P£YNY DO SZYB
Zimowe płyny

P£YNY DO SZYB

WE SPEAK
YOUR
LANGUAGE

Letnie płyny

Kemetyl Polska oferuje szeroką game produktów Cariﬁl przeznaczonych
zarówno do pielęgnacji samochodu, jak i do użytku domowego. Całość zgrupowana
jest w trzech kategoriach:
- płyny do szyb,
- płyny techniczne,
- środki czyszczące i pielęgnujące.
W swojej ofercie posiadamy produkty w różnych pojemnościach, począwszy
od małych opakowań 500ml, po beczki i paletopojemniki.
Zapraszamy do współpracy.

www.kemetyl.com

Zimowe płyny do spryskiwaczy:

Odmrażacz do szyb:

- zapewniają doskonałą widoczność i bezpieczeństwo na drodze
- przeznaczone do mycia szyb i reﬂektorów samochodowych
- skutecznie usuwają ślady palców, osad drogowy, olej i ślady po owadach
- chronią przed zamarzaniem, nie niszczą chromu, lakieru oraz gumy
- produkt gotowy nie zamarza w temperaturze do –21° C. Wersja pouch
nie zamarza w temperaturze do –20° C
- produkt skoncentrowany wymaga rozcieńczenia z wodą dla uzyskania
pożądanego poziomu ochrony przed zamarzaniem

- skutecznie i szybko usuwa lód i śnieg z okien samochodu, gumowych
uszczelek i zamków
- nie działa szkodliwie na pióra wycieraczek, gumowe uszczelki i lakier
- używanie odmrażacza pozwala uniknąć porysowania szyb, które zazwyczaj
występuje przy mechanicznym usuwaniu lodu

Rozcieńczenie koncentratu:
części koncentratu
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temperatura zamarzania (°C)

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: 500 ml / 12 szt

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: koncentrat 1 L / 12 szt,
gotowy 1 L / 12 szt, 2 L / 4 szt, 4 L / 4 szt

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

Belgium
Tel +32(0) 11 45 08 00
Fax +32(0) 11 45 08 01

Hungary
Tel +36 (0) 1453 0429
Fax +36 (0) 1453 0430

Bulgaria
Tel +359 (0)296 01 712
Fax +359 (0)294 54 929

Norway
Tel +47 64 98 08 00
Fax +47 64 98 08 02

Czech
Tel +42 0311 621 632
Fax +42 0311 621 632

Poland
Tel +48 22 822 53 90
Fax +48 22 822 08 37

Denmark
Tel +45 56 65 33 70
Fax +45 56 65 70 09

Russia
Tel +7 (0)813 70 73 023

England
Tel +44 (0)20 8614 6571
Fax +44 (0)20 8614 6576

Sweden
Tel +46(0) 8 504 10 100
Fax +46(0) 8 504 10 190

Finland
Tel +358 405 541779
Fax +358 37 822380

The Netherlands
Tel +31(0) 35 601 25 90
Fax +31(0) 35 602 20 66

Germany
Tel +49 (0) 4102 6043 28
Fax +49 (0) 4102 6043 26
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- skuteczny przy czyszczeniu wszelkiego typu powierzchni szklanych
tj. szyby, lustra, ekrany telewizyjne
oraz błyszczące glazury
- doskonale usuwa odciski palców,
osad drogowy, ślady po owadach,
wosk, tłuszcz i inne zabrudzenia,
- nie pozostawia smug
- nie działa szkodliwie na chrom,
lakier i części plastikowe
Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 500 ml / 12 szt

Środek do
usuwania owadów:
- przeznaczony do usuwania
zaschniętych owadów z szyb
samochodowych
- zawiera udoskonaloną formulację,
skutecznie usuwającą uporczywe
ślady po owadach
- szczególnie przydatny w okresie
letnim

Letnie płyny do spryskiwaczy:
- przeznaczone do mycia szyb i reﬂektorów samochodowych
- skutecznie rozpuszczają i usuwają ślady po insektach, zanieczyszczenia
drogowe, kurz i pył
- nie działają szkodliwie na chrom, lakier oraz części gumowe
- produkty przeznaczone do bezpośredniego użycia
Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: gotowy 1 L / 12 szt, 2 L / 4 szt, 4 L / 4 szt

Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 500 ml / 12 szt

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

P£YNY TECHNICZNE

P£YNY TECHNICZNE

Płyny do chłodnic

Płyny hamulcowe
Dodatki do paliw

Płyny do chłodnic:
- wysokiej jakości, całoroczne płyny do chłodnic przeznaczone do stosowania
we wszystkich typach samochodów osobowych i ciężarowych chłodzonych
cieczą
- zalecane do wszystkich rodzajów chłodnic, w tym aluminiowych
- zapobiegają zamarzaniu systemu chłodniczego, przegrzaniu silnika, korozji,
powstawaniu osadów
- nie niszczą gumy, tworzyw sztucznych i uszczelnień
- spełniają normy BS 6580, AFNOR, ASTM D 3306
- zalecana wymiana co 2 lata
- produkty przyjazne dla środowiska
Rozcieńczenie koncentratu:
części koncentratu
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temperatura zamarzania (°C)

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: koncentrat 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 20 L,
60 L, 209 L; gotowy 1 L / 12 szt, 4 L / 4 szt, 209 L

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

Płyny hamulcowe:

Dodatki do paliw:

- wysokiej jakości płyny przeznaczone do wymiany i uzupełniania płynu
we wszystkich systemach hamulców bębnowych, tarczowych, systemach
sprzęgła, jak również w innych układach, w których wymagane są płyny
SAE J1703
- spełniają wymagania norm SAE J1703 i FMVSS № 116, DOT 3 i DOT 4
- mogą być mieszane z innymi płynami hamulcowymi spełniającymi powyższe
normy
Dostępne opakowanie / ilość w kartonie 500 ml / 12 szt, 5 L / 3 szt

Dodatki do oleju napędowego
- przeznaczone do wszelkich typów oleju napędowego
- dodatek do oleju napędowego ułatwia rozruch silnika, poprawia jego pracę
oraz płynność paliwa. Redukuje szkodliwe gazy spalania. Opakowanie
wystarcza na 40 - 60 L paliwa
- silnie skoncetrowany dodatek czyszczący usuwa osady z wtrysków, pompy
wtryskowej, zaworów i całego układu paliwowego. Czyszcząc silnik redukuje zużycie paliwa, zapewniając mu pełną ochronę i sprawność
Dodatki do benzyny
- przeznaczone do wszelkich typów benzyny. Zapobiegają korozji, czyszczą
silnik i wpływają na oszczędność paliwa
- dodatek do benzyny zapobiega powstawaniu osadów w gaźniku, na zaworach,
wtryskach, świecach zapłonowych i w komorze spalania. Zapewnia pełną moc
silnika. Redukuje szkodliwe gazy spalania. Zapewnia długotrwałą ochronę
do 2000 km. Opakowanie przeznaczone na 40 - 60 L paliwa
- silnie skoncetrowany dodatek czyszczący usuwa osady z zaworów, gaźnika
i systemu wtryskowego. Przywraca pełną sprawność silnika

ŒRODKI CZYSZCZ¥CE
I PIELÊGNUJ¥CE

Szampon samochodowy:
- przeznaczony do czyszczenia
powierzchni lakierowanych
- efektywnie zmywa wszelkie
zabrudzenia i osady pozostawiając
połysk
- preparat wydajny i biodegradowalny
Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 1 L / 12 szt.

Płyn do mycia felg
samochodowych:
- skutecznie usuwa każdy brud z felg
i kołpaków samochodowych
- odtłuszcza czyszczone powierzchnie aluminiowe i stalowe, chroniąc
przed ponownym zabrudzeniem
- nadaje blask i połysk
Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 500 ml / 12 szt

Środek do czyszczenia deski
rozdzielczej:

Środek do czyszczenia
tapicerki:

- idealny do czyszczenia i konserwacji
deski rozdzielczej oraz innych
plastikowych lub gumowych części
wewnątrz samochodu
- chroni przed osadzaniem się kurzu
- przywraca czyszczonej powierzchni
blask i wzmacnia naturalny kolor
- nie powoduje reﬂeksów świetlnych

- doskonały środek do czyszczenia
tapicerek samochodowych, tkanin
obiciowych oraz wykładzin
dywanowych
- skutecznie usuwa plamy głęboko
wnikając we włókna czyszczonych
tkanin
- nadaje się do czyszczenia zarówno
naturalnych, jak i syntetycznych
włókien
- nie pozostawia mydlanych zacieków
- aktywne składniki ulegają
biodegradacji

Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 500 ml / 12 szt

ŒRODKI CZYSZCZ¥CE
I PIELÊGNUJ¥CE

Wosk nabłyszczający:

Clean and Wax:

- przeznaczony do stosowania na wszystkich typach lakierów
- wysokiej jakości woski i silikony uszczelniają powierzchnię, zapewniając
długotrwałą ochronę przed szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych
- nadaje intensywny połysk nowym i starszym powierzchniom
lakierowanym
- produkt nowej generacji nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- zawiera wosk carnauba

- wygodny i łatwy w użyciu zestaw czterech miękkich ścierek, zawierających
środki czyszczące oraz wosk silikonowy
- przeznaczone do czyszczenia lakieru samochodowego, chromu, plastiku
i gumy zarówno samochodów osobowych, ciężarowych, jak i motocykli
oraz łodzi
- czyszczą i woskują, zabezpieczając lakier i chrom
- pozostawiają warstwę wosku, która tworząc powłokę ochronną zapobiega
ponownemu osadzaniu się kurzu
- zapewniają wysoki połysk i długotrwały efekt
- umożliwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc oraz możliwość użycia
w domu i w podróży
- nie stosować na mocno zabrudzone powierzchnie

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: 500 ml / 12 szt

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: 4 szt / 6 opakowań

Dostępne opakowanie / ilość
w kartonie: 500 ml / 12 szt.

Dostępne opakowanie / ilość w kartonie: 200 ml / 10 szt

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

Kemetyl Polska Sp. z o.o. Al Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,
tel 22 822 53 90, fax. 22 822 08 37, www. kemetyl.com

