




Tovarna je bila ustanovljena leta 1991 in je že od 
samega začetka povezana z avtomobilizmom. Vizija je 
zagotavljati najvišjo kvaliteto za zmerno ceno. Izbor 
izdelkov pa se nenehno povečuje. Tovarna je prejela 
že številne nagrade za svojo inovativnost, kvaliteto in 
marketing. Poslujejo v skladu z standardom ISO 9001 
in 14001.  Blagovna znamka K2 je dobro poznana 
širom sveta in je prisotna v mnogih državah.  



EXPRESS in EXPRESS  PLUS 
ŠAMPON Z IN BREZ VOSKA ZA PRANJE  
 
EXPRESS– šampon za pranje vozil z dodatkom za 
korozijsko zaščito. Povsem varno ga uporabljamo na 
vseh površinah. Močno koncentriran. 
EXPRESS PLUS- šampon za pranje vozil z naravnim 
karnauba voskom. Poleg učinkovitega čiščenja  
površinam zagotavlja tudi visoki sijaj in varuje  
površine pred poškodbami.  
 
Vsebina: 1 L 

TAR REMOUVER 
ODSTRANJEVALEC KATRANA 
 
Učinkovito odstranjuje katran in drevesno smolo 
iz vozil. Uporabljamo tam kjer ostala sredstva 
odpovejo. 
 
Vsebina: 700 ml 
 

FELIX 
ČISTILO ZA  PLATIŠČA 
 
Močno sredstvo za čiščenje platišč. Odstranjuje 
vse vrste trdovratnejših nesnag. Inhibitor  
preprečuje nastanek rje. Varno ga uporabljamo 
za čiščenje aluminijastih, kakor tudi jeklenih 
platišč.  
   
Vsebina: 700 ml 

NUTA - ANTI INSECT 
 
Specialno čistilno sredstvo za odstranjevanje  
Insektov in mrčesa iz vozil. Varen za uporabo 
na vseh površinah. Deluje hitro in učinkovito! 
 
Vsebina: 700 ml 
 

SPID 
VOSEK V SPREJU 
 
Odlikuje ga enostaven nanos in dolgotrajna zaščita 
pred atmosferskimi vplivi. Zagotavlja UV zaščito in 
varuje pred sončno svetlobo– poškodbe površine. 
Površine se svetijo kot nove.     
 
Vsebina: 700 ml 
 

NUTA - ČISTILO ZA STEKLA 
 
Čistilo za čiščenječiščenje steklenih in lakiranih 
površin. Čisti hitro, brez sledu. Odlično odstranju-
je vse vrste madežev. Primerno za uporabo za 
uporabo na steklenih površinah, plastiki, kovini in 
drugje. Deluje antistatično! 
 
Vsebina: 700 ml 
 

BOLD 
LOŠČILO ZA PNEVMATIKE 
 
Prvovrstno sredstvo za nego in čiščenje 
gumijastih površin. Posebni polimerni 
dodatki zagotavljajo globinski učinek in 
dolgotrajen efekt in zaščito pnevmatiki. 
 
Vsebina: 600 ml sprej, 700ml razpršilec 
 

BONO 
SPREJ ZA PLASTIKO 
 
Sredstvo za povrnitev leska plastičnim, gumijastim in 
drugim umetnim Površinam. Deluje popolnoma  
neodvisno od barve površine. Varuje  
pred atmosferskimi onesnaženji.    
 
Vsebina: 300 ml 
 



ULTRA WAX 
POLIRNA PASTA Z VOSKOM 
 
Pasta na bazi voska. Površinam povrne 
prvotni lesk in jo naredi kot novo.  
Formulirano v USA. Priložena tudi gobica 
za nanos. 
   
Vsebina: 300 ml 
 

AKRA - ČISTILO ZA  
MOTORJE IN REZERVNE DELE 
 
Močno koncentrirano sredstvo za čiščenje  
zamaščenih površino okoli pogonskega motorja. 
Učinkovito odstranjuje vse vrste olj, masti in  
druge nečistoče. Ne povzroča škode tesnilom 
 
Vsebina: 700 ml 
 

BONO BLACK 
SREDSTVO ZA NEGO  ČRNIH POVRŠIN 
 
Profesionalno sredstvo za povrnitev videza PVC  
branikov na starejših vozilih. Poleg tega je  
primeren tudi za nego pnevmatik. Namenjen 
tudi profesionalni uporabi. 
  
Vsebina: 200 ml 
 

POLO PROTECTANT WIPES 
KRPICE ZA ČIŠČENJE ARMATUR  
 
Navlažene krpice so primerne za čiščenje  
notranjosti vozil, še posebej plastike in gume. 
Očiščenim površinam zagotavljajo UV zaščito in 
prijeten vonj. Preprečujejo prijemanje prahu. 
   
Vsebina: 25 krpic 

BALSAM 
SILIKONSKO MLEKO 
 
Silikonsko mleko za zunanjo nego vozil v spreju.  
Površinam zagotavlja trajno zaščito pred zunanjimi 
vplivi, vendar pa ne Zagotavlja take zaščite kot 
vosek. 
    
Vsebina: 700 ml 
 

ALUCHROM 
POLIRNA PASTA 
 
Pasta primerna za čiščenje in poliranje vseh 
kovinskih površin.Izredno učinkovita za kromira-
ne, srebrne, aluminijaste in zlate, Bronaste, inox 
površine.   
 
Vsebina: 120 g 
 

TEMPO 
POLIRNA PASTA Z VOSKOM 
 
Pasta za odstranjevanje prask, voskov in raznih  
nanosov. Ima zelo majhne abrazivne delce z 
dodatkom voska. Barvanim površinam zagotav-
lja odlično zaščito. Primerna za vse površine, 
tudi kovinske. 
 

ULTRA  CUT 
POLIRNA PASTA 
 
Polirna pasta z majhnimi abrazivnimi delci za odstra-
njevanje manjših prask na barvanih površinah. 
 
Vsebina: 100 g 
 



TAPIS 
SPREJ ZA SEDEŽE IN TEPIHE 
 
Sredstvo za čiščenje in nego v tekstilnih površin v 
spreju. Aktivna pena zagotavlja stabilno penjenje in 
izreden učinek. Primeren je za uporabo na vseh vrs-
tah tekstila kot so: tepihi, stropi, sedeži, valur, umet-
ni materiali. Ne pušča sledi, se hitro suši, zagotavlja 
prijeten vonj in je enostaven za uporabo. 
 
Vsebina: 600 ml 

OSCAR 
SREDSTVO ZA ČIŠČENJE NOTRANJOSTI 
 
Učinkovito očisti in razmasti vse notranje dele 
vozila kot so plastika, skaj, mehanski deli, 
Barvane in ostale površine 
 
Vsebina: 700 ml 
 

POLO COCKPIT 
SPREJ ZA ARMATURO 
 
Primeren je za nego armaturnih plošč in plastičnih 
površin v vozilih in barkah. Površinam zagotavlja visoki 
sijaj in jih dlje časa ohranja čiste. Ravno tako je  
primeren za lesene površine. Varuje pred prahom in se 
ne sveti. Zagotavlja prijeten vonj. 
 
Vsebina: 600 ml 
 

POLO PROTECTANT 
ČISTILO ZA  ARMATURNE PLOŠČE 
 
Sredstvo za nego armaturnih plošč najvišje 
kvalitete. Površine ščiti pred umazanijo in 
jim zagotavlja dolgotrajen  
Lesk in zaščito. Površine ohranja  mehke in 
prožne. Ustvarja proti prašno zaščito.  
 
Vsebina: 350 ali 700 ml 
 

LETAN– SREDSTVO ZA NEGO USNJA 
 
Dva v enem, čistilo in krema hkrati. Primerno  za 
nego vseh usnjenih površin. 
 
Vsebina: 200 ml 

KLIMA DOKTOR 
ČITILO ZA PREZRAČEVALNI SISTEM 
 
Učinkovito sredstvo za čiščenje in  
dezinfekcijo prezračevalnih kanalov vašega vozila.  
Uniči vse bakterije in očisti kanale s pomočjo dolge 
cevke, ki je priložena spreju. Primerno za vse vrste 
vozil.  
 
Vsebina: 500 ml 
 

NUTA 
SPREJ ZA ČIŠČENJE STEKEL 
 
Učinkovita aktivna pena za čiščenje steklenih, kristal-
nih in lakiranih površin. Čisti hitro, brez sledu. Odlično 
odstranjuje vse vrste madežev. Primerno za uporabo 
za uporabo na  
steklenih površinah, plastiki, kovini in drugje. 
 
Vsebina: 600 ml 
 

TIRE DOKTOR 
Polnilo za prazne pnevmatike 
 
Hitro in učinkovito napolni poškodovane  
pnevmatike. Ameriški produkt napolni in zatesni 
poškodovano pnevmatiko. Zelo uporabno v  
kriznih situacijah. Pnevmatiko lahko napolnimo 
do tlaka 1,8 atm. Primerno za vsako vozilo. 
  
Vsebina: 500ml 
  



TELESKOPSKA KRTAČA 
GOBA DVOSTRANSKA  

GOBA STANDARD KRTAČA ZA PLATIŠČA 

SILIKONSKI BRISALEC SINTETIČNA KRPA ZA BRISANJE 



K2 SUPER START 400ml 
SPREJ ZA LAŽJI ZAGON 
 
Učinkovito sredstvo za lažji zagon tudi v najtežjih 
razmerah do –54oC. Vsebuje posebne mikro delce, 
ki mažejo notranje dele v kritičnih razmerah.  
Primeren je za vse vrste motorjev in agregatov. 
 
Vsebina: 400ml 
  
  

RADIATOR STOP LEAK 
TEKOČE TESNILO ZA HLADILNIKE 
 
Tekoče tesnilo za hladilnike, bloke motorjev in 
tesnila. Ustvari fleksibilni kovinski sloj, ki začasno 
prepreči iztekanje tekočine. Vsebuje snovi, ki  
preprečujejo rjavenje. Ne zamaši hladilnega siste-
ma. Preprečuje nastajanje vodnega kamna.  
 

SMOKE ELIMINATOR 
Sredstvo za stara vozila 
 
Dodamo v oljni rezervoar. Znatno zmanjša  
dimljenje iz izpušnih sistemov. Izboljša delovanje 
motorja in Zagotavlja boljšo kompresijo. Primeren 
za dieselske in bencinske motorje. 
 
 Vsebina: 400 ml 

DOKTOR CAR SPEC 
Aditiv za motorna vozila 
 
Profesionalen dodatek za pogonske agregate 
motornih vozil. Preprečuje penjenje, izgubo 
kompresije, ohranja notranjost motorjev 
čisto, zmanjšuje porabo olja, podaljšuje 
življenjsko dobo motorjev in zmanjšuje p 
orabo goriva. Ne vsebuje teflona. 
  
Vsebina: 400 ml 

STOP LEAK 
Prah za zatesnitev hladilnikov 
 
Tesnilo v obliki kovinskega prahu za vse hladilne 
sisteme, bloke motorjev in tesnila. Ustvari  
fleksibilni kovinski film, ki začasno zaustavi  
iztekanje tekočine. Ne zamaši hladilnega sistema.  
Deluje hitro in učinkovito.  
  

RADIATOR FLUSH 
Čistilo za hladilne sisteme 
 
Sredstvo najvišje kvalitete za obnovo pregretih 
in onesnaženih hladilnih sistemov. V le 10 min. 
odstrani rjo, vodni kamen in ostale tujke.   
Preprečuje pregrevanje in zagotavlja idealno 
temperaturo delovanja motorja. Podaljšuje  
življenjsko dobo motorja.  
  

MOTOR FLUSH 
Čistilo za motorje 
 
Učinkovito čistilno sredstvo za čiščenje notranjosti  
motorje. Odstranjuje  Usedline, zmanjšuje porabo 
goriva in izboljša tek motorja ter podaljšuje  
življenjsko dobo motorja. 
  

OIL STOP LEAK 
Aditiv za motorna vozila 
 
Izdelano za preprečevanje iztekanja olja iz motorja. 
Obnavlja tesnila. Primerno za vse vrste vozil –  
dieselskih in bencinskih. Meša se z vsemi vrstami olj.  
Varuje pred porabo, iztekanjem in dragimi popravili. 
  



ADITIV PROTI ZMRZOVANJU NAFTE 
 
Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in destilirnih 
olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve hladnih filtrov 
za gorivne filtre, ki so nameščeni na mesta  
dodajanja goriva v dizelskih motorjih in kotlih. 
Zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite.  
Deluje do –39oC. 
 
Vsebina: 50 in 500 ml 

ZIMSKI ČISTILEC STEKEL  K2 CLAREN 
 
Ekonomično zimsko čistilo za stekla, ki 
nudi  varovanje pred zmrzovanjem do  
temperature -22C. Posebne nano molekule 
odbijajo umazanijo in vodne kapljice.  
 
Vsebina: 5L 

ZIMSKI ČISTILEC STEKEL  K2 CLAREN 
 
Ekonomično zimsko čistilo za stekla, ki 
nudi  varovanje pred zmrzovanjem do  
temperature -22C. Posebne nano molekule 
odbijajo umazanijo in vodne kapljice.  
 
Vsebina: 1L 

ZIMSKI ČISTILEC STEKEL  K2 CLAREN –80 
 
Super koncentrirano zimsko čistilo za stekla, ki 
nudi  varovanje pred zmrzovanjem do  
temperature –80C.  
 
Vsebina: 1L 

ALASKA MAX 300ml - Odmrzovalec stekel 
 
Prvovrstno sredstvo za odstranjevanje ledu iz  
vetrobranskih stekel. Deluje tudi v naj ekstremnejših  
temperaturah. Pokrov je oblikovan v strgalo za led.  
 
Vsebina: 300 ml 
 

ALASKA MAX 700ml - Odmrzovalec stekel 
 
Prvovrstno sredstvo za odstranjevanje ledu iz  
vetrobranskih stekel. Deluje tudi v naj  
ekstremnejših temperaturah. Pokrov je  
oblikovan v strgalo za led.  
 
Vsebina: 700 ml 

GERWAZY  SPREJ 50ml - Odmrzovalec ključavnic 
 
Prvovrstno sredstvo za odmrzovanje ključavnic vozil.  
Sredstvu je dodan poseben aditiv, za mazanje ključavnic. 
 
Vsebina: 50 ml 

 K2 SIL 300ml - Silikonska mast v spreju 
 
Profesionalen produkt, 100% silikon v spreju za  
vzdrževanje gume in plastike. Maže, vzdržuje in  
ohranja gumjasta tesnila, in varuje pred zmrzaljo. 
Primeren za gumijasta tesnila vrat. Odporen na vodo. 
  
Vsebina: 300 ml 
  



K2 DEOCAR 
 
Primeren za vse, ni ne marate osvežilcev zraka v 
svojem vozilu. Že pripravljena raztopina v  
praktičnem razpršilcu. Enostavno napršimo v  
notranjost vozila. Deluje dolgotrajno. Zagotavlja 
svež in prijeten vonj.   
 
Vsebina: 700 ml 

K2 MAXIMA 
 
Osvežilec zraka v gelu najvišje  
kvalitete, primeren za vse prostore. 
Dozo postavimo, obrnemo pokrovček in 
prijeten vonje se že širi. Poleg je  
dobavljiv tudi obojestranski ježek, ki 
omogoča, da osvežilec ostane na  
svojem mestu. Na voljo je v različnih  
vonjih. 

K2 CREO 
 
Osvežilec zraka, ki ga pritrdimo na  zračne reže 
vozila. Regulator doziranja intenzivnosti vonja 
omogoča enostavno nastavljanje arome. Na 
voljo je v različnih vonjih.  

K2 CARAT 
 
Osvežilec zraka - obešanka. Inovativna oblika in 
različni vonji naredijo dišavo unikatno.   

K2 COSMO 
 
Osvežilec zraka v razpršilcu. Primeren za vse 
tiste, ki vas običajni osvežilci zraka motijo.  
Izredno intenziven. Napršimo v notranjost  
Vozila. V različnih vonjih.  





  

IMS-ADIT, d.o.o 
Planjava 4a, 1236 Trzin 
Tel:+386 (1)560 22 00 
Fax:+386(1) 560 22 10 
E-pošta: ims@ims-adit.si 
http://www.ims-adit.si 


