 
ποσότητα στιλβωτικού. Αφαιρέστε τα 
υπολείμματα του στιλβωτικού υλικού 
με ένα πανί από μικροΐνες.
Εκτελείτε την εργασία τμηματικά.
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ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
TOP GUN 
Κωδ. αρ. 0891 703 140 
Για την προετοιμασία οχημάτων.

Βελτιωμένη τεχνολογία για ακόμα 
μεγαλύτερη απόδοση
•  Ο μηχανισμός μετάδοσης με ρουλεμάν δημι-

ουργεί στροβιλισμό του αέρα.
•  Η παροχή αέρα και η απόδοση καθαρισμού 

μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα.
•  Η υποπίεση που δημιουργείται αποκολλά 

τους ρύπους.
•  Αρθρωτή σύνδεση για ευέλικτο χειρισμό (για 

σημεία με δύσκολη πρόσβαση).

Σχολαστικός και αποτελεσματικός 
καθαρισμός
•  Η μικρονεφελοποίηση έχει ως αποτέλεσμα 

την πιο αποδοτική χρήση του καθαριστικού 
μέσου.

•  Οι ακαθαρσίες απομακρύνονται μέσα σε 
ελάχιστο χρόνο.

•  Για χρήση με πολλά καθαριστικά μέσα της 
Würth.

Οδηγίες χρήσης
Κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απομά-
κρυνση ρύπων (λεκέδες νικοτίνης, ίχνη παπου-
τσιών και αλάτων, τρίχες ζώων κ.λπ.) από το εσω-
τερικό και το εξωτερικό του οχήματος.

Υλικά επεξεργασίας
Ζάντες, μαρσπιέ εισόδου και επενδύσεις θυρών, 
αεραγωγοί, ταμπλό, επενδύσεις καθισμάτων και 
ουρανός, καλύμματα επιλογέα, στόμιο ρεζερ-
βουάρ, πινακίδες κυκλοφορίας και όλα τα 
σημεία με δύσκολη πρόσβαση, ακόμα και εξωτε-
ρικά του οχήματος.

Πρωτοποριακή 
τεχνολογία για 
μειωμένες φθορές, 
χαμηλή  
κατανάλωση 
καθαριστικών μέσων 
και μεγαλύτερη 
απόδοση.

Φιλικό στη χρήση χάρη στη 
ρυθμιζόμενη πίεση αέρα και 
την ευέλικτη σύνδεση για 
ευκολότερο χειρισμό του 
λάστιχου.
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Απορροφητήρας γενικής χρήσης, κατάλληλος για χρήση σε οικοδομές, με πιστοποίηση L και αυτόματο 
καθαρισμό φίλτρου

Πιστοποίηση L για κατηγορία κόνεων
Εγγυημένος βαθμός συγκράτησης σκόνης 99 % κατά
EN 60335-2-69.

Δυνατότητα απόθεσης και στερέωσης για βαλίτσες 
συστήματος Würth
Επίπεδο κάλυμμα δοχείου.

Τα πρόσθετα εξαρτήματα φυλάσσονται επάνω στη 
συσκευή και είναι πάντα έτοιμα προς χρήση
Ενσωματωμένη θήκη φύλαξης για το ακροφύσιο αρμών και τη 
μούφα εργαλείων με ταχυσυνδέσμους, ευέλικτη φύλαξη των 
εύκαμπτων σωλήνων και του ηλεκτρικού καλωδίου.

Ιδανικός για χρήση σε οικοδομές
Στιβαρό δοχείο με προφυλακτήρα και μεγάλες, στιβαρές 
μεταλλικές ρόδες.

Αντιστατική προετοιμασία
Με το γειωμένο στόμιο σύνδεσης και τον ηλεκτρικά αγώγιμο 
πρόσθετο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο 
παράδοσης, απομακρύνονται τα φορτία στατικού ηλεκτρισμού 
και διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία από τον 
στατικό ηλεκτρισμό.
Εύκολος χειρισμός και έλεγχος των διαφόρων λειτουργιών
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, διακόπτης 
καθαρισμού φίλτρου 15 s/60 s και διακόπτης ρύθμισης 
στροφών.

Εύκολη εργασία σε συνδυασμό με ηλεκτρικά 
εργαλεία
Πρίζα με αισθητήρα Hall για αυτόματη αναγνώριση ηλεκτρικού 
εργαλείου, ο απορροφητήρας μπορεί να ελεγχθεί από το 
συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
•  Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα με μια 

ριπή αέρα, ανάλογα με το επιλεγμένο χρονικό διάστημα (15 
ή 60 δευτερόλεπτα).

•  Εγγυάται την παρατεταμένη εργασία χωρίς διακοπές.
•  Χαμηλή στάθμη θορύβου.
•  Μεγάλη διάρκεια ζωής των φίλτρων.
•  Χαμηλό κόστος συντήρησης.

Πεδία χρήσης
Ιδανικός για ξυλουργούς, τεχνίτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
κύρια και βοηθητικά επαγγέλματα οικοδομής, τεχνίτες 
τοποθέτησης παρκέ και κεραμικών πλακιδίων, καθώς και για 
όλους τους κλάδους των αυτοκινήτων.

2 χρόνια εγγύηση για ελαττώματα κατασκευής και 
υλικού
Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται σε λανθασμένη 
χρήση, υπερβολική καταπόνηση ή μη τήρηση των οδηγιών 
λειτουργίας.

Κωδ. αρ. 0701 133 0
Τεμ./Συσκ. 1/1

Ροή αέρα 74 l/s

Υποπίεση 23 kPa

Χωρητικότητα δοχείου 30 l

Μέγιστη ισχύς 1380 W

Μήκος καλωδίου 7,5 m

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης 35 mm

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ISS 30-L AUTOMATIC
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Φορητός πολυχρηστικός απορροφητήρας μπαταρίας με ημιαυτόματο καθαρισμό φίλτρου 
και πιστοποίηση L.

ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ AΜTS18L COMPΑCT

•  Δύο επίπεδα ισχύος: λειτουργία Max 
για μέγιστη ισχύ ή λειτουργία Eco για 
μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας σε 
κάθε φόρτιση μπαταρίας.

•  Κατάλληλη για την αναρρόφηση 
ρινισμάτων, σκόνης και αποβλήτων 
διάτρησης.

•  Πολλαπλής χρήσης: λειτουργία 
φυσητήρα για εμφύσηση και 
στέγνωμα.

•  Η πιστοποίηση κατηγορίας σκόνης 
L εγγυάται την αποδοτικότητα 
συλλογής σκόνης σε ποσοστό 99% 
σύμφωνα με το EN 60335-2-69.

•  Σταθερή υψηλή ισχύς αναρρόφησης 
και μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου 
χάρη στον ημιαυτόματο καθαρισμό 
φίλτρου.

•  Εύκολη χρήση σε συνδυασμό 
με εργαλεία ισχύος, χάρη στον 
παρεχόμενο προσαρμογέα σύνδεσης.

•  Ενσωματωμένες θήκες για τη 
φύλαξη του ακροφυσίου αρμού, του 
ακροφυσίου για ταπετσαρίες και του 
προσαρμογέα σύνδεσης εργαλείων 
ισχύος.

•  Λουρί ώμου για μεγαλύτερη άνεση 
κατά την εργασία σε κίνηση.

•  Στιβαρό περίβλημα με λαστιχένια 
προστατευτικά για ασφαλή φύλαξη 
χωρίς ζημιές στο υλικό.

2 χρόνια εγγύηση
Για ελαττώματα κατασκευής και υλικού.

Κωδ. αρ. 5701 400 000
Ροή αέρα 20 l/s
Υποπίεση 12 kPa
Χωρητικότητα δοχείου 4 l
Κατηγορία σκόνης L
Ονομαστική διάμετρος 35 mm
Βάρος 4,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 380 mm x 220 mm x 270 mm
Στάθμη θορύβου 61,2 dB

Πλαίσιο παράδοσης για κωδ. αρ. 5701 400 000
Περιγραφή Κωδ. αρ. Ποσότητα
Ακροφύσιο αρμών για AMTS 5701 700 001 1
Σωλήνας αναρρόφησης για AMTS 5701 700 002 1
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για AMTS 5701 700 003 1
Φιλτρόσακος για AMTS 5701 700 004 1
Λουρί μεταφοράς για AMTS 5701 700 005 1
Προσαρμογέας σύνδεσης εργαλείων ισχύος για AMTS 5701 700 006 1
Ακροφύσιο χειρός για AMTS 5701 700 007 1

Συμπληρωματικά προϊόντα Κωδ. αρ.
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V BASIC M-CUBE® 2 Ah 5703 420 000
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V BASIC M-CUBE® 5 Ah 5703 450 000
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V BASIC M-CUBE® 4 Ah 5704 180 000
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE® ALG 18/6 FAST 5705 860 000
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, κουμπωτό 0702 400 233
Βούρτσα πολλαπλής χρήσης, κουμπωτή 0702 400 425
Βούρτσα αναρρόφησης, κουμπωτή 0702 400 427
Κουμπωτό ακροφύσιο αναρρόφησης για αυτοκίνητα 0702 400 909
Καμπάνα αναρρόφησης 0903 990 010
Φιλτρόσακος για AMTS 5701 700 004

Φιλτρόσακος για AMTS.
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Ετικέτα αναγραφής

Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την πλήρωση και την ανάμιξη

Για την εύκολη χρήση υγρών

Ανθεκτικό στη θραύση δοχείο, φυσικού χρώματος
Ορατή στάθμη πλήρωσης.

Κλίμακες 100 ml και 200 ml
Χρήσιμο βοήθημα για την πλήρωση και ανάμιξη.

Δυνατότητα επιγραφής ετικέτας
•  Χώρος γα τη σήμανση του περιεχομένου.
•  Πρόσθετα πεδία για οδηγίες ασφαλείας.

• Εύκολο άνοιγμα χάρη στα στοιχεία αφής.
•  Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή ψεκασμού με μακριά λαβή.

ΦΙΑΛΗ ΣΠΡΕΪ ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

Ετικέτα αναγραφής

Επιπλέον πεδία για τις υποδείξεις ασφαλείας

Κωδ. αρ. 0891 502 002 |  500 ml
Κωδ. αρ. 0891 502 003 | 1000 ml

Κωδ. αρ. 0891 503 001   |  1000 ml
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ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, 360° 
Το σύστημα απορρόφησης είναι ανθεκτικό στους διαλύτες 
και επιτρέπει τον ψεκασμό υπό γωνία 360°.
• Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή ψεκασμού με μακριά λαβή.
•  Ασφαλιζόμενο ακροφύσιο ρύθμισης για πίεση εμβόλου μέχρι και 15 bar.
• Βαθμονόμηση σε βήματα των 100 ml.

Πεδία χρήσης 
Ιδανική για τον καθαρισμό επιβατικών και φορτηγών (εσωτερικός 
καθαρισμός, δισκόφρενα και ταμπούρα), για τον καθαρισμό του 
πλαισίου, την αδιαβροχοποίηση του κινητήρα, τη συντήρηση εργαλείων, 
την αντιδιαβρωτική προστασία, την επεξεργασία επιφανειών, τον 
καθαρισμό μηχανημάτων και μετάλλων.

Υποδείξεις
Κατάλληλη για ορυκτά, αλκαλικά, βασικά και ελαιώδη προϊόντα 
Würth. Ακατάλληλη για καθαριστικά ρητινών, ασετόν καθαρισμού και 
καθαριστικά εξαρτημάτων σύνδεσης και συναρμολόγησης.

Κωδ. αρ. 0891 502 360 |  500 ml Κωδ. αρ. 0891 503 360 |  1000 ml

Ετικέτα αναγραφής

Χρήση 360°

Ετικέτα επιγραφής Χρήση 360°

ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΚΕΝΗ) 1L 
Το ειδικό σύστημα αναρρόφησης επιτρέπει τον ψεκασμό 
σε 360° και φροντίζει για την αξιόπιστη εργασία επάνω 
από το κεφάλι, διαγώνια ή κάθετα.
• Εύκολο άνοιγμα χάρη στα στοιχεία αφής.
•  Εργονομική, ανθεκτική κεφαλή ψεκασμού με μακριά λαβή.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΟΑΝΕΣ
Ανθεκτικές στα λάδια και τα καύσιμα.

1 2 3

4

ΚΑΝΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
με στόμιο εκροής
• Ανθεκτικό στα οξέα και τα λάδια.

Περιγραφή Διαστάσεις Κωδ. αρ.

Πλαστική χοάνη με λαβή. 160 x 190 0891 410 3 

Πλαστική χοάνη „Combi“ με σπείρωμα για εύκαμπτο σωλήνα 
πλήρωσης.

195 x 220 0891 410 2 

Πλαστική χοάνη 235 x 240 0891 410 1 

Πλαστική χοάνη με εύκαμπτο σωλήνα εκροής 160 x 430 0891 410 4 

Κωδ. αρ. 0891 400 05  |  0,5 l
Κωδ. αρ. 0891 400 1   |  1,0 l

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΒΟΥΡΤΣΑ ΠΛΥΣHΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Ασφαλής και αποτελεσματική βούρτσα, κατάλληλη για 
πλύσιμο οχημάτων και επιφανειών.
•  Με μαλακή τρίχα pvc που δεν φθείρεται εύκολα, δεν χαράζει τις 

επιφάνειες και δεν αφήνει σημάδια. 
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απλό ή πτυσσόμενο κοντάρι.
•  Το προϊόν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να τοποθετηθεί 

σε κάδους ανακύκλωσης.
• Διαστάσεις: 22,50 x 7,70 x 11,00 cm.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ INOX ΧΡΩΜΙΟΥ  
 
• Κοντάρι σκούπας με επικάλυψη χρωμίου.
• Διαθέτει βίδα με ελληνικό πάσο (χοντρή βίδα).
•  Το προϊόν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να τοποθετηθεί 

σε κάδους ανακύκλωσης.
• Μήκος: 130 cm.

ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 

• Κοντάρι σκούπας πτυσσόμενο.
• Μεταλλικό με πλαστική επένδυση.
• Διαθέτει χοντρή βίδα.
•  Το προϊόν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να 

τοποθετηθεί σε κάδους ανακύκλωσης.
• Μήκος: 112 - 220 cm.

Κωδ. αρ. 0891 585  300   |  τεμ./κούτα 6

Κωδ. αρ. 0891 587 200   |  τεμ./κούτα 25

Κωδ. αρ. 0891 587 201   |  τεμ./κούτα 25
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ΒΟΥΡΤΣΑ ΖΑΝΤΩΝ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΑΥΡΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Με σφουγγάρι για τα έντομα.
Στιβαρή κατασκευή
• Με αλουμινένιο στήριγμα.
• Μακρύ ξύλινο κοντάρι.
• Ιδανικό πλάτος καθαρισμού και μάκτρο 

σκουπίσματος.
• Δεν προκαλεί γρατσουνιές χάρη στην κοντή 

μεταλλική βάση στήριξης. 

Κωδ. αρ. 0824 010 076
Συσκ. 1

Μήκος 530 mm

Χρώμα Μαύρο/κόκκινο

Υλικό λαβής Ξύλο

Μήκος λαστιχ. μάκτρου 208 mm

Μήκος λαβής 500 mm

Έκδοση 2 τεμάχια*

Πλάτος 205 mm

Πεδία χρήσης
Βασικός εξοπλισμός για πρατήρια καυσίμων στον χώρο εξυπηρέτησης, για συνεργεία αυτοκινήτων 
ή για τον κλάδο διαχείρισης στόλων οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0891 350 211

ΡΑΚΛΕΤΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
Ρακλέτα WIPE-N-SHINE με χειρολαβή για την 
απομάκρυνση των σταγόνων νερού, 350 mm.

Κωδ. αρ. 0891 350 205 

Ιδανική για το σκούπισμα των τριχών ζώων και 
της σκόνης από τα καθίσματα, τις επενδύσεις, 
το δέρμα, τις υφασμάτινες οροφές και τα λεία 
δάπεδα. Το ποιοτικό ελαστικό υλικό είναι ηλε-
κτροστατικά φορτισμένο και επιτρέπει τη γρήγο-
ρη και αποτελεσματική απομάκρυνση των τριχών 
και του χνουδιού. Το λαστιχένιο χείλος και οι 
κοντές τρίχες είναι κατάλληλες για τον καθαρι-
σμό σκληρών δαπέδων, σκαλών, ταπετσαριών, 
υφασμάτων επίπλων κ.λ.π. Η βούρτσα είναι 
κατάλληλη για στεγνή και υγρή χρήση. Πλενόμε-
νη μέχρι τους 50ºC.

Για τον πρόσθετο καθαρισμό των ζαντών.

Κωδ. αρ. 0891 350 505
Τεμ./Συσκ. 6/1

Χρώμα Μαύρο

Σύνθεση Καουτσούκ

Συνολικό μήκος 260 mm

Πλάτος 38 mm

Ύψος 40 mm

Κοντάρι 130 mm

Βούρτσα 130 mm

Βάρος ανά τεμάχιο 146 g 
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ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ “WET FLOOR“ 
Πλαστική πτυσσόμενη κίτρινη πινακίδα τύπου λάμδα με  
επισύμανση CAUTION WET FLOOR = ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟ ΔΑΠΕΔΟ. 
• Oπτική προειδοποίηση υγρού δαπέδου.
• Kίτρινο για εύκολη αναγνώριση.
• Εύκολο στην αναδίπλωση.

Πεδία χρήσης
Χρησιμοποιείται προσωρινά σε χώρους όπου γίνεται καθαρισμός του δαπέδου με υγρά 
καθαριστικά, όπως: Βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία κ εκθέσεις αυτοκινήτων, 
ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία και γενικά σε χώρους με συχνή διέλευση πεζών, όταν απαιτείται 
προσωρινά σφουγγάρισμα σε κάποιο σημείο. 

Κωδ. αρ. 0891 587 300  |  580 x 280 mm

Κωδ. αρ. 0695 770 951
Συσκ. 1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 35 x 31 x 29 cm

Χρώμα Κόκκινο

Υλικό PP

ΚΟΥΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 30L
•  Το προϊόν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό και μπορεί να τοποθετηθεί 

σε κάδους ανακύκλωσης.

ΚΟΥΒΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΟΥΒΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 12L

ΚΟΥΒΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ  
ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 10L
Πλαστικός κουβάς με καλάθι για σφουγγάρι και κλίμακα 
χωρητικότητας, για συνεργεία αυτοκινήτων και χώρους εξυ-
πηρέτησης πρατηρίων καυσίμων.
• Χαραγμένη κλίμακα στάθμης πλήρωσης.
• Χημική αντοχή έναντι των οξέων και των αλκαλικών διαλυμάτων.

Πεδία χρήσης
Βασικός εξοπλισμός για πρατήρια καυσίμων στον χώρο εξυπηρέτησης, 
για συνεργεία αυτοκινήτων ή για τον κλάδο διαχείρισης στόλων οχημάτων.

Κωδ. αρ. 0824 010 075
Συσκ. 1

Χρώμα Ανθρακί/γκρι
Περιεχόμενο 10 l
Ύψος 24 mm

Διάμετρος 31 cm

Με γαλβανισμένη λαβή

Κωδ. αρ. 0695 770 12 0695 770 20
Τεμ./Συσκ. 10 /1 1/1

Χωρητικότητα 12 l 20 l

Υλικό Πολυαιθυλένιο - PE Πολυαιθυλένιο - PE

Χρώμα Μαύρο Μαύρο

Διάμετρος 31 cm 36 cm

Ύψος 20 cm 27 cm

• Ανθεκτική κατασκευή.
• Γαλβανισμένη λαβή 7 mm με μεταλλικούς κρίκους και στόμιο.
• Ενισχυμένος πάτος.
• Ανθεκτικός στον παγετό.

Κωδ. αρ. 0993 501 160 
Τεμ./Συσκ. 1/1 

Χωρητικότητα 12 l 

Υλικό Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

Διάμετρος 31 cm 

Ύψος 23,5 cm 
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ 
ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ
Πλήρως απορροφητικό 
• 3 φορές γρηγορότερη απορρόφηση έως 

και 200%.
• Απορροφά 50% περισσότερο νερό από 

το κοινό δέρμα σαμουά.
• Στεγνώνει απόλυτα όλες τις ευαίσθητες 

επιφάνειες, χωρίς να αφήνει στίγματα ή 
σημάδια.

• Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία 
μέχρι 30°C.

• Υπεραπορροφητικό.
• Μαλακό.
• Ανθεκτικό στους περισσότερους τύπους 

λαδιών, λιπών και χημικών.

Κωδ. αρ. 0899 800 209 |  66 x 43 x 0,2 cm

Κωδ. αρ. 
0899 700 630 |  70 x 45 cm

Κωδ. αρ. 0899 700 400  |  18 x 13 x 6cm 

Κωδ. αρ. 0899 710 005 

Κωδ. αρ. 0899 700 410  |  14 x 9 x 6cm 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Για τον καθαρισμό αυτοκινήτων και 
εμπορικών οχημάτων.
• Προστατεύει το χρώμα.
• Συγκρατεί τον αφρό.
• Απορροφητικό.
• Δεν χαράζει.
• Μόνιμα ελαστικό.

ΓΑΝΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΧΧL
Γάντι μικροϊνών για αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και για το νοικοκυριό.
• Μεγάλη επιφάνεια καθαρισμού.
•  “Κρόσια μικροϊνών“ για 25 φορές 

μεγαλύτερη επιφάνεια καθαρισμού σε σχέση 
με τα κοινά πανιά μικροϊνών.

• Η σκόνη δεν αναδεύεται.
• Υψηλής ποιότητας.
• Εύκολη φροντίδα του γαντιού.

Πεδία χρήσης
Για τον ήπιο καθαρισμό όλων των επιφανειών σε 
αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, σκάφη και στο σπίτι. 
Με τα «κρόσια» μήκους περ. 2,5 cm που υπάρ-
χουν σε όλη την επιφάνεια του γαντιού εκτός 
από τις τραχιές και λείες επιφάνειες μπορούν 
να καθαριστούν και σε βάθος οι επιφάνειες 
με δύσκολη πρόσβαση (π.χ. ενδιάμεσοι χώροι 
στις ζάντες). Το γάντι XXL δεν αφήνει ίχνη στις 
επιφάνειες. Η σκόνη δεν αναδεύεται κατά τη 
χρήση, αλλά εγκλωβίζεται. Έτσι, το γάντι είναι 
φιλικό και σε όσους έχουν αλλεργία. 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 2 ΟΨΕΩΝ 
COMBI
Ιδανικό για το καθάρισμα γυάλινων 
επιφανειών, π.χ. αφαίρεση εντόμων 
από το παρμπρίζ.
•  Από σύνθετο υλικό.
•  Η σκληρή κίτρινη πλευρά αφαιρεί 

δύσκολους ρύπους.
•  Η καφέ πλευρά απορροφά μικρούς 

ρύπους.

Διαστάσεις 18 x 23 cm
Επιφάνεια καθαρισμού 30 x 30 cm
Χρώμα Ανοιχτό πράσινο
Βάρος 145 g
Υλικό 100% μικροΐνες σενίλ

ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
ΚΑΙ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ
Από γνήσιο δέρμα προβάτου
• Υψηλή απορροφητικότητα νερού.
• Δεν αφήνει χνούδι.

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για τον καθαρισμό παραθύρων 
και καθρεπτών, καθώς και για το στέγνωμα και 
την περιποίηση του χρώματος μετά το πλύσιμο 
του οχήματος. Το δέρμα απορροφά όλες τις 
σταγόνες νερού χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
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Κωδ. αρ.
0899 900 139 |  40 x 40 cm

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
MICROACTΙVE  
‘‘PROFI GLANZ’’
Πανί με πυκνή ύφανση ινών για 
βαθιά λάμψη στον καθαρισμό και 
το στίλβωμα, καθώς και στο σκού-
πισμα της σκόνης.
•   Λεπτές και πυκνές ίνες για βαθιά λάμψη.
•   Δεν αφήνει χνούδι.
• Δεν δημιουργεί ολογράμματα.
•  Το πολύ λεπτό ρέλιασμα δεν χαράσσει 

τη βαφή. 
•   Εύκολο στη φροντίδα. Πλενόμενο στους 

60°C (να μην πλένεται με μαλακτικό).
• Χρησιμοποιηταί στεγνό και βρεγμένο.

Πεδία χρήσης
Με το πανί „Profi Glanz“ από μικροΐνες 
μπορείτε να στιλβώσετε βαμμένες επιφάνει-
ες χωρίς ολογράμματα και ίχνη. Επιπλέον 
το πανί είναι ιδανικό για χρήση στον καθα-
ρισμό των τζαμιών και για το σκούπισμα της 
σκόνης από το ταμπλό.

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICROACTIVE
Φτιαγμένο από υψηλής τεχνολογίας μικροΐνες TDY.
Έχει εξαιρετικά ισχυρή ικανότητα απορρόφησης νερού, σκόνης και λιπών. Η αίσθησή του στο χέρι είναι 
μαλακή και άνετη, δεν χαλάει από τους μύκητες που αναπτύσσονται λόγω της υγρασίας, δεν αφήνει 
ίνες και μετά τη χρήση του, δεν αφήνει στάμπες νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών, όπως για το πλύσιμο, τη διακόσμηση, τη συντήρηση και τη φροντίδα του αυτοκινήτου, κ.ο.κ.

•  Πλένεται πλήρως και είναι φιλικό προς το 
περιβάλλον.

• Δε γδέρνει και δε φθείρει τις επιφάνειες.
• Δεν ξεφτίζει και δεν αφήνει χνούδι.
• Ανθεκτικό και οικονομικό.
• Εξαιρετικά απαλό.
•  Δε γδέρνει και δεν αφήνει γραμμές στη 

στιλπνή επιφάνεια ακριβών αυτοκινήτων.
•  Εντυπωσιακή ικανότητα απορρόφησης 

νερού.

• Εξαιρετικά μαλακό και απαλό στην αφή.
• Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης σκόνης.
•  Βρεγμένη πετσέτα για τον καθαρισμό του 

αυτοκινήτου, στεγνή πετσέτα για το γυάλισμα 
μετά το κέρωμα.

•  Δεν απαιτεί χρήση χημικών καθαριστικών για 
τον καθαρισμό.

 Μόνο νερό!
 75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο.

Κωδ. aρ. 0899 900 150
Τεμ./Συσκ. 10/1

Χρώμα Ανθρακί

Διαστάσεις 40 x 40 cm

Επιφανειακό βάρος 170 (g/m2)

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜOY MICROFIL ΜΑΥΡΟ 
Πανί καθαρισμού και στίλβωσης για άριστα αποτελέσματα 
χωρίς ίχνη και χνούδια επάνω σε λείες επιφάνειες, όπως 
γυαλί και χρώμιο, καθώς και σε βαμμένες επιφάνειες.
• Δομή Microfil.
• Μεγάλη δύναμη καθαρισμού χωρίς χημικά πρόσθετα.
• 40% μικρότερη απαιτούμενη δύναμη.
• Το πανί είναι ανθεκτικό στο τράβηγμα και το σκίσιμο.
• Υψηλή απορρόφηση υγρασίας.
• Δεν αφήνει χνούδι.
•  Μεγάλη απορροφητικότητα. Απορροφά το τετραπλάσιο του βάρους του.
• Ανθεκτικό στους διαλύτες.

Πεδία χρήσης
Το πανί καθαρισμού και στίλβωσης είναι κατάλληλο για όλες τις λείες 
επιφάνειες όπως γυαλί, χρώμιο, βαμμένες επιφάνειες, ανοξείδωτο ατσάλι, 
ακρυλικό, πλαστικό, αλουμίνιο και κεραμικό υλικό. Έτσι μπορούν π.χ. να 
καθαριστούν και να στιλβωθούν τα παράθυρα και οι βαμμένες επιφάνει-
ες του αυτοκινήτου χωρίς να μείνουν χνούδια επάνω σε αυτές.
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Περιγραφή Διαστάσεις Κωδ. αρ. Τεμ./ 
Συσκ. Κωδ. αρ. Τεμ./ 

Συσκ.
Πανί Mikroactive μπλε

40 x 40 cm

0899 900 131
1/1

0899 900 113
5/1Πανί Mikroactive κόκκινο 0899 900 132 0899 900 115

Πανί Mikroactive πράσινο 0899 900 133 0899 900 116
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ΣΕΤ ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
MICROACTIVE 3D

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MICROFIBRE

Ήπιος και αποτελεσματικός καθαρισμός χάρη στην 
κυψελοειδή δομή 3D.

Πανί για όλες τις εργασίες στίλβωσης, περιποίησης 
και καθαρισμού, με ειδική κυψελοειδή δομή.

Το πανί microactive γενικής χρήσης συνδυάζει όλες 
τις ιδιότητες στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι 
επαγγελματίες κατά τις καθημερινές τους εργασίες.

• Εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση νερού.
• Δεν αφήνει χνούδι.
• Δεν χαράσσει.
• Δεν αφήνει ίχνη.
• Για τέλειο γυαλιστερό φινίρισμα.

Το ειδικά διαμορφωμένο ρέλι του απορροφητικού 
πανιού μικροϊνών εγγυάται τον ήπιο καθαρισμό 
όλων των βαμμένων επιφανειών και φροντίζει για 
μεγάλη διάρκεια ζωής του πανιού.

Πανί Microfiber υψηλής απόδοσης για στέγνωμα
μετά από το υγρό καθαρισμό του αυτοκινήτου.

Είναι υψηλής ποιότητας, με μαλακό ύφασμα 
μεγάλων διαστάσεων και εξαιρετική δυνατότητα 
απορρόφησης. 

•  Πολύ απορροφητικό. Υψηλή απορρόφηση νερού - έως και 
500%.

•  Η βελούδινη κατασκευή του μπορεί να απορροφήσει έως και 5  
φορές το βάρος της σε νερό.

•  Κατάλληλο για γρήγορο, εύκολο, απαλό στέγνωμα και 
γυάλισμα.

•  Δεν αφήνει γρατσουνιές και είναι πολύ απαλό για το χρώμα 
του αυτοκινήτου.

•  Εύκολο στη χρήση. 

Υποδείξεις
Πλενόμενο μέχρι τους 60°C. Να μη χρησιμοποιείται μαλακτικό. 
Για όλους τους τύπους χρώματος αυτοκινήτου.

Πεδία χρήσης
Αφαιρεί κάθε είδους ρύπους από το χρώμα των οχημάτων, από 
τα χρωμιωμένα μέρη, τα λάστιχα, το βινύλιο, τα πλαστικά μέρη 
κ.λπ.

Υποδείξεις
Πλενόμενο μέχρι τους 60°C. Να μη χρησιμοποιείται μαλακτικό. 
Δώστε προσοχή κατά τον καθαρισμό ακρυλικού γυαλιού.

Κωδ. αρ. 0899 900 141
Τεμ./Συσκ. 3
Υλικό Μικροΐνες
Διαστάσεις (Μ x Π) 40 x 40 cm
Χρώμα Γκρι, κόκκινο
Βάρος 61 g
Συνολικός χρόνος απορρόφησης 30 δευτερόλεπτα
Απορρόφηση / 10s 700 %
Μέγιστη απορρόφηση 710 %

Κωδ. αρ. 0899 900 135
Υλικό Microfibre
Διαστάσεις (Μ x Π) 50 x 70 cm
Χρώμα Γκρι
Βάρος 7,5 g
Συνολικός χρόνος απορρόφησης 500 δευτερόλεπτα
Απορρόφηση / 10s 300 %
Μέγιστη απορρόφηση 500 %

Μπορεί να  
επαναχρησιμοποιηθεί

Μπορεί να πλυθεί 
χωρίς μαλακτικό

Μεγάλη  
απορροφητικότητα

Δεν αφήνει σχεδόν 
καθόλου χνούδι

Μπορεί να  
επαναχρησιμοποιηθεί

Μπορεί να πλυθεί 
χωρίς μαλακτικό

Μεγάλη  
απορροφητικότητα

Δεν αφήνει σχεδόν 
καθόλου χνούδι

Σ
Φ

Ο
ΥΓ

ΓΑ
ΡΙ

Α
 &

 Π
Α

Ν
ΙΑ

 Κ
Α

Θ
Α

ΡΙ
Σ

Μ
Ο

Υ
Χ

Α
ΡΤ

ΙΑ
 Κ

Α
Θ

Α
ΡΙ

Σ
Μ

Ο
Υ 

&
 Σ

Α
Κ

Ο
ΥΛ

ΕΣ
Coming 

Soon



80

ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΡΟΛΟ
Κωδ. αρ. 0899 800 653
Λευκό / 1 φυλλο 

• Ποιότητα Α΄
• Ιδιαίτερα απορροφητικό.
•  Κατάλληλο για όλες τις κοινές συσκευές 

ρολαρίσματος.
• Βάρος: 1.100 g.
• Μέγεθος: 30 x 19 cm.
• Φύλλα: 865.

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ
Κωδ. αρ. 0899 800 421
(Π x Υ x Β): 29 x 35,5 x 31 cm.

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4KG
Κωδ. αρ. 0899 800 896
Λευκό / 2 φυλλο 

•  Ποιότητα Α’ (100% χαρτομάζα, 
λευκασμένος χημικός πολτός).

•  Για επαγγελματική χρήση 
• Ανθεκτικό. Δεν αφήνει χνούδι.
• Βάρος: 7.828 g.
• Μήκος: 744 m.
• Μέγεθος: 20 x 24 cm.
• Φύλλα: 3.706 διπλά.
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ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 3KG

• Ποιότητα Α΄ 
•  Κατάλληλο για επαγγελματική  

χρήση.
•  Ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι.
•  Βάρος: 5.830 g.
•  Μήκος: 540 m.
•  Μέγεθος: 20 x 24 cm.
•  Φύλλα: 2.704 διπλά.

Κωδ. αρ. 0899 800 897
Λευκό / 2 φυλλο 

ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4KG

• Ποιότητα Α΄
•  Κατάλληλο για επαγγελματική  

χρήση.
• Ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι.
• Βάρος: 3.914 g.
• Μήκος: 372 m.
• Μέγεθος: 20 x 24 cm.
• Φύλλα: 1.853 διπλά.

Κωδ. αρ. 0899 800 895
Λευκό / 2 φυλλο  

ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΡΟΛΟ

• Ποιότητα Α΄
• Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
• Ανθεκτικό, δεν αφήνει χνούδι.
• Βάρος 5.830 g.
• Μέγεθος: 20 x 24 cm.
• Μήκος: 540 m.
• Φύλλα: 2.704 διπλά.

Κωδ. αρ. 0899 800 775
Μπλε /2 φυλλο 
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ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΛΑ 
ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κωδ. αρ. 0899 800 607
(Π x Y x B):  50 x 63 x 32 cm
Με υποδοχή για σάκο απορριμάτων.
Μέγιστο πλάτος ρολού: 38 cm.

Πεδία χρήσης
Συνεργεία και εργοστάσια, μεγάλες κουζίνες/
καντίνες. Κατάλληλος για χρήση σε οποιοδήποτε 
χώρο όπου χρησιμοποιούνται ρολά χαρτιού 
καθαρισμού.

Οδηγίες χρήσης
Ο διανεμητής στερεώνεται στον τοίχο και διαθέτει 
βάση σακούλας σκουπιδιών.

ΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κωδ. αρ. 0899 800 606
(Π x Y x B):  50 x 86 x 68 cm
Μέγιστο πλάτος ρολού: 38 cm

Βάση δαπέδου για ρολά χαρτιού καθαρισμού
Με ρόδες και υποδοχή για σάκο απορριμάτων.

Πεδία χρήσης
Συνεργεία και εργοστάσια, μεγάλες κουζίνες/καντίνες. 
Κατάλληλος για χρήση σε οποιοδήποτε χώρο όπου 
χρησιμοποιούνται ρολά χαρτιού καθαρισμού.

Οδηγίες χρήσης
Ο διανεμητής διαθέτει βάση σακούλας σκουπιδιών και 
μεταφέρεται εύκολα χάρη στα ροδάκια του.

ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 120 L
Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και εκδόσεις, χοντρός 
έως βαρέως τύπου. Κατάλληλος για κοινούς κάδους 
απορριμμάτων.
• Υλικό: Premium LDPE.
• Διαστάσεις: 700 x 1100 mm.

Έκδοση Πάχος  
υλικού μ 

Χρώμα Κωδ. αρ. Τεμ./
Συσκ.

Ανθεκτικός 40

Mπλε

0899 800 550 250 /25

Πολύ ανθεκτικός 70 0899 800 555 150/15

Σάκος για βαριά 
απορρίμματα 200 0899 800 556 100/1
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ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ 4KG



82

Χ
Α

ΡΤ
ΙΑ

 Κ
Α

Θ
Α

ΡΙ
Σ

Μ
Ο

Υ 
&

 Σ
Α

Κ
Ο

ΥΛ
ΕΣ

Πανί καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων, εξαιρετικά 
ανθεκτικό στα υγρά.

Αφαιρείται ένα-ένα από τη συσκευασία χάρη στο 
ειδικό δίπλωμα

Δεν σκίζεται και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην τριβή 
και τα υγρά

Ανθεκτικό στους περισσότερους διαλύτες

Εξαιρετικά απορροφητικό και με μεγάλη διάρκεια 
ζωής

Μπορεί να πλυθεί, να δεχθεί στύψιμο και να 
επαναχρησιμοποιηθεί

Δεν ξεβάφει αφού το χρώμα είναι ανεξίτηλο

Αφαιρείται ένα-ένα από τη συσκευασία χάρη στο 
ειδικό δίπλωμα 

Δεν σκίζεται και είναι ανθεκτικό στην τριβή και τα 
υγρά

Ανθεκτικό στους διαλύτες, δεν περιέχει σιλικόνες και 
είναι συμβατό με τρόφιμα

Εξαιρετικά μαλακό, απορροφητικό και με μεγάλη 
διάρκεια ζωής

Μπορεί να πλυθεί, να δεχθεί στύψιμο και να 
επαναχρησιμοποιηθεί

Ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον, αφού 
αποτελείται από 100 % ρεγιόν

Ενισχυμένο έναντι δέσμης νερού χωρίς τη χρήση 
χημικών ουσιών και συνθετικών ινών

Οδηγίες χρήσης
Σε επιτραπέζιο κουτί για τη λήψη από επάνω
Ιδανικό για ταξίδια ή απευθείας στον χώρο εργασίας.

Με στήριγμα τοίχου ως κουτί τοίχου για λήψη από 
κάτω. Τα πανιά προφυλάσσονται από τη σκόνη και τα 
νερά.

Πεδία χρήσης
Το πανί καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλο για τον 
στεγνό ή τον υγρό καθαρισμό. Χάρη στο μαλακό υλικό κατασκευής 
είναι ιδανικό για τον καθαρισμό λείων και ευαίσθητων επιφανειών, 
π.χ. τελικός καθαρισμός πριν από τη βαφή. Ιδανικό για εργασίες 
σε τυπογραφεία και σε ηλεκτρονικά εργαστήρια.

Οδηγίες χρήσης
Σε επιτραπέζιο κουτί για τη λήψη από επάνω
Ιδανικό για ταξίδια ή απευθείας στον χώρο εργασίας.

Με στήριγμα τοίχου ως κουτί τοίχου για λήψη από 
κάτω. Τα πανιά προφυλάσσονται από τη σκόνη και τα 
νερά.

Πεδία χρήσης
Το πανί γυαλίσματος αποτελείται από ειδικό υλικό fleece με 
διάτρητη υφή, συγκρατεί τη σκόνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην υγρή ή ξηρή στίλβωση. Ιδανικό για τη στίλβωση ευαίσθητων 
επιφανειών.π.χ. τελικός καθαρισμός πριν από τη βαφή. Ιδανικό για 
εργασίες σε τυπογραφεία και σε ηλεκτρονικά εργαστήρια.

Κωδ. αρ. 0899 810

Χρώμα  Μέγεθος 
(cm)

Επιφανειακό 
βάρος (g/m²) 

Έκδοση  

τιρκουάζ 27 x 38 69 1 χαρτοκιβώτιο= 150 πανιά 

Κωδ. αρ. 0899 811

Χρώμα  Μέγεθος 
(cm)

Επιφανειακό 
βάρος (g/m²) 

Έκδοση  

λευκό 40 x 38 40 1 χαρτοκιβώτιο= 150 πανιά 

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣMOY TEX-REIN

ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ TEX-POLISH
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ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
• Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα.
•  Δεν περιέχουν φερμουάρ, κρίκους και 

άλλα μεταλλικά υλικά.
•  10 kg

* Ανθεκτικό στους διαλύτες.

Κωδ. Χρώμα Μέγεθος ΜΧΠ cm

0899 800 223 Λευκό* Τουλάχιστον 30 x 20

0899 800 224 Πολύχρωμο Τουλάχιστον 30 x 20

Για τον σχολαστικό και γρήγορο καθαρισμό των περισσότερων 
επιφανειών χωρίς νερό, σαπούνι και βούρτσα.

Ιδανικά για την καθημερινή χρήση

Αφαιρούν αποτελεσματικά την 
έντονη βρωμιά, όπως λάδια, γράσα, 
κόλλες, χρώματα, πίσσα.

Η λύση για διάφορα προβλήματα
Καθαρισμός εργαλείων, επιφανειών και 
χεριών με ένα προϊόν.

Καθαρίζουν και τα χέρια
Περιποιούνται τα χέρια σε βάθος και έχουν 
ευχάριστο άρωμα.

Μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν 
ξεπλένοντας το πανί με νερό.
Με την πολλαπλή χρήση μειώνεται το 
κόστος.

Πιστοποιητικό απόδοσης
Πιστοποίηση κατά NSF: Μη βρώσιμα υλικά. 
Ταξινόμηση στην κατηγορία C1 (150555).

Κωδ. aρ. 0890 900 90 
Τεμ. / Συσκ. 6/1

Οσμή/άρωμα Πορτοκάλι

Δυνατότητα αποθήκευσης μετά την παραγωγή 30 μήνες

Ποσότητα πανιών 90 τεμάχια

Διαστάσεις (Μ x Π) 27 cm x 32 cm

NSF = Διεθνής αναγνωρισμένος οργανι-
σμός γαι την εποπτεία και καταγραφή των 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη  
βιομηχανία τροφίμων.

Οδηγίες χρήσης
Τραβήξτε το υγρό πανί από το δοχείο, τρίψτε για 
να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

Υποδείξεις
Προσοχή: Ακατάλληλο για τον καθαρισμό της 
ζελατίνας σε κράνη!

ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΩΝ
•  Ειδικά υγρά πανάκια καθαρισμού για τον ήπιο καθαρισμό 

όλων των γυαλιών προστασίας.
•  Κατάλληλα για όλες τις επιστρώσεις γυαλιών.
•  Δεν περιέχουν σιλικόνη.
•  Πρακτική συσκευασία με 100 ξεχωριστά συσκευασμένα υγρά 

πανάκια καθαρισμού.

Κωδ. αρ. 0899 102 300
Τεμ./Συσκ. 100/1
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Εύκολη χρήση
•  Όλα τα προστατευτικά είναι συσκευασμένα 

σε σακούλα και προστατεύονται από τις 
σκόνες.

•  Εύκολη διάθεση, αφού πρόκειται για ένα 
μόνο προϊόν. Εξοικονομεί αποθηκευτικό 
χώρο και συστήματα διάθεσης.

•  Κατάλληλο για τους εσωτερικούς χώρους 
των περισσότερων επιβατικών οχημάτων.

•  Βοηθά τους συναρμολογητές να 
τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές 
ποιότητας.

Προστατευτικό καθίσματος 
Ιδανικό πάχος υλικού για μεγάλη αντοχή 
στη ρήξη και ελαστικότητα χάρη στο πάχος 
μεμβράνης των 0,015 mm.

Συνδυασμένο προστατευτικό 
δαπέδου 
•  Συνδυασμός από απορροφητικό χαρτί και 

επιστρωμένη πίσω πλευρά που εμποδίζει 
τον διαποτισμό.

•  Προστασία από τα λάδια, τους ρύπους 
και το νερό.

Προστατευτικό για το τιμόνι, τον 
επιλογέα ταχυτήτων και τη λαβή του 
χειρόφρενου
•  Άριστη εφαρμογή χάρη στα ραμμένα 

λάστιχα.
•  Προστατεύει τα χειριστήρια από τους 

ρύπους και την μετάδοση μικροβιακών 
φορτίων.

•  Προστατευτικό για τιμόνια με
    Ø 350–400 mm.

Προστατευτικό στοιχείο Μήκος mm Πλάτος mm Πάχος mm
Προστατευτικό καθίσματος 1300 800 0,015

Προστατευτικό δαπέδου 500 380 0,060

Προστατευτικό τιμονιού 600 100 0,018

Προστατευτικό επιλογέα 140 130 0,018

Προστατευτικό λαβής χειρόφρενου 160 70 0,018

Κωδ. αρ. 0899 500 054
Συσκ. 1

Αποκόμματα/σετ 100 τεμ.

Τεμάχια στο σετ/συλλογή 500 τεμ.

ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
5 ΣΕ 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

•  Συνεχόμενο φύλλο μεμβράνης, κατάλληλο 
για όλους τους τύπους τιμονιού.

•  Διαφανής μεμβράνη με πρόσφυση.
•  Διαστάσεις μεμβράνης: 150 m x 125 mm.

•  Λευκή μεμβράνη από PE, ανθεκτική 
στο λάδι και το νερό.

•  Βέλτιστη αντοχή και ευκαμψία χάρη 
στο μεγάλο πάχος του υλικού [39 µm 
(0,039 mm)].

•  Ένα ρολό επαρκεί για περίπου 500 
τιμόνια.

•  Ακριβής διάτρηση που εξασφαλίζει 
υψηλή ποιότητα αποκοπής.

•  Προστατεύεται από τη σκόνη χάρη 
στον πρακτικό διανεμητή από χαρτόνι.

Κωδ. αρ. 0899 500 02
Τεμ./Συσκ. 1

Ø έως 550 mm

Πλάτος 150 mm

Πλάτος ρολού* 300 mm

Βάρος ρολού 2,9 kg

Φύλλα ανά ρολό 500

* Πλάτος με χάρτινο σωλήνα (μαδρέν).

Κωδ. αρ. 5966 142 642
Τεμ./Συσκ. 1

Μήκος 150 m

Πλάτος 125 mm
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚA  
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ PE ΣΕ ΡΟΛΟ

ΧΑΡΤΙ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 350Χ450MM

•  Προστασία για τα πατάκια του αυτοκινήτου 
από βρομιά.

•  Κατασκευασμένο από απορροφητικό χαρτί.

Κωδ. αρ. 0899 500 01
Τεμ./Συσκ. 1

Μήκος 1.300 mm

Πλάτος 790 mm

Πλάτος ρολού 620 mm

Βάρος ρολού 10 kg

Τεμάχια στο ρολό 500

Κωδ. αρ. 9500 001 000   |  400 τεμ.
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ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΤΖΕΛ ΧΕΡΙΩΝ

Αλκοολούχο τζελ για τον καθαρισμό και την 
εξυγίανση των χεριών με ήπια αντισηπτική δράση. 

• Ενυδατώνει.
• Περιέχει 70% αλκοόλη.
• Δερματολογικά ελεγμένο.

Οδηγίες χρήσης
Απλώστε το στα χέρια σας και τρίψτε τα μέχρι να στεγνώσουν. 
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό. Έτοιμο προς χρήση, για 
κάθε στιγμή, ακόμη και για αρωματισμό των χεριών. 

Υποδείξεις
Διατηρήστε το σε δροσερό μέρος, μακριά από πηγές 
θερμότητας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Κωδ. αρ. 5997 637 708 5997 639 825
Περιεχόμενο 500 ml 5 l
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚA ΧΕΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ N-PLUS 

Με αιθυλική αλκοόλη 80%.

Με άρωμα aloe vera.

Με ενυδατικούς παράγοντες.

Σύνθεση σύμφωνα με τις συστάσεις 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.

Ιδιότητες
Αντισηπτικό χεριών για την εξουδετέρωση 
μικροβίων και την απολύμανση του δέρματος. 
Για επαγγελματική και προσωπική χρήση.

Οδηγίες χρήσης
Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα και 
καλύψτε όλες τις επιφάνειες των χεριών. Τρίψτε 
σχολαστικά μέχρι να στεγνώσει.  
Μην ξεπλένετε. Για συχνή χρήση.

Διάρκεια ζωής προϊόντος
2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Καθαριστικό χεριών χωρίς 
μικροπλαστικά για μεσαία έως μεγάλη 
ποσότητα βρομιάς, περιλαμβάνει 
ουσίες απολέπισης από φυσικό 
περλίτη.

Φιλικό προς το δέρμα
•Καθαρίζει και προστατεύει.
• Η υψηλή αναλογία ουσιών με προφυλακτική 

δράση εμποδίζει τον ερεθισμό του δέρματος.
• Με ουδέτερο pH και χωρίς σαπούνι.
• Δερματολογικά ελεγμένο.

Εμποδίζει το φράξιμο των 
αποχετεύσεων

Χωρίς αλκάλια και σιλικόνη

Κωδ. αρ.  0893 765 | 100 ml

Κωδ. αρ. 0893 900 012 | 350 ml
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Κωδ. αρ. 0899 520 7 Κωδ. αρ. 0899 520 9
ΚΙΤ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
AUTO DIN13164

ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 
DIN13164

Περιεχόμενα:
•  1 ρολό αυτοκόλλητου 

επίδεσμου, DIN 13019-A, 
    5 x 2,5 cm
•  1 συλλογή τσιρότων,
    14 τεμάχια, DIN 13019
•  2 μαντιλάκια καθαρισμού 

δέρματος
•  1 φακελάκι αντισηπτικού,
    DIN 13151-K
•  2 φακελάκια αντισηπτικού,
    DIN 13151-M
• 1 φακελάκι αντισηπτικού,
    DIN 13151-G
• 1 επίδεσμος, DIN 13152-A
•  1 επίδεσμος, DIN 13152-BR
•  3 ελαστικοί επίδεσμοι,
    DIN 61 631-MB-8, ρεγιόν/        
    βαμβάκι, 8 cm x 4 m

•  2 ελαστικοί επίδεσμοι,           
DIN 61 631-MB-6, ρεγιόν/
βαμβάκι, 6 cm x 4 m

•  3 κομπρέσες, 100 x 100mm  
1x 2 τεμάχια, από χαρτί 
σύμφωνα με το πρότυπο       
DIN 58953-2

•  2 τριγωνικοί επίδεσμοι,
    DIN 13168-D
•  1 ψαλίδι, DIN 58279-A-145
•  1 θερμική κουβέρτα,
    χρυσαφί/ασημί χρώματος,
    1600 x 2100 mm
•  4 γάντια βινυλίου, από PVC, 

χωρίς ραφές
•  1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών, 

σε 6 γλώσσες
•  1 λίστα περιεχομένων

Περιεχόμενα:
•  1 ρολό αυτοκόλλητου 

επίδεσμου DIN 13 019 - A,
    5x 2,5 cm
•  1 συλλογή τσιρότων,           

14 τεμάχια, DIN 13 019
•  2 μαντιλάκια καθαρισμού 

δέρματος
•  1 φακελάκι αντισηπτικού, 

DIN 13 151 – K
•  2 φακελάκια αντισηπτικού, 

DIN 13 151 – M
•  1 φακελάκι αντισηπτικού, 

DIN 13 151 – G
•  1 επίδεσμος, DIN 13 152 – A
•  1 επίδεσμος, DIN 13 152 

– BR
•  3 επίδεσμοι σταθεροποίησης, 

DIN 61 631 - MB - 8 ZW/BW 
8 cm x 4 m

•  2 επίδεσμοι σταθεροποίησης, 
DIN 61 631 - MB - 6 ZW/BW 
6 cm x 4 m

•  3 κομπρέσες, 100 x 100 mm, 
1 x 2 τεμάχια, από χαρτί 
σύμφωνα με το πρότυπο    
DIN 58953 – 2

•  2 τριγωνικοί επίδεσμοι       
DIN 13 168 - D

•  1 ψαλίδι DIN 58 279 - A 145
•  1 θερμική κουβέρτα χρυσαφί/

ασημί χρώματος, 1600 x 
2100 mm

•  4 γάντια από βινύλιο, από 
PVC, χωρίς ραφές, μέγεθος L

•  1 φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 
σε 6 γλώσσες

•  1 λίστα περιεχομένων
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚH ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ
Ρευστή καθαριστική κρέμα χεριών 
με λειαντικά μικροσφαιρίδια και 
γλυκερίνη. Ενδείκνυται για δύσκολους 
ρύπους, όπως λάδι και γράσο. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ BASIC
Καθαριστικό χεριών για μικρή έως 
μέτρια ρύπανση με φυσικά λειαντικά 
στοιχεία.

ΞΥΛΙΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΡΙΩΝ & ΝΥΧΙΩΝ 
93MM
Τρίχες με διαφορετικό πάχος
•  Οι σκληρές συνθετικές τρίχες απομακρύνουν 

τους επίμονους ρύπους.
•  Οι μαλακές φυσικές τρίχες προστατεύουν το 

υπόστρωμα του νυχιού.

Κωδ. αρ. 0893 900 011  | 1000 g Κωδ. αρ. 0893 955 610  | 3000 g Κωδ. αρ. 0893 900 000  | 4000 g

Κωδ. αρ. 0891 901 

Κωδ. αρ. 0893 900 015  |  10 l Κωδ. αρ. 0891 350 510

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΧΕΡΙΩΝ NATURAL 
Καθαρίζει και προστατεύει ταυτόχρονα.
• Φιλικό προς το δέρμα.
•  Αποτρέπει ερεθισμούς του δέρματος μέσω 

υψηλού ποσοστού ουσιών με προφυλακτική 
επίδραση.

• Ουδέτερο pH, χωρίς σαπούνι.
• Δερματολογικά ελεγμένο.

ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΧΕΡΙΩΝ 4000ML

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO 
ΧΕΡΙΩΝ
Πάστα χεριών ιδανική για τον βαθύ και 
αποτελεσματικό καθαρισμό δύσκολων 
ρύπων.

Ισχύς ●●○○○
Οσμή/άρωμα Λεμόνι
Χρώμα Μπεζ RAL1001 
Τιμή pH 6,0-7,0
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Πολύ καλή τριχοειδής δραστηριότητα.
Πολύ καλές ιδιότητες ερπυσμού για να διεισδύει 
στα πιο δύσκολα σημεία και να διαλύει τις 
σκουριές.

Περιέχει τη ρευστή δραστική οργανική 
ένωση μολυβδαινίου OMC2.  
•  Αντίθετα με τα προϊόντα που περιέχουν 

στερεό λιπαντικό όπως π.χ. MOS2, το OMC2 
δεν διαχωρίζεται όταν βρίσκεται σε μεγάλες 
συσκευασίες.

• Λιγότερες τριβές.
•  Βέλτιστη λίπανση γιατί εξομαλύνεται - σχεδόν 

λειαίνεται η επιφάνεια του μετάλλου.
•  Οι ενώσεις διατηρούν τα ολισθητικά 

χαρακτηριστικά τους στη διάρκεια.

Η καλύτερη προστασία από σκουριά 
γιατί περιέχει αντιοξειδωτικά πρόσθετα.
Προστασία διαρκείας από περαιτέρω εξάπλωση 
της σκουριάς.

Δεν περιέχει ρητίνες και οξέα.

Δεν περιέχει σιλικόνη.

Συμβατό με καουτσούκ και πλαστικά.

Πεδία χρήσης
Λύνει πολύ σκουριασμένες και οξειδωμένες 
βιδωτές συνδέσεις Ι.Χ., φορτηγών, δομικών και 
αγροτικών μηχανών, συσκευών, μηχανισμών.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε τα μέρη που θέλετε να καθαρίσετε από 
σκουριά και περιμένετε λίγο για να δράσει. Σε 
ενώσεις που λύονται δύσκολα επαναλάβετε 
την εφαρμογή και ενδεχομένως εάν χρειαστεί 
περιμένετε περισσότερο για να δράση.

Υψηλής ποιότητας καθαριστικό προϊόν για σκουριές με λιπαντικές ιδιότητες χάρη 
στην καινούργια τεχνολογία OMC2. 

Συσκευασία Φιάλη σπρέι
Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο διαφανές
Οσμή/άρωμα Χαρακτηριστική
Χημική βάση Ορυκτέλαιο
Περιοχή 
ελάχιστης/μέγιστης 
θερμοκρασίας 
χρήσης

-10˚C έως +140˚C

Δυνατότητα 
αποθήκευσης μετά 
την παραγωγή

24 μήνες

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚO RUST-OFF 

Κωδ. αρ. 5861 200 003 | 300 ml

Σπρέι πολλαπλών χρήσεων 
για διάφορες εφαρμογές.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ MULTI
(5 ΣΕ 1), 
SPECIAL EDITION
Κωδ. αρ. 5893 055 400 ΝΕΟ!

Λιπαίνει, καθαρίζει και περιποιείται
• Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, αλυσίδες, κλειδαριές 

πορτών.
• Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και βάζει πάλι σε κίνηση 

ό,τι έχει φρακάρει ή κολλήσει.
• Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά και μεταλλικά μέρη, όπως 

ποδιές και περιβλήματα.

Διαλύει τη σκουριά και προστατεύει από τη διάβρωση.
• Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, εξαρτήματα σωληνώ-

σεων, βίδες, παξιμάδια, αρθρώσεις, ντίζες, άξονες, κλειδαριές 
κ.λπ.

• Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
συστήματα.

• Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και ηλεκτρικά συγκροτή-
ματα, συνδέσεις καλωδίων, ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους κ.λπ.

• Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε κλειδαριές και ασφά-
λειες.

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη.

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη βαφή και τα 
πλαστικά.

Παραδίδεται σε επετειακή συσκευασία των 6 τεμαχίων.
Πεδίa εφαρμογής
Διαλυτικό σκουριάς
Οι εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης εγγυώ-
νται τη γρήγορη εισχώρηση στην οξείδωση 
και τη διάβρωση.

Λιπαντικό 
Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες. Αντιμετω-
πίζει τους τριγμούς και τους θορύβους. Μει-
ώνει τις τριβές και τις φθορές.

Καθαριστικό 
Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους και 
τα υπολείμματα γράσου και λαδιών εξασφαλί-
ζεται μία καλή απόδοση καθαρισμού.

Αντιδιαβρωτική προστασία
Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε 
μέταλλα. Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστασίας 
εμποδίζει την υγρασία ακόμα και στις παρα-
μικρές ανωμαλίες της επιφάνειας και προστα-
τεύει αποτελεσματικά από τις οξειδώσεις και 
τη διάβρωση.

Σπρέι επαφής
Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες, καθώς και η 
εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτιώνουν την ηλε-
κτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα ρεύ-
ματα διαρροής.
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ΛΙΠΑΝΤΙΚO MULTI PLUS

ΛΙΠΑΝΤΙΚO MULTI (5 ΣΕ 1)

Σπρέι πολλαπλών χρήσεων για 
διάφορες εφαρμογές.

Λιπαίνει, καθαρίζει και περιποιείται
•  Λιπαίνει ασφάλειες, μεντεσέδες, χιτώνια, 

αλυσίδες, κλειδαριές πορτών.
•  Σταματά το τρίξιμο και τους θορύβους και 

βάζει πάλι σε κίνηση ό,τι έχει φρακάρει ή 
κολλήσει.

•  Καθαρίζει και περιποιείται τα πλαστικά 
και μεταλλικά μέρη, όπως ποδιές και 
περιβλήματα.

Διαλύει τη σκουριά και προστατεύει 
από τη διάβρωση
•  Χαλαρώνει τα σκουριασμένα μπουλόνια, 

εξαρτήματα σωληνώσεων, βίδες, παξιμάδια, 
αρθρώσεις, ντίζες, άξονες, κλειδαριές κ.λπ.

•  Εισχωρεί και απωθεί την υγρασία σε 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

•  Εμποδίζει τις οξειδώσεις σε μέταλλα και 
ηλεκτρικά συγκροτήματα, συνδέσεις 
καλωδίων, ρελέ, ακροδέκτες, συνδέσμους 
κ.λπ.

•  Εμποδίζει το πάγωμα των κυλίνδρων σε 
κλειδαριές και ασφάλειες.

Δεν περιέχει ρητίνες, οξέα και σιλικόνη

Δεν προκαλεί φθορές στα λάστιχα, τη 
βαφή και τα πλαστικά

Ένα προϊόν για μεγάλο εύρος εφαρμογών
•  Υλικό αφαίρεσης σκουριάς με ιδιότητες ερπυσμού.
•  Λιπαντικό που μειώνει τη φθορά.
•  Καλή μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.
•  Αξιόπιστο υλικό απεμπλοκής.
•  Κατάλληλο για χρήση σε φυσιολογικά και 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
•  Μικρή πιθανότητα κινδύνου.
•  Ασφαλής εργασία.

Άχρωμο, δεν προκαλεί αποχρωματισμό
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυαλιστερές 

επιφάνειες.
•  Δεν προκαλείται αποχρωματισμός σε περίπτωση 

περιστασιακής επαφής με το προϊόν.

Δεν περιέχει λευκό λάδι/ορυκτέλαιο

Καλή συμβατότητα υλικού

Χωρίς ρητίνες, οξέα και σιλικόνη

Υποδείξεις
NSF H1: Κατάλληλο για χρήση σε χώρους 
επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων.

Το προϊόν μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα για 
τεχνικούς λόγους.

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135925), πληροί τις 
απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Συνθετικό σπρέι γενικής χρήσης με κορυφαίες ιδιότητες.

Κωδ. αρ. 0893 055 40 0893 055 400* 0893 055 405 0893 055 415
Τεμ./Συσκ. 12/1 12/1 1/1 12/1

Περιεχόμενο 0,4 l 0,4 l 5 l 150 ml

Χημική βάση Ορυκτέλαιο Ορυκτέλαιο Ορυκτέλαιο Ορυκτέλαιο

Σύστημα λίπανσης Λάδι Λάδι Λάδι Λάδι

Χρώμα Ανοικτό κίτρινο-
διάφανο

Ανοικτό κίτρινο-
διάφανο

Ανοικτό κίτρινο-
διάφανο

Ανοικτό κίτρινο-
διάφανο

Ελάχιστη / μέγιστη 
θερμοκρασιακή αντοχή -10 έως 35°C -10 έως 35°C -10 έως 120°C -10 έως 120°C

Περιοχή ελάχ./μέγ. 
θερμοκρασίας χρήσης -30 έως 130°C -30 έως 130°C -30 έως 130°C -30 έως 130°C

Δυνατότητα 
αποθήκευσης μετά την 
παραγωγή

24 μήνες 24 μήνες 24 μήνες 24 μήνες

*με μεταβλητή κεφαλή ψεκασμού vario

Παρόμοιο με την εικόνα

Πεδία χρήσης
Διαλυτικό σκουριάς
Οι εξαιρετικές ιδιότητες διείσδυσης εγγυώνται 
τη γρήγορη εισχώρηση στην οξείδωση και τη 
διάβρωση.

Λιπαντικό 
Πολύ καλές λιπαντικές ιδιότητες. Αντιμετωπίζει 
τους τριγμούς και τους θορύβους. Μειώνει τις 
τριβές και τις φθορές.

Καθαριστικό 
Με την εισχώρηση κάτω από τους ρύπους 
και τα υπολείμματα γράσου και λαδιών 
εξασφαλίζεται μία καλή απόδοση καθαρισμού.

Αντιδιαβρωτική προστασία
Άριστα χαρακτηριστικά πρόσφυσης σε μέταλλα. 
Ένα λεπτό ρευστό φιλμ προστασίας εμποδίζει 
την υγρασία ακόμα και στις παραμικρές 
ανωμαλίες της επιφάνειας και προστατεύει από 
τις οξειδώσεις και τη διάβρωση.

Σπρέι επαφής
Οι υδροαπωθητικές ιδιότητες, καθώς και η 
εξαιρετική διεισδυτικότητα βελτιώνουν την 
ηλεκτρική αγωγιμότητα και αποτρέπουν τα 
ρεύματα διαρροής.

Κωδ. αρ. 0893 056 | 400 ml



90

Λιπαντικό λάδι πολλαπλών
χρήσεων χάρη στις ισορροπημένες
και εναρμονισμένες ιδιότητές του.

Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις
Εξαιρετικής αντοχής λιπαντική μεμβράνη με
εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόσβεσης του
θορύβου και της δόνησης.

Καλές ιδιότητες διείσδυσης
•  Πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης σε σημεία με 

πολύ μικρές ανοχές.
•  Προστατεύει αξιόπιστα από τη διάβρωση.

Ενεργή πρόσφυση
Το λιπαντικό δεν εξφενδονίζεται από τα
περιστρεφόμενα μέρη.

Καλή συμβατότητα με τα υλικά
•  Συμβατό με μονωτικούς δακτυλίους Ο και Χ, 

καθώς και με πλαστικά.
•  Συμπεριφέρεται ουδέτερα σε βαμμένες 

επιφάνειες.

Ανθεκτικό στο νερό που εκτοξεύεται
με πίεση και στο θαλασσινό νερό,
σε ασθενή οξέα και αλκάλεα

Δεν περιέχει σιλικόνη, ρητίνες και
οξέα

Περιοχή θερμοκρασιών χρήσης:
–25°C έως +180°C
Προσωρινά: +200°C

Χρώμα: κιτρινωπό

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για γενικές εργασίες λίπανσης και 
για φορτία υψηλών πιέσεων, π.χ. σύνδεσμοι 
ταχυτήτων και γκαζιού, άξονας συμπλέκτη, 
καλώδια bowden (ντίζες), μεντεσέδες, μοχλοί
μετάδοσης κ.ά.

Αντοχή σε φορτία υψηλής πίεσης
Παρά τη μεγάλη καταπόνηση από πιέσεις και
τα διατμητικά φορτία του βασικού σώματος,
η λιπαντική μεμβράνη του HHS 2000 παραμένει
ενεργή και δεν αποκολλάται. Διαχωρίζει αξιόπι-
στα το απέναντι σώμα από το βασικό σώμα και
εγγυάται έτσι μία ιδανική προστασία από τις
φθορές, ακόμα και σε μεγάλες πιέσεις.
Αυτό είναι εφικτό μόνον σε καθαρά σημεία
λίπανσης, για τον λόγο αυτόν προτείνουμε
πριν από κάθε εφαρμογή να καθαρίζονται σχο-
λαστικά οι επιφάνειες με το ΗΗS® καθαριστικό,
κωδ. αρ. 0893 106 10. (εικ.1)

Ξηρό συνθετικό κερί
•  Το λιπαντικό δεν αποσπάται στα γρήγορα 

περιστρεφόμενα και κανονικά περιστρεφόμενα 
εξαρτήματα.

•  Μικρή προσκόλληση σκόνης.
•  Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία.

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά ερπυσμού 
και διείσδυσης σε διάκενα
•  Λιπαίνει σε δυσπρόσιτα σημεία.
•  Διεισδύει ακόμη και στα μικρότερα διάκενα.
•  Προστατεύει από το "κρέμασμα".

Περιέχει στερεό λιπαντικό PTFE
Καλές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης και αντοχής στη θερμοκρασία.

Εξαιρετική συμβατότητα υλικού
•  Προστατεύει και συντηρεί δακτυλίους 

στεγανοποίησης με διατομή Ο και X.
•  Συμβατό με πλαστικά.
•  Ουδέτερη συμπεριφορά στις βαμμένες 

επιφάνειες.

Ανθεκτικό σε ψεκασμούς νερού και 
αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και 
βάσεων

Χωρίς σιλικόνη, ρητίνες και οξέα

Υποδείξεις
Αυτό το προϊόν δεν υπόκειται σε ταξινόμηση 
ιξώδους. Λίγο μετά τον ψεκασμό, το προϊόν 
σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική ξηρή 
μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και 
εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη 
λίπανση.
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Ημισυνθετικό λάδι με ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στις πιέσεις.

Ξηρό συνθετικό κερί ανθεκτικό στη διάτμηση, με PTFE.

HHS® 2000 ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚO ΛΙΠΑΝΤΙΚO

HHS® ΞΗΡO ΛΙΠΑΝΤΙΚO 

Κωδ. αρ. 0893 106 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 106 6 | 400 ml

εικ.1

Λάδι Ρευστό
γράσο Γράσο
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Κωδ. αρ. 0890 100 | 300 ml

Κωδ. αρ. 0893 015 14 | 150 ml

Κωδ. αρ. 0893 015 300 | 300 ml

Αποκαθιστά γρήγορα και αξιόπιστα τα προβλήματα ανάφλεξης.

Λιπαντικό υψηλών προδιαγραφών με βάση το κερί.

Λιπαίνει και παρέχει μακροχρόνια  φροντίδα σε αλυσίδες μοτοσικλετών και 
άλλες αλυσίδες.

Καθαρίζει τα καλώδια ανάφλεξης, το καπάκι διανομέα και τα φις.
Προλαμβάνει τα προβλήματα ανάφλεξης λόγω υγρασίας σε οχήματα και άλλα συστήματα 
ανάφλεξης χαμηλής τάσης.

Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή/Άρωμα Χαρακτηριστική

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή 24 μήνες

Χημική βάση Ορυκτέλαιο

Πεδία χρήσης
Καθαρίζει τα καλώδια ανάφλεξης, τα καπάκια του διανομέα και τους συνδετήρες. 

ΣΠΡΕΪ ΕΠΑΦΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΞΗΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

•  Διαθέτει τη μοναδική ικανότητα να διεισδύει 
και στα στεγανά κενά και συνδέσεις, με 
αποτέλεσμα η λίπανση να προστατεύει από 
τη φθορά όλες τις επιφάνειες.

•  Λόγω της τεχνολογίας του δεν επιτρέπει 
την επικόλληση σκόνης και βρωμιάς στην 
αλυσίδα, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται η 
διάρκεια ζωής.

Οδηγίες χρήσης 
Η αλυσίδα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο καθαρή και στεγνή πριν εφαρμοστεί η 
λίπανση. Εάν υπάρχουν βαριά κατάλοιπα 
πλύνετε την αλυσίδα πρώτα με το καθαριστικό 
φρένων και αλυσίδας κωδ. αρ. 0893 014 
21. Ανακινήστε τη φιάλη για τουλάχιστον 

3 λεπτά ώστε να εξασφαλιστεί το ελεύθερο 
κουδούνισμα της μπίλιας ανάμιξης. 
Συστήνουμε να γίνουν δύο ομοιόμορφες 
εφαρμογές. Ψεκάστε πάνω στην αλυσίδα από 
απόσταση περίπου 
15 εκ. πρώτα από αριστερά προς τα δεξιά 
και μετά από δεξιά προς τα αριστερά. Για 
καλύτερα αποτελέσματα ψεκάστε απευθείας 
μετά από μια διαδρομή, ενώ η αλυσίδα είναι 
ακόμα ζεστή. Αφήστε τη μοτοσικλέτα για 
τουλάχιστον 15 λεπτά σε στάση, πριν την 
εκκινήσετε.

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε πάνω σε καυτές επιφάνειες.

•  Διαφανές, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, 
πολύ κολλώδες λιπαντικό.

•  Εμποδίζει τον θόρυβο λειτουργίας και τη 
φθορά.

•  Σχηματίζει μια σκληρή και ελαστική 
μεμβράνη λίπανσης και προστασίας που 
στεγνώνει γρήγορα.

•  Δεν προσβάλλει τους δακτυλίους 
στεγανοποίησης Perbunan.

•  Ανθεκτικό στο νερό, τον ατμό, τα οξέα και 
τις βάσεις.

•  Προστατεύει από τη διάβρωση.
•  Υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης 

στοχευμένης δοσολογίας σε δυσπρόσιτα 
σημεία.

•  Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε 
μηχανήματα που είναι σε λειτουργία, 

καθώς τα χέρια του χρήστη παραμένουν 
πάντα εκτός της επικίνδυνης ζώνης.

Πεδία χρήσης
Κατάλληλο για τη λίπανση γρήγορα 
περιστρεφόμενων στοιχείων, π.χ. αλυσίδες 
και αλυσοτροχοί, ανοιχτοί οδοντωτοί 
τροχοί, οδοντωτές ράβδοι, συρόμενες 
ράγες, οδοντωτοί κύλινδροι, συρματόσχοινα 
κ.λπ.

Υποδείξεις
Λίγο μετά τον ψεκασμό, το προϊόν 
σχηματίζει μια πολύ αποτελεσματική 
μεμβράνη λίπανσης με βάση το κερί και 
εξασφαλίζει βέλτιστη προστασία από τη 
λίπανση.
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Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή 
καθαριστική δράση
•  Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση 

της κάπνας, του γράσου, της σκόνης 
φρένων και των ελαιωδών υπολειμμάτων.

•  Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.

Δεν περιέχει ασετόν
Μεγάλη συμβατότητα υλικού με βερνίκια, 
πλαστικά, φλάντζες και ελαστικά.

Δεν περιέχει προσροφήσιμες 
οργανικές αλογονούχες ενώσεις 
(ΑΟΧ) και σιλικόνης

Προσοχή!

Δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό 
επιφανειών σημείων συγκολλήσεων.

Πεδία χρήσης
Για τη γρήγορη αφαίρεση των λιπαρών/
ελαιωδών κατάλοιπων, της κάπνας, της 
σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα, 
ταμπούρα, περιβλήματα κινητήρα και 
κιβωτίου μετάδοσης, κ.λπ.

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε επάνω σε θερμά εξαρτήματα. 
Πριν από τη χρήση σε ελαστικά ή πλαστικά 
μέρη και βαμμένες επιφάνειες, ελέξτε τη 
συμβατότητα του καθαριστικού σε ένα μη 
ορατό σημείο.

Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή 
καθαριστική δράση
•  Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση 

της κάπνας, του γράσου, της σκόνης 
φρένων και των ελαιωδών υπολειμμάτων.

•  Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.

Δεν περιέχει ασετόν
Μεγάλη συμβατότητα υλικού με βερνίκια, 
πλαστικά, φλάτζες και ελαστικά.

Δεν περιέχει προσροφήσιμες 
οργανικές αλογονούχες ενώσεις 
(ΑΟΧ) και σιλικόνη

Πεδία χρήσης
Για την γρήγορη αφαίρεση των λιπαρών/
ελαιωδών κατάλοιπων, της κάπνας, της 
σκόνης φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα, 
ταμπούρα, περιβλήματα κινητήρα και 
κιβωτίου μετάδοσης, κ.λπ.

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε επάνω σε θερμά εξαρτήματα. 
Πριν από τη χρήση σε ελαστικά ή πλαστικά 
μέρη και βαμμένες επιφάνειες, ελέξτε τη 
συμβατότητα του καθαριστικού σε ένα μη 
ορατό σημείο.

Προσοχή !
Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό 
επιφανειών σε κολλώδη μέρη.

STANDARD 
LINE

Για τον καθαρισμό και την απολίπανση κατά τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής.

Για τον καθαρισμό και την απολίπανση κατά τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ PLUS

Κωδ. αρ. 0890 108 7 | 500 ml

Κωδ. αρ. Περιγραφή/Συσκευασία Περιεχόμενο Τεμ./Συσκ.
0890 108 10 Φιάλη σπρέι Plus 500 ml

24/1
0890 108 711 Φιάλη σπρέι XXL 750 ml
0890 108 715 Μπετόνι 5 l

 1/10890 108 716 Μπετόνι 20 l
0890 108 760 Βαρέλι 60 l
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Για τον καθαρισμό και την απολίπανση κατά τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.

Καθαρίζει τα εξαρτήματα φρένων και αλυσίδων μετάδοσης κίνησης.

Για την επισκευή των ελαστικών.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ BLACK EDITION

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ

Κωδ. αρ. 0890 108 7 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 014 21 | 500 ml

Κωδ. αρ. 0893 490 200 | 200 ml

Γρήγορο στέγνωμα και υψηλή 
καθαριστική δράση
•  Γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση της 

κάπνας, του γράσου, της σκόνης φρένων και 
των ελαιωδών υπολειμμάτων.

• Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.

Δεν περιέχει ασετόν
Μεγάλη συμβατότητα υλικού με βερνίκια, 
πλαστικά, φλάντζες και ελαστικά.

Δεν περιέχει προσροφήσιμες οργανικές 
αλογονούχες ενώσεις (ΑΟΧ) και 
σιλικόνη.

Πεδία χρήσης
Για τη γρήγορη αφαίρεση των λιπαρών/
ελαιωδών κατάλοιπων, της κάπνας, της σκόνης 
φρένων σε οχήματα, δισκόφρενα, ταμπούρα, 
περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίου μετάδοσης, 
κ.λπ.

Υποδείξεις
Μην ψεκάζετε επάνω σε θερμά εξαρτήματα. 
Πριν από τη χρήση σε ελαστικά ή πλαστικά 
μέρη και βαμμένες επιφάνειες, ελέξτε τη 
συμβατότητα του καθαριστικού σε ένα μη 
ορατό σημείο.

Προσοχή !
Δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό 
επιφανειών σε κολλώδη μέρη.

Καθαρίζει τα εξαρτήματα των φρένων
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δισκόφρενα, 

ταμπούρα και δαγκάνες για την απομάκρυνση 
σκόνης φρένων, λαδιών και βρομιάς.

•  Εξατμίζεται πλήρως και αφήνει μια στεγνή 
επιφάνεια.

Καθαρίζει τις αλυσίδες μετάδοσης 
κίνησης
•  Ένα απαραίτητο προϊόν, το οποίο πρέπει 

να χρησιμοποιείται πριν από τη λίπανση της 
αλυσίδας, ώστε να εμποδίζεται η εισχώρηση 
βρομιάς στους κρίκους.

•  Παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.

Οδηγίες χρήσης
Ψεκάστε απευθείας επάνω στις επιφάνειες που 
θα καθαριστούν και σκουπίστε με ένα πανί.

•  Φουσκώνει και επιδιορθώνει αμέσως 
όλα τα τρυπημένα ελαστικά με ή χωρίς 
αεροθάλαμο, χωρίς να χρειαστεί να 
αφαιρέσετε τον τροχό.

•  Η επισκευή πραγματοποιείται χωρίς την 
αφαίρεση του τρυπημένου ελαστικού.

•  Το περιεχόμενο της φιάλης είναι αρκετό 
για μια επισκευή.

Οδηγίες χρήσης
Εάν είναι δυνατόν να εντοπίσετε και να 
αφαιρέσετε το αντικείμενο που προκάλεσε 
το τρύπημα. Ανακινείστε το δοχείο. Εάν 
είναι κρύο, να το θερμάνετε πριν τη χρήση 
του, κρατώντας το στην παλάμη του χεριού 
σας. Συνδέστε τη μεταλλική σύνδεση με 
την βαλβίδα του ελαστικού, ελέγχοντας 
ότι έχει βιδώσει καλά. Πιέστε σταθερά το 
πλήκτρο παροχής, κρατώντας το δοχείο σε 
κάθετη θέση μέχρι να φουσκώσει τελείως το 
ελαστικό. Ξεβιδώστε γρήγορα τη σύνδεση 
από τη βαλβίδα και ξεκινήστε αμέσως 
διατρέχοντας τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα με 
μέτρια ταχύτητα.
Στον πρώτο σταθμό εξυπηρέτησης 
οχημάτων ή βενζινάδικο που θα 
συναντήσετε ξεφουσκώστε τελείως το 
ελαστικό και φουσκώστε το ξανά στην 
κανονική του πίεση.

LIMITED 
EDITION
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Απιονισμένο-Αποσταγμένο Νερό, 
απαλλαγμένο από ιόντα αλάτων και 
ιχνοστοιχείων.

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

Κωδ. αρ. 0890 381 006 | 4 l •  Ένωση με περτσίνι από 
ανοξείδωτο ατσάλι.

•  Μηδαμινή τριβή μεταξύ των 
εξαρτημάτων.

•  Αυξημένη διάρκεια ζωής και 
ευκαμψία.

Υαλοκαθαριστήρες επιβατικών οχημάτων κατάλληλοι 
για βραχίονες με γάντζο, πίρο ή τύπου μπαγιονέτ.

Πρακτική συσκευασία με οπή
• Χαμηλό κόστος αποθήκευσης.
• Δεν απαιτείται μεγάλο απόθεμα.
• Οπτικά ελκυστικός σχεδιασμός.

Προστασία ακμών
•  Μάκτρο από φυσικό λάστιχο με επίστρωση από γραφίτη ειδικής 

σύνθεσης.
• Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία.
• Αντοχή στην ακτινοβολία UV και το όζον.
•  Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας. Σύστημα μεταλλικής   

μπάρας με ανοξείδωτα περτσίνια.
•  Αντοχή στις καιρικές επιδράσεις (72 ώρες σε δοκιμή αντοχής με 

ψεκασμό αλατώδους ομίχλης κατά DIN EN ISO 9227).
•  Καλή επαναπλήρωση (συστήνουμε να επωφεληθείτε από τη 

δυνατότητα επαναπλήρωσης που προσφέρουμε).

Υποδείξεις
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα 
και άλλους ρύπους ώστε να μη μειωθεί η διάρκεια ζωής. Οι 
υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ θα πρέπει να αντικαθιστώνται όταν 
μειωθεί η απόδοση καθαρισμού ή όταν μένουν ίχνη επάνω στο 
παρμπρίζ. Συστήνουμε να αντικαθιστάτε τους υαλοκαθαριστήρες 
κάθε 6 μήνες.

Έκδοση Κωδ. αρ. Τεμ./Συσκ.
280 mm/11” 0848 370 280 

1/1

300 mm/12” 0848 370 300 
325 mm/13” 0848 370 325 
350 mm/14” 0848 370 350 
380 mm/15” 0848 370 380 
400 mm/16” 0848 370 400 
425 mm/17” 0848 370 425 
450 mm/18” 0848 370 450 
475 mm/19” 0848 370 475 
500 mm/20” 0848 370 500 
525 mm/21” 0848 370 525 
550 mm/22” 0848 370 550 
600 mm/24” 0848 370 600 
650 mm/26” 0848 370 650 
700 mm/28” 0848 370 700 

Ιδιότητες
•  Ιδανικό για ψυγεία αυτοκινήτου, συστήματα 

πλύσης παρμρπίζ, μπαταρίας και διαφόρων 
μηχανημάτων.

•  Προστατεύει από τη δημιουργία και την 
επικάθηση σκληρών αλάτων και σκουριών.

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο 
για την αραίωση χημικών ή καθαριστικών 
προϊόντων.

•  Κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση
•  Τιμή μονάδας Ph: 6,0-7,5. 

Πεδία χρήσης
Το απιονισμένο νερό χρησιμοποιείται 
για φαρμακευτικούς, ιατρικούς και 
εργαστηριακούς σκοπούς και αποτελεί κύριο 
συστατικό πολλών σαμπουάν, καλλυντικών και 
αρωμάτων.

ΎΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ MONOI BASIC ΜΕΤΑLIC
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• Έλασμα.
• Υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή.
• Ομαλή κατανομή της πίεσης.

• Επίστρωση γραφίτη.
• Κορυφαία απόδοση καθαρισμού και αντοχή.
• Μειωμένος θόρυβος, χωρίς τριγμούς.

Σύνδεσμος (προσαρμογέας)
•  Προεγκατεστημένος: γάντζος τύπου U 9x3 ή 

γάντζος πολλαπλών χρήσεων.
•  Προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων: 

διαθέσιμος για γάντζους τύπου U 9x3, 9x4, 
για πλαϊνό πίρο, πίρο στον βραχίονα και τύπο 
μπαγιονέτας.

Πεδία χρήσης
Προσαρμογέας 3 σε 1:1 τεμ, προεγκατεστημένος, κατάλληλος για τους παρακάτω βραχίονες:
• 9 x 3 mm και 9 x 4 mm με κλιπ τύπου U.
• 4,8 mm με πλευρικό πίρο και 6,35 mm με πλευρικό πίρο. 
• 7,3 x 2,7 mm τύπου μπαγιονέτ.
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 ΎΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ FLATBLADE MULTI

Πρωτοποριακό σύστημα προσαρμογέων πολλα-
πλής χρήσης
•  Προσυναρμολογημένος προσαρμογέας γενικής χρήσης.
•  Αντικαθιστά τους κοινούς κωνικούς υαλοκαθαριστήρες ώστε 

να ταιριάζουν στους νεότερους τύπους παρμπρίζ.
•  Ταιριάζει στους περισσότερους βραχίονες υαλοκαθαριστή-

ρων των οχημάτων νέας γενιάς.

Βελτιωμένη αεροδυναμική
Βελτιωμένη αποδοτικότητα στις υψηλές ταχύτητες, σε σύγκριση 
με τους κοινούς υαλοκαθαριστήρες.

Μία ενιαία συσκευασία για πολλούς τύπους αυτο-
κινήτων
•  Ταιριάζει σε πολλούς τύπους, χάρη στα διαφορετικά διαθέσι-

μα μήκη – δυνατότητα προσαρμογής.
•  Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και λιγότερος απαιτούμενος 

χώρος στην αποθήκη.

Έκδοση Κωδ. αρ. Προσυναρμολογημένος  
προσαρμογέας τύπου „U“ (1 τεμ.)

Σετ προσαρμογέων OE (9 τεμ.) Τεμ./Συσκ.

350 mm / 14“ 0848 020 350 • • 10/1
375  mm /15“ 0848 020 375 • • 10/1
400 mm / 16“ 0848 020 400 • • 10/1
425 mm / 17“ 0848 020 425 • • 10/1
450 mm / 18“ 0848 020 450 • • 10/1
475 mm / 19“ 0848 020 475 • • 10/1
500 mm / 20“ 0848 020 500 • • 10/1
525 mm / 21“ 0848 020 525 • • 10/1
550 mm / 22“ 0848 020 550 • • 10/1
575  mm / 23“ 0848 020 575 • • 10/1
600 mm / 24“ 0848 020 600 • • 10/1
625 mm / 25“ 0848 020 625 • • 10/1
650 mm / 26“ 0848 020 650 • • 10/1
675 mm / 27“ 0848 020 675 • • 10/1
700 mm / 28“ 0848 020 700 • • 10/1

Προστατευτικό
κάλυμμα Γραφίτης Παντός καιρού

Μονή
συσκευασία
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Τοποθέτηση / Τύποι προσαρμογέων

Τύπος  
βραχίονα

Προσαρμο-
γέας

Τοποθέτηση

1

2

3

9

7

5

4

Αρ.

10

8

6

Περιεχόμενα
Ένας υαλοκαθαριστήρας τύπου flatblade multi με προστατευτικό 
κάλυμμα, τοποθετημένος προσαρμογέας πολλαπλών χρήσεων 
που ταιριάζει στον βραχίονα υαλοκαθαριστήρα (Retro Fit) και 9 
διaφορετικοί τύποι προσαρμογέων OE κατάλληλοι για τους περισ-
σότερους τύπους νέων αυτοκινήτων (Direct Fit).

Ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ είναι καθαρό από λάδια, κερί, πίσσα 
και άλλους ρύπους ώστε να μην μειωθεί η διάρκεια ζωής.

Πεδία χρήσης
•  Μπορούν να τοποθετηθούν στην πλευρά οδηγού και συνοδη-

γού.
•  Κατάλληλοι για παλαιότερα αυτοκίνητα,  τα οποία αναβαθμί-

ζονται με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων flatblade multi 
(Retro Fit). 

•  Κατάλληλοι για αυτοκίνητα νέας γενιάς που χρησιμοποιούν 
ήδη τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων Flatblade Multi 
(Direct Fit).

Υποδείξεις
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του παρμπρίζ είναι καθαρή, προτού 
αντικαταστήσετε τους υαλοκαθαριστήρες.
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ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEO ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ                      !
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• Κατασκευή υψηλής ποιότητας.
• Ηλεκτροστατική βαφή.
• Ρόδες και λαβή μεταφοράς.
• Ιδανικός για προθήκη εξωτερικών χώρων.
• Ανθεκτικός σε μεγάλα φορτία.
• Χορηγείται με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Κωδ. αρ. 5995 000 549
Tεμ./συσκ. 1
Διαστάσεις (Y x Π x B) 153 x 66 x 49 cm
Βάρος 4 kg

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ MULTI

Μεταλλικό επιτραπέζιο σταντ 
ιδανικό για την προώθηση 
σε πάγκο ταμείου ή πάγκο 
εξυπηρέτησης.

Συνδυασμός διάφορων 
προϊοντικών κατηγοριών 
μεταπώλησης, όπως:  
•  Προϊόντα υγιεινής (αντισηπτικά, 

καθαριστικά, μάσκες).
•  Αρωματικά και προϊόντα καθαρισμού 

καμπίνας οχημάτων.
•  Σπρέι διαφόρων χρήσεων.

Διατίθεται με 6 μεταλλικά 
άγκιστρα
Μπορούν να κρεμαστούν 20-30 τεμάχια 
αρωματικών.

Αποσπώμενο ράφι 
Διατίθεται και αποσπώμενο ράφι 
διαστάσεων (Μ x Π x Y) 29 mm x 
17 mm x 6 mm (διαθέσιμο κατόπιν 
ζήτησης).

Διατίθεται με 6 γάντζους. Διατίθεται με επιπλέον 1 ράφι.

Κωδ. αρ. 5995 000 729
Τεμ./Συσκ. 1/1
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) 32 mm x 22 mm x 62 mm
Χρώμα Μαύρο
Βάρος 1100 g

Πρόσθετα προϊόντα:
Ράφι για μεταλλικό επιτραπέζιο 
Stand Multi
Κωδ. αρ. 5995 000 73  
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ΤΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ MULTI

Μεταλλικό σταντ εργαλείων και χημικών 
για εμπορικά καταστήματα.

Περιέχει:
• 1 ράφι 63 x 19 cm (M x Π)
• 1 ράφι 63 x 28 cm (M x Π)
• 1 ράφι 63 x 37 cm (M x Π)
• 15 γαντζάκια ίσια
• 5 γαντζάκιa «U»

Διαστάσεις (Υ x Π x Β):
196 cm x 64 cm  x 48 cm 

Πρόσθετα εξαρτήματα:
• Γαντζάκι ίσιο.
• Γαντζάκι «U».

Κωδ. αρ. 5995 000 553
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΣΤΑΝΤ  
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 7 
ΘΕΣΕΩΝ

Κωδ. αρ. 5995 000 554
ΤΡΟΧΗΛATO ΣΤΑΝΤ ΜΟΝΩΝ
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 14 
ΘΕΣΕΩΝ

Κωδ. αρ. 5995 000 551
ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
4 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ

Κωδ. αρ. 5995 000 555
ΣΤΑΝΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ
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