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Produkty Shell Car Care to szeroka gama najwy˝szej jakoÊci płynów eksploatacyjnych
i kosmetyków samochodowych. To równie˝ gwarancja niezawodnoÊci i pełnej satysfakcji
u˝ytkownika.
Dotychczasowa gama produktów Shell, zapoczàtkowana została około 15 lat temu. Wychodzàc
naprzeciw zmieniajàcym si´ oczekiwaniom naszych Klientów zaprojektowaliÊmy nowy jej
wizerunek, tworzàc nowà rzeczywistoÊç dla wygody zmotoryzowanych. Zastosowane zmiany
w gamie produktów Shell Car Care plasujà jà daleko poza zasi´giem konkurencji. W chaosie
produktów, które „krzyczà“ do konsumenta, my stworzyliÊmy projekt, który jest prosty, elegancki
i skromny. Na półkach sklepowych, produkty b´dà tworzyç jednolità i czytelnà ofert´
dla konsumentów, jednoczeÊnie zwi´kszajàc ich sprzeda˝. Dzi´ki wprowadzeniu nowego
wizerunku gamy produktów Shell Car Care zaspokajamy potrzeby nowoczesnych Klientów,
lubiàcych robiç szybkie zakupy. Projekt nowego opakowania i etykiety sprawia, ˝e produkty stajà
si´ bardziej zach´cajàce, łatwiejsze w zrozumieniu i atrakcyjniejsze dla konsumenta. Logo Shell
dodatkowo podkreÊla, i˝ jest to wysokiej jakoÊci produkt, znany na całym Êwiecie. Zastosowany
projekt nowych etykiet odzwierciedla ró˝ne kategorie produktów, ułatwiajàc orientacj´ w naszej
ofercie, przez co zakupy stajà si´ o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze.
W ten właÊnie sposób stworzony przez nas projekt nowego wizerunku uproÊci proces
podejmowania decyzji zakupowych Klientów. Dlatego te˝ z ogromnà satysfakcjà prezentujemy
Paƒstwu nowà gam´ produktów Shell Car Care.

wizytówka

Ochrona silnika
wysokiej jakoÊci całoroczne płyny do chłodnic przeznaczone sà do stosowania w układach chłodzenia wszystkich typów silników spalinowych chłodzonych cieczà, zarówno samochodów
osobowych, jak i ci´˝arowych • skutecznie zapobiegajà powstawaniu osadów oraz zatykaniu kanałów w układzie chłodzenia • zawierajà skuteczne dodatki antypienne • nie zawierajà
azotynów, amin i fosforanów • dla zapewnienia ochrony przed korozjà zaleca si´ stosowanie co najmniej 33% (obj´toÊciowo) koncentratu • wysoka jakoÊç zastosowanych inhibitorów
zapewnia ochron´ antykorozyjnà znacznie przekraczajàcà wymogi norm BS 6580 (1992), AFNOR (1991), ASTM D 3306

P¸YN DO CH¸ODNIC
Glycoshell Longlife

P¸YN DO CH¸ODNIC
Glycoshell

- wysokiej jakoÊci płyn o długotrwałym działaniu
- zalecany do wszystkich rodzajów chłodnic, idealny
do ch∏odnic aluminiowych
- oparty na technologii kwasów organicznych (OAT)
- zapewnia wydłu˝ony okres stosowania, zalecana wymiana
płynu co 120 tys. km lub zgodnie z zaleceniami producenta
samochodu
- spełnia wymogi wiodàcych producentów samochodowych,
takich jak: Audi, MTU, Skoda, Seat i VW (G12 / G12+)
- produkt na bazie glikolu etylowego
- nie zawiera krzemianów
- nie zalecane jest mieszanie z płynami zawierajàcymi krzemiany
Rozcieƒczenie: koncentrat (%) / temperatura zamarzania (°C):
33 /-18, 40 /-25 , 50 /-38

- zalecany do wszystkich rodzajów chłodnic,
szczególnie aluminiowych
- zapewnia długi okres u˝ytkowania, zalecana wymiana
płynu co 60 tys. km lub zgodnie z zaleceniami producenta
samochodu
- spełnia wymogi lub jest zatwierdzony wg norm: KHD,
BMW N600 69.0, Volvo 1286083, GM B 040 0 240
i QL 130 100, MAN 234, Saab 6901599, VW / Audi TL774 C,
Renault 41-01001 type D, BWB TK-BA2-3-6850-008,
Mercedes - Benz DBL 7700 00, MTL 5048.
- produkt na bazie glikolu etylowego
- nie zalecane jest mieszanie z płynami nie
zawierajàcymi krzemianów
Rozcieƒczenie: koncentrat (%) / temp. zamarzania (°C):
30/-18, 40/-25, 50/-38

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
koncentrat 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 20L, 55 L, 209 L

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
koncentrat 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 20 L, 55 L, 209 L
gotowy 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 20 L, 55 L 209 L.

ÂRODEK DO PŁUKANIA SILNIKA

P¸YN DO CH¸ODNIC
Antifreeze

- usuwa osad z zaworów, pierÊcieni, tłoków
i komór spalania
- ułatwia smarowanie i poprawia kompresj´
- nie niszczy gumowych uszczelek
- usuwa osad, nagar i inne zanieczyszczenia
- produkt stosuje si´ przed wymianà oleju

- zalecany do wszystkich rodzajów chłodnic
- zalecana wymiana płynu co 24 miesiàce lub 30 tys. km,
lub zgodnie z zaleceniami producenta samochodu
- produkt na bazie glikolu etylowego
- nie zalecane jest mieszanie z płynami nie
zawierajàcymi krzemianów
Rozcieƒczenie: koncentrat (%) / temp. zamarzania (°C):
33 /-18, 50 /-38

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
koncentrat 1 L / 12 szt, 5 L / 3 szt, 20 L, 55 L, 209 L
gotowy 20 L, 55 L, 209 L

Asortyment produktów

Ochrona silnika
DODATEK DO OLEJU NAP¢DOWEGO /
DODATEK DO BENZYNY
- zawierajà detergenty niwelujàce zanieczyszczenia układu
wtryskowego, zapobiegajàc problemom z uruchomieniem
i hałaÊliwà pracà silnika
- zawierajà składniki pochłaniajàce wilgoç
- pokrywajà układ paliwowy warstwà w´glowodorowà,
zabezpieczajàc przed korozjà i ponownym osadzaniem si´
zanieczyszczeƒ
- czyszczà wtryskiwacze paliwowe, gaêniki, komory spalania, zawory ssàce
- stosowane regularnie utrzymujà układ paliwowy w optymalnym stanie
- jedno opakowanie wystarcza na 45 - 50 L paliwa
Dodatek do benzyny mo˝e byç stosowany zarówno do
benzyn 94, 98 oktanowych, jak i bezołowiowych

ÂRODKI DO CZYSZCZENIA
UKŁADU PALIWOWEGO OLEJ NAP¢DOWY / BENZYNA
- przeznaczone do wszelkich typów oleju nap´dowego / benzyny
- silnie skoncentrowane
- czyszczà, usuwajà osad z wtrysków, pompy wtryskowej, zaworów,
gaênika oraz całego układu paliwowego i wtryskowego
- usuwajà wod´ z układu paliwowego
- redukujà odgłosy pracy silnika i przywracajà mu pełnà sprawnoÊç
- czyszczàc układ wtryskowy korzystnie wpływajà
na oszcz´dnoÊç paliwa
- regularnie stosowane zapobiegajà korozji
- ułatwiajà rozruch
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
200 ml / 10 szt

D
Dost´pne
opakowanie / iloÊç w kartonie:
200 ml / 12 szt

ODMRA˚ACZ DO PALIWA

ADBLUE

- wspomaga rozruch silnika w niskich temperaturach
- usuwajàc wod´ i wilgoç zapobiega tworzeniu si´ lodu w paliwie,
a tym samym blokowaniu si´ układu paliwowego
- z łatwoÊcià miesza si´ z benzynà i olejami nap´dowymi
- jedno opakowanie wystarcza na ok. 45 - 50 L paliwa

- przeznaczony wyłàcznie do samochodów ci´˝arowych z silnikami
diesla z zastosowanà technologià selektywnej redukcji katalitycznej
(SCR) spełniajàcych normy Euro 4 i Euro 5
- redukuje, w technologii SCR, toksyczne tlenki azotu w gazach
spalinowych pojazdów u˝ytkowych, nap´dzanych silnikami
wysokopr´˝nymi, do wody i azotu elementarnego (naturalnego
składnika powietrza)
- nietoksyczny, klarowny, syntetycznie wyprodukowany roztwór
mocznika

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
200 ml / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
5 L / 3 szt, 20L, 1000 L

DEPRESATOR KONCENTRAT

MILLENIUM

- dodatek uszlachetniajàcy do oleju nap´dowego, szczególnie
zalecany w okresie mrozów
- obni˝a temperatur´ krzepni´cia oleju nap´dowego i zwi´ksza jego
p∏ynnoÊç
- zapobiega wytràcaniu si´ w niskich temperaturach kryszta∏ków
paraﬁnowych w zbiorniku i blokowaniu si´ przewodów
paliwowych oraz ﬁltra paliwa
- produkt nie rozpuszcza wytràconych ju˝ paraﬁn, zaleca si´
rozpoczàç stosowanie przed spodziewanymi niskimi
temperaturami
- silnie skoncentrowany (1:1000), jedno opakowanie wystarcza
na 500 litrów paliwa
- w okresie silnych mrozów, poni˝ej - 15 °C dawk´ podwoiç
- zapewnia ochron´ do -40ºC
(w zale˝noÊci od rodzaju zastosowanego paliwa)
- zmiana konsystencji produktu w ujemnych temperaturach nie
powoduje utraty jego właÊciwoÊci – przed u˝yciem produkt
powinien zostaç ogrzany w temperaturze pokojowej

- substytut ołowiu / dodatek do benzyny bezołowiowej
- dodany do benzyny bezołowiowej daje benzyn´ uniwersalnà
- alternatywny produkt w stosunku do benzyny ołowiowej
- chroni zawory i gniazda zaworowe przed zu˝ywaniem si´
- nie podnosi liczby oktanowej benzyny, kompatybilny z wszystkimi
rodzajami paliwa
- silnie skoncentrowany 1:1000; opakowanie 50 ml wystarcza na
zatankowanie 50 L benzyny bezołowiowej
- w ekstremalnych warunkach eksploatacji mo˝na stosowaç podwójnà
dawk´ produktu
- nie stosowaç w samochodach z katalizatorami

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 20 szt, 200 L

Asortyment produktów

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
50 ml / 25 szt, 500 ml / 12 szt

Dobra widocznoÊç
LETNI P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Gotowy do u˝ycia

ÂRODEK DO USUWANIA OWADÓW

- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony do mycia szyb,
reﬂektorów samochodowych oraz okien
- oparty na specjalnej formulacji skutecznie usuwajàcej Êlady
po insektach, sól, brud i osad drogowy w okresie letnim
- nie niszczy chromu, lakieru i cz´Êci gumowych
- poprawia widocznoÊç, a tym samym bezpieczeƒstwo
i komfort jazdy

- skuteczny preparat oparty na specjalnej formulacji usuwajàcej
uporczywe Êlady po owadach, kurz, brud i osad drogowy z szyb
samochodowych, chromu, lakieru i cz´Êci plastikowych
- znacznie poprawia widocznoÊç i komfort jazdy
- nie niszczy chromu, lakieru i gumy
- bezpieczny w u˝yciu do reﬂektorów poliw´glanowych
- szczególnie przydatny w okresie letnim

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
gotowy 1 L / 12 szt, 4 L / 12 szt, 20 L

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt, 20 L

LETNI P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Koncenrat

PŁYN DO MYCIA SZYB

- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony
do mycia szyb, reﬂektorów samochodowych oraz okien
- skutecznie rozpuszcza i usuwa Êlady po insektach, sól,
brud i osad drogowy w okresie letnim
- nie niszczy chromu, lakieru i cz´Êci gumowych
- poprawia widocznoÊç, a tym samym bezpieczeƒstwo
i komfort jazdy
- rozcieƒczenie koncentratu z wodà zale˝y od stopnia
zabrudzenia szyby, maksymalnie 1:100
- ekonomiczny

- czyÊci ka˝dy rodzaj szkła i powierzchnie lustrzane
(lusterka, szyby, ekrany telewizyjne, glazury, itp.)
- skutecznie usuwa odciski palców, zanieczyszczenia drogowe,
insekty, wosk, tłuszcz i inne zabrudzenia
- nie pozostawia smug
- bardzo wydajny
- bezpieczny do czyszczenia soczewek poliw´glanowych
- zawiera amoniak, który nadaje połysk
powierzchniom szklanym
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
koncentrat 500 ml / 12 szt

LETNI P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Pouch - gotowy do u˝ycia
- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony
do mycia szyb, reﬂektorów samochodowych oraz okien
- skutecznie rozpuszcza i usuwa Êlady po insektach, sól, brud
i osad drogowy w okresie letnim
- nie niszczy chromu, lakieru i cz´Êci gumowych
- poprawia widocznoÊç, a tym samym bezpieczeƒstwo i komfort jazdy
- zapewnia łatwoÊç u˝ycia i ogranicza zanieczyszczenie Êrodowiska
- wygodne, ekologiczne opakowanie
Dost´pne opakowanie:
gotowy 2L / 4szt

Asortyment letni

Dobra widocznoÊç
ZIMOWY P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Gotowy do u˝ycia

ODMRA˚ACZ DO SZYB

- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony
do mycia szyb i reﬂektorów samochodowych
- zapewnia ochron´ przed zamarzaniem do temp. -21°C
- skutecznie usuwa osad drogowy, zabrudzenia z soli i oleju
- oparty na specjalnej formule zapobiegajàcej
ponownemu zamarzaniu
- zabezpiecza przed uszkodzeniem spryskiwacza w okresie mrozów
- nie niszczy chromu, lakieru oraz cz´Êci gumowych
- zapobiega uszkodzeniom wycieraczek i szyby przedniej
- zawiera sk∏adniki spowalniajàce odparowywanie
alkoholu, redukujàc tzw. „efekt zimnej szyby”

- szybko i skutecznie rozpuszcza i usuwa lód, Ênieg i inne
zabrudzenia z szyb, uszczelek i zamków
- zapobiega ponownemu zamarzaniu
- nie powoduje matowienia lakieru
- nie uszkadza piór wycieraczek, uszczelek ani lakieru
- u˝ywanie odmra˝acza pozwala uniknàç porysowania szyb,
które mo˝e wyst´powaç przy mechanicznym usuwaniu lodu
- nie pozostawia smug
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
gotowy 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 200 L

ZIMOWY P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Koncentrat
- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony do mycia szyb
i reﬂektorów samochodowych
- skutecznie usuwa osad drogowy, zabrudzenia z soli i oleju
- zabezpiecza przed uszkodzeniem spryskiwacza w okresie mrozów
- nie niszczy chromu, lakieru oraz cz´Êci gumowych, zapobiega
uszkodzeniom wycieraczek i szyby przedniej
- produkt w postaci skoncentrowanej rozcieƒcza si´ z wodà dla
uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony przed zamarzaniem
w zale˝noÊci od temperatury otoczenia
- zawiera sk∏adniki spowalniajàce odparowywanie alkoholu,
redukujàc tzw. „efekt zimnej szyby”
- ekonomiczny

CHUSTECZKI DO SZYB

- skutecznie i szybko czyszczà i odtłuszczajà ka˝dy rodzaj szkła
i powierzchni lustrzanych
- z łatwoÊcià usuwajà wszelkiego rodzaju brud,
zanieczyszczenia drogowe, Êlady po owadach i odciski palców
- zapewniajà doskonałà widocznoÊç
- pozostawiajà czystà i błyszczàcà powierzchni´ bez smug
- produkt wydajny i łatwy w u˝yciu
- idealne w czasie podró˝y
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
tuba 30 chusteczek / 6 szt

Rozcieƒczenie koncentratu: Temp (°C) / iloÊç preparatu / iloÊç wody
-20 / 1 / 1, -10 / 1 / 2
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
koncentrat 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 20 L, 200 L

ZIMOWY P¸YN DO SPRYSKIWACZY
Pouch - gotowy do u˝ycia

ÂRODEK ANTYROSZENIOWY

- wysokiej jakoÊci płyn do spryskiwaczy przeznaczony
do mycia szyb i reﬂektorów samochodowych
- zapewnia ochron´ przed zamarzaniem do temp. -20°C
- skutecznie usuwa osad drogowy, zabrudzenia z soli i oleju
- oparty na specjalnej formule zapobiegajàcej
ponownemu zamarzaniu
- zabezpiecza przed uszkodzeniem spryskiwacza w okresie mrozów
- nie niszczy chromu, lakieru oraz cz´Êci gumowych
- zapobiega uszkodzeniom wycieraczek i szyby przedniej
- zawiera sk∏adniki spowalniajàce odparowywanie alkoholu,
redukujàc tzw. „efekt zimnej szyby”
- zapewnia łatwoÊç u˝ycia
- wygodne, ekologiczne opakowanie

- idealny do wszystkich szyb i luster,
zarówno w samochodzie jak i w domu
- skutecznie zapobiega skraplaniu si´ pary wodnej na
wewn´trznych powierzchniach szklanych samochodu
- doskonale poprawia widocznoÊç i bezpieczeƒstwo jazdy
- niezastàpiony podczas deszczowej pogody i w okresie zimowym
- mo˝na stosowaç do luster w domu

Dost´pne opakowanie:
gotowy 2L / 4szt

Asortyment zimowy

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
130 ml / 20 szt

Bezpieczna jazda
wysokiej jakoÊci płyny hamulcowe przeznaczone do stosowania w systemach hamulcowych oraz systemach sprz´gła pracujàcych w du˝ych obcià˝eniach • płyny Donax B i YB w awaryjnych
przypadkach mogà byç mieszane z innymi płynami klasy R3, DOT 3, DOT 4 spełniajàcymi wymogi SAE J1703 i FMVSS No. 116, DOT 3 i DOT 4•bardzo dobre właÊciwoÊci antykorozyjne
• produkty sà higroskopijne, w celu unikni´cia zawilgocenia opakowanie zawsze nale˝y przechowywaç zamkni´te w suchym miejscu• wymieniaç zgodnie z zaleceniami producenta układu
(rekomendowany okres wymiany - 3 lata)
PŁYNY HYDRAULICZNE DO SPRZ¢GŁA
I HAMULCÓW

ÂRODEK DO NAPRAWY OPON

Donax B (DOT 3)
- spełnia i przekracza wymagania czołowych producentów pojazdów
samochodowych i norm SAE J1703 i FMVSS No.116 DOT-3
- temperatura wrzenia (dry boiling point) 238 °C /
temperatura wrzenia płynu zawodnionego (wet boiling point) 140ºC
Donax YB (DOT 4)
- spełnia i przekracza wymagania czołowych producentów pojazdów
samochodowych i norm SAE J1703 i SAE J1704 oraz FMVSS No.116
DOT-3 i DOT-4
- temperatura wrzenia (dry boiling point) 272 °C /
temperatura wrzenia płynu zawodnionego (wet boiling point) 162ºC
- szczególnie zalecany jest dla systemów ABS, ESP i ASR
Donax ZB (DOT 5.1)
- wysokiej jakoÊci, zaawansowany technologicznie
hydrauliczny płyn do sprz´gła i hamulców
- idealny do systemu ABS, elektronicznych systemów
stabilizacji toru jazdy (ESP) oraz systemu kontroli
trakcji (TCS)
- spełnia i przekracza mi´dzynarodowe normy SAEJ1703,
SAE J1704 oraz FMVSS 116 DOT 3 i DOT 4
- temperatura wrzenia (dry boiling point) 270 ºC /
temperatura wrzenia płynu zawodnionego (wet boiling point) 184ºC
- mo˝e byç stosowany zarówno w bardzo wysokich,
jak i bardzo niskich temperaturach (do - 40ºC)
- gwarantuje prawidłowe działanie sysytemu
hamulcowego nawet pod wysokim obcià˝eniem
- produkt nie jest oparty na bazie silikonowej
i nie powinien byç mieszany z płynami opartymi
na silikonach lub estrach krzemianowych

- łatwo pompuje i natychmiast uszczelnia uszkodzonà opon´,
bez zdejmowania koła
- umo˝liwia kontynuowanie jazdy do warsztatu bez potrzeby
korzystania z pomocy drogowej
- posiada specjalny adapter pozwalajàcy naprawiç opon´ szybko
i bez wysiłku
- nie niszczy opon
- przeznaczony dla opon bezd´tkowych w samochodach osobowych
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
400 ml / 12 szt

WODA DEMINERALIZOWANA
- przeznaczona do akumulatorów samochodowych i łodzi
motorowych, do stosowania rówie˝ w ˝elazkach parowych,
nawil˝aczach powietrza oraz do rozcieƒczania koncentratów
płynów do chłodnic i płynów do spryskiwaczy samochodowych
- zabezpiecza przed wydzielaniem si´ w´glanów wapnia
- przedłu˝a ˝ywotnoÊç akumulatora i innych urzàdzeƒ
- przewodnoÊç elektryczna nie wi´ksza ni˝ 10 uS / cm
D
Dost´pne
opakowanie / iloÊç w kartonie:
1 L / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt, 5 L / 3 szt

AEROZOL SILIKONOWY
AEROZOL UNIWERSALNY

STARTER
- produkt u∏atwiajàcy rozruch silników zarówno benzynowych,
jak i diesla, a tak˝e silników na ∏odziach, w trudnych
warunkach atmosferycznych
- zmniejsza zu˝ycie akumulatora
- przydatny zw∏aszcza w niskich temperaturach oraz przy du˝ej
wilgotnoÊci powietrza
- preparat wtryskuje si´ do ﬁltra powietrza bezpoÊrednio przed
rozruchem - wystarczà 1-2 wtryÊni´cia
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
300 ml / 12 szt

Płyny hydrauliczne Shell do sprz´gła i hamulców sà rekomendowane do fabrycznego zalewania
systemu hamulcowego przez głównych, mi´dzynarodowych producentów samochodów, włàczajàc
tak presti˝owà mark´ jak Ferrari.

Asortyment produktów

Aerozol silikonowy
- chroni elementy gumowe przed działaniem wody i mrozu
- zabezpiecza bieguny akumulatora przed powstaniem Êniedzi
(rdzy miedzianej), dzi´ki czemu ułatwia rozruch silnika i zmniejsza
zu˝ycie akumulatora, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym
- utrzymuje elastycznoÊç uszczelek gumowych, zapobiega
ich przymarzaniu
- regularne stosowanie opóênia proces starzenia si´ elementów
gumowych
Aerozol uniwersalny (odrdzewiacz)
- przeznaczony do zasta∏ych ruchomych cz´Êci mechanicznych
i elektrycznych w samochodzie, łodzi i w domu
- posiada doskonałe właÊciwoÊci penetrujàce
- szybko i skutecznie rozpuszcza rdz´ i brud, smaruje i usuwa wilgoç,
zapobiega skrzypieniu, poluzowuje zardzewiałe i zastałe elementy
i cz´Êci mechaniczne
- znakomity do zabezpieczania przed wilgocià i korozjà
nieu˝ywanych narz´dzi
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
200 ml aerozol / 12 szt

Doskonała czystoÊç
PŁYN DO MYCIA FELG

PASTA SAMOCHODOWA
Z WOSKIEM

- znakomity do mycia i piel´gnacji wszystkich typów felg oraz innych
cz´Êci aluminiowych, stalowych oraz kołpaków
- usuwa silne zabrudzenia, pył hamulcowy, kawałki gumy i osad drogowy
- nadaje naturalny blask i połysk
- bezkwasowy, nie wchodzi w reakcj´ z aluminium
- dociera do trudno dost
dost´pnych miejsc, doskonale penetruje

- doskonała do wszystkich powierzchni lakierowanych
- czyÊci i poleruje karoserie samochodowe
- przywraca pierwotny połysk
- tworzy trwałà ochronnà warstw´ woskowà, przez co zapobiega
osadzaniu si´ kurzu i wody
- skutecznie usuwa plamy z asfaltu, benzyny, smaru, smoły oraz inne
zanieczyszczenia drogowe
- doskonale konserwuje lakier
- w okresie zimowym zabezpiecza przed korozjà, w okresie letnim
przed matowieniem i płowieniem lakieru pod wpływem działania
promieni słonecznych

D
Dost´pne
opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
250 g / 12 szt

EMULSJA SAMOCHODOWA
Z WOSKIEM
- doskonale czyÊci i poleruje powierzchnie lakierowane, nadajàc im
d∏ugotrwa∏y po∏ysk
- zawiera naturalny wosk Carnauba, który po
wyschni´ciu daje trwa∏à pow∏ok´ ochronnà
- konserwuje czyszczone powierzchnie tworzàc ochronnà warstw´
woskowà, przez co zapobiega osadzaniu si´ kurzu i wody oraz
matowieniu lakieru pod wpływem działania promieni słonecznych
- skutecznie usuwa z karoserii tłuszcz, brud oraz inne
zanieczyszczenia drogowe
- skuteczna równie˝ przy usuwaniu plam z asfaltu, benzyny i smoły
- do zastosowania na wszystkich typach lakierów
- łatwa w u˝yciu
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt

SZAMPON SAMOCHODOWY
Szampon samochodowy
- produkt nadaje si´ do czyszczenia wszelkich powierzchni
lakierowanych
- szybko i łatwo czyÊci karoserie samochodowe, pozostawiajàc
połysk i zabezpieczajàc myte powierzchnie przed matowieniem
- specjalnie dobrana formuła usuwa najtrwalsze zabrudzenia
i osady
- preparat wydajny, o przyjemnym zapachu
Szampon samochodowy z woskiem
- oparty na formule o potrójnym działaniu, która czyÊci, nabłyszcza
i chroni jednoczeÊnie
- skutecznie myje i piel´gnuje karoserie samochodowe
- chroni lakier nadajàc karoserii idealny połysk
- nie pozostawia plam i zacieków
- tworzy ochronnà warstw´ woskowà zapobiegajàcà osadzaniu si´
kurzu i wody
- wydajny w u˝yciu, jedno opakowanie 0.5L wystarcza na 10 myç
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt, 20 L

ÂÂRODEK DO CZYSZCZENIA
SILNIKÓW
- doskonale czyÊci zabrudzenia silnika, narz´dzi i mechanicznych
cz´Êci urzàdzeƒ
- szybko i łatwo usuwa nawet najbardziej zastygły smar, olej i brud
- skuteczny w działaniu
D
Dost´pne
opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml / 12 szt, 20 L

WOSK POLERUJÑCY
- doskonały do wszystkich typów lakieru
- usuwa drobne rysy, poleruje i zabezpiecza
- usuwa zmatowienia powstałe na skutek utlenienia
bàdê starzenia si´ powierzchni lakierowanych
- przywraca pierwotny połysk
- wysokiej jakoÊci woski i silikony uszczelniajà powierzchni´,
zapewniajàc jej długotrwałà ochron´ przed szkodliwym wpływem
czynników zewn´trznych
- produkt nowej generacji, nie zawiera rozpuszczalników
organicznych
- szczególnie zalecany do starszych lakierów
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
250 ml / 6 szt

Asortyment produktów do zastosowania na zewnàtrz

Doskonała czystoÊç

ÂRODEK DO CZYSZCZENIA
DESKI ROZDZIELCZEJ

AEROZOL DO DESKI ROZDZIELCZEJ
MAT

- idealny do czyszczenia i konserwacji deski rozdzielczej,
siedzeƒ oraz innych elementów wn´trza samochodu, wykonanych
z tworzywa sztucznego lub gumy
- oparty na unikalnej formule, pokrywa czyszczone powierzchnie
trwałà warstwà antystatycznà, chroniàcà przed osadzaniem si´
kurzu i brudu
- bezbarwny, o˝ywia i pogł´bia oryginalny kolor
ka˝dej powierzchni
- zapewnia przyjemny zapach
- zalecany do odnowy winylowych walizek, foteli, kanap itp.
- przywraca czyszczonej powierzchni delikatny połysk

- łatwo usuwa kurz i zabrudzenia z deski rozdzielczej i plastikowych
elementów wykoƒczenia wn´trza
- oparty na specjalnej formule, pozostawia matowà powierzchni´,
pokrytà warstwà antystatycznà, chroniàcà przed ponownym
osadzaniem si´ kurzu
- przywraca czyszczonym elementom naturalny kolor
- zawiera ﬁltr UV chroniàcy powierzchni´ przed niekorzystnym
wpływem promieni słonecznych
- produkt ekologiczny, nie zawiera rozpuszczalników
- pozostawia przyjemny, odÊwie˝ajàcy zapach

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml produkt z pompkà / 12 szt

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
400 ml / 12 szt

CHUSTECZKI DO DESKI ROZDZIELCZEJ

ÂRODEK DO PIEL¢GNACJI SKÓRY

- doskonale chronià plastikowe i winylowe powierzchnie
- z łatwoÊcià usuwajà kurz i inne zabrudzenia z deski rozdzielczej
oraz innych elementów wn´trza samochodu, wykonanych
z tworzywa sztucznego lub gumy
- przywracajà pierwotny wyglàd, odÊwie˝ajà i pogł´biajà
oryginalny kolor
- pozostawiajà delikatny połysk
- zapewniajà długotrwałà ochron´
- pozostawiajà trwałà warstw´ antystatycznà
- pozostawiajà przyjemny, odÊwie˝ajàcy zapach
- produkt wydajny i łatwy w u˝yciu
- idealne w czasie podró˝y

- przeznaczony do piel´gnacji skór gładkich: skórzanych obiç,
toreb i odzie˝y oraz skóry ekologicznej
- działa dogł´bnie, przywraca kolor i pozostawia skór´ mi´kkà
- zawiera naturalny wosk pszczeli
- czyÊci delikatnie i skutecznie
- konserwuje i zabezpiecza
- zapobiega p´kaniu i blakni´ciu
- ulega calkowitemu wchłoni´ciu
- nie pozostawia osadów

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
tuba 30 chusteczek / 6 szt

Asortyment produktów do wn´trz

Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
250 ml / 6 szt

Doskonała czystoÊç
ÂRODEK DO CZYSZCZENIA
TAPICERKI
- doskonały Êrodek do czyszczenia materiałów tekstylnych,
takich jak tapicerka samochodowa, dywany, meble
i foteliki dla dzieci
- specjalna formuła wydobywa brud, przywracajàc
czystoÊç fotelom, tapicerce i dywanikom
- aktywne sk∏adniki ulegajà biodegradacji
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
500 ml produkt z pompkà / 12 szt

AEROZOL DO CZYSZCZENIA TAPICERKI
- doskonała pianka do czyszczenia materiałów tekstylnych,
takich jak tapicerka samochodowa, dywany, meble,
foteliki dla dzieci
- specjalna formuła usuwa brud, przywracajàc czystoÊç i dobry wyglàd
fotelom, tapicerce i dywanikom
- odÊwie˝a kolor
- aktywne sk∏adniki ulegajà biodegradacji
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
400 ml /12 szt

CHUSTECZKI DO TAPICERKI
- doskonałe do szybkiego i skutecznego czyszczenia materiałów tekstylnych
- z łatwoÊcià usuwajà wszelkiego rodzaju kurz, brud oraz plamy
z dywanów i tapicerki
- nie pozostawiajà osadów na czyszczonej powierzchni
- produkt wydajny i łatwy w u˝yciu
- idealne w czasie podró˝y
Dost´pne opakowanie / iloÊç w kartonie:
tuba 30 chusteczek / 6 szt

Asortyment produktów do wn´trz

