KRYCÍ LEŠTĚNKA

ČISTIČ POTAHŮ

je ideální k čištění, leštění a dlohodobé konzervaci nových a lehce
zvětralých laků: ideální je její použití na aplikovanou leštěnku HEKRA
na staré laky - zajistí dlouhodobou konzervaci; speciálně u černých
a tmavých laků vynikají její mimořádné vlastnosti větší lesk bez šmouh,
dlouhodobá ochrana, snadná aplikace, po vyleštění bez tzv. hologramů;
je vhodná pro všechny typy laků, vč. metalických

je určen k čištění čalouněných částí interiéru, koberců a sedadel:
obsahuje aktivní látky pro dokonalé vyčištění špíny

LEŠTĚNKA NA NOVÉ LAKY
je přípravek určený pro ošetření, oživení a ochranu laku vašeho
automobilu: ideální prostředek pro nové laky a metalízy; ošetřeným
plochám dodává vysoký lesk a dlouhodobou ochranu

LEŠTĚNKA NA STARÉ LAKY
je přípravek určený pro ošetření všech starých laků automobilů:
obsahuje vosky a abraziva, které lehce odstraní nečistoty, rez a probarvení lakované karoserie; navrací původní barvu a dodává lesk a ochranu

AUTOŠAMPON S VOSKEM
je určen na vnější očistu vozidla: svým složením zaručuje snadné
a dokonalé umytí vozidla; vosk zaručí dlouhodobý lesk a ochranu karoserie; ředění 1:100

OŽIVOVAČ PLASTŮ A PNEU
je určen k čištění plastových a gumových součástí karoserií:
oživuje, chrání a konzervuje plastové a gumové vnější části automobilů;
ochraňuje ošetřované části před atmosférickými a chemickými vlivy;
zanechává přirozený lesk nárazníkům, spoilerům, plastovým a gumovým
lištám a pneumatikám

ČISTIČ DISKŮ
je určen k čištění disků kol a plastových poklic: výborně odstraňuje špínu a usazeniny prachu z brzdových destiček; vynikající na kola
z lehkých slitin

ČISTIČ MOTORŮ
je určen k čištění motorů: rychle a bez námahy rozpouští jakoukoliv
nečistotu jako mastnotu, karbonové usazeniny, olej, ...

ČISTIČ KŮŽE
je čistící prostředek na kožená nebo koženková sedadla, povrchy
z plastu a všechny omyvatelné plochy interiéru: je zárukou dokonalého hygienického čištění, dokonale rozpouští jakýkoliv druh nečistoty

AUTOŠAMPON
je určen na vnější očistu vozidla: svým složením zaručuje snadné
a dokonalé umytí vozidla; ředění 1:100

ČISTIČ SKEL
je určen k čištění skel a hladkých povrchů: snadno a rychle rozpouští
jakýkoliv druh nečistoty jako mastnotu, nikotin, zbytky výfukových plynů...

ODSTRAŇOVAČ HMYZU
odstraňuje zbytky hmyzu z čelních skel, nárazníků, reflektorů
a ostatních částí karoserie automobilů a motocyklů: není agresivní
vůči laku a příslušenství; vhodný také pro použití před vjezdem do mycí
linky

UNIVERZÁLNÍ AUTOČISTIČ
je určen k čištění všech omyvatelných povrchů interiéru i exteriéru
vozidla: je zárukou dokonalého vyčištění špíny a nečistot
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ČISTÍCÍ UBROUSKY NA SKLA

SILIKONOVÝ OLEJ spray

navlhčené čistící ubrousky vhodné pro čištění skel, zrcátek nebo
čirých plastů: vhodné i pro použití v domácnostech

vysoce kvalitní kluzný prostředek určený pro automobilový a strojní průmysl i domácnost: ideální pro kluzné, valivé i točivé zařízení;
bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic; vytváří čistý film s vysokou
tepelnou odolností; vhodný jako separační prostředek při odlévání
a vstřikování; chrání před zamrzáním, odstraňuje hluky; chrání proti
korozi a oxidaci, je vodoodpudivý; zvyšuje pružnost, životnost a lesk
gumových a plastových částí; zvyšuje snadný posuv zařízení střešních
oken automobilů; zamezuje ulpívání předmětů na dopravních pásech
a kluzných drahách; zabraňuje odbourávání zbytků lepidel na lisech
a vodicích částech

ČISTÍCÍ UBROUSKY
NA PALUBNÍ DESKY
navlhčené čistící ubrousky vhodné pro čištění všech druhů plastů:
ideální pro čištění palubních desek; vhodné i pro použití v domácnostech

COCKPIT spray
je určen k čištění, leštění a konzervaci ploch z gumových, plastových, kožených a koženkových materiálů: oživuje barvu, dodává
svěží vůni a vytváří dlouhotrvající antistatický ochranný film; vůně jablko,
citron, vanilka, anti-tabak

PĚNOVÝ ČISTIČ SKEL spray
je určen k čištění a leštění skel automobilů a domácností: aktivní
pěna zanechá skla dokonale čisté

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ
A RZI spray
vysoce účinný rychle penetrující kontaktní olej s uvolňujícími
účinky: uvolňuje zkorodované, zarezlé i zakousnuté šroubové spoje,
matky a svorníky; nepostradatelný pomocník při údržbě, výrobě, obsluze
strojních zařízení a servisní opravě; chrání před korozí, maže kluzné
plochy; odstraňuje vrzání, skřípání a pískání; odpuzuje vodu z elektrických kontaktů a kabelů; zajišťuje elektrický kontakt na rozdělovači; čistí
a udržuje brzdová táhla, bowdeny, řetězy všech typů a zvyšuje jejich
provozuschopnost; není agresivní vůči lakům a kovům

MULTIFUNKČNÍ OLEJ
HK-50 spray

ČISTIČ BRZD spray

multi-funkční přípravek pro domácnost, auto, hobby, dílnu,
průmysl: rozpouští rez, uvolňuje zarezlé šrouby, zámky, řetězy a různé
součástky; čistí kovové součástky, rozpouští asfalt, lepidla, oleje, tuky
a ztuhlé nečistoty; maže bez tuku a bez silikonu, nelepí, dokonale přilne,
má výbornou vzlínavost; zabraňuje korozi díky dokonalé přilnavosti
ochranného filmu; vytěsňuje vlhkost z povrchu kovů, rozdělovačů, elektronických zařízení, zlepšuje vodivost elektrických kontaktů

vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem
pro kotoučové brzdy a části brzd, jako brzdové obložení, destičky
a obložení spojky: ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části
strojů s využitím v celém strojním průmyslu při montážích i opravách;
odstraňuje mastnotu, prach a různé nečistoty, ztvrdlá mazadla ze
závěsů a kloubů, zbytky olejů z karburátoru a převodovky; je nekorosivní
– nenapadá gumové a plastové části vozů a strojů

KONZERVAČNÍ OLEJ
HK-101 spray

ARABELA

multifunkční mazací a konzervační olej: uvolňuje zarezivělé a spečené spoje; je vhodný k mazání, čištění a konzervaci elektrických spojů,
kontaktů, zbraní, strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů, závitů aj. atd.; vytváří na konzervovaných předmětech
olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné
kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo; je vhodný pro ochranu kovů
v průmyslovém ovzduší

vysoce účinný oplachový odmašťovací přípravek na silně znečištěné povrchy: používá se k odstranění mastných nečistot a olejů
z různých částí automobilů, nářadí, podlah dílen, garáží

ČISTIČ KRBŮ
je přípravek určený k čištění kouřem znečištěných skel krbových
vložek a kamen
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