
CHEMIA SAMOCHODOWA 
Oferta produktowa 

Chemia do myjni samochodowych
Produkty pielęgnujące 
Produkty do sprzedaży detalicznej 
Preparaty chemiczne dla warsztatów
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Mycie wstępne i usuwanie insektów

PLANENREINIGER
SC 12880 

11kg / 33kg / 220kg

TOP CLEAN 
SC 12810 

11kg / 33kg / 220kg

VORREINIGER
SC 11880 

11kg / 33kg

Skoncentrowany, alkaliczny płyn do mycia. Usuwa  brud powstały w wyniku eksploatacji 
pojazdów. Jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i dla użytkowników. 
Daje stabilną, łatwą do spłukania pianę , posiada przyjemny zapach. Przeznaczony  
do mycia wszystkich pojazdów. 
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

Skoncentrowany, alkaliczny płyn do mycia. Usuwa  brud powstały w wyniku eksploatacji 
oraz tłuste plamy z karoserii pojazdów.  Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i dla 
użytkowników. Daje gęstą i stabilną pianę, posiada przyjemny zapach. Przeznaczony  
do mycia wszystkich pojazdów. 
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

Bardzo silny, skoncentrowany, alkaliczny płyn do mycia. Usuwa najbardziej uporczywy 
brud powstały w wyniku eksploatacji oraz tłuste plamy z karoserii pojazdu. Przeznaczony 
do mycia wstępnego samochodów osobowych, jak i do czyszczenia ciężarówek, plandek, 
cystern, silników, maszyn budowlanych i innych odpornych na środowisko zasadowe.
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

HD REINIGER
SC 10900 

11kg / 33kg

Skoncentrowany, lekko alkaliczny płyn do mycia. Usuwa  brud powstały w wyniku eksplo-
atacji pojazdów. Jest całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i dla użytkow-
ników. Nadaje się do mycia pianowego, ciśnieniowego i ręcznego. Posiada przyjemny 
zapach. Przeznaczony do mycia wszystkich pojazdów. 
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

CLYMAX  
ALLZWECKREINIGER
SC 10570 

10kg / 30kg 

Skoncentrowany, alkaliczny płyn do usuwania insektów i mycia aut. Usuwa szybko  
i pewnie owady, oleje, tłuszcze, zabrudzenia środowiskowe i brud powstały w wyniku eks-
ploatacji pojazdów. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i dla użytkowników. 
Przeznaczony do mycia wszystkich pojazdów. 
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

INSEKTENENTFERNER
SC 10560 

10kg / 30kg 

Skoncentrowany, alkaliczny płyn do usuwania insektów. Usuwa  szybko i pewnie owady 
a także oleje, tłuszcze, zabrudzenia środowiskowe i brud powstały w wyniku eksploatacji 
pojazdów. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i dla użytkowników. Przezna-
czony do mycia pojazdów osobowych. 
Produktu nie należy używać na nagrzane elementy karoserii. 

WARDOX FORTE 

12kg / 25kg

Skoncentrowany, kwaśny płyn do mycia, odrdzewiania i usuwania osadów kamien-
nych. Usuwa szybko i pewnie rdzę, zgorzeliny, kurz metalowy, sole, siarczany żelaza, 
sole filtracyjne, osady wapienne itp. Nadaje się także do zwalczania siarczanów żelaza  
w oczyszczalniach ścieków. Doskonale doczyszcza elementy aluminiowe i inne odporne 
na działanie silnych kwasów. Posiada migdałowy zapach. Produktu nie należy używać na 
elementy ze szkła i inne nieodporne  na środowisko kwaśne. 

ACORDOL REINIGER 
160 

10kg / 30kg 

Skoncentrowany, kwaśny płyn do mycia, odrdzewiania i usuwania osadów kamiennych. 
Usuwa szybko i pewnie rdzę, zgorzeliny, kurz metalowy, sole, siarczany żelaza, sole 
filtracyjne, osady wapienne itp. Nadaje się także do zwalczania siarczanów żelaza w 
oczyszczalniach ścieków. Doskonale doczyszcza elementy aluminiowe i inne odporne 
na działanie silnych kwasów. Produktu nie należy używać na elementy ze szkła i inne 
nieodporne na środowisko kwaśne. 

REINIGER 162 

10kg / 30kg 

Skoncentrowany, kwaśny płyn przeznaczony do usuwania resztek betonu, cementu i osa-
dów kamiennych. Po zastosowaniu preparatu na elementach lakierowanych, należy go 
zneutralizować ok.2% stężeniem preparatu  VORREINIGER sc 11880 lub TOP CLEAN 
sc 12810.

PIANA AKTYWNA 
MALINOWA
SC 10820 

10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, lekko alkaliczny preparat do użycia w formie pianowej. 
Daje bardzo stabilną i gęstą, kremową piane o bardzo przyjemnym zapachu. Usuwa brud 
powstały w wyniku eksploatacji pojazdu. Przeznaczony do mycia ręcznego, a także jako 
piana lub szampon w automatycznych myjniach lub jako szampon w myjniach samo-
obsługowych. 

Mycie główne oraz konserwacja i osuszanie

SCHAUM - SHAMPOO
SC 11810 

10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, lekko alkaliczny preparat do użycia w formie pianowej. 
Daje bardzo stabilną i gęstą, kremową piane. Usuwa brud powstały w wyniku eksploatacji 
pojazdu. Przeznaczony do mycia ręcznego, a także jako piana lub szampon w automa-
tycznych myjniach lub jako szampon w myjniach samoobsługowych. Bez zapachu.

AUTO GLANZ SHAMPOO
SC 10810 

10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, lekko alkaliczny preparat do użycia w myjniach jako 
szampon do mycia ręcznego lub do myjni automatycznych – po rozcieńczeniu. Dzięki 
zawartości substancji pielęgnujących, poprawia połysk i utrzymuje szczotki w czystości. 
Posiada przyjemny zapach. 

SHAMPOO 
SC 10814 

10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, lekko alkaliczny preparat do użycia w myjniach jako szam-
pon do mycia ręcznego lub do myjni automatycznych. Dzięki zawartości substancji pielęg-
nujących, poprawia połysk i utrzymuje szczotki w czystości. Posiada przyjemny zapach. 

SHAMPOO PULVER GT
SC 10555 

20kg 

Silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat do użycia w myjniach samoobsługowych. 
Usuwa najbardziej uporczywy brud powstały w wyniku eksploatacji oraz tłuste plamy 
z karoserii pojazdu. Posiada przyjemny zapach. Występuje także wersja bez zapachu 
(SHAMPOO PULVER GT O.D.).

LOTUSCARE®
BRILLANT T SPEZIAL
NANO PREMIUM 

10L / 30L

Bardzo silnie skoncentrowany, preparat konserwujący, poprawiający osuszanie pojaz-
dów. Daje doskonale efekty jako wosk gorący i zimny, wosk pieniący a także środek 
wspomagający suszenie. Może być stosowany w myjniach ręcznych, automatycznych 
oraz samoobsługowych.

DRY TEC FLAVOUR 
NANO PREMIUM 

10L

Bardzo silnie skoncentrowany, preparat konserwujący. Wyprodukowany w oparciu  
o najnowsze osiągnięcia w technologii produkcji środków chemicznych. Nadaje głęboki, 
doskonały, efekt połysku trwały przez kilka tygodni! Nadaje perfekcyjny wygląd elemen-
tom plastikowym i gumowym. Daje doskonale efekty osuszające, jest ekonomiczny dzięki 
bardzo niskiemu zużyciu. Posiada przyjemny, intensywny zapach. Może być stosowany 
w myjniach ręcznych, automatycznych oraz samoobsługowych.

GLANZTROCKNER
SC 12590 

10L / 30L 

Skoncentrowany preparat poprawiający osuszanie pojazdów. Nadaje efektowny połysk, 
doskonale wspomaga osuszanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Może być stoso-
wany w myjniach ręcznych, automatycznych oraz samoobsługowych.

WOSK PIANOWY
SC 12580 

10L / 30L 

Silnie skoncentrowany, preparat konserwujący przeznaczony do stosowania w formie 
pianowej. Może być stosowany w myjniach ręcznych, automatycznych oraz samoobsłu-
gowych. Posiada przyjemny zapach.

RECYKLING WODY

FLOCKUNGSMITTEL AQUAFLOC SC 12101   15kg / 35kg 

FLOCKUNGSMITTEL AQUANICE SC 12102   10kg 

BLOKER ZAPACHÓW SC 10930   33kg
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Produkty dodatkowe

GUMMI & KUNSTSTOFF 
SC 11630 

10kg / 30kg 

Preparat przeznaczony do pielęgnacji elementów gumowych i plastikowych na zewnątrz 
pojazdów. Stosować tylko na czystych powierzchniach, z wyłączeniem bieżnika opon.

COCPITPFLEGE 
/ KUNSTSTOFFPFLEGE 
PREMIUM
SC 11930 

5L / 10L 

Preparat przeznaczony do pielęgnacji elementów plastikowych, wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdów. Stosować tylko na wcześniej umytych powierzchniach. Posiada przyjemny 
zapach.

INNENREINIGER
SC 12900 

10kg / 30kg 

Bardzo silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat do mycia, prania i usuwania plam  
z tapicerek materiałowych i elementów plastikowych. Posiada przyjemny zapach. 

LACKREINIGER SC 11440
250ml
Czyszczenie i pielęgnacja matowych 
lakierów.

INSEKTENENTFERNER SC 10560 
500ml
Usuwanie insektów oraz mycie 
wstępne.

COCKPITPFLEGE SC 11930   
500ml
Pielęgnacja kokpitu.

HOCHGLANZPOLITUR SC 12431
250ml
Pielęgnacja lakieru.

INNENREINIGER SC 12902   
500ml
Mycie wnętrza pojazdów.

LEDERPFLEGE SC 13100 
250ml
Pielęgnacja elementów skórzanych.

LACKVERSIEGELUNG SC 11420 
250ml
Pielęgnacja nowych lakierów.

FLECKENENTFERNER SC 10690 
250ml
Usuwanie plam.

TIEFENPFLEGE SC 11630 
250ml
Pielęgnacja tworzyw sztucznych 
i gumy.

SUPER CLASSIC SC 12430
0,5L/5L
Konserwacja lakieru - twardy wosk.

FELGENREINIGER SC 11992 
500ml
Mycie felg.

LERAPUR GLASREINIGER 320
1L
Mycie szyb.

Produkty dla serwisów i stacji paliw

GLEITMITTEL SPRAY
Środek smarująco – odrdzewiający.

TEERENTFERNER 
Środek usuwający smołę.

ROSTLOSER   
Środek odrdzewiający.

PICO BELLO
Pianka do czyszczenia.

BREMSEN REINIGER 
Preparat odtłuszczający.

Preparaty w sprayu dostępne są w opakowaniach 400ml lub 500ml.

HANDWASCHPASTE
SC 10500 
10L 

Pasta do silnie zabrudzonych rąk.

SANTOX 2000 
10kg / 30kg

Silnie skoncentrowany, kwaśny preparat przeznaczony do kamienia mycia płytek cera-
micznych.

HALLENREINIGER 
SCHAUMARM 
10kg / 30kg

Silnie skoncentrowany, alkaliczny preparat przeznaczony do mycia mocno brudnych hal 
warsztatowych, piwnic, powierzchni handlowych, piwnic, płytek ceramicznych. 

POLYMER WACHS  
ENTFERNER SC 12570 
33kg 

Preparat do usuwania substancji konserwujących.

ENTKONSERVIERER 
SC 10730 
30kg

Preparat do usuwania substancji konserwujących.

OILBINDER ALYT / 
OILBINDER PENTA 
10kg / 21 kg

Granulat do usuwania plam oleju i innych chemikaliów.

TEERENTFERNER
SC 10750 
10L

Preparat przeznaczony do czyszczenia plam ze smoły, oleju i substancji konserwują-
cych.

Produkty specjalne

LERACLEN ALE 22kg
Preparat przeznaczony do usuwania resztek lateksu, żywic, bakelitu i poliuretanów.

LERASOLV WAS 90 30kg
Preparat przeznaczony do usuwania resztek żywic, klejów i śladów po etykietach.

LERACLEN HD 340 30kg
Preparat przeznaczony do mycia i odtłuszczania silników, maszyn i innych powierzchni odpornych na alkalia.

LERAPUR RHE  30kg
Preparat przeznaczony do usuwania tłuszczy, przypalonych olejów i innych powierzchni odpornych na alkalia.

LERADES CMA  30kg
Preparat myjąco dezynfekujący, przeznaczony do usuwania tłuszczy, cukrów i białka.

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.
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