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SZKOLENIA

S

olidne szkolenie i ustawiczne dokształcanie stanowią zasadniczy
element sukcesu związanego z przygotowywaniem pojazdów.
Program szkoleń POLYTOP oferuje sprawdzoną od lat koncepcję
kształcenia i kursów doszkalających w zakresie profesjonalnego
czyszczenia oraz pielęgnacji pojazdów.
Nasi trenerzy posiadają wyjątkowo wysoki poziom praktycznego
i branżowego know-how oraz są w stanie przekazać tę wiedzę
uczestnikom w nieskomplikowany sposób.
Zwracają oni uwagę na poziom wykształcenia uczestników kursu i
kładą szczególny nacisk na praktykę.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
• efektywny trening w małych grupach szkoleniowych
• koncepcja szkolenia uwzględniająca praktykę
• klienci otrzymują porady poparte specjalistyczną wiedzą
• bardziej efektywna praca przyczynia się do oszczędzania cennego
czasu i materiałów
• osiąganie w przyszłości najlepszych wyników dzięki bardziej
specjalistycznej wiedzy
• wzrost obrotów i dochodów

W przypadku szkoleń odbywających się w centrali firmy POLYTOP
uczestnicy otrzymują dodatkowo:
• bezpłatne napoje i przekąski
• obiad w firmowej stołówce
• certyfikat uczestnictwa po pomyślnym ukończeniu szkolenia
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Firma POLYTOP jest członkiem wspierającym
Federalnego Stowarzyszenia Przygotowywania
Pojazdów (BFA). www.bfa-net.de

4

MADE IN GERMANY ///

SZKOLENIA

TERMINY I REZERWACJE
NA STRONIE POLYTOP.DE

PROGRAMY SZKOLEŃ
SZKOLENIE P1

SZKOLENIE P2

SZKOLENIE P3

Podstawowy kurs
profesjonalnego
przygotowania pojazdów

Intensywny kurs
profesjonalnego
przygotowania lakieru

Elastyczny kurs dla
profesjonalistów

Nr art. 00000011

Nr art. 00000012

Nr art. 00000013

Szkolenie w zakresie profesjonalnej
i bezpiecznej pracy przy przygotowaniu
oraz pielęgnacji pojazdów.

Podczas praktycznego szkolenia nacisk
kładzie się wyłącznie na przygotowanie
lakierów samochodowych.

W przypadku tego kursu treści są
ustalane w sposób elastyczny przed
jego rozpoczęciem.

Oprócz kompaktowych części
teoretycznych przedstawione zostanie
przeprowadzenie kompletnego
przygotowania pojazdu. Następujące
aspekty zostaną szczegółowo omówione:

Uczestnicy zostaną przeszkoleni w
zakresie czyszczenia lakieru i politury
na różnego rodzaju powierzchniach
lakierowanych.

Jako szkolenie indywidualne lub w małych
grupach zapewnia możliwość spełnienia
wszystkich wymagań indywidualnych.

• Przygotowanie do pracy i wyposażenie

Szkolenie obejmuje intensywne
omówienie następujących obszarów:

• Mycie pojazdu

• Środki robocze i maszyny

• Czyszczenie silnika i impregnat do silnika

• Pasty do szlifowania i polerowania

• Czyszczenie i pielęgnacja wnętrza
pojazdu

• Rodzaje lakierów i skład lakieru

W ten sposób można również zająć się
specjalnymi obszarami tematycznymi.
Możliwe są na przykład:
• szkolenia pracowników w miejscu pracy
• analiza procedur w miejscu pracy

• Ocena uszkodzeń lakieru

• optymalizacja procesów / potencjałów
redukcji kosztów

• Czyszczenie i pielęgnacja lakieru
• Obróbka lakieru / politury
• Przepisy dotyczące oznakowania

• analiza szczególnych przypadków /
specjalnych technik

• Usuwanie hologramów
• Rozporządzenie w sprawie substancji
niebezpiecznych / instrukcje użycia
• Procedury zapewniające szybką
i efektywną pracę
Grupa docelowa:
pracownicy zajmujący się przygotowaniem
pojazdu, założyciele nowych firm, osoby
rozpoczynające pracę zawodową
Wymagania wstępne:
nie są konieczne wcześniejsze szkolenia

• instalacja urządzeń myjących
• Impregnowanie lakieru / konserwacja
lakieru / wykończenie
Grupa docelowa:
osoby zajmujące się przygotowaniem
pojazdów, lakiernicy, osoby zajmujące się
blacharstwem

• technologia odprowadzania ścieków /
ochrona środowiska
Wymagania wstępne:
po konsultacji
Czas trwania: po konsultacji

Wymagania wstępne:
Kurs P1 lub odpowiednia wiedza
specjalistyczna
Czas trwania: ok. 8 godzin

Czas trwania: ok. 8 godzin
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA SKÓRY
Ochrona skóry Skin Protect
Nr art. 74600001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 6 szt.
Chroni skórę przed zmieniającymi się
czynnikami z substancji roboczych, takich
jak: środki chłodząco-smarujące, roztwory
wodne, oleje, tłuszcze, smoła, bitumen, farby,
sadza, pigmenty, cement, wapno, różnego
rodzaju kleje, pianki poliuretanowe i materiały
uszczelniające.

Ochrona skóry Skin Protect może być
stosowana na całym ciele i ułatwia
późniejsze oczyszczanie skóry.
• nie zawiera silikonu
• z naturalną substancją czynną z rumianku
• łatwo się rozprowadza i nie pozostawia
tłustych śladów

Płyn do czyszczenia rąk Skin Soap
Nr art. 74610002 · 2 litry · jednostka opakowaniowa 6 szt.
Delikatnie oczyszcza skórę z lekkich
zabrudzeń i ma wszechstronne
zastosowanie, np. w biurach / administracji
lub przy lekkich czynnościach związanych
z przechowywaniem i pakowaniem.
Środek do czyszczenia rąk Skin Soap
zawiera kompleksowy system środków
powierzchniowo czynnych, który zapewnia

• nie zawiera silikonu
• przyjemny zapach
• do lekkich zabrudzeń

Nr art. 74620002 · 2 litr · jednostka opakowaniowa 6 szt.
Przyjazny dla środowiska środek ścierający
składa się z drobno zmielonej mączki
z łupin orzechów włoskich, która zapobiega
zatykaniu się kanalizacji. Produkt wyróżniony
oznaczeniem EU Ecolabel.

Płyn do czyszczenia rąk Skin Ultra
Nr art. 74630002 · 2 litry · jednostka opakowaniowa 6 sztuk
Usuwa również ekstremalne zabrudzenia,
takie jak: lakiery (lakiery 2-K), farby, kleje,
pianki poliuretanowe, żywice (żywice
epoksydowe), impregnaty do podłoży, ale też
oleje, tłuszcze i smary. Środek do czyszczenia
rąk Skin Clean Ultra łączy w sobie doskonałą
skuteczność czyszczenia i bardzo dobre
oddziaływanie na skórę.

Zawiera olej kokosowy oraz inne naturalne
składniki nawilżające.
Przyjazny dla środowiska środek ścierający
składa się z drobno zmielonej mączki
z łupin orzechów włoskich, która zapobiega
zatykaniu się kanalizacji.

Środek do pielęgnacji skóry Skin Care
Nr art. 74640001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 6 sztuk
Pielęgnuje skórę poddaną lekkim i silnym
czynnikom szkodliwym oraz zawiera wiele
składników aktywnych, regenerujących oraz
witamin. Regularne stosowanie utrzymuje
elastyczność skóry, zapobiega jej wysuszaniu
i wspomaga gojenie się ran.
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NOWOŚĆ

łatwe usuwanie zabrudzeń.
Przy częstym myciu, zrównoważony system
natłuszczający przeciwdziała odtłuszczaniu
skóry.

Płyn do czyszczenia rąk Skin Clean
Skutecznie usuwa silne zabrudzenia, takie
jak oleje, tłuszcze, smary, farby czy sadza.
Środek do czyszczenia rąk Skin Clean
zawiera naturalny olej migdałowy i składniki
oleju kokosowego, dzięki czemu jest łagodny
i posiada dobre działanie nawilżające.

NOWOŚĆ

Środek do pielęgnacji skóry Skin Care może
być stosowany na całym ciele i nadaje się
również do skóry wrażliwej.
• nie zawiera silikonu
• z pielęgnującym olejem migdałowym
• s zybko się wchłania i zatrzymuje
nawilżenie skóry

NOWOŚĆ
• nie zawiera silikonu ani
rozpuszczalników
• środek ścierny z orzechów
włoskich nie powoduje
zatykania się kanalizacji
• do silnych zabrudzeń

NOWOŚĆ
• nie zawiera silikonu
• środek ścierny z orzechów
włoskich nie powoduje
zatykania się kanalizacji
• do ekstremalnych zabrudzeń,
takich jak lakier czy kleje

NOWOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA SKÓRY
Dozownik Skin, tworzywo sztuczne / kolor srebrny
Nr art. 74650001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

NOWOŚĆ

Wytrzymały dozownik z tworzywa sztucznego • Wymiary: 127 x 355 x 130 mm
• do 1- i 2-litrowych butelek miękkich
z lakierowaną osłoną w kolorze srebrnym
do montażu ściennego, przeznaczony do
produktów do czyszczenia rąk i pielęgnacji
skóry.

Dozownik Skin, stal nierdzewna / kolor biały
Nr art. 74660001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

NOWOŚĆ

• Wymiary: 134 x 316 x 132 mm
Elegancki dozownik ze stali nierdzewnej z
• do 1- i 2-litrowych butelek miękkich
pokrywaną proszkowo osłoną w kolorze
białym do montażu ściennego, przeznaczony
do produktów do czyszczenia i pielęgnacji rąk.

8-częściowy zestaw Skin Starter
Nr art. 74670001 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Zestaw Starter-Set składa się
z następujących elementów:
• 1 szt. środek ochronny do rąk Skin Protect
(nr art. 74600001)
• 2 szt. środek do czyszczenia rąk Skin Clean
(nr art. 74620002)
• 1 szt. środek do pielęgnacji skóry Skin Care
(nr art. 74640001)

NOWOŚĆ

• 3 szt. dozowniki Skin,
tworzywo sztuczne /
kolor srebrny
(nr art. 74650001)
• 1 szt. plan ochrony
skóry (nr art. 80000097)

Podwójna szczotka do rąk 40 x 120 mm
Nr art. 66600023 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka polipropylenowa do rąk i paznokci.
Dużo większa niż tradycyjne szczoteczki do
paznokci. Idealna do warsztatów, odporna na
agresywne chemikalia i wysokie temperatury.

• wyjątkowo duża (40 x 120 mm)
• twarde, ale przyjemne włosie
• solidna jakość

Plan ochrony skóry

PLAN OCHRONY SKÓRY

Nr art. 80000097 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
OCHRONA SKÓRY

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Środek do ochrony skóry
SKIN PROTECT 1 litr
Nr art. 74600001

SKÓRY
CZYSZCZENIE PRACY
PO ZAKOŃCZENIU

Środek do czyszczenia rąk
SKIN SOAP 2 litry
Nr art. 74610002

Środek do czyszczenia rąk
SKIN CLEAN 2 litry
Nr art. 74620002

Środek do czyszczenia rąk
SKIN CLEAN ULTRA 2 litry

SKÓRY
PIELĘGNACJA PRACY
PO ZAKOŃCZENIU

Środek do pielęgnacji skóry
SKIN CARE 1 litr
Nr art. 74640001
ochrony
Polytop do
produkty
stowane
Wszystkie
lnie
zostały przete
skóry i pracyznie i przeszły pomyś ”.
DOBRY
dermatologic em „BARDZO
test z wyniki

Nr art. 74630002

e
| www.polytop.de | www.polytop-shop.d
(0) 6026 99577-0 | info@polytop.de
D-63762 Großostheim | Telefon +49
POLYTOP GmbH | Schafweide 2 |

Nr art. 80000097 Stan: 03/2018

Plan ochrony skóry POLYTOP w formacie
DIN A4 z wodoodporną powierzchnią.
Przeznaczony specjalnie do wywieszania
w pomieszczeniach sanitarnych.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA SKÓRY
Lateksowe rękawiczki jednorazowe
Nr art. 74700055 · rozm. S · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700056 · rozm. M · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700057 · rozm. L · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700058 · rozm. XL· jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Odporna na ciecze, czarna jednorazowa
rękawiczka ochronna z rolowaną krawędzią
i dobrą odpornością na wiele rodzajów
popularnych chemikaliów. Dwustronna.

• bardzo dobra przyczepność
• powierzchnia z mikrootworami
• bezpudrowa

Winylowe rękawiczki jednorazowe
Nr art. 74700019 · rozm. S · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700020 · rozm. M · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700021 · rozm. L · jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Nr art. 74700022 · rozm. XL· jednostka opakowaniowa 1 pudełko / 100 szt.
Odporna na ciecze, jednorazowa rękawiczka
ochronna o dobrej odporności na wiele
rodzajów popularnych chemikaliów.
Nie zawiera wywołujących alergie
składników lateksowych.

• dwustronna
• bezpudrowa
• nie zawiera silikonu

Nitrylowe rękawice ochronne, zielone
Nr art. 74700001 · rozm. 8 · jednostka opakowaniowa 12 par
Nr art. 74700000 · rozm. 9 · jednostka opakowaniowa 12 par
Nr art. 74700003 · rozm. 10· jednostka opakowaniowa 12 par
Nr art. 74700002 · rozm. 11· jednostka opakowaniowa 12 par
Perfekcyjna ochrona podczas prac
z chemikaliami zawierającymi kwasy
lub rozpuszczalniki.
Bardzo dobre dopasowanie anatomiczne,
welurowa strona wewnętrzna, optymalna
odporność na ścieranie.

• długość całkowita ok. 32 cm
• nadaje się do kontaktu z żywnością
• zgodność z EN 388 CAT 2 & EN 374 CAT 3

Maska oddechowa Safe Air FFP2
Nr art. 74700090 · jednostka opakowaniowa 10 szt.
Półmaska z funkcją filtrowania cząsteczek
i zaworem oddechowym. Przeciwdziała
kwaśnym i szkodliwym gazom w stężeniach
poniżej wartości dopuszczalnych. Wysoki
komfort noszenia dzięki piankowej wyściółce
na nos.
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• możliwość stosowania z okularami
korekcyjnymi
• poziom ochrony FFP2 do 10-krotności
wartości granicznej (Niemcy)

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OCHRONA SKÓRY
Gogle ochronne UVEX z pałąkiem
Nr art. 77100002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Lekkie ochronne gogle robocze do
codziennego użytku.

• dobra widoczność
• perfekcyjne dopasowanie
• nasadka antypoślizgowa

Pełne gogle ochronne UVEX
Nr art. 77100001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Absolutna konieczność przy pracy
z substancjami niebezpiecznymi.
Opatentowany mieszek zapewnia stabilność
i elastyczność. Duże pole widzenia.

• możliwość stosowania z okularami
korekcyjnymi
• boczna ochrona przeciwbryzgowa
• zapewniona cyrkulacja powietrza

Pudełko do przechowywania gogli ochronnych
Nr art. 77100003 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Pudełko do przechowywania do montażu
na ścianie. Zapewnia ochronę gogli oraz
umożliwia ich użycie w każdej chwili.

• dostosowane do gogli
z pałąkiem oraz gogli pełnych

Roztwór do płukania oczu
Nr art. 74700070 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Skuteczny i gotowy do użycia roztwór do
płukania w butelce do dozownika. Niezbędny
na stanowiskach pracy, w których do oka
mogą dostać się zarówno kwasy jak i ciała
obce. Ergonomicznie uformowany dozownik
i klapka zapobiegająca przedostawaniu się
pyłów umożliwiają szybkie i bezpieczne
zastosowanie bez konieczności pomocy
drugiej osoby.

• szybkie i bezpieczne zastosowanie
• czas płukania ok. 2 min.
• termin ważności nieotwartego opakowania
– do 3 lat

System przezroczystych tablic
Nr art. 74700080 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
System przezroczystych tablic
przeznaczonych do przechowywania
dokumentów związanych z BHP lub
instrukcjami zakładowymi. Posiada
10 przezroczystych tablic dostosowanych do
dokumentów DIN A4. Pochylona konstrukcja
zapobiega niepożądanemu zamknięciu.

• miejsce na 20 kart
• uchwyt ścienny w zestawie
• niski poziom odbijania światła

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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MAŁE POJEMNIKI
Szampon do lakieru matowego
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia matowych lakierów samochodowych i folii na zewnątrz
Nr art. 16500500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szampon do lakieru matowego stosowany
do delikatnego czyszczenia pojazdów
z matowym lakierem i foliami. Pianka
z drobnymi porami szybko i dokładnie
rozpuszcza zabrudzenia oraz utrzymuje
matowy efekt.

Doskonałe oddziaływanie sieciowe zapewnia
przy tym szybkie schnięcie.
• do lakieru i folii
• optymalny matowy efekt
• łagodna siła czyszczenia

Intensywny środek czyszczący do lakieru matowego
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia matowych lakierów samochodowych i folii na zewnątrz
Nr art. 16600500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Intensywny środek czyszczący do lakieru
matowego przeznaczony jest do mycia na
zewnątrz pojazdów z matowym lakierem lub
folią. Skutecznie usuwa pozostałości owadów.
Osady powodujące powstawanie połysku są
delikatnie usuwane oraz przywracany jest
matowy efekt.

• do lakieru i folii
• optymalny matowy efekt
• wysoka siła czyszczenia

Szybka pielęgnacja lakieru matowego
■ Obszar zewnętrzny // Do szybkiej pielęgnacji matowych lakierów samochodowych i folii na zewnątrz
Nr art. 16300500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Specjalny środek do szybkiej pielęgnacji
matowych lakierów i folii. Efektem
zastosowania tego środka jest wodoodporna
powierzchnia o nienagannym matowym
wyglądzie. Późniejsze zabrudzenia można
znacznie łatwiej usunąć.

Łatwo usuwa plamy z wody i wapna.
• do lakieru i folii
• optymalny matowy efekt
• idealny do usuwania plam z wody

Długotrwały impregnat do lakieru matowego
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do długotrwałego impregnowania matowych lakierów i folii na pojazdach
Nr art. 16400500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Długotrwały impregnat do matowych
lakierów i folii bez efektu połysku.
Nanoskalowe cząsteczki konserwujące i
bardzo duża ilość wosku carnauba trwale
konserwują farbę oraz wzmacniają efekt
matowości.

• do lakieru i folii
• zawiera wysokiej jakości wosk carnauba
• wzmacnia efekt matowości

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji lakierów matowych
■ Obszar zewnętrzny // Do czyszczenia i pielęgnacji matowych lakierów
samochodowych i folii na zewnątrz
Nr art. 16700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Kompletny zestaw do profesjonalnego czyszczenia
i pielęgnacji matowych lakierów i folii. Delikatne i
dokładne czyszczenie oraz doskonała konserwacja
połączone ze wzmocnieniem efektu matowości.
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1 x szampon do lakieru matowego 500 ml
1 x intensywny środek czyszczący do lakieru
matowego 500 ml
1 x środek do szybkiej pielęgnacji lakieru
matowego 500 ml
1 x długotrwały impregnat do lakieru matowego 500 ml

VIDEO LINK

youtu.be/EkagJqoQBDM

MAŁE POJEMNIKI
Velox Shine
■ Obszar zewnętrzny // Uniwersalny środek do detali przeznaczony do wszystkich powierzchni lakierowanych
Nr art. 15500500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Velox Shine to nabłyszczający produkt do
szybkiej pielęgnacji. Idealny do odświeżania
lakieru oraz konserwacji na czas pomiędzy
kolejnymi pielęgnacjami. Usuwa lekkie
zabrudzenia, nie pozostawia smug i nadaje
głęboki połysk w stylu „wet look”. Silny efekt
perlenia wody. Może być nakładany na

istniejącą warstwę wosku lub impregnatu
w celu wydobycia pełnego potencjału połysku.
• czyści, pielęgnuje, konserwuje
• wyraźnie gładsze powierzchnie
• wykończenie w stylu „wet look”

Velox Care
■ Obszar zewnętrzny // Uniwersalny środek do usuwania zwapnień z detali przeznaczony do
wszystkich powierzchni lakierowanych
Nr art. 15600500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Velox Care to środek odświeżający połysk do
szybkiej pielęgnacji ze specjalną formułą usuwającą
zwapnienia.
Łatwo usuwa uporczywe plamy z wody. Idealny do
odświeżania lakieru oraz konserwacji po umyciu
pojazdu.

Usuwa lekkie zabrudzenia, nie pozostawia smug
i nadaje głęboki połysk.
Silny efekt perlenia wody.
• formuła zapobiegająca powstawaniu plam z wody
• silny efekt perlenia wody
• czyści, pielęgnuje, konserwuje

Apex Seal
■ Obszar zewnętrzny // Impregnacja z intensywnym i głębokim połyskiem
Nr art. 14900500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Apex Seal to niezwykle łatwy w użyciu
impregnat, który zawiera naturalny wosk
carnauba oraz woski syntetyczne. Zawarte
w nim polimery tworzą reaktywne połączenie
z powierzchnią lakieru i tym samym
wydłużają jego żywotność. Efektem tego jest
imponujący głęboki połysk w stylu „wet look”
i długotrwały efekt perlenia.

Maksymalny stopień impregnacji jest
uzyskiwany po 12 godzinach od momentu
zastosowania.
• formuła easy on / easy off
• wykończenie w stylu „wet look”
• silny efekt perlenia wody

Tresor
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do długotrwałej impregnacji z maksymalnie głębokim połyskiem
Nr art. 14800500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Tresor to bezsilikonowy środek impregnujący
o wysokiej zawartości naturalnego
wosku carnauba oraz różnego rodzaju
wysokiej jakości wosków syntetycznych.
Takie połączenie zapewnia głęboki połysk
i długotrwałą konserwację. Silny efekt
perlenia wody. Po 24 godzinach utwardzania
można nakładać kolejne warstwy.
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• zawiera wysokiej jakości wosk carnauba
• zawiera syntetyczne woski wysokiej jakości
• nie zawiera silikonu

MAŁE POJEMNIKI
Szampon Foam-n-Shine
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia ręcznego pojazdów na zewnątrz
Nr art. 30900500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Silnie pieniący szampon do ręcznego mycia
pojazdu zawierający środki powierzchniowo
czynne, które są wyjątkowo delikatne
dla lakieru. Formuła ze zintegrowanym
wzmacniaczem połysku nie ingeruje we
wcześniej nałożony wosk lub impregnat.
Specjalna formuła składników aktywnych
doskonale rozpuszcza brud, pozostawiając
połysk i efekt perlenia.

• silne właściwości czyszczące
• efekt superpołysku
• intensywna piana

Equinox pH7
■ Obszar zewnętrzny // Hybrydowy środek do usuwania rdzy nalotowej i pyłu hamulcowego
Nr art. 13700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Equinox pH7 to bezkwasowy hybrydowy
specjalny środek czyszczący z aktywnym
kolorystycznym wskaźnikiem składników
aktywnych do usuwania rdzy nalotowej i pyłu
hamulcowego. Wysoce skuteczna formuła
czyszcząca po natrysku zamienia barwę
na fioletową, przez co w aktywny sposób
wskazuje na proces oddziaływania. Dzięki
neutralnemu pH szkło, listwy drzwi, elementy

z tworzywa sztucznego i metalu nie ulegają
uszkodzeniu.
Bardzo dobra przyczepność powierzchniowa.
Nadaje się również do stosowania na
delikatnych felgach i układach hamulcowych.
• naturalna formuła pH
• wskaźnik kolorystyczny substancji czynnej
• do lakierów i felg

Środek do czyszczenia felg L
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do czyszczenia felg z lekkich metali i felg chromowanych
Nr art. 40200500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek do czyszczenia felg L nadaje
się do felg wykonanych z lekkich metali
i felg chromowanych. Charakteryzuje się
doskonałymi właściwościami rozpuszczania
brudu. Został opracowany specjalnie do
szybkiego i skutecznego czyszczenia felg.

• nie ingeruje w elementy chromowane
• przeznaczony specjalnie do lekkich felg
metalowych
• działa szybko i skutecznie

Środek do usuwania owadów
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do usuwania pozostałości owadów
Nr art. 41900500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Wysoce skuteczny preparat do usuwania
owadów służący do szybkiego usuwania
pozostałości owadów ze szkła, powierzchni
lakierowanych i elementów z tworzywa
sztucznego.

• wysoka skuteczność czyszczenia
• działa szybko i skutecznie
• z dodatkiem specjalnych składników

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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MAŁE POJEMNIKI
Glas-Klar Classic
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do czyszczenia powierzchni szklanych bez pozostawiania smug
Nr art. 41300500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek Glas-Klar Classic gwarantuje
doskonałą czystość bez smug i zacieków.
Doskonałe czyszczenie szkła z efektem
szybkiego schnięcia — nawet przy
uporczywych zabrudzeniach.

• doskonałe działanie czyszczące
• czyści bez pozostawiania smug
• przejrzystość bez zacieków

Odszraniacz do szyb
■ Obszar zewnętrzny // Gotowy do użycia odszraniacz do szyb
Nr art. 42300500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Oszronione szyby można odszronić
w krótkim czasie — również w bardzo
niskich temperaturach. Chroni przed
ponownym oszronieniem i zapewnia dobrą
widoczność. Zawartość gliceryny zapewnia
również giętkość części gumowych.

• nadaje się do używania na lakierach,
gumach i tworzywach sztucznych
• szybki efekt odszraniania
• chroni przed ponownym oszronieniem

Roztwór do impregnacji
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do długotrwałej konserwacji dachów materiałowych
w pojazdach typu cabrio oraz elementów tekstylnych
Nr art. 40800500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek do długotrwałej konserwacji
o doskonałych właściwościach
hydrofobowych i odporności na zabrudzenia,
przeznaczony do dachów materiałowych
w pojazdach typu cabrio oraz do tekstyliów.

• ułatwia późniejsze czyszczenie
• wyraźnie redukuje ponowne zabrudzenia
• posiada właściwości hydrofobowe

Środek do impregnacji szyb
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do impregnacji szyb i powierzchni szklanych
Nr art. 34700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Chroni szklane powierzchnie tworząc na nich
trwałą i hydrofobową powłokę o wysokich
właściwościach ślizgowych. Odporny na
środki czyszczące i rozpuszczalniki. Zimą
oblodzenie jest znacznie zredukowane, co
ułatwia usuwanie warstwy lodu.
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• idealny do stosowania zimą
• odporny na środki czyszczące
• hydrofobowe właściwości ślizgowe

MAŁE POJEMNIKI
Środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego Ultra
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
i gumy na zewnętrznych częściach pojazdów
Nr art. 42500500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Przeznaczony do optymalnej pielęgnacji
elementów z tworzywa sztucznego i gumy
na zewnętrznych częściach pojazdów.
Dzięki odporności na warunki atmosferyczne
środek do pielęgnacji elementów z
tworzywa sztucznego Ultra zapewnia
długotrwałe odświeżenie kolorów. Bardzo
ekonomiczny w użyciu.

• odświeża kolor
• długotrwały efekt
• odporny na warunki atmosferyczne

Żelowy środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
i gumy na zewnętrznych częściach pojazdów
Nr art. 34800500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Mikrokrystaliczne składniki aktywne na
poziomie jakości farmaceutycznej zapewniają
imponujące wykończenie wszystkich
nielakierowanych elementów z tworzyw
sztucznych i gumy. Wysoka czystość
składników aktywnych zapewnia długotrwałą
konserwację i intensywne odświeżanie koloru
z jedwabisto-matowym połyskiem.

• składniki wysokiej jakości
• intensywne odświeżenie koloru
• nie zawiera silikonu

Środek do polerowania szyb z tworzywa sztucznego
■O
 bszar zewnętrzny // Przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji przezroczystych
powierzchni z tworzyw sztucznych, tarcz i wizjerów z tworzyw sztucznych
Nr art. 41700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do polerowania tarcz z tworzywa
sztucznego z łatwością usuwa drobne rysy
i smugi na przezroczystych powierzchniach
z tworzywa sztucznego. Okna foliowe, szyby
z pleksi i poliwęglanu są jednocześnie
delikatnie czyszczone i konserwowane.
Wynikiem tego jest niezwykle cienka warstwa
ochronna, która jest wysoce wodoodporna
i redukuje powstawanie zarysowań.

• nadaje się również do tylnych szyb
w samochodach typu cabrio
• idealny do przyczep kempignowych
i kamperów
• delikatnie czyści i pielęgnuje

Ferrox Liquid
■O
 bszar zewnętrzny // Płynna politura do nielakierowanych powierzchni metalowych

NOWOŚĆ

Nr art. 43700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Czyści, poleruje i konserwuje stal nierdzewną,
chrom, aluminium oraz wszystkie inne
nielakierowane powierzchnie metalowe
w samochodach osobowych, ciężarowych
czy w motocyklach. Idealny również do
dużych powierzchni, takich jak zbiorniki i felgi
pojazdów ciężarowych. Zapobiega korozji
i utlenianiu dzięki specjalnym składnikom
impregnującym. Formuła easy on / easy off

• do wszystkich nielakierowanych
powierzchni metalowych
• bez zawartości kwasów, amoniaku
i aromatów
• ze składnikami impregnującymi

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Bikestar
■ Obszar zewnętrzny // Uniwersalny środek czyszczący do motocykli, rowerów i motorowerów
Nr art. 12200500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Bikestar jest silnym, bezrozpuszczalnikowym
środkiem czyszczącym. Usuwa niemal
wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
motocyklowych. Nie ingeruje w powierzchnie
wrażliwe, takie jak aluminium, chrom, cynk,
części anodowane, lakiery matowe lub folie
matowe.

• zaprojektowany specjalnie do pojazdów
dwukołowych
• silne właściwości czyszczące
• ekstremalnie delikatny dla powierzchni

Softstar
■ Obszar wewnętrzny // Wydajny uniwersalny środek czyszczący do obszaru wewnętrznego

NOWOŚĆ

Nr art. 31000500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek Softstar nie zawiera NTA ani
rozpuszczalników i jest wyjątkowo delikatnym
uniwersalnym środkiem czyszczącym
przeznaczonym do wrażliwych powierzchni.
Może być stosowany do prawie wszystkich
materiałów we wnętrzach pojazdów.
Pozostawia aksamitne matowe wykończenie
i delikatny zapach.

Czyści i konserwuje nawet duże powierzchnie,
takie jak winylowe i plastikowe okładziny
podłogowe.
• do wrażliwych powierzchni
• nie zawiera rozpuszczalników
• lekko zasadowy (pH <9,0)

Ekspresowy środek czyszczący
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do intensywnego czyszczenia obszarów wewnętrznych pojazdów
Nr art. 41100500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Ekspresowy środek czyszczący jest gotowy
do użycia we wnętrzu pojazdu. Usuwa nawet
uporczywy brud na tapicerce, podsufitkach
i tworzywach sztucznych.

• idealny do tapicerki i podsufitek
• intensywny zapach pomarańczy
• działa szybko i dokładnie

Polystar
■O
 bszar zewnętrzny i wewnętrzny// Wielofunkcyjny środek czyszczący do obszaru
wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
Nr art. 41000500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Polystar jest silnym bezrozpuszczalnikowym
środkiem czyszczącym o działaniu
rozpuszczającym tłuszcze. Usuwa
niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
samochodowych. Do stosowania na
lakierach, szkle, tworzywach sztucznych,
wykończeniach wnętrz i tekstyliach. Idealny
do miejsc trudnych do czyszczenia, takich jak
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elementy drzwiowe, klapy zbiornika wlewu
paliwa i tabliczki znamionowe.
• skuteczne zabezpieczenie przeciw olejom
i tłuszczom
• wysoka skuteczność
• uniwersalne zastosowanie

MAŁE POJEMNIKI
Środek do czyszczenia silników Viskose oKw
■ Komora silnika // Przeznaczony do czyszczenia silników i komór silnikowych

NOWOŚĆ

Nr art. 36700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Wydajny, lepki środek do czyszczenia komory
silnika. Specjalna kombinacja składników
o dobrej przyczepności zapewnia doskonałe
czyszczenie nawet przy silnym zabrudzeniu.
Rozpuszcza nawet uporczywe pozostałości
oleju, smaru i wosku.

• dobra przyczepność
• nie zawiera węglowodorów
• silna formuła aktywna

Motor-Top-Finish
■ Komora silnika // Przeznaczony do pielęgnacji i impregnacji silników i komór silnikowych
Nr art. 13600500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Motor-Top-Finish konserwuje i uszczelnia
silniki, komory silnika i części dodatkowe
w całym sektorze motoryzacyjnym.
Nadaje on jedwabisto-matowy połysk
i konserwuje powierzchnie na długi czas.
Odporny na wilgoć resztkową, wysycha bez
pozostawiania plam.

• długotrwała konserwacja
• jedwabisto-matowe wykończenie
• wysycha bez pozostawiania plam

VIDEO LINK

youtu.be/PBnKcWoXzSo
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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MAŁE POJEMNIKI
Spray zapachowy One Shot
■ Obszar wewnętrzny // Świeży zapach w kabinie pojazdu

NOWOŚĆ

Nr art. 56100600 · 600 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Mocny spray o świeżym zapachu
przeznaczony do kabin pojazdów. Już po
jednej aplikacji usuwa nieprzyjemne zapachy
w małych i dużych przestrzeniach.

• zapach „New Car”
• wyjątkowa wysoka intensywność zapachu
• długotrwały efekt

Fresh Line
■ Obszar wewnętrzny // Świeży zapach w kabinie pojazdu
Nr art. 43000500 · 500 ml · Grejpfrut
Nr art. 43100500 · 500 ml · Pomarańcza
Nr art. 43200500 · 500 ml · Zielone jabłuszko
Nr art. 43220500 · 500 ml · Orzeźwiający błękit
Nr art. 43210500 · 500 ml · Czerwone owoce
Fresh Line to odświeżający zapach do kabin
pojazdowych.
Pięć do ośmiu wydajnych aplikacji zapewnia
długotrwały efekt.

· jednostka opakowaniowa 12 szt.
· jednostka opakowaniowa 12 szt.
· jednostka opakowaniowa 12 sztuk
· jednostka opakowaniowa 12 szt.
· jednostka opakowaniowa 12 szt.

• bardzo wysoka intensywność zapachu
• długotrwały efekt
• szybkie i nieskomplikowane zastosowanie

Neutralizator zapachów
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do skutecznego usuwania nieprzyjemnych
zapachów w kabinach pojazdowych
Nr art. 42200500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Neutralizator zapachów wypiera
nieprzyjemną woń swoją świeżą, owocową
nutą. Przyjemny, świeży zapach.

• przyjemny zapach
• owocowa nuta
• szybkie działanie

Pochłaniacz zapachów
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do szybkiego usuwania nieprzyjemnych
zapachów w kabinie pojazdu.
Nr art. 42900500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Pochłaniacz zapachów to specjalny produkt
do szybkiego usuwania uciążliwych woni
z wnętrz pojazdów. Szybko i skutecznie
usuwa uporczywe zapachy spowodowane
np. dymem papierosowym, zwierzętami lub
żywnością.
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• szczególnie skuteczny w walce z zapachem
zwierząt i papierosów
• dokładne usuwanie nieprzyjemnych
zapachów
• działa szybko i skutecznie

JE
NOWE RODZA

MAŁE POJEMNIKI
Środek do czyszczenia skóry
■ Obszar wewnętrzny // Do czyszczenia gładkich skór, zamszu i Alcantary.
Nr art. 42700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Specjalny środek do czyszczenia skóry o
słabych właściwościach alkalicznych jest
przeznaczony do intensywnego czyszczenia
gładkiej skóry, zamszu i Alcantary. Aby
zachować elastyczność i trwałość materiału,
po zakończeniu czyszczenia zalecamy
stosowanie naszych produktów do pielęgnacji
skóry.

• przyjemny zapach
• intensywne działanie czyszczące
• właściwości nawilżające

Pielęgnacja skóry
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do pielęgnacji i ochrony skóry samochodowej
Nr art. 42100500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środki do pielęgnacji skóry zostały
opracowane specjalnie do głębokiej
pielęgnacji skóry samochodowej.
Wysokiej jakości naturalne składniki chronią
powierzchnie skórzane przed kruszeniem się.
Skóra staje się ponownie bardziej elastyczna,
a jej kolor bardziej intensywny. Regularna
konserwacja znacznie wydłuża żywotność.

• nadaje się również do sztucznej skóry
• odświeża kolor
• składniki wysokiej jakości

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji skóry
■ Obszar wewnętrzny // Kompletny zestaw do czyszczenia i pielęgnacji popularnych
powierzchni skórzanych
Nr art. 43600500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Zestaw składa się z następujących
elementów:
1 x środek do czyszczenia skóry
1 x środek do pielęgnacji skóry
1 x gąbka do czyszczenia
1 x szczotka do czyszczenia
6 x ściereczka do aplikacji
3 x ściereczka z mikrofibry

• odświeża kolor
• doskonałe działanie czyszczące
• składniki wysokiej jakości

Środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego w kabinie pojazdu
Nr art. 45600500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Mleczko czyszczące i odświeżające kolor do
pielęgnacji wszystkich części plastikowych
i gumowych we wnętrzu pojazdu. Wysokiej
jakości składniki zapewniają jedwabistomatową, długotrwałą i nieklejącą
się warstwę ochronną powierzchni.
Zastosowanie środka wyraźnie zmniejsza
ilość ponownych zabrudzeń.

Środek do pielęgnacji elementów z tworzywa
sztucznego zapobiega kruszeniu się
i przedłuża żywotność materiałów.
• odświeża kolor
• zabezpiecza przed zabrudzeniami
• jedwabisto-matowe wykończenie

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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ŚRODKI DO PIELĘGNACJI TWORZYW SZTUCZNYCH
Środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego Ultra
■ Obszar zewnętrzny
Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Nr art. 18400010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18400025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Przeznaczony do optymalnej pielęgnacji
elementów z tworzywa sztucznego i gumy
na zewnętrznych częściach pojazdów.
Dzięki odporności na warunki atmosferyczne
środek do pielęgnacji elementów z tworzywa
sztucznego Ultra zapewnia długotrwałe
odświeżenie kolorów. Bardzo ekonomiczny
w użyciu.

• odświeża kolor
• długotrwały efekt
• odporny na warunki atmosferyczne

Środek do pielęgnacji opon i gumy
■ Obszar zewnętrzny
Nr art. 34500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 34500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do pielęgnacji opon i gumy do
obszaru zewnętrznego nadaje oponom
oraz elementom gumowym i plastikowym
zupełnie nowy wygląd. Kolory są odświeżone,
a powierzchnie stają się odporne na kurz
i nie kleją się. Zmniejsza się tendencja do
ponownego osiadania zanieczyszczeń.

• odświeża kolor
• wykończenie z połyskiem
• zabezpiecza przed zabrudzeniami

Żelowy środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
■ Obszar zewnętrzny
Nr art. 34800500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Mikrokrystaliczne składniki aktywne na
poziomie jakości farmaceutycznej zapewniają
imponujące wykończenie wszystkich
nielakierowanych elementów z tworzyw
sztucznych i gumy. Wysoka czystość
składników aktywnych zapewnia długotrwałą
konserwację i intensywne odświeżanie koloru
z jedwabisto-matowym połyskiem.

• składniki wysokiej jakości
• intensywne odświeżenie koloru
• nie zawiera silikonu

Z SILIKONU
FORMUŁA BE

Środek do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego
■ Obszar wewnętrzny
Nr art. 14000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 14000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Mleczko czyszczące i odświeżające kolor do
pielęgnacji wszystkich części plastikowych
i gumowych we wnętrzu pojazdu. Wysokiej
jakości składniki zapewniają jedwabistomatową, długotrwałą i nieklejącą się warstwę
ochronną powierzchni. Zastosowanie
środka wyraźnie zmniejsza ilość ponownych
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zabrudzeń. Środek do pielęgnacji elementów
z tworzywa sztucznego zapobiega kruszeniu
się i przedłuża żywotność materiałów.
• odświeża kolor
• zabezpiecza przed zabrudzeniami
• jedwabisto-matowe wykończenie

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI TWORZYW SZTUCZNYCH
Środek do pielęgnacji elementów z gumy i tworzywa sztucznego
■ Obszar wewnętrzny i zewnętrzny
Nr art. 34600010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 34600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek pielęgnacyjny zawierający silikon,
przeznaczony do pielęgnacji całego wnętrza
oraz zewnętrznych części pojazdów. Środek
do pielęgnacji elementów z tworzywa
sztucznego sprawia, że powierzchnia opon,
wykończeń czy elementów plastikowych
zyskuje odświeżony kolor i staje się odporna

na kurz, a przy tym nie klei się. Rezultatem
jest zupełnie nowy wygląd uzyskany po
szybkiej obróbce i krótkim czasie schnięcia.
• odświeża kolor
• wykończenie z połyskiem
• zabezpiecza przed zabrudzeniami

EQUINOX PH7
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PRZYGOTOWANIE / PIELĘGNACJA LAKIERU

VIDEO LINK
• ZMYWALNY
• MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO UŻYCIA
• OSZCZĘDZA SIŁĘ, CZAS I KOSZTY

youtu.be/xJ7uaT-EJFs
SYSTEM PRZYGOTOWANIA
EWOLUCJA GLINKI LAKIERNICZEJ | PERFEKCYJNE PRZYGOTOWANIE DO IMPREGNACJI LAKIERU
Szybciej, skuteczniej i łatwiej niż przy użyciu glinki lakierniczej.
Za pomocą POLYTOP Prepa-Pad oraz odpowiedniego
lubryfikatora POLYTOP można usunąć pozostałości
i zanieczyszczenia w ułamku sekundy w porównaniu do
użycia klasycznej glinki lakierniczej.
Można szybko i łatwo usunąć nawet uporczywe zanieczyszczenia,
takie jak warstwa rdzy czy mgiełka natryskowa.
Skoordynowany system.
Lubryfikator POLYTOP to bezrozpuszczalnikowy środek smarny
zaprojektowany specjalnie do zastosowań z POLYTOP Prepa-Pad.
W ten sposób wyczerpany zostaje cały potencjał czyszczący,
a powierzchnia zyskuje zabezpieczenie przed zarysowaniami.
Zestaw składników aktywnych rozpuszcza brud, który jednak nie
przywiera do posiadającego specjalną strukturę plastra miodu
POLYTOP Prepa-Pad.

Dzięki użyciu maszyn i odpowiedniej żywotności lubryfikatora
POLYTOP duże powierzchnie mogą być przygotowywane
w absolutnie równomierny sposób. Niski wzrost temperatury
chroni lakier pojazdu.
Ponadprzeciętna oszczędność czasu, siły i kosztów.
W przeciwieństwie do glinki lakierniczej nie jest konieczna
obróbka ręczna. Nie jest już konieczne irytujące ugniatanie.
POLYTOP Prepa-Pad jest zmywalny i nadaje się do wielokrotnego
użytku.
Pozostałości po obróbce można łatwo usunąć ściereczką
z mikrofibry, a obrabiana powierzchnia jest optymalnie
przygotowana do polerowania i impregnacji.
Zastosowanie systemu przygotowania POLYTOP stanowi
podstawę perfekcyjnego wykończenia na wysoki połysk.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Prepa Pad
■ Przygotowanie lakieru // Przeznaczony do przygotowania politury lakieru w celu uzyskania
perfekcyjnego wykończenia na wysoki połysk
Nr art. 20300711 · 160 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ewolucja klasycznej glinki lakierniczej!
POLYTOP Prepa-Pad w połączeniu
ze lubryfikatorem POLYTOP usuwa
pozostałości stałe i brud przy ułamku wysiłku
w porównaniu z klasyczną glinką lakierniczą.

• zmywalny
• oszczędza siłę, czas i koszty
• możliwość ponownego użycia

Lubryfikator do Prepa Pad
■ Przygotowanie lakieru // Specjalny środek smarny do stosowania z POLYTOP Prepa-Pad
Nr art. 47500500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Nr art. 47500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Lubryfikator POLYTOP to
bezrozpuszczalnikowy środek smarny
zaprojektowany specjalnie do zastosowań
z POLYTOP Prepa-Pad. W ten sposób
wyczerpany zostaje cały potencjał czyszczący,
a powierzchnia zyskuje zabezpieczenie przed
zarysowaniami.

Zestaw składników aktywnych rozpuszcza
brud, który jednak nie przywiera do
posiadającego specjalną strukturę plastra
miodu Prepa-Pad.
• wysoka siła czyszczenia
• chroni lakier
• zapobiega zarysowaniom

Zestaw startowy Preparation Starter
■ Przygotowanie lakieru // Zestaw przeznaczony do przygotowania politury lakieru
w celu uzyskania perfekcyjnego wykończenia na wysoki połysk
Nr art. 16700700 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Ewolucja klasycznej glinki lakierniczej!
W porównaniu z klasyczną glinką lakierniczą
zestaw startowy Preparation Starter zawiera
wszystkie składniki niezbędne do usuwania
zakleszczonych resztek i zanieczyszczeń
przy mniejszym wysiłku niż w przypadku
klasycznej glinki lakierniczej.
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Zestaw zawiera:
1 x Prepa-Pad 160 mm
1 x lubryfikator 500 ml
2 x ściereczka z mikrofibry Premium

PRZYGOTOWANIE / PIELĘGNACJA LAKIERU

VIDEO LINK

youtu.be/iY1V0UTCk18
PREPA TURN-N-WASH
W TRAKCIE MYCIA RĘCZNEGO USUWA NAWET MOCNO UTRZYMUJĄCE SIĘ ZABRUDZENIA

ogią
ycia z technol
Ścierka do m
pa
POLYTOP Pre

Idealny do miejsc pochylonych, takich jak przednie fartuchy
i lusterka zewnętrzne.

Ponadprzeciętna oszczędność czasu — najprostsze
zastosowanie.

Mocno utrzymujące się zanieczyszczenia, takie jak żywica
drzew, odchody ptaków lub mgiełki w aerozolu, uniemożliwiają
optymalne przygotowanie lakieru pojazdu.

Prepa Turn-n-Wash pozostawia powierzchnie lakierowane
z efektem wyjątkowej gładkości. Najwyższy połysk można
osiągnąć poprzez późniejsze polerowanie i impregnację.

Dzięki Prepa Turn-n-Wash można połączyć mycie ręczne
i przygotowanie do procesu polerowania w jednej operacji.

Strona z mikrofibry absorbuje rozpuszczony brud i chroni lakier.

Mocno przylegające resztki i zabrudzenia usuwa się
bezpośrednio podczas mycia ręcznego używając strony Prepa.

POLYTOP Prepa Turn-n-Wash do dostosowane uzupełnienie
POLYTOP Prepa-Pad, które nadaje się w szczególności do
maszynowej obróbki większych powierzchni.

Miękki, elastyczny kształt jest idealny do obszarów pochylonych,
takich jak lusterka zewnętrzne lub wpuszczane uchwyty oraz
idealnie nadaje się do zaokrąglonych obszarów nadwozia.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Prepa Turn-n-Wash
■P
 rzygotowanie lakieru // Przeznaczony do mycia pojazdów
z jednoczesnym przygotowaniem powierzchni
Nr art. 76600002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Dzięki innowacyjnej rękawicy do mycia
Prepa Turn-n-Wash, mycie ręczne pojazdów
z przygotowaniem powierzchni można
przeprowadzić w ramach jednej operacji.
Ponadprzeciętna oszczędność czasu —
najprostsze zastosowanie.

• ponadprzeciętna oszczędność czasu
• pozostawia powierzchnię z efektem
wysokiego połysku
• idealny do pochylonych obszarów

Glinka ścierna niebieska bez środka ściernego
■ Przygotowanie lakieru
Nr art. 41800101 · 200 g · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Glinka ścierna bez korpusu ściernego
do skutecznego usuwania drobnych
i gruboziarnistych osadów z lakieru
samochodowego, takich jak rdza nalotowa,
żywica drzewna, pył lakierniczy czy
pozostałości owadów.

• nawet przy ekstremalnych zabrudzeniach
lakieru
• bez korpusu ściernego
• optymalne przygotowanie lakieru

Glinka ścierna czerwona ze środkiem ściernym
■ Przygotowanie lakieru
Nr art. 41800201 · 200 g · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Glinka ścierna z korpusem ściernym
do skutecznego usuwania drobnych
i gruboziarnistych osadów z lakieru
samochodowego, takich jak rdza nalotowa,
żywica drzewna, pył lakierniczy czy
pozostałości owadów.

• nawet przy ekstremalnych zabrudzeniach
lakieru
• z drobnymi elementami ściernymi
• optymalne przygotowanie lakieru

i PODSTAWY: PRZYGOTOWANIE LAKIERU
Mocno utrzymujące się zanieczyszczenia uniemożliwiają optymalne
przygotowanie lakieru pojazdu.
rdza nalotowa mgiełki z aerozoli zanieczyszczenia pył hamulcowy
organiczne
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Powierzchnia lakieru może być teraz polerowana na wysoki połysk
bez pozostawiania śladów.
hologramy i zarysowania, które należy usunąć

LAKIER BEZBARWNY

LAKIER BEZBARWNY

LAKIER BAZOWY

LAKIER BAZOWY

GRUNTOWANIE

GRUNTOWANIE

BLACHA

BLACHA

PRZYGOTOWANIE / PIELĘGNACJA LAKIERU
Diamant 3000 Ultra Cut
■ Ścieranie // Profesjonalna intensywna pasta ścierająca
Nr art. 17300001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17300081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Diamant 3000 Ultra Cut to bezsilikonowa
profesjonalna pasta ścierna z bardzo
intensywnie abrazyjną mieszanką składników
ściernych. Termicznie zoptymalizowane
mikrocząsteczki tlenku glinu zapewniają
niezawodną korekcję usterek przy bardzo
lekkiej pracy maszyny. Środek Cut zaczyna
działać natychmiast po rozpoczęciu

polerowania i pozostawia zredukowany
o hologramy, jednolity połysk na całej
powierzchni. Bezpyłowa obróbka i łatwe
usuwanie pozostałości po polerowaniu
(„easy-off”).
Usuwa przetarcia do 2000-krotności
ziarnistości.

• ekstremalnie łatwa obróbka
• wysokiej jakości materiały ścierne
• nie zawiera silikonu

Diamant 5000 Super Cut
■ Ścieranie // Profesjonalna intensywna pasta ścierająca
Nr art. 17200001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17200081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Diamant 5000 Super Cut to bezsilikonowa
profesjonalna pasta ścierna z wysoce
abrazyjną mieszanką składników ściernych.
Termicznie zoptymalizowane mikrocząsteczki
tlenku glinu zapewniają niezawodną korekcję
usterek przy bardzo lekkiej pracy maszyny.
Środek Cut zaczyna działać natychmiast
po rozpoczęciu polerowania i pozostawia

zredukowany o hologramy, jednolity połysk
na całej powierzchni. Bezpyłowa obróbka i
łatwe usuwanie pozostałości po polerowaniu
(„easy-off”).
Usuwa przetarcia do 3000-krotności
ziarnistości.

• ekstremalnie łatwa obróbka
• wysokiej jakości materiały ścierne
• nie zawiera silikonu

Diamant 7000 Medium Cut
■ Ścieranie // Profesjonalna pasta ścierająca
Nr art. 17100001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17100081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Diamant 7000 Medium Cu to bezsilikonowa
profesjonalna pasta ścierna ze średnio
abrazyjną mieszanką składników ściernych.
Termicznie zoptymalizowane mikrocząsteczki
tlenku glinu zapewniają niezawodną korekcję
usterek przy bardzo lekkiej pracy maszyny.
Środek Cut zaczyna działać natychmiast
po rozpoczęciu polerowania i pozostawia

zredukowany o hologramy, jednolity połysk
na całej powierzchni. Bezpyłowa obróbka
i łatwe usuwanie pozostałości po polerowaniu
(„easy-off”).
Usuwa przetarcia do 4000-krotności
ziarnistości.

• ekstremalnie łatwa obróbka
• wysokiej jakości materiały ścierne
• nie zawiera silikonu

Reflex Anti-Hologramm
■ Wykończenie // Ekstremalnie łatwa w użyciu politura wykończeniowa
Nr art. 15800001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 15800081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Reflex Anti-Hologramm to politura
wykończeniowa do usuwania hologramów,
delikatnych śladów ścierania i uszkodzeń
lakieru. Są one trwale usuwane, a nie
tylko zakrywane. Wysokie właściwości
smarowania i długi czas utrzymywania się
na powierzchni podczas procesu polerowania.
Wyjątkowo łatwa obróbka.

Zawarte w nim ultradrobne składniki ścierne
nadają głęboki połysk w stylu „wet look”.
• wykończenie w stylu „wet look”
• efektywna korekta hologramów i uszkodzeń
• nie zawiera silikonu

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Rapid One-Step
■ Polerowanie // Politura w jednym kroku do nowych / dobrze utrzymanych lakierów
Nr art. 16800001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 16800081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Rapid One-Step to łatwa w obróbce
1-etapowa politura z ultradrobnymi
cząsteczkami ściernymi i wysokiej jakości
woskiem carnauba. Podczas jednej czynności
można usunąć delikatne/lekkie zarysowania
i długotrwale zaimpregnować lakierowaną
powierzchnię. Wzmacnia kolor i nadaje
głęboki połysk. Silny efekt perlenia wody.

Idealny do odświeżania lakieru w przypadku
młodych i nowych samochodów.
• wyraźnie gładsze powierzchnie
• ekstremalnie głęboki połysk
• z wysokiej jakości impregnatem carnauba

Rapid One-Step Plus
■ Polerowanie // Politura w jednym kroku do nowych / dobrze utrzymanych lakierów
Nr art. 16900001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 16900081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Rapid One-Step Plus to łatwa w obróbce
1-etapowa politura ze skutecznymi
cząsteczkami ściernymi i wysokiej jakości
woskiem carnauba. Podczas jednej czynności
można usunąć zarysowania i długotrwale
zaimpregnować lakierowaną powierzchnię.
Wzmacnia kolor i nadaje głęboki połysk.
Silny efekt perlenia wody.

Idealny do oszczędzającego czas
przygotowania lakieru w przypadku
samochodów z rynku wtórnego.
• skuteczne usuwanie zarysowań
• intensywnie głęboki połysk
• z wysokiej jakości impregnatem carnauba

Apex Seal
■ Impregnacja // Impregnacja z intensywnym i głębokim połyskiem
Nr art. 14900001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 14900081 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 x 1 szt.
Apex Seal to niezwykle łatwy w użyciu
impregnat, który zawiera naturalny wosk
carnauba oraz woski syntetyczne. Zawarte
w nim polimery tworzą reaktywne połączenie
z powierzchnią lakieru i tym samym
wydłużają jego żywotność. Efektem tego jest
imponujący głęboki połysk w stylu „wet look”
i długotrwały efekt perlenia.

Maksymalny stopień impregnacji jest
uzyskiwany po 12 godzinach od momentu
zastosowania.
• formuła easy on / easy off
• wykończenie w stylu „wet look”
• silny efekt perlenia wody

Tresor
■ Impregnacja // Przeznaczony do długotrwałej impregnacji z maksymalnie głębokim połyskiem
Nr art. 14800500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Tresor to bezsilikonowy środek impregnujący
o wysokiej zawartości naturalnego wosku
carnauba oraz różnego rodzaju wysokiej
jakości wosków syntetycznych. Takie
połączenie zapewnia głęboki połysk
i długotrwałą konserwację. Silny efekt
perlenia wody. Po 24 godzinach utwardzania
można nakładać kolejne warstwy.

28

MADE IN GERMANY ///

• zawiera wysokiej jakości wosk carnauba
• zawiera syntetyczne woski wysokiej jakości
• nie zawiera silikonu

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

PRZYGOTOWANIE / PIELĘGNACJA LAKIERU
Velox Shine
■ Szybka pielęgnacja // Uniwersalny środek do detali przeznaczony do wszystkich
powierzchni lakierowanych

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Nr art. 15500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Velox Shine to nabłyszczający produkt do
szybkiej pielęgnacji. Idealny do odświeżania
lakieru oraz konserwacji na czas pomiędzy
kolejnymi pielęgnacjami. Usuwa lekkie
zabrudzenia, nie pozostawia smug i nadaje
głęboki połysk w stylu „wet look”. Silny efekt
perlenia wody.

Może być nakładany na istniejącą warstwę
wosku lub impregnatu w celu wydobycia
pełnego potencjału połysku.
• wyraźnie gładsze powierzchnie
• wykończenie w stylu „wet look”
• czyści, pielęgnuje, konserwuje

Velox Care
■ Szybka pielęgnacja // Uniwersalny środek do usuwania zwapnień z detali
przeznaczony do wszystkich powierzchni lakierowanych

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Nr art. 15600010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Velox Care to odświeżający połysk środek
do szybkiej pielęgnacji ze specjalną formułą
usuwającą zwapnienia. Łatwo usuwa
uporczywe plamy z wody. Idealny do
odświeżania lakieru oraz konserwacji po
umyciu pojazdu. Usuwa lekkie zabrudzenia,
nie pozostawia smug i nadaje głęboki połysk.
Silny efekt perlenia wody.

• formuła zapobiegająca powstawaniu plam
z wody
• silny efekt perlenia wody
• czyści, pielęgnuje, konserwuje

VIDEO LINK

youtu.be/gpLfRFEZg14
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Urządzenie do pomiaru grubości powłoki ETARI ET-111s
■ Kontrola politury
Nr art. 20300750 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny i łatwy w użyciu miernik
grubości powłoki ETARI ET-111s umożliwia
niezawodny i szybki pomiar grubości powłoki
na metalach żelaznych i nieżelaznych
(np. aluminium). Obszary regenerowane lub
wypełnione są niezawodnie identyfikowane za
pomocą metody magnetyczno-indukcyjnego
pomiaru prądu wirowego.

Idealny do sprawdzania i dokumentowania
zdejmowania lakieru podczas ścierania
czy polerowania. Wygodne użycie
dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi
i automatycznemu wyłączeniu po
60 sekundach.

• pomiary metali nieżelaznych (aluminium)
i żelaza/stali
• automatyczne rozpoznawanie materiału
podstawowego
• sprężynowa sonda pomiarowa
zapobiegająca zarysowaniom

Wipe Down Spray
■ Kontrola politury // Spray do kontroli politury
Nr art. 31410500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Spray kontrolny na bazie różnego rodzaju
węglowodorów do sprawdzania stanu lakieru
po zakończeniu polerowania. Niezawodnie
usuwa resztki środków polerskich,
wypełniaczy, wosków i smarów oraz
uwidacznia wszelkie wady. Bardzo dobrze
nadaje się również jako przygotowanie do
impregnacji lakierniczych.

• do precyzyjnej kontroli wyników
polerowania
• usuwa wszelkie pozostałości, silikony
i wypełniacze
• idealny do impregnowania

i PODSTAWY: KONTROLA POLITURY
Po maszynowym polerowaniu powierzchni lakieru należy zastosować
kontrolny środek czyszczący, który pozwoli ocenić efekt pracy.
Całkowite usunięcie resztek lakieru ujawnia wszelkie błędy obróbki
lub istniejące wady lakieru, które mogą być następnie poddane
specjalnej obróbce.
Spray POLYTOP Wipe Down zawiera składniki, które dzięki wysokim
właściwościom ślizgowym umożliwiają wyjątkowo delikatną dla
lakieru obróbkę przy użyciu ściereczki z mikrofibry.
Zapobiega to powstawaniu zarysowań, które mogą wystąpić na
przykład podczas stosowania czystego izopropanolu (alkoholu
izopropylowego).
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Dzięki zastosowaniu sprayu Wipe Down powierzchnia jest również
idealnie przygotowana do impregnacji:
Dzięki dodatkowym składnikom silnie rozpuszczającym tłuszcze,
elementy środka do impregnacji mogą tworzyć silniejsze wiązanie
z powierzchnią farby, co wydłuża jej żywotność.
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POLITU WA
O
1-ETAP
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POLITU Y
T
AN
AMOWA
HOLOGR

WANIE
SZLIFO

IE
TOWAN
PRZYGO RU
LAKIE
Nr art. 47500500

Nr art. 20300711

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY DUO / SUPER SOFT 1200

ROTACJA

Nr art. 76600002

■ Przeznaczony do mycia pojazdów z jednoczesnym
przygotowaniem powierzchni

PREPA TURN-N-WASH

OLA
KONTR RY
U
IT
POL

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY

Nr art. 31410500

■ Spray kontrolny do politury

WIPE DOWN SPRAY

SIATKA PIELĘGNACJI
LAKIERU

CUTTING PAD

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

Nr art. 17100001

■ Profesjonalna pasta ścierająca

WWW.POLYTOP.DE | WWW.POLYTOP-SHOP.DE

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY DUO / SUPER SOFT 1200

Nr art. 15600500

■ Środek do detali zapobiegający
powstawaniu plam z wody

■ Uniwersalny środek do detali

Nr art. 15500500

VELOX CARE

VELOX SHINE

MIMOŚRÓD

FINISH PAD

MIMOŚRÓD

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

Nr art. 14800500

Nr art. 14900500

FINISH PAD

■ Przeznaczony do długotrwałej impregnacji
z maksymalnie głębokim połyskiem

■ Impregnacja z intensywnym
i głębokim połyskiem

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

TRESOR

APEX SEAL

MIMOŚRÓD

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE
ONE-STEP PAD

ROTACJA

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

ONE-STEP PAD

Nr art. 16800001

■ Do nowych / dobrze utrzymanych lakierów

Nr art. 16900001

RAPID ONE-STEP

■ Do obciążonych lakierów

MIMOŚRÓD

RAPID ONE-STEP PLUS

PAD ANTYHOLOGRAMOWY

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

Nr art. 15800001

■ Ekstremalnie łatwa w użyciu
politura wykończeniowa

REFLEX ANTI-HOLOGRAMM

ROTACJA

CUTTING PAD

ROTACJA

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

Nr art. 17200001

Nr art. 17300001

CUTTING PAD

■ Profesjonalna pasta intensywnie ścierająca

ODDZIAŁYWANIE ŚCIERNE

DIAMANT 5000 SUPER CUT

■ Profesjonalna pasta intensywnie ścierająca

DIAMANT 7000 MEDIUM CUT

■ Środek ślizgowy
stosowany z Prepa-Pad

■ Do przygotowania powierzchni
pod impregnat lakierowy

Obrót lub mimośród

LUBRYFIKATOR

PREPA-PAD

DIAMANT 3000 ULTRA CUT

Nr art. 41800101

■ Bez środka ściernego

GLINKA DO LAKIERU,
NIEBIESKA

Nr art. 41800201

■ Ze środkiem ściernym

GLINKA DO LAKIERU,
CZERWONA

Nr art. 80000089 Stan: 03/2018

KOMORA SILNIKA
Środek do czyszczenia silników Viskose
■ Czyszczenie
Nr art. 33600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33600200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Bardzo aktywny środek czyszczący do komory
silnika w postaci lepkiej o dobrej przyczepności.
Specjalna kombinacja składników zapewnia
doskonałe czyszczenie nawet w przypadku
silnego zabrudzenia w komorze silnika.

Wszystkie zanieczyszczenia hydrofobowe, takie
jak oleje i tłuszcze mineralne, zwierzęce
i roślinne całkowicie się rozpuszczają.
• dobra przyczepność
• specjalna kombinacja składników aktywnych
• silna formuła aktywna

Środek do czyszczenia silników Viskose oKw
■ Czyszczenie
Nr art. 36700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 36700200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Doskonały środek czyszczący do
komory silnika w postaci lepkiej o dobrej
przyczepności. Specjalna kombinacja
składników zapewnia doskonałe czyszczenie
nawet w przypadku silnego zabrudzenia
w komorze silnika.

Wszystkie zanieczyszczenia hydrofobowe,
takie jak oleje i tłuszcze mineralne, zwierzęce
i roślinne całkowicie się rozpuszczają.

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

• dobra przyczepność
• nie zawiera węglowodorów
• silna formuła aktywna

Motor-Top-Finish
■ Ochrona
Nr art. 13600010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Motor-Top-Finish konserwuje i uszczelnia
silniki, komory silnika i części dodatkowe
w całym sektorze motoryzacyjnym.
Nadaje on jedwabisto-matowy połysk
i konserwuje powierzchnie na długi czas.
Odporny na wilgoć resztkową, wysycha
bez pozostawiania plam.

• długotrwała konserwacja
• jedwabisto-matowe wykończenie
• wysycha bez pozostawiania plam

Środek do szybkiej konserwacji
■ Ochrona
Nr art. 18100010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do szybkiej konserwacji silnika i komory
silnika. Środek do szybkiej konserwacji daje
jedwabiście matowy efekt powierzchni oraz
zabezpiecza ją przed korozją i może być
stosowany na mokrych powierzchniach.
Idealnie nadaje się również do konserwacji
różnego rodzaju sprzętu zewnętrznego,
np. w warsztatach naprawczych, na
placach budowy, w maszynach rolniczych
i budowlanych.
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• możliwość stosowania na mokro
• chroni przed korozją
• jedwabisto-matowe wykończenie

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Wysokociśnieniowy środek czyszczący
■ Obszar zewnętrzny // Tradycyjny środek czyszczący do wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
Nr art. 30600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30600200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
• koncentrat czyszczący
Wysokociśnieniowy środek czyszczący jest
• silna formuła aktywna
uniwersalnym koncentratem usuwającym
typowe zanieczyszczenia samochodowe, takie • uniwersalne zastosowanie
jak oleje, tłuszcze, sadza i pył hamulcowy.

Przemysłowy środek czyszczący
■ Obszar zewnętrzny // Koncentrat do silnych zanieczyszczeń w obszarze przemysłowym i roboczym
Nr art. 32600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 32600200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Opracowany specjalnie do usuwania ciężkich
zabrudzeń w sektorze przemysłowym, na
przykład: czyszczenie maszyn budowlanych,
plandeki ciężarówek, cystern, pojazdów
ciężarowych i wózków widłowych.

• idealny do maszyn i pojazdów
przemysłowych
• rozpuszcza również oleje, tłuszcze i sadzę
• czas działania: po 2 minutach

Przemysłowy środek czyszczący P99
■ Obszar zewnętrzny // Wysoce alkaliczny uniwersalny koncentrat czyszczący
Nr art. 32550010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 32550025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 32550200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Usuwa uporczywe plamy z oleju, tłuszczu
i wosku. Zwęglone i pokryte sadzą
pozostałości, owady i osady żywiczne
rozpuszczają się bez uszkadzania materiału.
Pełna skuteczność czyszczenia nawet przy
użyciu zimnej wody. Nadaje się do pracy

ręcznej i maszynowej. Idealny również do
czyszczenia maszyn i narzędzi.
• ekstremalnie szeroki zakres zastosowań
• aktywny w przypadku mycia na zimno
• duża moc rozpuszczania smarów i brudu

Bikestar
■ Obszar zewnętrzny // Uniwersalny środek czyszczący do motocykli, rowerów i motorowerów
Nr art. 12200010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Bikestar jest silnym, bezrozpuszczalnikowym
środkiem czyszczącym. Usuwa niemal
wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
motocyklowych. Nie ingeruje w powierzchnie
wrażliwe, takie jak aluminium, chrom, cynk,
części anodowane, lakiery matowe lub folie
matowe.
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• zaprojektowany specjalnie do pojazdów
dwukołowych
• silne właściwości czyszczące
• ekstremalnie delikatny dla powierzchni

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Szampon Foam-n-Shine

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

■ Obszar zewnętrzny // Do mycia ręcznego pojazdów na zewnątrz
Nr art. 30900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Silnie pieniący szampon do ręcznego mycia
pojazdu zawierający środki powierzchniowo
czynne, które są wyjątkowo delikatne
dla lakieru. Formuła ze zintegrowanym
wzmacniaczem połysku nie ingeruje we
wcześniej nałożony wosk lub impregnat.
Specjalna formuła składników aktywnych
doskonale rozpuszcza brud, pozostawiając
połysk i efekt perlenia.

• silne właściwości czyszczące
• efekt superpołysku
• intensywna piana

Środek do usuwania owadów
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do usuwania pozostałości owadów
Nr art. 18900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18900200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania owadów jest
koncentratem o wysokiej wydajności
czyszczenia. Usuwa wszelkie pozostałości
owadów ze szkła, powierzchni lakierowanych
i elementów z tworzywa sztucznego. Nadaje
się do ręcznego wstępnego czyszczenia
pojazdu lub do stosowania w urządzeniach

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

do wstępnego natrysku w automatycznych
systemach myjących.
• wysoka skuteczność czyszczenia
• działa szybko i skutecznie
• z dodatkiem specjalnych składników

Środek do usuwania owadów Plus
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do usuwania pozostałości owadów
Nr art. 12700010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12700200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania owadów Plus jest
koncentratem o wysokiej wydajności
czyszczenia. Bez problemu usuwa wszelkie
pozostałości owadów ze szkła, powierzchni
lakierowanych i elementów z tworzywa
sztucznego. Nadaje się do ręcznego
wstępnego czyszczenia pojazdu lub do

stosowania w urządzeniach do wstępnego
natrysku w automatycznych systemach
myjących.
• silne właściwości czyszczące
• działa szybko i skutecznie
• z dodatkiem specjalnych składników

Środek do usuwania owadów Maximus
■ Obszar zewnętrzny // Przeznaczony do usuwania pozostałości owadów
Nr art. 12750010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12750025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12750200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania owadów Maximus jest
koncentratem o intensywnej wydajności
czyszczenia. Z łatwością usuwa wszelkie
pozostałości owadów ze szkła, powierzchni
lakierowanych i elementów z tworzywa
sztucznego. Nadaje się do ręcznego
wstępnego czyszczenia pojazdu lub do

stosowania w urządzeniach do wstępnego
natrysku w automatycznych systemach
myjących.
• intensywne działanie czyszczące
• działa szybko i skutecznie
• z dodatkiem specjalnych składników

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Środek czyszczący do wstępnego natrysku
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia pojazdów w myjniach samochodowych
i ręcznego mycia zewnętrznego
Nr art. 38400010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38400025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38400200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokowydajny koncentrat z intensywną
pianką do mycia samochodów osobowych
i ciężarowych. Dzięki silnej formule aktywnej
można usunąć uporczywy brud w krótkim
czasie.
Nadaje się zarówno do systemów myjących,

jak i do zastosowań ręcznych.
• usuwa zabrudzenia bez konieczności
dodatkowych prac
• silna formuła aktywna
• wysoka skuteczność czyszczenia

Środek czyszczący do wstępnego natrysku Plus
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia pojazdów w myjniach samochodowych
i ręcznego mycia zewnętrznego
Nr art. 38900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38900200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Silny koncentrat z intensywną pianką do
wstępnego mycia samochodów osobowych
i ciężarowych. Dzięki silnej formule aktywnej
można usunąć uporczywy brud w krótkim
czasie.
Nadaje się zarówno do systemów myjących,

jak i do zastosowań ręcznych.
• usuwa zabrudzenia bez konieczności
dodatkowych prac
• silna formuła aktywna
• silne właściwości czyszczące

Środek czyszczący do wstępnego natrysku Maximus
■ Obszar zewnętrzny // Do mycia pojazdów w myjniach samochodowych
i ręcznego mycia zewnętrznego
Nr art. 38800010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38800200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Superkoncentrat z intensywną pianką jest
przeznaczony do wstępnego mycia samochodów
osobowych i ciężarowych. Dzięki silnej formule
aktywnej można usunąć uporczywy brud w
krótkim czasie. Ręczne prace dodatkowe nie są
konieczne.
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Nadaje się zarówno do systemów myjących, jak
i do zastosowań ręcznych.
• usuwa zabrudzenia bez konieczności
dodatkowych prac
• silna formuła aktywna
• intensywne działanie czyszczące — działa już po
1 minucie

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Softstar
■ Obszar wewnętrzny // Wydajny uniwersalny środek czyszczący do obszaru
wewnętrznego

NOWOŚĆ

Nr art. 31000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 31000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek Softstar nie zawiera NTA ani
rozpuszczalników i jest wyjątkowo delikatnym
uniwersalnym środkiem czyszczącym
przeznaczonym do wrażliwych powierzchni.
Może być stosowany do prawie wszystkich
materiałów we wnętrzach pojazdów.
Pozostawia aksamitne matowe wykończenie
i delikatny zapach.

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Czyści i konserwuje nawet duże powierzchnie,
takie jak winylowe i plastikowe okładziny
podłogowe.
• do wrażliwych powierzchni
• nie zawiera rozpuszczalników
• lekko zasadowy (pH <9,0)

Ekspresowy środek czyszczący
■ Obszar wewnętrzny // Przeznaczony do intensywnego czyszczenia obszarów
wewnętrznych pojazdów
Nr art. 18200010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18200025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18200200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ekspresowy środek czyszczący jest silnie
skoncentrowany, zawiera rozpuszczalniki
i przeznaczony jest do czyszczenia kabin
pojazdów. Usuwa nawet uporczywy brud
na tapicerce, podsufitkach i tworzywach
sztucznych.

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

• idealny do tapicerki i podsufitek
• intensywny zapach pomarańczy
• działa szybko i dokładnie

Universal-Cleaner
■ Obszar wewnętrzny i zewnętrzny // Do czyszczenia całego wnętrza pojazdu, jak
również do mycia zewnętrznego pojazdu.
Nr art. 12100010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12100025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12100200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uniwersalny środek do skutecznego
czyszczenia wnętrza i zewnętrznej
części pojazdu. Dzięki właściwościom
odtłuszczającym uzyskuje się lekki połysk.
Szczególnie polecany do czyszczenia
podsufitek tekstylnych, okładzin

wewnętrznych, dywaników i okładzin
tekstylnych.
• duży zakres zastosowań
• zawiera rozpuszczalniki
• efekt delikatnego połysku
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Polystar
■ Obszar zewnętrzny i wewnętrzny // Wielofunkcyjny środek czyszczący
do obszaru wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
Nr art. 17700010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17700200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polystar jest bezrozpuszczalnikowym
koncentratem środka czyszczącego
o dużej mocy czyszczącej i działaniu
rozpuszczającym tłuszcze. Usuwa
niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
samochodowych. Do stosowania na
lakierach, szkle, tworzywach sztucznych,
wykończeniach wnętrz i tekstyliach.

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Idealny do miejsc trudnych do czyszczenia,
takich jak elementy drzwiowe, klapy zbiornika
wlewu paliwa i tabliczki znamionowe.
• skuteczne zabezpieczenie przeciw olejom
i tłuszczom
• wysoka skuteczność czyszczenia
• uniwersalne zastosowanie

Polystar Plus
■ Obszar zewnętrzny i wewnętrzny // Wielofunkcyjny środek czyszczący
do obszaru wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
Nr art. 18300010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18300025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18300200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polystar Plus jest bezrozpuszczalnikowym
koncentratem środka czyszczącego
o dużej mocy czyszczącej i działaniu
rozpuszczającym tłuszcze. Usuwa
niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
samochodowych. Do stosowania na
lakierach, szkle, tworzywach sztucznych,
wykończeniach wnętrz i tekstyliach.

Idealny do miejsc trudnych do czyszczenia,
takich jak elementy drzwiowe, klapy zbiornika
wlewu paliwa i tabliczki znamionowe.
• skuteczne zabezpieczenie przeciw olejom
i tłuszczom
• silne właściwości czyszczące
• uniwersalne zastosowanie

Polystar Maximus
■ Obszar zewnętrzny i wewnętrzny // Wielofunkcyjny środek czyszczący
do obszaru wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
Nr art. 18500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18500200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polystar Maximus jest bezrozpuszczalnikowym
koncentratem środka czyszczącego o
intensywnej mocy czyszczącej i działaniu
rozpuszczającym tłuszcze. Usuwa
niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
samochodowych. Do stosowania na lakierach,
szkle, tworzywach sztucznych, wykończeniach
wnętrz i tekstyliach.

Idealny do miejsc trudnych do czyszczenia,
takich jak elementy drzwiowe, klapy zbiornika
wlewu paliwa i tabliczki znamionowe.
• skuteczne zabezpieczenie przeciw olejom
i tłuszczom
• intensywne działanie czyszczące
• uniwersalne zastosowanie

Polystar DAG
■ Obszar zewnętrzny i wewnętrzny // Wielofunkcyjny środek czyszczący do obszaru
wewnętrznego i zewnętrznego pojazdów
Nr art. 17800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17800200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polystar DAG jest bezrozpuszczalnikowym
koncentratem środka czyszczącego
o dużej mocy czyszczącej i działaniu
rozpuszczającym tłuszcze. Usuwa
niemal wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
samochodowych. Do stosowania na
lakierach, szkle, tworzywach sztucznych,
wykończeniach wnętrz i tekstyliach.
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Idealny do miejsc trudnych do czyszczenia,
takich jak elementy drzwiowe, klapy zbiornika
wlewu paliwa i tabliczki znamionowe.
• skuteczne zabezpieczenie przeciw olejom
i tłuszczom
• silne właściwości czyszczące
• uniwersalne zastosowanie

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Glas-Klar
■ Czyszczenie szkła
Nr art. 11000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 11000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wydajny środek czyszczący do szkła
przeznaczony do czyszczenia powierzchni
szklanych bez pozostawiania smug.
Usuwa nawet uporczywe zabrudzenia.
Zawiera rozpuszczalniki.

• wysoka skuteczność czyszczenia
• czyści bez pozostawiania smug
• przejrzystość bez zacieków

Glas-Klar Classic
■ Czyszczenie szkła
Nr art. 17400010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17400025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 17400200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek Glas-Klar Classic gwarantuje doskonałą
czystość bez smug i zacieków. Doskonałe
czyszczenie szkła z efektem szybkiego
schnięcia — nawet przy uporczywych

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

zabrudzeniach. zawiera rozpuszczalniki
• doskonałe działanie czyszczące
• czyści bez pozostawiania smug
• przejrzystość bez zacieków

Glas-Klar Maximus
■ Czyszczenie szkła
Nr art. 12300010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 12300025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wydajny środek czyszczący do szkła
przeznaczony do czyszczenia wszelkich
powierzchni szklanych bez pozostawiania
smug. Usuwa nawet uporczywe plamy
spowodowane przez twardą wodę (plamy
wapniowe) lub resztki środków czyszczących.

• czyści bez pozostawiania smug
• zaprojektowany specjalnie do usuwania
plam wapiennych
• przejrzystość bez zacieków

Polyfood
■O
 bszar mający kontakt z żywnością
Nr art. 18800010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 18800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polyfood został opracowany specjalnie dla
przemysłu spożywczego.
Typowe zabrudzenia, takie jak spalone oleje czy
tłuszcze zwierzęce lub roślinne, jak również
sadza i białko, można usunąć bez pozostałości.
Środek ten nadaje się szczególnie do

czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej.
Nie zawiera rozpuszczalników.
• nawet w przypadku przepalonych zabrudzeń
• idealny do powierzchni ze stali nierdzewnej
• przeznaczony specjalnie do obszarów
mających kontakt z żywnością

Sanitarny koncentrat czyszczący
■ Obszar sanitarny
Nr art. 36500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 36500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Skoncentrowany kwasowy środek
czyszczący, który niezawodnie usuwa mocz
i wapno, plamy rdzy oraz utlenione i tłuste
zabrudzenia.

• nie ingeruje w elementy chromowane
• idealny do walki z moczem i wapnem
• zaprojektowany specjalnie do zastosowań
w obszarze sanitarnym
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Środek do czyszczenia felg L
■ Czyszczenie felg
Nr art. 13900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13900200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia felg L nadaje
się do felg wykonanych z lekkich metali
i felg chromowanych. Charakteryzuje się
doskonałymi właściwościami rozpuszczania
brudu i został opracowany specjalnie do
szybkiego i skutecznego czyszczenia felg.

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

• nie ingeruje w elementy chromowane
• przeznaczony specjalnie do lekkich felg
metalowych
• działa szybko i skutecznie

Środek do czyszczenia felg S
■ Czyszczenie felg
Nr art. 10500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 10500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia felg S to koncentrat
do czyszczenia felg opracowany specjalnie do
ekstremalnie zabrudzonych felg stalowych.
Szybkie i skuteczne działanie.

• nie ingeruje w elementy chromowane
• specjalnie do felg stalowych
• działa szybko i skutecznie

Środek do czyszczenia felg SL
■ Czyszczenie felg
Nr art. 13500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13500200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia felg SL to koncentrat
opracowany specjalnie do ekstremalnie
zabrudzonych felg stalowych. Szybkie i
skuteczne działanie.

• rozpuszcza rdzę
• specjalnie do felg stalowych
• działa szybko i skutecznie

Środek do czyszczenia felg Maximus
■ Czyszczenie felg
Nr art. 10600010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 10600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia felg Maximus to
koncentrat opracowany specjalnie do
uporczywych zabrudzeń felg stalowych.
Bardzo szybkie i skuteczne działanie.
Produkt szczególnie kwasowy, który
całkowicie usuwa spalony pył hamulcowy
i powstałe w wyniku ścierania i osadzania
pozostałości sadzy i oleju.
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• nadaje się uporczywych zabrudzeń
• specjalnie do felg stalowych
• działa bardzo szybko i skutecznie

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Środek do czyszczenia felg EXTRAL
■ Czyszczenie felg
Nr art. 13000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 13000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysoce alkaliczny środek do czyszczenia
felg z aluminium i stali. Typowe codzienne
zabrudzenia, pył hamulcowy oraz
zabrudzenia olejowe i spowodowane
tłuszczem całkowicie się rozpuszczają
dzięki specjalnej formule.

• efekt połysku
• chroni przed korozją
• bezkwasowa formuła

Środek do czyszczenia felg DAG
■ Czyszczenie felg
Nr art. 11900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 11900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 11900200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia felg DAG jest
intensywnym środkiem czyszczącym do felg
z metali lekkich i felg chromowanych. Środek
ma doskonałe właściwości czyszczące i
sprawdza się przy typowych zabrudzeniach
felg. Bufor pH na poziomie 3,1–3,4
(zgodnie z DBL 6714 Daimler AG).

• wysoce rozcieńczalny
• intensywne czyszczenie
• bufor pH

Środek do czyszczenia F & RWM
■ Czyszczenie felg
Nr art. 14500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 14500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 14500200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia F & RWM jest
przeznaczony do specjalnych urządzeń do
mycia kół.
Przeznaczony do czyszczenia felg z lekkich
metali i felg stalowych. Preparat kwasowy,
który usuwa pył hamulcowy oraz tłuste
i oleiste zabrudzenia kół.

• doskonałe działanie czyszczące
• małopieniący
• przeznaczony specjalnie do urządzeń
myjących koła

Equinox pH7
■ Hybrydowy środek czyszczący // Przeznaczony do usuwania rdzy nalotowej i pyłu
hamulcowego

Dostępny również
w małym pojemniku
500 ml

Nr art. 13700010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Equinox pH7 to bezkwasowy hybrydowy
specjalny środek czyszczący z aktywnym
kolorystycznym wskaźnikiem składników
aktywnych do usuwania rdzy nalotowej i pyłu
hamulcowego. Wysoce skuteczna formuła
czyszcząca po natrysku zamienia barwę
na fioletową, przez co w aktywny sposób
wskazuje na proces oddziaływania. Dzięki
neutralnemu pH szkło, listwy drzwi, elementy

z tworzywa sztucznego i metalu nie ulegają
uszkodzeniu.
Bardzo dobra przyczepność powierzchniowa.
Nadaje się również do stosowania na
delikatnych felgach i układach hamulcowych.
• naturalna formuła pH
• wskaźnik kolorystyczny substancji czynnej
• do lakierów i felg
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PRODUKTY SPECJALNE
Środek do usuwania kleju
■ Czyszczenie
Nr art. 33100001 · 1 litrów · jednostka opakowaniowa 8 szt.
Nr art. 33100005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33100010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania kleju skutecznie i łatwo
usuwa resztki kleju, ścierające się gumy,
smary, oleje, kurz, smołę, asfalt, parafinę,
żywice syntetyczne i woski.
Produkt ma doskonałą zdolność
rozpuszczania i jest szybkoschnący.

• doskonała siła rozpuszczająca
• bez trudu usuwa resztki kleju
• wysychanie bez pozostałości

Środek do usuwania kleju Plus
■ Czyszczenie
Nr art. 35500005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania kleju Plus szybko
i dokładnie rozpuszcza resztki kleju, smary,
oleje, pył lakierniczy czy żywice syntetyczne
na powierzchniach lakierowanych, szklanych
oraz elementach z tworzyw sztucznych.
Produkt schnie powoli.

• również do uporczywych pozostałości kleju
• doskonała siła rozpuszczająca
• działa w sposób dokładny i skuteczny

Środek do usuwania kleju Maximus
■ Czyszczenie
Nr art. 38600005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania kleju Maximus jest
wysoce skutecznym rozpuszczalnikiem
o specjalnych właściwościach. Usuwa
niezawodnie pozostałości kleju, ścierające
się gumy, graffiti, smary, oleje, pył
lakierniczy, smołę, asfalt, parafinę, żywice
syntetyczne i woski oraz wiele rodzajów
tuszu. Produkt ma doskonałą zdolność
rozpuszczania i jest szybkoschnący.

• doskonała siła rozpuszczająca
• wysoce skuteczny
• wysychanie bez pozostałości

Multi-Ex Orange
■ Czyszczenie
Nr art. 31300001 · 1 litrów · jednostka opakowaniowa 8 szt.
Wysoce skuteczny środek czyszczący na
bazie naturalnych wyciągów z pomarańczy.
Rozpuszcza nawet uporczywe pozostałości,
takie jak asfalt, smoła, żywica, resztki kleju,
guma, olej, smar lub silikon. Działanie silnie
odtłuszczające. Przyjemny zapach pomarańczy.
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• bardzo szeroki zakres zastosowań
• ekstremalnie wysoka siła rozpuszczania
• wysoka zawartość ekstraktów z pomarańczy

PRODUKTY SPECJALNE
Flecken-Ex
■ Czyszczenie
Nr art. 31400001 · 1 litrów · jednostka opakowaniowa 8 szt.
Flecken-Ex niezawodnie usuwa z tapicerki
i tekstyliów plamy ze smaru, oleju, farby,
smoły, żywicy czy potu bez pozostawiania
ich krawędzi. Nadaje się również do tapicerki
welurowej.

• nie pozostawia krawędzi
• nadaje się również do tapicerki welurowej
• wysychanie bez pozostałości

Środek do usuwania smoły
■ Czyszczenie
Nr art. 31100010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 31100025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania smoły delikatnie
usuwa plamy smoły i asfaltu z powierzchni
lakierowanych. Nawet ochrona podłoża
i woski parafinowe są usuwane w sposób
niezawodny. Produkt schnie szybko.

• usuwa również ochronę podłoża i woski
parafinowe
• działanie nawilżające
• łagodne czyszczenie

Środek do usuwania żywicy drzewnej
■ Czyszczenie
Nr art. 33200001 · 1 litr· jednostka opakowaniowa 8 szt.
Środek do usuwania żywicy drzewnej szybko
i delikatnie usuwa żywicę z powierzchni
lakierowych i szklanych oraz z elementów
z tworzyw sztucznych.

• działa szybko i delikatnie
• łatwe nakładanie przy użyciu ściereczki
• zaprojektowany specjalnie do usuwania
pozostałości roślinnych

Środek do usuwania rdzy nalotowej 2000
■ Czyszczenie
Nr art. 31900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 31900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania rdzy nalotowej
2000 skutecznie i szybko usuwa rdzę
nalotową z powierzchni lakierowanych
i szklanych. Produkt kwasowy, przeznaczony
również do usuwania osadów utlenionych
stopów metali poprzez ścieranie linii jezdnej
(transport szynowy).

• łatwe nanoszenie przy użyciu gąbki
• nie ingeruje w tworzywa sztuczne
• idealny w przypadku rdzy powstającej
w transporcie szynowym
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PRODUKTY SPECJALNE
Specjalny środek do usuwania środków konserwujących
■ Usuwanie środków konserwujących
Nr art. 39800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Specjalny środek usuwający środki
konserwujące rozpuszcza woski i środki
konserwujące na bazie parafiny bez
pozostawiania śladów na powierzchniach
lakierowanych.
Wysoka zdolność pełzania gwarantuje
optymalną głębokość penetracji
i natychmiastowy efekt. Mieszanina
węglowodorów wolna od aromatów.

• wysoka zdolność pełzania
• wysychanie bez pozostałości
• natychmiastowe działanie

Kopolimerowy środek do usuwania wosku
■ Usuwanie środków konserwujących
Nr art. 30800010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Kopolimerowy środek do usuwania
wosku został specjalnie zaprojektowany
do usuwania środków konserwujących
z nowych pojazdów, które są pokryte powłoką
polimerową zabezpieczającą pojazd na czas
transportu i składowania.

• łatwe użycie
• szybkie działanie
• przeznaczony specjalnie do powłok
polimerowych

Uniwersalny wosk ochronny
■ Ochrona
Nr art. 10900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 sztuk
Uniwersalny wosk ochronny jest
przeznaczony do lakierów, silników i komór
silnika. Tworzy matowe wykończenie.
Uniwersalny wosk ochronny doskonale
nadaje się do ochrony powierzchni
pojazdów podczas transportu oraz jako
środek antykorozyjny do delikatnych części
metalowych.
Nie ingeruje w lakier, tworzywa sztuczne ani
części gumowe.

• elastyczna, długotrwała ochrona
• wysoka odporność na warunki
atmosferyczne
• idealny jako ochrona na czas transportu

Środek do usuwania silikonu
■ Pozostałe
Nr art. 70000001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 szt.
Nr art. 70000005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 70000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do usuwania silikonu rozpuszcza oleje
silikonowe zawarte w politurach i produktach
do pielęgnacji plastiku, tworząc w ten sposób
podstawę do lakierowania. Oleje mineralne
oraz tłuszcze mineralne, roślinne i zwierzęce
są niezawodnie usuwane. Produkt schnie
szybko.
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• nie ingeruje w lakier i tworzywa sztuczne
• idealny do usuwania resztek lakieru
• wysychanie bez pozostałości

PRODUKTY SPECJALNE

Rozcieńczalnik uniwersalny
■ Pozostałe
Nr art. 70100005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Rozcieńczalnik uniwersalny rozpuszcza pył
natryskowy, mgiełkę, wosk i smołę. Bardzo
dobrze nadaje się do czyszczenia pistoletów
lakierniczych i akcesoriów, jak również do
stosowania jako rozcieńczalnik do farb.

• wyraźne efekty czyszczenia i rozpuszczania
• idealnie nadaje się do usuwania mgiełek
z aerozoli
• czyści również urządzenia lakiernicze
i akcesoria

Środek do usuwania pianki
■ Pozostałe
Nr art. 60200001 · 1 litr · jednostka opakowaniowa 8 szt.
Środek do usuwania pianki to środek
tłumiący pianę, przeznaczony do urządzeń
natryskowych, odkurzaczy pracujących
na sucho i na mokro oraz do maszyn do
czyszczenia podłóg. Może być również
używany do usuwania dywanów piankowych
w myjniach samochodowych.

• nadaje się również do dywanów piankowych
• wysoce rozcieńczalny
• idealny do urządzeń natryskowych itp.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

45

SPRAYE
Aktywna piana multi
■ Do czyszczenia całego wnętrza pojazdu
Nr art. 55900500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Aktywna piana multi czyści bez użycia wody
i pozostawia świeże, czyste powierzchnie.
Usuwa oleje, smary, osady nikotyny i sadzę.
Ma wiele możliwości zastosowania, ponieważ
może być efektywnie stosowana na prawie
wszystkich powierzchniach: Szkło, tworzywo
sztuczne, chrom, aluminium, stal nierdzewna,
okładziny dywanowe, tapicerka itp. Idealny
również do wstępnego czyszczenia
powierzchni klejonych i usuwania owadów.

• intensywne działanie czyszczące
• cytrusowy zapach
• czyści bez dodatku wody

Spray Poly-Citro
■ Do usuwania uporczywych pozostałości
Nr art. 56000500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
• do usuwania uporczywych zanieczyszczeń
Poly-Citro-Spray usuwa niezawodnie nawet
• wyraźne efekty czyszczenia i rozpuszczania
uporczywe pozostałości np. oleju, smaru,
• zawiera naturalne terpeny pomarańczowe
żywicy, asfaltu, graffiti i różnych klejów, jak
również zanieczyszczenia powodowane przez
pisaki z końcówkami filcowymi, długopisy itp.
Przyjemny zapach.

Winylowy środek do pielęgnacji kokpitu
■ Do pielęgnacji elementów plastikowych na kokpicie oraz wszelkich elementów
z tworzywa sztucznego i gumy wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu
Nr art. 50700500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Silikonowy środek pielęgnacyjny
o uniwersalnym zastosowaniu do wszystkich
elementów z tworzywa sztucznego i gumy
wewnątrz oraz na zewnątrz pojazdu.
Chroni powierzchnię przed kruchością
i pozostawia jedwabisto-matowy połysk
z wyraźnym pogłębieniem koloru.

• odświeża kolor
• długotrwała konserwacja
• jedwabisto-matowy połysk

Pianka do opon
■D
 o szybkiej pielęgnacji opon samochodowych oraz części z tworzywa sztucznego i gumy
Nr art. 53400500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek do szybkiej pielęgnacji opon
z długotrwałą ochroną przed wpływami
środowiska, efektywne i szybkie
zastosowanie. Wybrane składniki
pielęgnacyjne nadają intensywny
i długotrwały połysk.
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• skuteczna i szybka pielęgnacja
• łatwe użycie
• odporny na wilgoć resztkową

SPRAYE
Wosk natryskowy
■ Do impregnacji lakieru na pojazdach wystawowych lub na nowych pojazdach
Nr art. 53200500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Bardzo łatwy i szybki w użyciu impregnat do
pojazdów wystawowych i nowych.
Zawarte w niej woski wysokotemperaturowe
gwarantują doskonałą konserwację. Produkt
pozostawia intensywny połysk w stylu „wet
look”.

• łatwe użycie
• doskonała konserwacja
• intensywny połysk

Środek do czyszczenia hamulców
■ Do szybkiego i dokładnego czyszczenia instalacji hamulcowych
Nr art. 55500500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Środek czyści i odtłuszcza hamulce oraz
części sprzęgieł skutecznie i bez wysiłku.
Dzięki specjalnej kombinacji aktywnych
składników, nawet uporczywe zabrudzenia,
takie jak smary, smoła, asfalt i żywice, są
usuwane w niezawodny sposób.

• zawartość składników czynnych 97%
• w ogóle nie zawiera acetonu
• szybko ulatnia się do powietrza

Rozpuszczalnik do rdzy Power
■ Skuteczny rozpuszczalnik do rdzy przeznaczony do gwintów i złączy śrubowych
Nr art. 55400500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Rozpuszczalnik do rdzy Power z efektem
hybrydowym ekstremalnie szybko
rozpuszcza starą lub trudno dostępną rdzę
na złączach takich jak gwinty czy połączenia
śrubowe. Bardzo dobre właściwości
pełzające zapewniają optymalny efekt.
Wysoka zawartość MoS2 i grafitu również
zapewnia efekt smarowania. Eliminuje pisk
i skrzypienie.

• ekstremalna zdolność pełzania
• właściwości smarujące dzięki zawartości
MoS2 i grafitu
• wypiera wilgoć

Spray serwisowy i konserwacyjny PTFE
■ Środki smarne dla całego sektora motoryzacyjnego, konstrukcji metalowych,
budowy maszyn i warsztatów naprawczych
Nr art. 55100500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Wysokowydajny środek smarny PTFE do
serwisowania, konserwacji i pielęgnacji
w całym sektorze motoryzacyjnym,
metalowym, budowy maszyn i w warsztatach
naprawczych. Spray wypiera wodę
i pozostawia nietłustą, trwałą warstwę
ochronną (nadaje się do o-ringów).

• rozrzedzony
• pełzający
• chroni przed korozją
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SPRAYE
Farba MB szary antracytowy
■ Do szybkiego lakierowania i naprawy lakieru na pojazdach
Nr art. 51000500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Oryginalny odcień MB 7350 dla marki
Mercedes-Benz charakteryzuje się prostą
aplikacją oraz kryciem powierzchni metalu
i wielu tworzyw sztucznych.

• bardzo wysoki poziom krycia
• szybkoschnący
• odporny na warunki atmosferyczne

Farba MB szary błękitny
■ Do szybkiego lakierowania i naprawy lakieru na pojazdach
Nr art. 51100500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Oryginalny odcień MB 7129 dla marki
Mercedes-Benz charakteryzuje się prostą
aplikacją oraz kryciem powierzchni metalu
i wielu tworzyw sztucznych.

• bardzo wysoki poziom krycia
• szybkoschnący
• odporny na warunki atmosferyczne

Farba MB szary czarny
■ Do szybkiego lakierowania i naprawy lakieru na pojazdach
Nr art. 51200500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Oryginalny odcień MB 7167 dla marki
Mercedes-Benz charakteryzuje się prostą
aplikacją oraz kryciem powierzchni metalu
i wielu tworzyw sztucznych.

• bardzo wysoki poziom krycia
• szybkoschnący
• odporny na warunki atmosferyczne

Farba MB srebrnoszara
■ Do szybkiego lakierowania i naprawy lakieru na pojazdach
Nr art. 52300500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Oryginalny odcień MB 7354 dla marki
Mercedes-Benz charakteryzuje się prostą
aplikacją oraz kryciem powierzchni metalu
i wielu tworzyw sztucznych.
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• bardzo wysoki poziom krycia
• szybkoschnący
• odporny na warunki atmosferyczne

SPRAYE
Czarny matowy
■ Do naprawy czarnych powierzchni matowych w całym sektorze motoryzacyjnym.
Nr art. 50300500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Lakier natryskowy o bardzo wysokiej
zdolności krycia do stosowania w przemyśle
motoryzacyjnym. Do prac wykończeniowych
przy pojazdach lub po prostu do stylizacji
samochodu.

• wysoki poziom krycia
• szybkoschnący
• odporny na warunki atmosferyczne

Srebro do felg
■ Do lakierowania felg z lekkich metali i felg stalowych
Nr art. 50100500 · 500 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Wysoce pigmentowana farba natryskowa do
felg z metali lekkich i stali. Dobry przepływ
lakieru na gładkich powierzchniach. Nadaje
felgom nowy połysk i długotrwałą ochronę
przed wpływami środowiska.

• wysoki poziom krycia
• odporność na ścieranie
• szybkoschnący

Pierścień natryskowy do felg
■D
 o czystego i szybkiego lakierowania felg z lekkich metali i felg stalowych.
Nr art. 20900001 · do pojazdów osobowych / średnica felgi do 45 cm ·
jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20900002 · do pojazdów ciężarowych / średnica felgi do 75 cm ·
jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nieodzowny przy lakierowaniu felg z lekkich
metali i felg stalowych. Prace lakiernicze
na felgach mogą być wykonywane szybko
i czysto, opony wraz z otaczającymi je
częściami karoserii są chronione przed
rozpryskami oraz mgłą rozpryskową.

• łatwe użycie
• szybkie i czyste lakierowanie

Spray zapachowy One Shot

NOWOŚĆ

■ Świeży zapach w kabinie pojazdu
Nr art. 56100600 · 600 ml · jednostka opakowaniowa 12 szt.
Mocny spray o świeżym zapachu
przeznaczony do kabin pojazdów. Już po
jednej aplikacji usuwa nieprzyjemne zapachy
w małych i dużych przestrzeniach.

• zapach „New Car”
• wyjątkowa wysoka intensywność zapachu
• długotrwały efekt
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POJAZDY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY
Alkaliczny intensywny środek do czyszczenia
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
■ Do czyszczenia pojazdów użytkowych
Nr art. 39100025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39100200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39101000 · 1000 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Bezfosforanowy środek czyszczący do
samochodów ciężarowych i autobusów,
cystern, plandek, kontenerów, ciągników,
pojazdów budowlanych. Typowe
zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, sadza
i brud z dróg są łatwo usuwane.

Nadaje się również do czyszczenia ręcznego
i myjni pojazdów użytkowych.
• aktywny w przypadku mycia na zimno
• nie zawiera rozpuszczalników
• rozpuszcza olej, smar, sadzę i brud z dróg

Kwasowy intensywny środek do czyszczenia
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
■ Do czyszczenia pojazdów użytkowych
Nr art. 39200025 · 25 litr · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39200200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39201000 · 1000 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Aktywny środek czyszczący do mycia na
zimno do stosowania w całym sektorze
pojazdów użytkowych, niezawodnie usuwa
zanieczyszczenia, takie jak osady z wapna,
cementu i osady mineralne. Nie wykazuje
efektów poszarzania lub blaknięcia na
powierzchniach lakierowanych.
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Nie ingeruje w chromowane części
i powierzchnie szklane.
• nie ingeruje w elementy chromowane
• nie zawiera rozpuszczalników
• rozpuszcza wapno, cement i osady mineralne

POJAZDY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY
Środek czyszczący do wstępnego natrysku
przeznaczony do POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
■ Do wstępnego mycia pojazdów ciężarowych w myjniach
samochodowych i ręcznego mycia elementów zewnętrznych
Nr art. 39600025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39600200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39601000 · 1000 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokowydajny koncentrat z intensywną
pianką do mycia samochodów ciężarowych.
Dzięki silnej formule aktywnej można usunąć
uporczywy brud w krótkim czasie i przy
użyciu tylko jednego środka.

• wysoka skuteczność czyszczenia
• usuwa zabrudzenia bez konieczności
dodatkowych prac
• silna formuła aktywna

Szampon do POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
■ Do automatycznego mycia pojazdów użytkowych
Nr art. 39400025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39400200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39401000 · 1000 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szampon do POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH
I AUTOBUSÓW posiada bardzo dobre
właściwości czyszczące i wyjątkowe
właściwości wiążące. Efekt natłuszczający,
który nie ogranicza skuteczności czyszczenia,
dodatkowo nadaje blasku. Gęsta i drobno
porowata piana, delikatna dla lakierów

i szczotek, nie posiada stabilizatorów i szybko
się rozkłada. Wspomaga efekt wysuszania
nadającego blask środka suszącego do
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW.
Niska lepkość gwarantuje bezproblemowe
zasysanie przez pompy dozujące.

• działanie nawilżające
• silne właściwości pieniące
• przenika przez zanieczyszczenia

Nadający blask środek suszący do
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
■ Do automatycznego mycia pojazdów użytkowych
Nr art. 39500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39500200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 39501000 · 1000 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Niepieniący, nadający blask środek suszący.
Opracowany specjalnie do mycia pojazdów
użytkowych bez suszenia dmuchawami.
Zastosowanie specjalnych środków wiążących
umożliwia schnięcie bez pozostawiania
plam. Powłoka z wody jest odprowadzana
w zamkniętej powłoce.

Nadający blask środek suszący do POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW ma działanie
natłuszczające i pozostawia intensywny połysk.
• wysychanie bez pozostawiania plam
• efekt połysku
• małopieniący
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PRODUKTY DO MYJNI
Mycie z pianą
■ Pianka i szampon
Nr art. 36100025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 36100200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Koncentrat z aktywnej piany do delikatnego
dla lakieru mycia pojazdów w myjniach
samochodowych. Gęsta piana z drobnymi
porami zapewnia wysoką skuteczność
czyszczenia i właściwości natłuszczające.

• aktywna piana o wysokiej wydajności
czyszczenia
• działanie nawilżające
• silne właściwości pieniące

Mycie z pianą Plus
■ Pianka i szampon
Nr art. 34200025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 34200200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Koncentrat z aktywnej piany do delikatnego
dla lakieru mycia pojazdów w myjniach
samochodowych. Gęsta, piana z drobnymi
porami zapewnia wysoką skuteczność
czyszczenia i właściwości natłuszczające.

• aktywna piana o wysokiej wydajności
czyszczenia
• działanie nawilżające
• silne właściwości pieniące

Mycie z pianą Maximus
■ Pianka i szampon
Nr art. 30100025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30100200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Koncentrat aktywnej piany o doskonałych
właściwościach czyszczących. Wysokie
właściwości ślizgowe zmniejszają obciążenie
lakieru i pędzli. Pozostałości po myciu
pianą Maximus nie powodują powstawania
plam. Idealny w połączeniu z szamponem
Maximus i nadającym połysk środkiem
suszącym Maximus.

• aktywna piana o intensywnym działaniu
czyszczącym
• intensywne właściwości ślizgowe
• doskonale przenika przez zabrudzenia

IDEALNY LATEM:
ŚRODEK DO USUWANIA OWADÓW POLYTOP

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSTĘPNEGO NATRYSKU POLYTOP

ŚRODEK DO USUWANIA OWADÓW POLYTOP PLUS

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSTĘPNEGO NATRYSKU POLYTOP PLUS

ŚRODEK DO USUWANIA OWADÓW POLYTOP MAXIMUS

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WSTĘPNEGO NATRYSKU POLYTOP MAXIMUS
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PRODUKTY DO MYJNI
Szampon
■ Pianka i szampon
Nr art. 35700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 35700200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szampon mało pieniący do mycia
pojazdów w myjniach samochodowych.
Oddziaływanie wiążące zapewnia wysoką
wydajność czyszczenia. Właściwości lekko
natłuszczające dają efekt połysku.

• działanie nawilżające
• słabe właściwości pieniące
• wysoka skuteczność czyszczenia

Szampon Plus
■ Pianka i szampon
Nr art. 30200010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30200025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30200200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szampon mało pieniący do mycia
pojazdów w myjniach samochodowych.
Oddziaływanie wiążące zapewnia wysoką
wydajność czyszczenia. Właściwości lekko
natłuszczające dają efekt wysokiego połysku.

• działanie nawilżające
• słabe właściwości pieniące
• silne właściwości czyszczące

Szampon Maximus
■ Pianka i szampon
Nr art. 34300025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 34300200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Koncepcja „dwa w jednym”! Szampon
Maximus łączy w sobie dwa typy produktów:
szampon i (aktywną) pianę. Efekt czyszczenia
jest doskonały również w miejscach trudno
dostępnych. Wysokie właściwości ślizgowe
dodatkowo zmniejszają obciążenie lakieru.
Pozostałości szamponu nie powodują
powstawania plam.

• Koncepcja „dwa w jednym”
• doskonale przenika przez zabrudzenia
• intensywne działanie czyszczące

Szampon nabłyszczający
■ Pianka i szampon
Nr art. 33000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33000200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nadający połysk, silnie pieniący szampon
do mycia samochodów w myjniach
automatycznych oraz do mycia ręcznego.
Specjalna formuła składników aktywnych
doskonale rozpuszcza brud, pozostawiając
połysk i efekt perlenia.

• silne właściwości pieniące
• specjalna formuła aktywna
• idealny połysk z efektem perlenia
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Nadający blask środek suszący
■ Suszenie i konserwacja
Nr art. 37300025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 37300200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysoce wydajny, nadający połysk środek
suszący, który dzięki ekstremalnie szybkiemu
wiązaniu wody osiąga doskonałe efekty
osuszania. Efekt superpołysku z minimalną
wilgotnością resztkową bez mikro perełek.
Doskonałe właściwości konserwujące.

• ekstremalnie szybkie wiązanie wody
• efekt superpołysku
• konserwacja z efektem perlenia

Nadający blask środek suszący Plus
■ Suszenie i konserwacja
Nr art. 37400025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 37400200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysoce wydajny, nadający połysk środek
suszący, który dzięki ekstremalnie szybkiemu
wiązaniu wody osiąga doskonałe efekty
osuszania. Efekt superpołysku z minimalną
wilgotnością resztkową bez mikro perełek.
Doskonałe właściwości konserwujące.

• ekstremalnie szybkie wiązanie wody
• efekt superpołysku
• konserwacja z efektem perlenia

Nadający blask środek suszący Maximus
■ Suszenie i konserwacja
Nr art. 38500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 38500200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysoce wydajny, nadający połysk środek
suszący, który dzięki ekstremalnie szybkiemu
wiązaniu wody gwarantuje doskonałe efekty
osuszania.
Efekt superpołysku z minimalną wilgotnością
resztkową bez mikro perełek. Doskonałe
właściwości konserwujące.

• ekstremalnie szybkie wiązanie wody
• efekt superpołysku
• konserwacja z efektem perlenia

Hybrydowy środek konserwujący Maximus
■ Suszenie i konserwacja
Nr art. 38700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Hybrydowy środek konserwujący Maximus
łączy w sobie trzy typy produktów: politurę
w formie piany, wosk w formie piany i wosk
na gorąco — nadaje się również do użytku
ręcznego.
Zawiera wysokowydajne składniki
suszące, które zapewniają bardzo szybkie
i wielkopowierzchniowe wiązanie wody.
Zapewnia doskonały głęboki połysk
i wysoką gładkość. Lakier jest doskonale
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zakonserwowany dzięki odpornej na
warunki atmosferyczne warstwie ochronnej.
Naniesione woski lub impregnaty są głęboko
konserwowane przed rozpoczęciem mycia.
• koncepcja „trzy w jednym”!
• efekt superpołysku
• konserwacja połączona z
doskonałym efektem perlenia

PRODUKTY DO MYJNI
Dodatek tlenowy
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 75200030 · 30 kg · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Dodatek tlenowy jest wysoce efektywnym
produktem do uzdatniania wody
zanieczyszczonej organicznie, w której
występuje możliwość rozkładu. Szybko
i skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy
spowodowane np. przez bakterie beztlenowe.

• wysoce skuteczny
• dozownik tlenu
• do pracy z wodą obciążoną organicznie

Środki neutralizujące
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 75300030 · 30 kg · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Silnie skoncentrowany ług do
stosowania w oczyszczalniach ścieków
w celu neutralizacji kwaśnych wód
procesowych lub obiegowych.

• brak dodatków
• silne działanie neutralizujące
• do regulacji wartości pH

T400 Środek rozdrabniający
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 75000030 · 30 kg · jednostka opakowaniowa 1 szt.
T400 jest sprawdzonym środkiem
rozdrabniającym, który doskonale nadaje
się do uzdatniania wody w urządzeniach
myjących. Po zastosowaniu ścieki są
ponownie wolne od zmętnienia. Nadaje się
również do stosowania w oczyszczalniach
ścieków.

• absorbuje zawiesiny ciał stałych
• idealny do myjni
• oczyszcza ścieki

#1 DIAMANT 7000 MEDIUM CUT #2 REFLEX ANTI-HOLOGRAMM #3 TRESOR
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Walizka kontrolna do separatorów
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 71400001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do comiesięcznej samodzielnej kontroli
separatorów oleju i ich odszlamiaczy oraz
półrocznych konserwacji. Minimalny czas
potrzebny na samodzielną kontrolę przy
zastosowaniu sekundowego pomiaru oleju.

Pasta do wykrywania wody

NOWOŚĆ

■ Uzdatnianie wody
Nr art. 71500070 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Pasta służy do wykrywania wody
w zbiornikach wypełnionych paliwem, olejem,
olejem opałowym lub innymi płynami, które
nie mieszają się z wodą. Wyraźna zmiana
koloru umożliwia szybkie i łatwe wykrywanie
wody na dnie zbiornika.

Wysokość warstwy wody można łatwo
zmierzyć za pomocą pasty przymocowanej
lub taśmy mierniczej do wodomierza na
wysokości lustra wody.

Paski do pomiaru pH

NOWOŚĆ

■ Uzdatnianie wody
Nr art. 71500071 · jednostka opakowaniowa 100 szt.
Wskaźniki służą do określania wartości
pH. Długi uchwyt z tworzywa sztucznego
chroni użytkownika przed kontaktem
z próbką i umożliwia bezpieczne testowanie
toksycznych, niebezpiecznych i agresywnych
cieczy.

Kilka pól wskaźnikowych zapewnia najwyższą
dokładność. Zakres pomiaru pH 0–14.

Paski do pomiaru twardości wody
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 71500072 · jednostka opakowaniowa 100 szt.
Próbniki do oznaczania twardości wody
(zawartości soli wapniowych i magnezowych).
Klasyfikacja: 0/5/10/15/20/25°d.

Hak na pokrywę studzienki włazowej
■ Uzdatnianie wody
Nr art. 71400007 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Masywny hak o całkowitej długości 50 cm do
wszystkich pokryw studzienek włazowych.
Rękojeść o szerokości 20 cm umożliwia
bezpieczną pracę dwiema rękami.
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NOWOŚĆ

SYSTEM ZARZĄDZANIA OBIEGIEM WODY
Miesięczna samodzielna kontrola układu separatora
Nr art. 00000020
Funkcjonowanie układu separatora
należy sprawdzać co miesiąc. Prawidłowe
funkcjonowanie układu separatora musi być
udokumentowane w dzienniku eksploatacji.

Samodzielne kontrole mogą być
przeprowadzane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika
(DIN EN 858-2, DIN 1999-100).

Półroczna konserwacja układu separatora

USŁUGI
OBIEG WODY
Do obsługi i konserwacji należy
stosować normy DIN EN 858-2,
DIN 1999-100 oraz instrukcji
producenta dotyczącej obsługi
i konserwacji.
Nasi specjaliści z przyjemnością
przeprowadzą dla Państwa tę
regularną kontrolę na miejscu.

Nr art. 00000021
Zgodnie z wymaganiami DIN EN 858-2
i DIN 1999-100 oraz instrukcją obsługi
producenta separator musi być serwisowany
co sześć miesięcy przez wykwalifikowany
personel. W ramach tej konserwacji
przeprowadzane są różnego rodzaju prace
konserwacyjne (np.: mata koalescencyjna,
pływak i system alarmowy) w układzie

separatora. Następnie sporządzany jest
szczegółowy raport konserwacji. Wszystkie
kwestie zostaną omówione z Państwem, a
raport z konserwacji zostanie przekazany
do Państwa dokumentacji. Nasi specjaliści z
przyjemnością przeprowadzą dla Państwa tę
regularną kontrolę na miejscu.

Inspekcja generalna układu separatora
Nr art. 00000022
Przed pierwszym uruchomieniem,
a następnie w regularnych odstępach czasu
(jednak nie dłuższych niż raz na 5 lat), system
separatora, po wcześniejszym całkowitym
opróżnieniu i oczyszczeniu, musi zostać
sprawdzony przez kompetentną osobę pod
kątem jego prawidłowego stanu i działania.

W tym przypadku sprawdzana jest szczelność
układu separatora i stan techniczny
podzespołów. W celu przeprowadzenia
kontroli należy sporządzić sprawozdanie
z kontroli, zawierające dane opisujące stan
faktyczny oraz wszelkie usterki.

Indywidualny kurs specjalistyczny
Nr art. 00000023
Szkolenie w zakresie samodzielnej
kontroli układów separacyjnych. W ramach
indywidualnego kursu specjalistycznego
przekazywane są treści techniczne
i prawne z zakresu techniki separacji wg
DIN EN 858-2, DIN 1999-100 oraz aktualnego
prawa wodnego i ochrony środowiska.

Następnie wykwalifikowana osoba
otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa
i może przeprowadzać w Państwa firmie
comiesięczną samodzielną kontrolę
układów separacyjnych.

Próbka ścieków z raportem z badania
Nr art. 00000009
Próbki wody są pobierane i następnie
analizowane przez zewnętrzne,
akredytowane laboratorium badawcze.

Końcowe sprawozdanie z badania zawiera
następujące parametry:
• wartość pH (laboratorium)
• wartość CSB
• indeks węglowodorowy
• przewodność
• składniki nieorganiczne
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Środki do czyszczenia podłóg warsztatowych
■ Czyszczenie
Nr art. 30700025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30700200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30700025 zestaw · 4 x 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Zaprojektowany specjalnie dla warsztatów.
Dzięki specjalnej kombinacji składników
aktywnych w najmniejszych porach
i pęknięciach rozpuszczają się nawet
silne zanieczyszczenia. Do stosowania
w warsztatach na masywnych płytkach
podłogowych, ściennych, podłogach

betonowych, kafelkach, podłogach PVC,
plandekach i urządzeniach. Nadaje się do
pracy ręcznej i maszynowej.
• wysoka skuteczność czyszczenia
• wnika głęboko w pory
• małopieniący

Środki do czyszczenia podłóg warsztatowych Plus
■ Czyszczenie
Nr art. 33800025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33800200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 33800025 zestaw · 4 x 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Zaprojektowany specjalnie dla warsztatów.
Dzięki specjalnej kombinacji składników
aktywnych w najmniejszych porach
i pęknięciach rozpuszczają się nawet masywne
zanieczyszczenia. Do stosowania w warsztatach
na masywnych płytkach podłogowych,
ściennych, podłogach betonowych, kafelkach,

podłogach PVC, plandekach i urządzeniach.
Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej.
• silne właściwości czyszczące
• wnika głęboko w pory
• małopieniący

Środek do czyszczenia podłóg warsztatowych Maximus
■ Czyszczenie
Nr art. 36900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 36900200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art.36900025 zestaw · 4 x 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Zaprojektowany specjalnie dla warsztatów.
Dzięki specjalnej kombinacji składników
aktywnych w najmniejszych porach
i pęknięciach rozpuszczają się nawet
ekstremalne zanieczyszczenia. Do stosowania
w warsztatach na masywnych płytkach
podłogowych, ściennych, podłogach
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betonowych, kafelkach, podłogach PVC,
plandekach i urządzeniach. Nadaje się do
pracy ręcznej i maszynowej.
• intensywne działanie czyszczące
• wnika głęboko w pory
• małopieniący

PRODUKTY WARSZTATOWE
Środek do czyszczenia płytek
■ Czyszczenie
Nr art. 30500010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30500025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Środek do czyszczenia płytek dla sektora
profesjonalnego, takiego jak warsztaty,
myjnie samochodowe, handel i przemysł.
Łatwo rozpuszcza wapno i inne osady.

• środek czyszczący o wysokiej wydajności
• wysoce rozcieńczalny
• ekstremalnie dokładne właściwości
czyszczące

Środek do czyszczenia płytek Maximus
■ Czyszczenie
Nr art. 35900010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 35900025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Profesjonalny, wysokowydajny środek
do czyszczenia płytek, przeznaczony do
usuwania najbardziej ekstremalnych
zabrudzeń w warsztatach, myjniach
samochodowych i przemyśle.
Wapno i złoża mineralne skutecznie się
rozpuszczają.

• środek czyszczący o wysokiej wydajności
• wysoce rozcieńczalny
• usuwa zabrudzenia bez konieczności
dodatkowych prac

Koncentrat letniego środka do czyszczenia szyb
■ Czyszczenie
Nr art. 34000010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 34000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Koncentrat czyszczący do spryskiwaczy szyby • możliwość mieszania w proporcjach do 1:50
• wysoki stopień usuwania owadów
przedniej usuwa z szyb pozostałości oleju
• z efektem zapobiegania powstawaniu smug
mineralnego, oleju silikonowego i owadów.
W rezultacie uzyskuje się swobodną
i pozbawioną smug widoczność. Produkt
nie ingeruje w powierzchnie gumowe,
plastikowe i lakierowane.

Koncentrat zapobiegający zamarzaniu szyby przedniej
■ Czyszczenie
Nr art. 30000025 · 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 30000060 · 60 litrów · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt. i kurkiem
Nr art.30000200 · 200 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
• ochrona przed zamarzaniem do -34°C
Środek zapobiegający zamarzaniu
i czyszczący do spryskiwaczy szyby przedniej. • odpowiedni do dysz wylotowych
• z efektem zapobiegania powstawaniu smug
Kompatybilny z dyszami wylotowymi
i łagodny dla poliwęglanu. Nie ingeruje
w lakier, gumę ani większość tworzyw
sztucznych.
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Rolka papieru, kolor niebieski, 500 listków
■ Czyściwa
Nr art. 70400050 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Papier premium do uniwersalnego
zastosowania w pielęgnacji pojazdów
i w przemyśle motoryzacyjnym. Papier
umożliwia czyszczenie okien bez smug
i kłaczków. Zapewnia szybkie i niezawodne
wchłanianie cieczy.

• Wymiary: 38 x 38 cm
• jakość premium, kolor niebieski,
3-warstwowy
• jakość: 3 x 20 g/m2

Rolka papieru, kolor niebieski, 1000 listków
■ Czyściwa
Nr art. 70400002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Papier premium do uniwersalnego
zastosowania w pielęgnacji pojazdów
i w przemyśle motoryzacyjnym. Papier
umożliwia czyszczenie okien bez smug
i kłaczków. Zapewnia szybkie i niezawodne
wchłanianie cieczy.

• Wymiary: 38 x 38 cm
• jakość premium, kolor niebieski,
3-warstwowy
• jakość: 3 x 20 g/m2

Uchwyt ścienny na rolkę papieru
■ Czyściwa
Nr art. 72300002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Praktyczny uchwyt ścienny do wszystkich
standardowych rolek papieru. Do codziennego
użytku we wszystkich obszarach warsztatu
i działalności handlowej.

Stojak podłogowy na rolkę papieru
■ Czyściwa
Nr art. 72500002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Funkcjonalny stojak podłogowy do wszystkich
standardowych rolek papieru. Do codziennego
użytku we wszystkich obszarach warsztatu
i działalności handlowej.
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PRODUKTY WARSZTATOWE
RING Al5 Colour Match
■ Lampki
Nr art. 71902010 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Akumulatorowy i bezprzewodowy pierścień
RING Al5 został zaprojektowany specjalnie
do odtwarzania światła słonecznego. W ten
sposób można wyraźnie zidentyfikować ślady,
zarysowania i inne uszkodzenia.
Szklana, hartowana soczewka optyczna
lampki CRI95 COB LED zapewnia
równomierny, szerokokątny szablon wiązki
o temperaturze barwowej 4500 K.
Solidna, trwała konstrukcja aluminiowa
z gumową osłoną, zaprojektowana do
codziennego użytku.
Z dwustopniowym przełącznikiem do
regulacji natężenia światła, zintegrowanym
hakiem do zawieszania i wielostopniową
podstawką magnetyczną.
• czas pracy 4,5 godz.
• 400 lumenów / 4500 K
• przeznaczona do kontroli hologramów

ania
skaźnik oddaw
5W CRI95 (w
0K
światłem 450
barw) LED ze

Lampa robocza Poly-Lux LED 1400
■ Lampki
Nr art. 71900030 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Lampa Poly-Lux LED 1400 do montażu
na osłonie lub w komorze silnika posiada
14-watową jednostkę LED 4000 K.
Duży kąt nachylenia wiązki 180° i natężenie
oświetlenia 1 400 luksów (0,5 m) umożliwiają
oświetlenie ponadprzeciętnie dużych
obszarów roboczych w wyjątkowo jasny
sposób.
Obsługa jest bardzo łatwa i wygodna
dzięki samocentrującemu się szybkiemu
mocowaniu z dużymi uchwytami. Zakres
rozkładania jest regulowany bezstopniowo
od 1100 mm do 1900 mm.
Dodatkowe mocowanie za pomocą śrub
kontrujących zapewnia pewny uchwyt.
Lampa robocza jest odporna na działanie
oleju i benzyny, szczególnie wytrzymała
i łatwa w serwisowaniu oraz posiada stopień
ochrony IP 64. Długość kabla: 10 metrów.
• zakres rozkładania: 1100–1900 mm
• 1600 lumenów / 1400 luksów
• kąt padania wiązki światła 180°
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Spoiwa olejowe
■ Pozostałe
Nr art. 37600040 · 50 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysoce aktywny absorber oleju i spoiwo,
składający się ze spiekanych ziaren
mineralnych. Spoiwo olejowe może być
stosowane we wszystkich obszarach
warsztatowych, w których przetwarzane
lub magazynowane są oleje, tłuszcze
i różne chemikalia.

• ziarnistość: 0,1–2,0 mm
• wysoka aktywność
• temperatura topnienia: 1200°C

Zmiękczacz wody 2000
■ Pozostałe
Nr art. 31700005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Zmiękczacz wody 2000 zapobiega
przypadkowemu tworzeniu się osadu
wapiennego w lub na przewodach
grzewczych w instalacjach ciepłej wody
użytkowej. Produkt jest kompatybilny
ze wszystkimi dostępnymi na rynku
wodnymi środkami czyszczącymi.

• chroni przed korozją
• kompatybilny ze środkami czyszczącymi
• niezawodne działanie

Wózek serwisowy POLYTOP
■ Pozostałe
Nr art. 73500001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wózek serwisowy o wytrzymałej konstrukcji
stalowej zaprojektowany specjalnie do
przygotowywania pojazdów.
Dobrze przemyślana koncepcja umożliwia
bardziej wydajną pracę, ponieważ materiały
i sprzęt są kompaktowo rozmieszczone
w łatwo dostępnym miejscu.
Wózek serwisowy POLYTOP może być
przesuwany, jest dostępny z obu stron
i zapewnia wystarczającą ilość miejsca na
materiały dla 1–2 stanowisk roboczych.
Bez dekoracji.
• z szufladą
• z uchwytem na maszyny
do polerowania
• z hakiem na kable i uchwytem
na ręczniki
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Bawełniany ręcznik do polerowania
■ Pozostałe
Nr art. 70500005 · 5 kg · jednostka opakowaniowa 1 karton
Sprawdzone przez detektor metali,
przycinane ręczniki do polerowania zgodne
z DIN 61650 z czystych, posortowanych
materiałów tekstylnych z recyklingu
w pudełku na dozownik. Zapewnia absolutny
brak ciał obcych, takich jak haki, oczka, guziki,
zamki błyskawiczne itp.

• przeznaczone dla profesjonalistów
• gwarantuje brak elementów metalowych
• potwierdzona własnoręcznie jakość

Zestaw ochronny do kabiny 5 w 1
■ Pozostałe
Nr art. 74700260 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Kompletna ochrona kabiny z pokrywą fotela,
gumową osłoną kierownicy, osłoną hamulca
ręcznego i dźwigni zmiany biegów. Zawiera
wycieraczkę Duo z powłoką polimerową
zapobiegającą przemoczeniu. Pasuje do
wszystkich kabin samochodów osobowych.

• praktyczny i kompletny zestaw
• do ochrony foteli, kierownicy, dźwigni
hamulca ręcznego i dźwigni zmiany biegów
• zawiera wycieraczkę Duo

Wycieraczka Duo
■ Pozostałe
Nr art. 74700250 · jednostka opakowaniowa 250 szt. w kartonie z dozownikiem
Wycieraczka posiada dwuwarstwową
strukturę. Górna strona wykonana jest
z przyjaznego dla środowiska, pochodzącego
z recyclingu papieru i absorbuje brud, olej
i wodę. Warstwa polimerowa zatrzymuje
wilgoć. Antypoślizgowy spód zapobiega
przesuwaniu się wycieraczki. Dostawa
w praktycznym pudełku z dozownikiem.

• 45 x 50 cm
• powłoka polimerowa zapobiegająca
przemoczeniu
• antypoślizgowy spód

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

63

AKCESORIA

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY //

AKCESORIA

Ściereczka z mikrofibry niebieska
Nr art. 71210005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Nr art. 71210025 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 25 szt.
Nr art. 71210100 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 100 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń

z prawie wszystkich powierzchni. Najlepsze
właściwości wycierania w stanie suchym
i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2

Ściereczka z mikrofibry żółta
Nr art. 71220005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Nr art. 71220025 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 25 szt.
Nr art. 71220100 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 100 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń

z prawie wszystkich powierzchni. Najlepsze
właściwości wycierania w stanie suchym
i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2

Ściereczka z mikrofibry zielona
Nr art. 71230005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Nr art. 71230025 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 25 szt.
Nr art. 71230100 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 100 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń

z prawie wszystkich powierzchni. Najlepsze
właściwości wycierania w stanie suchym
i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2

Ściereczka z mikrofibry różowa
Nr art. 71240005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Nr art. 71240025 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 25 szt.
Nr art. 71240100 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 100 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń

z prawie wszystkich powierzchni. Najlepsze
właściwości wycierania w stanie suchym
i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2

Ściereczka z mikrofibry czarna
Nr art. 71260005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Nr art. 71260025 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 25 szt.
Nr art. 71260100 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 100 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń

z prawie wszystkich powierzchni. Najlepsze
właściwości wycierania w stanie suchym
i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Ściereczka z mikrofibry 5 x 1
Nr art. 71250000 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Wszechstronna ściereczka z mikrofibry
o bardzo dobrych właściwościach
czyszczących i dużej chłonności. Możliwość
zastosowania na sucho, na wilgotno i na
mokro. Drobne mikrowłókna mechanicznie
usuwają cząsteczki zanieczyszczeń
z prawie wszystkich powierzchni.

Najlepsze właściwości wycierania w stanie
suchym i wilgotnym.
• nie pozostawia żadnych włókien
• 40 x 40 cm
• 300 g/m2

Ściereczka z mikrofibry Premium
Nr art. 71250001 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Dzięki ultradźwiękowemu cięciu (UltrasonicCutting) ta ściereczka z mikrowłókien nadaje
się idealnie do pielęgnacji lakieru, ponieważ
pozwala uniknąć drobnych zarysowań na
delikatnych lakierach. Zaprojektowana
i wyprodukowana specjalnie do zastosowań
w branży motoryzacyjnej.

Nie pozostawia żadnych włókien.
• z krawędzią przycinaną ultradźwiękowo
• 40 x 40 cm
• 340 g/m2

Ściereczka z mikrofibry Duo
Nr art. 71250002 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Super puszysta ściereczka z mikrofibry
o dwóch różnych wysokościach włókien,
wyjątkowo miękka w dotyku.
Idealna do prac wykończeniowych
na powierzchniach lakierowanych.
Wyjątkowo delikatna dla lakieru.
Nie pozostawia żadnych włókien.

• dwie różne wysokości włókien
• 40 x 40 cm
• 450 g/m2

Ściereczka z mikrofibry Super Soft 1200
Nr art. 71270001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Optymalna ściereczka do dokładnej i
delikatnej pielęgnacji lakieru. Ze względu na
wysokie włosie, jego gęstość i wyjątkową
miękkość, nadaje się ona idealnie do
osuszania, odpylania i usuwania pozostałości
impregnatu i wosku.
Cała ściereczka posiada bardzo miękkie
obrzeże, które nie pozostawia żadnych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

zarysowań ani smug. Dzięki wysokiej
gramaturze umożliwia wysoką absorpcję
wody i brudu.
• 40 x 40 cm
• idealna do delikatnej pielęgnacji lakieru
• 1200 g/m2

Środek piorący do ściereczek z mikrofibry i gąbek do polerowania
Nr art. 71300005 · 5 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wydajny płynny koncentrat detergentowy do
regularnego prania ściereczek z mikrofibry i gąbek
polerskich. Nie pozostawia żadnych pozostałości
na powierzchni włókien. Nie zawiera wybielaczy
ani zmiękczaczy i niezawodnie usuwa z włókien
tekstylnych olej, smar, chemikalia, silikony oraz
wosk i resztki pasty.
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Wysoka wydajność nawet przy niskich
temperaturach prania od 30° do 40°C dla
maksymalnej trwałości tkanin i gąbek.
• nadaje się do prania ręcznego i maszynowego
• wysoka moc czyszcząca nawet w niskich
temperaturach
• nie zawiera dodatków wybielających ani
zmiękczających

o ściereczek
Specjalnie d
i gąbek
z mikrofibry

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY //

AKCESORIA

Ściereczka z mikrofibry do szkła
Nr art. 71250003 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni
ta ściereczka z mikrofibry nadaje się
szczególnie do czyszczenia powierzchni
szklanych i lustrzanych.
Najlepsze właściwości wycierające. Szybko
wysycha. Nie pozostawia żadnych włókien.

• specjalna struktura powierzchni
• 40 x 60 cm
• 280 g/m2

Ściereczka z mikrofibry do lakieru
Nr art. 71250004 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni
ta ściereczka z mikrofibry nadaje się
szczególnie delikatnych powierzchni
lakierowanych.
Najlepsze właściwości wycierające.
Szybko wysycha. Nie pozostawia
żadnych włókien.

• specjalna struktura powierzchni
• 50 x 70 cm
• 280 g/m2

Ściereczka z mikrofibry Duo

NOWOŚĆ

Nr art. 71250005 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry
z krótkim włosiem do czyszczenia
powierzchni szklanych bez pozostawiania
smug oraz z wysokim włosiem do
pochłaniania brudu i pyłu. Dzięki temu jest
ona szczególnie wszechstronna w użyciu.

• dwie różne wysokości włókien
• 40 x 40 cm
• 340 g/m2

.

Osuszająca ściereczka z mikrofibry XXL
Nr art. 71250006 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Mikrowłókna w tej ściereczce są szczególnie
chłonne i dzięki temu szybko i bez
wysiłku chłoną płyny. Miękka wafelkowa
struktura zapobiega obciążeniom lakieru
i podtrzymuje połysk. Praktyczny rozmiar do
niepozostawiającego plam osuszania.

NOWOŚĆ

• niezwykle chłonna
• 55 x 80 cm
• 400 g/m2
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Ręcznik samochodowy
Nr art. 71100001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ręcznik samochodowy z wysoce chłonnej
tkaniny syntetycznej do szybkiego i łatwego
osuszania lakieru i powierzchni szklanych.
Bardzo dobrze nadaje się również do
czyszczenia wnętrz.

• 42 x 51 cm
• chłonny

Poly-Towel 3 x 50%
Nr art. 71200007 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
• antystatyczna
Delikatne i szybkie osuszanie wrażliwych
powierzchni. Nie pozostawia smug i kłaczków. • 66 x 43 cm
• można prać w pralce w temp. do 30°C
3 x szybsza chłonność Absorbuje o 50%
więcej wody niż tradycyjna ircha.

Osuszacz płaski Wipe-n-shine 35 cm
Nr art. 66600016 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Osuszacz płaski do szybkiego i łatwego
osuszania dużych powierzchni, części
pojazdów i szyb po myciu na zewnętrznej
stronie. Szczególnie nadaje się do autobusów
i pojazdów użytkowych. Pasuje do wszystkich
wkręcanych kijów z katalogu produktów
POLYTOP.

• szerokość: 350 mm
• guma chroniąca lakier

Osuszacz płaski Wipe-n-shine 45 cm
Nr art. 66600015 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Osuszacz płaski do szybkiego i łatwego
osuszania dużych powierzchni, części
pojazdów i szyb po myciu na zewnętrznej
stronie. Szczególnie nadaje się do autobusów
i pojazdów użytkowych. Pasuje do wszystkich
wkręcanych kijów z katalogu produktów
POLYTOP.
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• szerokość: 450 mm
• guma chroniąca lakier
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Gąbka samochodowa
Nr art. 70300002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Chroniąca lakier gąbka samochodowa
o dobrych właściwościach chłonących do
delikatnego ręcznego mycia samochodów.

• długa żywotność
• wysoka chłonność

Gąbka do usuwania owadów
Nr art. 70200001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Gąbka do usuwania owadów POLYTOP
z łatwością i w niezawodny sposób usuwa
owady z szyb i przedniej części pojazdu.

• solidna struktura
• nie pozostawia żadnych włókien

Specjalny bloczek czyszczący
Nr art. 70200110 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Specjalny bloczek czyszczący szybko
i łatwo usuwa brud i plamy z szerokiej
gamy materiałów.

• nie zawiera silikonu
• wysoka skuteczność czyszczenia
• wyjątkowo łatwe użycie

Gąbka do pielęgnacji
Nr art. 70200102 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 5 szt.
Gąbka do aplikacji, specjalnie opracowana do
optymalnego i równomiernego nanoszenia
produktów pielęgnacyjnych.

• nadaje się do użytku wewnątrz i na
zewnątrz pojazdu

Mop do pyłu
Nr art. 71800203 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ultra-miękki mop do pyłu z aksamitnymi
mikrowłóknami Chenille do łatwego
i skutecznego usuwania pozostałości pyłów
z pojazdów wystawienniczych i targowych.

NOWOŚĆ

• uchwyt teleskopowy
• zdejmowana nasadka
mopa
• wyjątkowo miękkie
włókna Chenille
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Zmiotka z krótkim uchwytem
Nr art. 66600006 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka samochodowa z krótkim uchwytem
i miękkim, chroniącym lakier włosiem.
Szczególnie nadaje się do szybkich prac
przygotowawczych w urządzeniach myjących
i myjniach samochodowych.

• Wymiary: 280 x 100 mm

Szczotka samochodowa z długim uchwytem
Nr art. 66600014 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka samochodowa z długim uchwytem
i miękkim, chroniącym lakier włosiem.
Szczególnie nadaje się do szybkich prac
przygotowawczych w urządzeniach myjących
i myjniach samochodowych.

• Wymiary: 430 x 70 mm

Szczotka samochodowa z materiałem delikatnym dla lakieru
Nr art. 66600005 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka samochodowa z wyjątkowo
miękką i chroniącą lakier szczeciną oraz
ergonomicznie ukształtowaną rękojeścią.
Gwarantuje bardzo delikatne mycie szczotką
wszystkich rodzajów pojazdów i dużych
powierzchni.

• Wymiary: 320 x 110 mm

Szczotka High-Low
Nr art. 66600021 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Specjalna pochylona szczotka myjąca do
łatwego czyszczenia trudno dostępnych
i pochylonych obszarów pojazdów.
Pasuje do wszystkich wkręcanych kijów
z katalogu produktów POLYTOP.

• szerokość: 250 mm
• z przepływem wody

Miękka szczotka do felg z przepływem wody
Nr art. 66600026 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Duża, okrągła szczotka do skutecznego
czyszczenia podwójnych i pojedynczych felg
w większych pojazdach. Pasuje do wszystkich
wkręcanych kijów z katalogu produktów
POLYTOP.
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• Wymiary: 230 x 110 mm
• z przepływem wody

SZCZOTKI // PĘDZLE // POZOSTAŁE //
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Szczotka samochodowa z przepływem wody
Nr art. 66600004 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Skuteczna wielofunkcyjna szczotka
samochodowa z ciasno dopasowanymi,
dzielonymi wiązkami włókien do delikatnego
mycia pojazdów.
Pasuje do wszystkich wkręcanych kijów
z katalogu produktów POLYTOP.

• szerokość: 250 mm
• z przepływem wody
• z gumową krawędzią

Duża szczotka do mycia pojazdów ciężarowych
Nr art. 66600003 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Długa, uniwersalna szczotka do mycia
samochodów z ciasno dopasowanymi,
dzielonymi wiązkami włókien. Bardzo
skuteczna na dużych powierzchniach.
Do delikatnego mycia pojazdów użytkowych
i ciężarowych. Pasuje do wszystkich
wkręcanych kijów z katalogu produktów
POLYTOP.

• szerokość: 370 mm
• z przepływem wody
• z gumową krawędzią

Miotła warsztatowa
Nr art. 74700004 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Duża miotła warsztatowa do zamiatania
odpadów suchych, mokrych i oleistych.
Pasuje do kija aluminiowego,
nr art. 66600002.

• ziarnistość: 150 x 440 mm

Podłogowa ściągaczka do wody
Nr art. 74700005 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
• ziarnistość: 60 x 600 mm
Duża ściągaczka do skutecznego usuwania
wody i oleju. Optymalne osuszanie płytek
i podłóg.
Pasuje do kija aluminiowego, nr art. 66600002
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Pad Medium 245 mm
Nr art. 66600030 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

NOWOŚĆ

• idealnie nadaje się do płytek
Szczotka poliestrowa w wersji
Medium. Do usuwania uporczywych
zabrudzeń z płytek i powierzchni
ceramicznych. Zakres zastosowania od pH 2,0
do pH 10,5 w roztworze roboczym.
• szerokość: 245 mm

Pad Hart 245 mm
Nr art. 66600029 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka poliestrowa w wersji Hart.
Do usuwania uporczywych zabrudzeń
z nierównych powierzchni. Zakres
zastosowania od pH 2,0 do pH 10,5
w roztworze roboczym.

• szerokość: 245 mm
• idealna do nierównych powierzchni

Uchwyt na pady 245 mm
Nr art. 66600028 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uchwyt na pady czyszczące. Mocowanie
padów za pomocą chowanych haków ze
stali nierdzewnej. Nadaje się do usuwania
uporczywych zabrudzeń oraz do czyszczenia
ścian i podłóg. Pasuje do wszystkich kijów
POLYTOP z gwintem.

• szerokość: 235 mm
• z hakiem ze stali szlachetnej

Kij aluminiowy z gwintem
Nr art. 66600002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ergonomiczny uchwyt wykonany z aluminium
oraz wytrzymałego, odpornego na uderzenia
i łatwego do chwytania tworzywa sztucznego.
Pasuje do wszystkich elementów systemu
szczotek POLYTOP (wersja z gwintem).

• długość: 1500 mm

Aluminiowy kij teleskopowy z przepływem wody
Nr art. 66600001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uchwyt teleskopowy z szybkozłączką,
wykonany z aluminium oraz wytrzymałego,
odpornego na uderzenia i ułatwiającego
chwyt tworzywa sztucznego. Zawiera
przepływ wody zapewniający optymalne
dostarczanie wody do szczotek.
Pasuje do wszystkich elementów systemu
szczotek POLYTOP (wersja z gwintem).
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• długość: 1500–2750 mm
• z przepływem wody

NOWOŚĆ

SZCZOTKI // PĘDZLE // POZOSTAŁE //

AKCESORIA

Szczotka do sierści
Nr art. 73300005 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do dokładnego i szybkiego usuwania sierści
psa, piasku i innych zanieczyszczeń.
Praktyczny obrotowy uchwyt ułatwia
czyszczenie nawet trudno dostępnych miejsc.
Stabilna konstrukcja.
Made in Germany — niemiecki patent.

• możliwość mycia
• solidne, pełne włosie gumowe w kształcie
litery V
• gumowa osłona krawędzi na całym
obwodzie

Szczotka do wnętrz
Nr art. 66600009 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Szczotka do wnętrz z pianki polipropylenowej
ze włosiem poliestrowym. Specjalnie do
czyszczenia tapicerek i tapicerowanych
wykończeń we wnętrzu pojazdu.

• Wymiary: 290 x 35 mm

Uniwersalna szczotka do czyszczenia
Nr art. 73300004 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uniwersalna szczotka czyszcząca do
ręcznego czyszczenia siedzisk i wykończeń
pokrytych tkaniną. Do czyszczenia na sucho
i na mokro.

• z mocnym drewnianym uchwytem
• Oryginalne włókna Mexico-Fibre
(włókno naturalne)

Szczotka miedziana duża
Nr art. 73300001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Specjalna szczotka mosiężna do
szczotkowania i czyszczenia powierzchni
siedzisk oraz tkanin w przypadku zabrudzeń
czy kłaczków.

• idealna do usuwania sierści zwierzęcej
i większych zabrudzeń

Zmiotka do śniegu ze skrobakiem do lodu
Nr art. 66600024 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Duża zmiotka do usuwania śniegu ze
zintegrowanym skrobakiem do lodu.
Wytrzymały materiał z delikatnym dla
lakieru włosiem.

• Wymiary: 500 x 25 mm

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Zestaw pędzli do kabin
Nr art. 66700005 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dwuczęściowy zestaw pędzli ze szczeciną
wykonany z bardzo cienkich, delikatnie
zakończonych włókien syntetycznych
(odpornych na rozpuszczalniki) i rękojeści
z drewna bukowego.
Idealny do czyszczenia fug i szczelin
we wnętrzach pojazdów.

NOWOŚĆ

• pędzel płaski o szer. 50 mm
• pędzel okrągły Ø 25 mm
• supermiękkie włosie

Pędzel płaski bez zawartości metalu
Nr art. 66700003 · szer. 30 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 66700004 · szer. 50 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wszechstronne zastosowanie w pielęgnacji
całego pojazdu, szczególnie do czyszczenia
trudno dostępnych miejsc. Prosta rama
z tworzywa sztucznego, uchwyt drewniany.

• nie zawiera metalu, nie pozostawia
zarysowań!
• czyste włosie chińskie

Pędzel do felg i silników
Nr art. 66700002 · szer. 50 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 66700000 · szer. 75 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uniwersalne zastosowanie w całym
sektorze motoryzacyjnym, szczególnie
w trudno dostępnych miejscach. Wygięta
rama z tworzywa sztucznego, uchwyt
z tworzywa sztucznego.

• nie zawiera metalu, nie pozostawia
zarysowań!
• czyste jasne włosie chińskie

Pędzel do felg
Nr art. 73300002 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Odporny na działanie kwasów i wytrzymały
pędzel do felg. Uporczywe zabrudzenia
można szybko i łatwo usunąć, najlepiej
w połączeniu ze środkiem do czyszczenia
obręczy POLYTOP.

• nie zawiera metalu, nie pozostawia
zarysowań!

Szczotka do felg
Nr art. 66600007 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Odporna na działanie kwasów i nierdzewna
szczotka do felg do dokładnego i łatwego
czyszczenia felg w połączeniu ze środkiem
do czyszczenia POLYTOP.

74

MADE IN GERMANY ///

NOWOŚĆ

• Ø 65 mm
• odporna na działanie kwasów
i nierdzewiejąca

SZCZOTKI // PĘDZLE // POZOSTAŁE //

AKCESORIA

Metalowy skrobak do szkła z uchwytem
Nr art. 21500250 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny metalowy skrobak do szkła
w łatwy i delikatny sposób usuwa naklejki
z powierzchni szklanych i lakierowanych.
Duży, zaokrąglony uchwyt umożliwia
przyjemną pracę bez śladów nacisku.

• z nasadką ochronną

Skrobak do szkła Cleany
Nr art. 21500100 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny plastikowy skrobak do szkła
w łatwy i delikatny sposób usuwa naklejki
z powierzchni szklanych i lakierowanych.

• ze zdejmowanym ostrzem

Ostrza zamienne do skrobaka do szkła — wersja metalowa i Cleany
Nr art. 21500101 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 10 szt.
Ostrze zamienne do skrobaka do szkła Cleany
(nr art. 21500100) i metalowego skrobaka do
szkła z uchwytem (nr art. 21500250).

Ostrza z tworzywa sztucznego
Nr art. 21500102 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 10 szt.

NOWOŚĆ

Ostrza z tworzywa do delikatnego
usuwania folii i resztek kleju z powierzchni
lakierowanych i tworzyw sztucznych.
Pasuje do skrobaka do szkła Cleany
(nr art. 21500100) i metalowego skrobaka
do szkła z uchwytem (nr art. 21500250).

3-częściowy zestaw gumek do folii
Nr art. 20300740 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Gumka do bezwysiłkowego usuwania
pozostałości folii i kleju oraz porównywalnych
pozostałości, takich jak paski dekoracyjne,
naklejki, ślady taśm klejących na
powierzchniach lakierowanych. Mocowana
w uchwycie wiertarki lub wkrętaka
akumulatorowego.

• Ø 88 mm
• wysokość: 15 mm
• wraz z adapterem posiadającym 6 mm
trzonek
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Miarka
Nr art. 71400004 · dla 0,5 l · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 71400005 · dla 1 l · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 71740006 · dla 2 l · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczna miarka do odliczania, mieszania
i dozowania produktów płynnych, takich jak
środki czyszczące i pielęgnacyjne.

Lejek / zestaw lejków

NOWOŚĆ

Nr art. 71400012 · Lejek 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 71400011 · Lejek 160 mm m. Elastyczny wylot i sitko · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 71400010 · 4-częściowy zestaw lejków · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Wytrzymałe, odporne na paliwo zbiorniki,
odpowiednie dla całego sektora motoryzacyjnego.
Idealny do napełniania urządzeń myjących lub
uzupełniania płynnych środków czyszczących.

Lejek 150 mm:
Uchwyt zakładkowy, bez sitka.
Lejek 160 mm:	Elastyczny wylot, zamknięty
uchwyt i sitko.
Zestaw lejków: 	50/70/90/115 mm, bez sitka.

Klucz do kanistrów 5/10/25 litrów
Nr art. 20700013 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Dwupierścieniowy klucz, niezbędny do
bezproblemowego i bezwysiłkowego
otwierania oryginalnych zamknięć kanistrów
POLYTOP o pojemności 5/10/25 litrów.

Zawór napełniający / reduktor zaworu napełniającego
Nr art. 20700010 · Zawór napełniający 5 litrów i 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20700025 · Zawór napełniający 25 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20700011 · Reduktor zaworu napełniającego · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Specjalny zawór wylotowy do czystego
napełniania środkami czyszczącymi
i cieczami kanistrów POLYTOP
o pojemności 5, 10 i 25 litrów.

Reduktor przeznaczony do zaworów
napełniających POLYTOP 10 i 25 litrów.
Czyste i szybkie uzupełnianie butelek
natryskowych / z politurą z kanistra.

Wiaderko do mycia pojazdów POLYTOP
Nr art. 20700006 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokiej jakości wiadro do mycia pojazdów
wykonane z tworzywa sztucznego
z opatentowaną rękojeścią z tworzywa
sztucznego. Niezbędna pomoc nr 1
w profesjonalnej pielęgnacji pojazdów.
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Dozownik ProMax z przyciskiem 4 l/min.
Nr art. 74700009 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Intuicyjny system dozowania z opatentowaną
technologią hydrodynamiczną. Napełnić
pojemnik dokładnie przygotowanym,
rozcieńczonym roztworem roboczym
z koncentratu chemicznego. Dostarczany
z 14 dyszami dozującymi. Z zaworem
zwrotnym zapobiegającym skażeniu
chemicznemu wody z kranu.

• przepływ 4 l/min
• rozcieńczanie od 3:1 do 500:1
• do sprayów, butelek itp.

Nr art. 747000010 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

NOWOŚĆ

Maks. 1,5 m wysokości zasysania.
• przepływ 14 l/min
• rozcieńczanie od 5:1 do 1000:1
• do maszyn do szorowania, wiader,
zbiorników itp.

Wąż wlotowy wody do dozownika ProMax
Nr art. 74700011 · 2 metry · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 74700012 · 5 metrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Dopasowany wąż wlotowy wody dla
szybkiego i łatwego połączenia pomiędzy
przyłączem wody a dozownikiem ProMax.

NOWOŚĆ

Maks. 1,5 m wysokości zasysania.

Dozownik ProMax z przyciskiem 14 l/min.
Intuicyjny system dozowania z opatentowaną
technologią hydrodynamiczną. Napełnić
pojemnik dokładnie przygotowanym,
rozcieńczonym roztworem roboczym
z koncentratu chemicznego. Dostarczany
z 14 dyszami dozującymi. Z zaworem
zwrotnym zapobiegającym skażeniu
chemicznemu wody z kranu.

AKCESORIA

NOWOŚĆ

• Przyłącze F3/4 x F3/4 cala
• wraz z uszczelnieniem

Pompa bębnowa z wężem napełniającym
Nr art. 20700210 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Pompa bębnowa z tworzywa sztucznego do
ręcznego pompowania cieczy ze wszystkich
popularnych bębnów.

• długość węża napełniającego ok. 130 cm
• z przyłączem śrubowym i adapterem
• długość rury zasysającej ok. 80 cm

Konewka uniwersalna
Nr art. 74700008 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Uniwersalna konewka, odpowiednia dla
całego sektora motoryzacyjnego. Idealna
do napełniania urządzeń myjących lub
spryskiwaczy szyb przednich.

NOWOŚĆ

• pojemność: 6 litrów
• duży uchwyt
• wygięta końcówka nalewająca
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Głowica natryskowa ECO / głowica natryskowa Premium
Nr art. 21400301 · ECO niebieski
Nr art. 21400302 · ECO czerwony
Nr art. 21400201 · Premium niebieski
Nr art. 21400202 · Premium czerwony

· jednostka opakowaniowa 25 szt.
· jednostka opakowaniowa 25 szt.
· jednostka opakowaniowa 25 szt.
· jednostka opakowaniowa 25 szt.

Do rozpylania wszelkich cieczy, środków
czyszczących i pielęgnacyjnych.

Butelka z głowicą natryskową (butelka do rozpylania) 1 litr
Nr art. 20600001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polietylenowa butelka do rozpylania płynnych
środków czyszczących i pielęgnacyjnych
POLYTOP.

2-drożna głowica natryskowa / butelka z głowicą
natryskową (2-drożna) 1 litr
Nr art. 21400120 · Głowica natryskowa · jednostka opakowaniowa 25 szt.
Nr art. 20600002 · Butelka z głowicą natryskową · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysiłek i czas zredukowane o połowę: Jeden
skok pompy to każdorazowo dwie aplikacje,
ponieważ podczas puszczenia uchwytu
dźwigni również wykonywany jest natrysk.

Stożkowa butelka natryskowa ze
wskaźnikiem poziomu napełnienia i dolnym
pierścieniem zapewnia wysoką stabilność.

Butelka na impregnat 0,5 litra
Nr art. 22900003 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Elastyczna butelka dozująca do codziennego
użytku podczas polerowania. Łatwa obsługa
dla optymalnego dozowania past polerskich.

• poręczna
• lekkie wykonanie

Uchwyt systemowy Trio
Nr art. 73500030 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Praktyczny uchwyt na trzy butelki z szyjką.
Możliwy montaż w pozycji stojącej lub
wiszącej. Bez dekoracji.
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• wytrzymała konstrukcja
• wstępnie wywiercone otwory do mocowania
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Dysza ciśnieniowa niebieska / Alkaline 1,5 litra
Nr art. 22000040 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Profesjonalny natryskowy spryskiwacz
ciśnieniowy z regulowaną dyszą
i z automatycznym zaworem
nadciśnieniowym (maks. ciśnienie 3 bar).
Stabilna podstawa i poręczny uchwyt.

Nr art. 22000050 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

Nr art. 22000060 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

Nr art. 22000070 · jednostka opakowaniowa 1 szt.

NOWOŚĆ

• wąż 1,4 m
• funkcja obniżania ciśnienia
• odporność na ługi

Dysza naciskana czerwona / Acid 10 litrów
Nr art. 22000080 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Profesjonalna dysza ciśnieniowa
z automatycznym zaworem
nadciśnieniowym (maks. ciśnienie 3 bar).
Regulowany pasek na ramię (1,2 m)
i prosta lanca (45 cm).

NOWOŚĆ

• skala ułatwiająca kontrolę poziomu
napełnienia
• funkcja obniżania ciśnienia
• odporność na rozpuszczalniki

Dysza naciskana niebieska / Alkaline 10 litrów
Profesjonalna dysza ciśnieniowa
z automatycznym zaworem
nadciśnieniowym (maks. ciśnienie 3 bar).
Regulowany pasek na ramię (1,2 m)
i prosta lanca (45 cm).

NOWOŚĆ

• skala ułatwiająca kontrolę poziomu
napełnienia
• funkcja obniżania ciśnienia
• odporność na kwasy

Dysza naciskana czarna / Solvent 1,5 litra
Profesjonalny natryskowy spryskiwacz
ciśnieniowy z regulowaną dyszą
i z automatycznym zaworem
nadciśnieniowym (maks. ciśnienie 3 bar).
Stabilna podstawa i poręczny uchwyt.

NOWOŚĆ

• skala ułatwiająca kontrolę poziomu
napełnienia
• funkcja obniżania ciśnienia
• odporność na ługi

Dysza naciskana czerwona / Acid 1,5 litra
Profesjonalny natryskowy spryskiwacz
ciśnieniowy z regulowaną dyszą
i z automatycznym zaworem
nadciśnieniowym (maks. ciśnienie 3 bar).
Stabilna podstawa i poręczny uchwyt.

AKCESORIA

NOWOŚĆ

• wąż 1,4 m
• funkcja obniżania ciśnienia
• odporność na kwasy
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Maszyna polerska FLEX PE 14-3 125
Nr art. 20000108 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Lekka i bardzo poręczna obrotowa
maszyna polerska z przełącznikiem
gazu do profesjonalnej obróbki
lakierów. Dzięki zmiennej prędkości obrotowej
(1100-3700 obr/min.) i wysokiemu momentowi
obrotowemu nadaje się do wszystkich prac
polerskich. Dzięki stałej prędkości obrotowej,
zabezpieczeniu przed przeciążeniem
i ergonomicznie prowadzonemu uchwytowi
zagwarantowana jest optymalna obsługa.

• waga: tylko 2,2 kg
• wydajność: 1400 W
• uchwyt narzędziowy: M14

kiej.
tarczy polers
Dostawa bez
st
— rona 85
ze polerskie
Pasujące tarc

Maszyna polerska FLEX PE 14-2 150
Nr art. 20000107 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Lekka i mocna polerka obrotowa.
Dzięki zmiennej prędkości obrotowej
(380–2100 obr/min.) i wysokiemu momentowi
obrotowemu nadaje się do wszystkich
rodzajów lakierów. Pracuje bardzo cicho i dzięki
ergonomicznie ukształtowanemu uchwytowi
można go precyzyjnie i bezpiecznie prowadzić.

• waga: tylko 2,3 kg
• wydajność: 1400 W
• uchwyt narzędziowy: M14
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Polerka mimośrodowa FLEX XC 3401 VRG
Nr art. 20000106 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczna polerka mimośrodowa
z wymuszonym obrotem zapewnia
bezhologramowe polerowanie
i pierwszorzędne wykończenie lakieru.
Dzięki zmiennej prędkości obrotowej
(160–480 obr/min.) i wysokiemu momentowi
obrotowemu nadaje się do wszystkich
rodzajów lakierów. Bardzo przyjemna praca
dzięki wyjątkowo cichej pracy i bardzo
niskiemu wydzielaniu ciepła na powierzchni
lakieru. Z uchwytem pałąkowym.

• waga: 2,6 kg
• skok: 8 mm
• wydajność: 900 W

rczą polerską
Dostawa z ta

Polerka mimośrodowa FLEX XFE 7-15 150
Nr art. 20000110 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Polerka mimośrodowa z napędem
wolnoobrotowym do bezhologramowej
obróbki wykończeniowej. Z przełącznikiem
gazu umożliwiającym powolne i dokładne
uruchamianie. Specjalnie izolowana płyta
posiada średnicę ok. 150 mm. Płynna
praca dzięki masie wyrównawczej. Stała
regulacja prędkości obrotowej za pomocą
tachogeneratora (2900–8600 obr./min.).
Dzięki niskiemu wytwarzaniu ciepła na
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powierzchni idealnie nadaje się do lakierów
wrażliwych na temperaturę.
• napęd na wolny bieg
• skok: 15 mm
• niska emisja ciepła na powierzchni lakieru

150 mm
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TORNADOR Rotador ADAPTOR Z-300
Nr art. 60500030 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Dzięki wytrzymałemu ADAPTEROWI Rotador,
narzędzia Tornador (Z-010, Z-014, Z-020,
Z-010S, Z-014S, Z-020S) można łączyć ze
wszystkimi popularnymi narzędziami do
zasysania na sucho i na mokro. Łączy to
w sobie efekt czyszczenia frezarki rotacyjnej
z siłą ssania odkurzacza. Może być stosowany
z cieczą lub bez cieczy. Rotador ADAPTOR

można obracać o ok. 270° i dopasowywać do
różnych kątów roboczych. Ułatwia to obsługę
w trudno dostępnych miejscach pracy.
• r ównoczesne wydmuchiwanie i zasysanie
•d
 la wersji Tornador Black, Classic i Basic
• możliwość obrotu o 270°

TORNADOR Basic Z-014S
Nr art. 60500020 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Suchy pistolet do szybkiego i skutecznego
czyszczenia trudno dostępnych miejsc,
w których konwencjonalny pojemnik na
płyn utrudnia dostęp: np. pod siedzeniami
/ szynami podsiodłowymi, dyszami
wentylacyjnymi, schowkami na drzwiach itp.
Doskonale nadaje się również do czyszczenia
elementów elektrycznych, usuwania sierści

psa lub odświeżania powierzchni welurowych
bez użycia cieczy.
• idealny do podzespołów elektronicznych
• sprawdzona technika węży Tornador
• bez zbiornika do czyszczenia, wyjątkowo
poręczny

TORNADOR Classic Z-010S
Nr art. 60500011 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Klasyk wśród pistoletów ssących
w najnowszej fazie rozwoju. Głębokie
czyszczenie otworów drzwiowych,
okładzin, tapicerki, podsufitek, przewodów
wentylacyjnych i trudno dostępnych miejsc.
Nowe uchwyty i ergonomia. Tylko niewielka
ilość wilgoci jest nakładana na powierzchnie
przez ultradrobne mikrorozpylanie.

Ciśnienie robocze: 8 bar, zużycie powietrza:
237 l/min.
• nadaje się również do pracy na wysokości
powyżej głowy
• ergonomiczny, z izolacją termiczną, ubogi
w wibracje
• sprawdzona technika węży Tornador

TORNADOR Black Z-020S
Nr art. 60500018 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Profesjonalny pistolet czyszczący o nowej
ergonomii i wydajności, doskonałych
właściwościach chwytnych i izolowanych
termicznie, nieprzejmujących drgań uchwytach.
Zoptymalizowane zużycie powietrza, jeszcze
mniejsze zużycie części i łatwiejsza konserwacja.
Dzięki zestawowi obrotowemu z uszczelnionymi
łożyskami kulkowymi nadaje się również do
zastosowania mobilnego z mniejszymi sprężarkami

(objętość tłoczenia min. 270 l/min).
Ciśnienie robocze: 4,5–6,5 bar. Zużycie
powietrza: 245 l/min przy 5,5 bar.
• nadaje się również do pracy na wysokości
powyżej głowy
• zaprojektowana do profesjonalnego
użytkowania w trybie ciągłym
• pełna moc już przy ciśnieniu roboczym 4,5 bar

Tornadostar
Nr art. 38300010 · 10 litrów · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornadostar jest gotowym do użycia
środkiem czyszczącym, opracowanym
specjalnie do stosowania w pistoletach
ssących.
Efektywne czyszczenie przy możliwie
najniższym zanieczyszczeniu powietrza
w przeciwieństwie do konwencjonalnych
środków czyszczących.

• znacznie mniejsze zanieczyszczenie
powietrza
• wydajne czyszczenie

o pistoletów
Specjalnie d
iornikiem
ssących ze zb
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Odkurzacz FLEX VC 21 L MC do pracy na sucho / na mokro
Nr art. 60200191 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny i kompaktowy odkurzacz
z wysokowydajną turbiną i pojemnikiem
o pojemności 20 litrów. Z czujnikiem poziomu
napełnienia i przyciskiem do ręcznego
czyszczenia filtra przez ukierunkowany
strumień powietrza.

• wydajność: 1250 W
• ilość powietrza: 3600 l/min.
• maks. Podciśnienie: 21 000 Pa

Odkurzacz FLEX VCE 26 L MC do pracy na sucho / na mokro
Nr art. 60200190 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny i kompaktowy odkurzacz
z wysokowydajną turbiną i pojemnikiem
o pojemności 25 litrów. Z czujnikiem poziomu
napełnienia i przyciskiem do ręcznego
czyszczenia filtra przez ukierunkowany
strumień powietrza. 5-sekundowe opóźnienie
wyłączenia opróżnia wąż z resztek ssawnych.

Wyjątkowo długi kabel (7,5 m).
Bogate wyposażenie podstawowe.
• wydajność: 1250 W
• ilość powietrza: 3600 l/min.
• maks. Podciśnienie: 21 000 Pa

Odkurzacz FLEX VCE 33 L MC do pracy na sucho / na mokro
Nr art. 60200193 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wydajny odkurzacz z wysokowydajną turbiną
i 30-litrowym zbiornikiem. Z elektroniczną
kontrolą poziomu i opatentowaną funkcją
czyszczenia filtra. 15-sekundowe opóźnienie
wyłączenia usuwa zasysane resztki z węża.
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Wyposażony w duże kółka i dwie rolki
kierujące z metalu. Odpowiedni dla
większych obciążeń.
• wydajność: 1400 W
• ilość powietrza: 4500 l/min
• maks. Podciśnienie: 25 000 Pa

NOWOŚĆ

URZĄDZENIA // MASZYNY //

AKCESORIA

urządzenie do ekstrakcji natryskowej Dino
Nr art. 60000001 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Profesjonalne urządzenie do dokładnego
czyszczenia tapicerki, dywanów
i okładzin materiałowych. Pomimo
niewielkich rozmiarów Dino nadaje się do
profesjonalnego i intensywnego użytkowania.
Bardzo prosta obsługa i praca.

• wraz z odpieniaczem 1 l (nr art. 60200001)
• Wymiary: 300 x 420 x 530 mm
• moc ssania: 1500 W

Ozonator TriO 4500
Nr art. 73400160 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Ozonator o najwyższej jakości przetwarzania
dla szybkiego i trwałego uzdatniania
powietrza w profesjonalnym przygotowaniu
pojazdów. Całkowicie eliminuje nieprzyjemne
zapachy w kabinie pojazdu. Obudowa:
szczotkowana stal nierdzewna.

• waga: 3,5 kg
• produkcja ozonu: 4500 mg/h
• przepływ: 90 m³/h

Pistolet na gorące powietrze EINHELL RT-HA 2000 E
Nr art. 20000400 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Poręczny, lekki pistolet na gorące
powietrze z 3 poziomami grzania. Idealny
do usuwania naklejek z pojazdu. Miękka
powłoka na ergonomicznym uchwycie
zapewnia bezpieczną pracę. Zawiera dyszę
szerokostrumieniową, dyszę redukcyjną
20 mm, dysza odbijającą, drapak do farb
i dyszę strumieniową.

Możliwość ustawienia ilości powietrza na
5 poziomach.
• waga: 1,6 kg
• Wyświetlacz LCD
• wydajność: 2000 W

G CZĘŚCI ZAMIENNE
Tornador Z-010S / Z-014S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lejek wymienny z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . Nr art. 60500032 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lejek wymienny z tworzywa sztucznego . . . . . . . . . Nr art. 60500003 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lejek wymienny ze wzmocnieniem metalowym . . Nr art. 60500012 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zestaw obrotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60500031 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-010 / Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wąż wymienny elastyczny niebieski . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60500004 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-010 / Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wąż wymienny wewnętrzny biały . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60500005 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wąż wymienny wewnętrzny biały . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60500009 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tornador Z-010 / Z-010S / Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . Pojemnik wymienny z pokrywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60500006 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
FLEX Maszyny polerujące i polerki mimośrodowe  . . Zestaw szczotek węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 20100108 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element filtrujący  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60200300 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worki filtrujące z włókniny (5 szt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60200301 · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtr HEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60200302 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element filtrujący  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60200303 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worki filtrujące z włókniny (5 szt.).  . . . . . . . . . . . . . . . Nr art. 60200304 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dysza ciśnieniowa niebieska / Alkaline 1,5 litra . . . . . Zestaw części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr art. 22000041 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dysza naciskana czerwona / Acid 1,5 litra . . . . . . . . . . Zestaw części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr art.. 22000051 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dysza naciskana czarna / Solvent 1,5 litra . . . . . . . . . Zestaw części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr art. 22000061 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dysza naciskana niebieska / Alkaline 10 litrów . . . . . Zestaw części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr art.. 22000071 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
Dysza naciskana czerwona / Acid 10 litrów  . . . . . . . . Zestaw części zamiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nr art.. 22000081 · jednostka opakowaniowa 1 zestaw
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Polarstar 1200
Nr art. 20300701 · 77 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20300702 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
• 1200-krotna ziarnistość
Tarcza ścierna w powłoką poliestrową do
wymagających powierzchni. Doskonałe wyniki • nie zapycha się
• idealnie nadaje się do przygotowania
ścierania na sucho i na mokro. Szczególnie
reflektorów
długa żywotność. Szybko zapewnia gładkie,
równomierne wykończenie.

Abralon 2000
Nr art. 20300703 · 77 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20300705 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do szlifowania głębokich rys i uszkodzeń
lakieru za pomocą obrotowej maszyny
polerującej.

• 2000-krotna ziarnistość
• rozmiary Ø 77 mm i Ø150 mm
• system rzepów

Abralon 4000
Nr art. 20300704 · 77 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20300706 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do szlifowania głębokich rys i uszkodzeń
lakieru za pomocą obrotowej maszyny
polerującej.
Do obróbki wtórnej powierzchni obrobionych
preparatem Abralon 2000.

• 4000-krotna ziarnistość
• rozmiary Ø 77 mm i Ø150 mm
• system rzepów

Nakładka ścierna Ø 33/36 mm
Nr art. 20300721 · P2000 · jednostka opakowaniowa 100 szt.
Nr art. 20300722 · P3000 · jednostka opakowaniowa 100 szt.
Wodoodporne nakładki lateksowe do
szlifowania, samoprzylepne, do podwójnych
stempli szlifierskich. Do selektywnego
szlifowania małych ubytków na powierzchni
lakieru.

• nie posiada otworów

Podwójny stempel do znaczników szlifierskich
Nr art. 20300720 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Podwójne stemple do znaczników
chwytakowych, rzepowych, naklejkowych
i samoprzylepnych. Do usuwania
punktowych ubytków na powierzchni lakieru.
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• Ø 31 mm

GĄBKI I ARTYKUŁY DO POLEROWANIA //

AKCESORIA

Tarcza polerska
Nr art. 20300710 · 73 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200201 · 125 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200101 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wytrzymały system rzepów do szybkiego
i łatwego mocowania lub wymiany gąbek
i skórek polerskich.

• Do ścierania na mokro tarczami Abralon.
• Adapter gwintowany M14
• nadaje się do wszystkich popularnych maszyn
polerskich

Tarcza polerska soft
Nr art. 20300709 · 73 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200202 · 125 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200102 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Tarcza polerująca z nakładką Soft.
Wraz z wytrzymałym systemem rzepów
do szybkiego i łatwego mocowania lub
wymiany gąbek i skórek polerskich.

• Do ścierania na mokro tarczami Abralon.
• Adapter gwintowany M14
• nadaje się do wszystkich popularnych
maszyn polerskich

Tarcza polerska do FLEX XC 3401 VRG
Nr art. 20200103 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wymienna tarcza z rzepami do polerki
mimośrodowej FLEX XC 3401 VRG. Nadaje się
do wszystkich gąbek polerskich POLYTOP.

• system rzepów

Tarcza polerska do FLEX XFE 7-15 150
Nr art. 20200104 · 125 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200105 · 150 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Amortyzowana tarcza z rzepami, 10 mm PU,
średnia twardość. Ze względu na specjalny
uchwyt tarczy można ją stosować tylko
w przypadku FLEX XFE 7-15 150.

• System rzepów
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Cutting Pad czerwony

NOWOŚĆ

Nr art. 20310160 · 160 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20310135 · 135 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20310090 · 90 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Wysoce abrazyjny pad polerski
z siateczkowaną pianką o otwartej strukturze
komórkowej.
Wyjątkowo poręczne prowadzenie maszyny
dzięki niewielkiej wysokości wacika.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z pastami ściernymi POLYTOP Diamant.

One-Step Pad niebieski

NOWOŚĆ

Nr art. 20320160 · 160 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20320135 · 135 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20320090 · 90 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Średniotwardy pad polerski z siateczkowaną
pianką o otwartej strukturze komórkowej.
Wyjątkowo poręczne prowadzenie maszyny
dzięki niewielkiej wysokości wacika.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z 1-etapowymi politurami POLYTOP.

Anti-Hologramm Pad lila

NOWOŚĆ

Nr art. 20330160 · 160 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20330135 · 135 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20330090 · 90 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Miękki pad polerski z siateczkowaną pianką
o otwartej strukturze komórkowej.
Wyjątkowo poręczne prowadzenie maszyny
dzięki niewielkiej wysokości wacika.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z POLYTOP Reflex Anti-Hologramm.

Finish Pad zielony

NOWOŚĆ

Nr art. 20340160 · 160 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20340135 · 135 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20340090 · 90 x 20 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Superdelikatny pad polerski z siateczkowaną
pianką o otwartej strukturze komórkowej.
Wyjątkowo poręczne prowadzenie maszyny
dzięki niewielkiej wysokości wacika.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z impregnatami POLYTOP.

86

MADE IN GERMANY ///

GĄBKI I ARTYKUŁY DO POLEROWANIA //

Cutting Pad czerwony mimośrodowy

AKCESORIA

NOWOŚĆ

Nr art. 20350165 · 165 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20350140 · 140 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Wysoce abrazyjny pad polerski
z siateczkowaną pianką o otwartej strukturze
komórkowej i otworem centrującym. Kształt
trapezu dostosowany do mimośrodowych
narzędzi polerskich zapewnia oszczędną
i wydajną pracę.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z pastami ściernymi POLYTOP Diamant.

One-Step Pad niebieski mimośrodowy

NOWOŚĆ

Nr art. 20360165 · 165 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20360140 · 140 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Średniotwardy pad polerski z siateczkowaną
pianką o otwartej strukturze komórkowej
i otworem centrującym. Kształt trapezu
dostosowany do mimośrodowych narzędzi
polerskich zapewnia oszczędną i wydajną
pracę.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z 1-etapowymi politurami POLYTOP.

Anti-Hologramm Pad lila mimośrodowy

NOWOŚĆ

Nr art. 20370165 · 165 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20370140 · 140 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Miękki pad polerski z siateczkowaną pianką
o otwartej strukturze komórkowej i otworem
centrującym. Kształt trapezu dostosowany
do mimośrodowych narzędzi polerskich
zapewnia oszczędną i wydajną pracę.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z POLYTOP Reflex Anti-Hologramm.

Finish Pad zielony Mimośród

NOWOŚĆ

Nr art. 20380165 · 165 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Nr art. 20380140 · 140 x 25 mm · jednostka opakowaniowa 1 opakowanie z 2 szt.
Superdelikatny pad polerski z siateczkowaną
pianką o otwartej strukturze komórkowej
i otworem centrującym. Kształt trapezu
dostosowany do mimośrodowych narzędzi
polerskich zapewnia oszczędną i wydajną
pracę.
Twardość i struktura ściskania zostały
specjalnie zaprojektowane do stosowania
z impregnatami POLYTOP.
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NOWOŚĆ

Stempel do aplikacji

Nr art. 20300992 · niebieski medium · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20300993 · zielony soft · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Gąbka aplikacyjna do ręcznego
przygotowywania lakieru i obróbki
impregnatów lakierniczych. Ergonomiczny
kształt zapewnia lepszą obsługę. Idealna do
stosowania w trudno dostępnych miejscach.

• niebieski = do politur 1-etapowych
• zielony = do impregnatów

Pad do polerowania z wełny jagnięcej

NOWOŚĆ

Nr art. 20200765 · 165 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 20200735 · 135 mm · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Bardzo wysokiej jakości pad polerski ze
100% naturalnych włókien wełny jagnięcej
do obróbki obciążonych lakierów i głębszych
rys. Wyjątkowo wysoka ścieralność przy
niewielkim wydzielaniu ciepła na powierzchni
lakieru. Konstrukcja „kanapkowa”
z dodatkową warstwą pianki zapewnia

równomierny rozkład nacisku i delikatne
polerowanie nawet na zaokrągleniach i we
wgłębieniach.
• 100% naturalnej wełny
• konstrukcja „kanapkowa”
• do przygotowywania obciążonych lakierów

Włókno do polerowania (rolka)
Nr art. 70400070 · jednostka opakowaniowa 1 rolka z 400 pojedynczymi ściereczkami
Bardzo miękkie i wysokiej jakości włókno do
polerowania ze 100% wiskozy naturalnej,
towar na rolkach. Szczególnie polecane do
powierzchni wrażliwych na zarysowania.
Obróbka przy użyciu politur i produktów
pielęgnacyjnych bez pozostawiania smug.
Rolka posiada ok. 400 pojedynczych listków
(perforacja).

• ok. 75 g/m²
• odporność na rozpuszczalniki
• wymiary: 40 x 38 cm

Pad Cleaner dry & fast
Nr art. 20300731 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Do ręcznego czyszczenia wszelkiego rodzaju
gąbek i skórek polerskich.
Rozpuszcza resztki lakieru i zabrudzeń bez
użycia wody. Dzięki temu znacznie wydłuża
się żywotność nakładek polerskich.
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// NO GLOSS, NO GLORY

MATERIAŁY REKLAMOWE
Flaga reklamowa POLYTOP 4 x 1,5 m
Nr art. 80000026 · dla masztów bez wsporników · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80000026A · dla masztów ze wspornikami · jednostka opakowaniowa 1 szt.
wysokiej jakości flaga z logo POLYTOP do
montażu pionowego.
Nr art. 80000026A zaprojektowany do
montażu na masztach flagowych ze
wspornikami, na węższej stronie mereżka.

Baner reklamowy POLYTOP 3 x 1 m,
motyw: LOGO
Nr art. 80000081 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokiej jakości plandeka PVC-Frontlit
510 g z wysokiej jakości nadrukiem i
rozmieszczonymi co 50 cm oczkami. Odporna
na warunki atmosferyczne (certyfikat B1 —
materiał trudnozapalny wg DIN 4102)
Idealna do umiejscowienia na wjeździe
i wyjeździe myjni samochodowej.

• wymiary: 300 x 100 cm
• oczka co 50 cm
• odporna na warunki armosferyczne

Baner reklamowy POLYTOP 3 x 1 m,
motyw: SAMOCHÓD SPORTOWY
Nr art. 80000087 · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokiej jakości plandeka PVC-Frontlit
510 g z wysokiej jakości nadrukiem
i rozmieszczonymi co 50 cm oczkami.
Odporna na warunki atmosferyczne
(certyfikat B1 — materiał trudnozapalny
wg DIN 4102)
Idealna do umiejscowienia na wjeździe
i wyjeździe myjni samochodowej.
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• wymiary: 300 x 100 cm
• oczka co 50 cm
• odporna na warunki armosferyczne

MATERIAŁY REKLAMOWE
T-Shirt POLYTOP NO GLOSS NO GLORY
Nr art. 80100115 · Rozmiar S · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100116 · Rozmiar M · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100117 · Rozmiar L · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100118 · Rozmiar XL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100119 · Rozmiar XXL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
T-Shirt 100 % bawełny, z nadrukiem
na klatce piersiowej.

T-Shirt POLYTOP CLEAN CARS GO FASTER
Nr art. 80100110 · Rozmiar S · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100111 · Rozmiar M · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100112 · Rozmiar L · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100113 · Rozmiar XL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100114 · Rozmiar XXL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
T-Shirt 100 % bawełny, z nadrukiem
na klatce piersiowej i na plecach.

Koszulka polo POLYTOP
Nr art. 80100105 · Rozmiar M · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100106 · Rozmiar L · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100107 · Rozmiar XL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100109 · Rozmiar XXL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Wysokiej jakości koszulka polo z nadrukiem
na klatce piersiowej.
Najdrobniejszy splot wykonany w 100 %
z bawełny. Bardzo dobra jakość.

Kurtka softshell POLYTOP
Nr art. 80100420 · Rozmiar S · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100421 · Rozmiar M · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100422 · Rozmiar L · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100423 · Rozmiar XL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Nr art. 80100424 · Rozmiar XXL · jednostka opakowaniowa 1 szt.
Oddychająca, wodoodporna, wiatroszczelna
kurtka z logo POLYTOP na karku. Wyjątkowo
lekka i wytrzymała.

Podszewka wykonana w całości z polaru,
mikropolaru na kołnierzu, zamek
błyskawiczny na całej długości.
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