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Kazalo

Podjetje IMS-ADIT,d.o.o. na slovenskem 
tržišču deluje že od leta 1992. Od začetkov, 
ko smo proizvajali in tržili le aditive za kurilna 
olja, danes našim kupcem lahko ponudi-
mo široko paleto izdelkov za obrt, industrijo, 
delavnice in drugo. Smo eno vodilnih pod-
jetij za trženje sodobnih vpojnih sredstev, 
sistemov za zaščito okolja, zaščitne opreme, 
čistilne tehnike ter sredstev za čiščenje in 
vzdrževanje vozil. Poleg izdelkov svetovno 
znanih proizvajalcev, ki jih ekskluzivno zasto-
pamo v Sloveniji, nudimo tudi široko paleto 
izdelkov, ki so na voljo pod lastno blagovno 
znamko Gipy in Ims.
Sodelujemo z mnogimi priznanimi svetovnimi 
korporacijami kot so: Spc Brady, Americol 
BV, Enpac Corporation ltd, Wepp GmbH, 
Wekem GmbH, Melle Ltd, Kwazar Corpora-
tion, Mevatec s.r.o. in mnogi drugi.

Tehnični spreji
Dodatki in aditivi
Lepila in silikoni
Zaščita in vzdrževanje karoserije
Olja in maziva
DPF
Specialna sredstva
Hladilne tekočine
Tekočine za stekla
Zaščita vozila pred zimo
Papirnate brisače
Paste in sredstva za roke
Čistilne mize
Čistilna sredstva za delavnico
Pripomočki za čiščenje
Varnost in okolje
Manipulacija s tekočinami
Orodja in dodatki
Lepilni trakovi
Orodje Teng Tools
Žarnice za vozila
Dodatna oprema in pripomočki
Avtozaščitna oprema
Obvezna oprema
Barve in dodatki
Avtokozmetika

Že nekaj let uspešno poslujemo tudi preko in-
terneta. Za najaktualnejšo ponudbo obiščite 
naše spletne trgovine:

www.ims-trgovina.si
Spletna trgovina www.ims-trgovina.si za-
jema širši del naše ponudbe. V njej najdete 
široko paleto izdelkov in pripomočkov za pro-
fesionalno, kot tudi domačo rabo. Na voljo 
je naprimer orodje, oprema, čistila, tehnična 
kemija, itd.

www.operi-avto.si
Spletna trgovina www.operi-avto.si je 
največja slovenska spletna trgovina z avto-
kozmetiko. Slogan “Avtokozmetika za vsak 
žep” nakazuje, da pri nas najde potrebne 
produkte tako običajen uporabnik, kot tudi 
najzahtevneši profesionalec. In to po izred-
no konkurenčnih cenah!

IMS-ADIT, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenia, Tel: +386(0)1 560 22 00, Fax: +386(0)1 560 22 10, web: www.ims-adit.si, mail: ims@ims-adit.si
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Posebna formula z sintetičnim grafitom 
MoS2 in K2 careflonom zagotavlja 
enkratno prodiranje in tako osvobaja tudi 
najbolj korodirane elemente. Deluje hitro 
in učinkovito. Po uporabi zagotavlja ko-
rozijsko odpornost in mazanje pri nizkih in 
visokih temperaturah. Ne vsebuje silikona.

Temperaturno odporna in hitro sušeča 
bakrena mast v spreju. Zmanjšuje trenje 
med kovinskimi deli, preprečuje krčenje 
ter raztezanje. Varuje vijake, matice in 
ležaje pred korozijo. Odporna na vodo in 
zunanje vplive. Izboljša tesnenje zunanjih 
priključkov. Odlična za montažo zavor.

Čisti in razmaščuje električne dele kot so 
vtiči, odklopniki, kabli, kontakti, varovalke. 
Preprečuje vžig, deluje pa tudi kot 
protikorozijska zaščita pred vlago in rjo. 
Preprečuje izgubo napetosti. Poveča 
zanesljivost električnega sistema v vozilih. 

Čisti, varuje, konzervira, maže, odstran-
juje vlago in popušča težko razstavljive 
zveze. Je vsestransko sredstvo, lahko ga 
uporabljamo kot čistilo ali mazilo. Posebni 
antikorozijski dodatki varujejo kovinske 
površine, električne komponente, motorje, 
orožje, in orodja. 

Učinkovito sredstvo za lažji zagon tudi v 
najtežjih razmerah do -54 stopinj Celzija. 
Vsebuje posebne mikro delce, ki mažejo 
notranje dele v kritičnih razmerah. Prim-
eren je za vse vrste motorjev in agregatov.

Profesionalen produkt za zaščito 
vozila pred korozijo črne barve. Je izredno 
učinkovit zvočni izolator. Primerno za 
zaščito podvozja, požarnih sten, okvir-
jev, notranjih strani vrat, rezervoarjev, 
blatnikov, strehe,... Varuje pred korozijo, 
udarci in zunanjimi vplivi. 

Odlično vsestransko sredstvo v pršilu. 
Čisti, varuje, prodira, maže, odstranjuje 
vodo, vzdržuje in konzervira. Primeren 
je za električne sisteme saj učinkovito 
odstranjuje vodo. Primeren je za domačo 
in profesionalno uporabo.

Zaščitni sprej za zračne filtre za različne 
vrste vozil. Preprečuje dostop prahu, 
peska, blata in vode do zračnega 
filtra. Ohranja zračni pretok, odzivnost 
in maksimalno moč motorja. Povečuje 
učinkovitost filtra in njegovo življenjsko 
dobo. Se hitro suši. 

Grafitna mast je zasnovana za 
vzdrževanje vzmeti, vijakov, krogljičnih in 
vtičnih spojev, odprtih zobnikov, polžastih 
zobnikov, verig in ostalih visoko obremen-
jenih površin. Deluje v temperaturnem 
razponu od -30°C do +60°C. Lahko se jo 
uporablja tudi kot montažni lubrikant.

500ml

400ml

400ml

400ml

400ml

500ml

500ml 500ml 400ml

500ml

400ml

400ml

400ml

500ml

400ml

300ml

400ml

400ml

400ml

400ml

600ml

K2 VULCAN                                   

K2 PRO BAKRENA MAST                                  

K2 KONTAKT SPREJ                         

WEKEM MULTY SPRAY                         

K2 PRO SAMOSTART                                                            

K2 DURABIT UNDERCOAT                                                            

07 UNIVERZALNI SPREJ                                                            K2 AIR FILTER OIL                                                            K2 PRO GRAFITNA MAST                                                            

Tehnični spreji

Učinkovita čistilna pena za čiščenje 
prezračevalnih kanalov vašega vozila. 
Odstrani vse umazanije in očisti kanale 
s pomočjo posebno oblikovane dolge 
cevke, ki je priložena spreju. Primerno za 
vse vrste vozil.

Bela mast s teflonom v spreju z unikatno 
formulo. Zaradi njene penaste oblike, 
prodre na željeno mesto in se nato tam 
strdi. Zmanjšuje trenje, odstranjuje vlago, 
odpravlja škripanje in ščiti pred korozijo. 
Odlična za mazanje zobnikov, ležajev in 
prenosov.

Sredstvo za nego vseh vrst pogonskih in 
transportnih jermenov. Ustvari močan 
oprijemljiv sintetični film, ki ustvarja veliko 
oprijemljivost in tako preprečuje zdrs. De-
luje trajno in zagotavlja konstantno hitrost. 
Odbija vodo in podaljšuje življenjsko dobo 
jermena. Prodira globoko v pore. 

WS 70 je profesionalno olje za vrtanje in 
odrezovanje kovin. Iz naravnih olj. Zagot-
avlja odlično hlajenje in mazanje. Upora-
blja se lahko za vrtanje, struženje, frezanje, 
brušenje. Izbrane sestavine omogočajo 
uporabo pri vrezovanju navojev vodovod-
nih cevi in drugih instalacijah. 

Sintetična mast v spreju za mazanje vseh 
vrst verig. Učinkovito prodre v vse skrite 
elemente verige in tako nudi odlično 
mazanje in korozijsko odpornost. Sestavine 
omogočajo izvrsten oprijem s površino, 
kjer se ustvari tanek zaščitni film. Mast ne 
odleti iz verige tudi pri velikih hitrostih. 

Profesionalen produkt, ki ščiti kovinske 
površine pred korozijo. Primeren za 
različne aplikacije v avtomobilizmu in 
industriji. Odporen na korozijo, vlago in 
agresivne kemikalije. Odličen za šasije, 
izpušne sisteme.

K2 KLIMA DOKTOR                      

K2 PRO BELA MAST S PTFE                      

K2 SPREJ ZA JERMENE                    

WEKEM OLJE ZA OBNOVO KOVIN                    

K2 PRO MAST ZA VERIGE                       

K2 ZINK SPRAY                       

Profesionalen produkt, 100% silikon v spreju 
za vzdrževanje gume in plastike. Maže, 
vzdržuje in ohranja gumijasta tesnila ter 
varuje pred zmrzaljo. Odporen na vodo. 
Primeren za mazanje vseh plastičnih in 
ostalih površin. 

K2 Keramična mast je visoko temperaturno 
(do 1400°C) in visoko tlačno odporno 
mazivo v spreju. Odličen za mazanje zavor, 
ABS, ASR in ESP vijačne zveze in ostale 
elemente, ki so izpostavljeni tlaku in visokim 
temperaturam. Odporna na kisline in vse 
ekstremne vremenske pogoje.

K2 Tire doktor je polnilo za predrte pnevma-
tike, ki deluje hitro in učinkovito. Nepogrešljiv 
na terenu. Primeren za vse vrste pnevmatik.

Wekem teflon sprej ustvari skoraj neviden 
suh film teflona (PTFE) na površini. Uporablja 
se kot mazilo ali kot produkt za lažje 
popuščanje pri brizganju plastike, papirni 
in lesni industriji. Ravno tako je primeren 
za uporabo v tekstilni industriji. Produkt ni 
obarvan. 

Čistilo za hitro in učinkovito čiščenje 
uplinjačev, ventilov, injektorjev, EGR 
ventilov in kompletnega sistema za gorivo 
v bencinskih motojih. Odstranjuje vse vrste 
onesnaženj kot so ogljikovi ostanki, prah 
in ostalo. Ne poškoduje lambda sonde in 
katalizatorja. 

GIPY BRAKE CLEANER je intenzivno čistilo 
za čiščenje zavor in sklopk. Odstranjuje 
olja, masti in ostalo umazanijo. Za seboj 
ne pušča nobenih sledi. Zagotavlja hitro 
montažo elementov.

K2 SIL                                                 

K2 PRO CERAMIC SPRAY                                                 

TIRE DOKTOR                                      

WEKEM TEFLONSKA MAST                                      

K2 ČISTILO ZA UPLINJAČE                     

GIPY BRAKE CLEANER                     
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Silikon v spreju je produkt z zelo širokim 
spektrom uporabe. Uporabljamo ga 
lahko kot mazilo, sredstvo za popuščanje 
v plastični in gumarski industriji in ostalih 
panogah kot so kemična in prehrambena 
industrija. Preprečuje staranje in ohranja 
materiale kot nove. Preprečuje škripanje.

WS 320 preprečuje lepljenje brizgancev 
od varjenja na površino. Varuje varilne 
šobe in obdelovance pred poškodbami 
od varjenja. Popolnoma brez silikona. Brez 
negativnega efekta na lakirane površine.

Visoko kvaliteten nanos aluminija na 
površino, primeren za vse kovinske 
površine, kjer se zahteva videz po kromira-
nih površinah. WS 83 je 99,5% čisti aluminij 
v spreju. Se hitro suši, ima odlične sposob-
nosti sprijamanja na površino.  Visokotem-
peraturno obstojen.

400ml 400ml 400ml

WEKEM SILIKON V SPREJU                                                            WEKEM SPREJ ZA VARJENJE                                                            WEKEM KROM ALU SPREJ                                                      

Sredstvo za testiranje uhajanja plina in 
zraka (ne LPG). Deluje hitro in enostavno. 
Tvori peno, ko plin oz. zrak pride v stik z 
sredstvom.

Aktivno sredstvo za zaščito in varovanje 
celotnega zavornega sistema. Vsebuje 
specialne aktivne snovi in pigmente. De-
luje antikorozivno in protihrupno. Odporen 
na vodo in soli.

Specialno čistilno sredstvo vsebuje 
najmodernejše snovi, le te pa enostavno 
odstranijo usedline in nečistoče iz celot-
nega sesalnega sistema. Preprečujejo, 
da se ta umazanija nato prenaša v EGR 
in DPF.

Visoko efektiveno mazivo. Preprečuje 
nastajanje korozije, varuje pred obrabo, 
poškodbami, sprijemanjem. Zelo je prim-
eren za zelo visoke temperature in vlažne 
prostore, za transportne poti oz. trakove, 
vijake, prirobnice,... 

Idealna antikorozijska preventiva, ki 
obenem zagotavlja lep in dober videz 
poškodovanih površin iz inoxa. Idealno 
za kamione, silose, rezervoarje, cevi,... Se 
hitro suši, se dobro oprijema površin in je 
vodoodporen.

Profesionalen produkt odporen na 
mehanske poškodbe. Površina izgleda 
kot iz aluminija. Se hitro suši, je zelo dobro 
oprijemljiv na površino in je vodo odporen. 
Naredi svetleč aluminijast premaz na 
površini. Optični sprej na površini ustvari 
zaščitni sloj, ki varuje pred zunanjimi vplivi.

500ml

400ml

400ml

400ml 400ml 400ml

400ml

100ml

500ml

400ml

400ml

WEPP LEAK DETECTION SPREJ                                  

WEPP BRAKE HI-TEC SPRAY                         

WEPP DIESEL AIR INTAKE CLEANER                                                            

WEKEM METAL GLIDE                                                           WEKEM INOX SPREJ                                                            WEKEM ALU SPREJ                                                            

Moderno in izjemno efektivno sredstvo za 
hitro montažo oz. demontažo. Popolnoma 
brez kislin in smol. Izredno hitro prodira v 
rjo. Izjemno efektiven tudi pri barvnih in la-
hkih kovinah. Demontažo omogoča takoj. 
Nevtralen do gume in plastike.

Koncentrirano sredstvo, ki preprečuje 
uhajanje plina okoli tesnil in O-ringov. 
Efektiven na vseh tesnilnih materialih in 
vseh snoveh in oljih za klimatske naprave. 
Popolnoma neškodljiv za komponente 
kompresorja klima. Ob enem služi tudi kot 
UV indikator uhajanja plina.

Brezbarvna mast v spreju z izjemnimi 
mazalnimi lastnostmi. Odlično učinkuje pri 
nizkih in visokih temperaturah. Enostavno 
prodira globoko v površine. Odlična 
zaščita proti rji. Mast ostaja tekoča in se 
ne strdi.

WEPP SUPER RUST SHOCK                      

WEPP AC LEAK STOP & INDIKATOR               

WEPP ADHESIVE LUBRICANT                       

Čistilno sredstvo za ventile, učinkovito in 
enostavno odstrani ogljikove in ostale 
usedline iz ventilov, vodil, kanalov in EGR 
ventilov. Zagotavlja, da ventil motorja 
naseda na sedež in s tem maksimalno 
kompresijsko razmerje. Izboljšuje delovanje, 
zmanjšuje porabo in emisije.

WEPP košara za spreje je odličen 
pripomoček za delavnico, da so sredstva 
vedno na svojem mestu. Primerna za shran-
jevanje 8 izdelkov. Oblikovana tako, da jo 
enostavno obesimo na voziček z orodjem 
ali na steno.

Specialno unikatno antikorozijsko sredstvo 
na osnovi voska za zaščito zavornih diskov 
pred korozijo. Zagotavlja lepljiv in vodo 
odbojen sloj. Primerno za uporabo za vozila, 
ki niso v uporabi dlje časa. Ob ponovni up-
orabi vozila se sredstvo samodejno odstrani 
v celoti. Ne vpliva na vozne lastnosti.

WEPP VALVE INTENSIVE CLEANER                                                 

WEPP WORKSHOP BASKET                                     

WEPP BRAKE PROTECTION                     

Prepreči penjenje goriva, zmanjšuje ob-
rabo motorja, vrača izgubljeno kompresijo 
in moč, ohranja čisto notranjost motorja 
in podaljša njegovo življensko dobo. 
Zavira staranje olja. Primeren za vse tipe 
motorjev. Zmanjša porabo goriva. Ne 
vsebuje teflona.

Izredno močno in učinkovito čistilo za 
šobe dieselskih motorjev, ki ga že dolgo 
uporabljajo mnogi profesionalci. Znatno 
izboljša delovanje motorja, poveča moč 
in zmanjša izpuste dimnih plinov. 

Tesnilo v prahu za tesnenje hladilnikov, 
grelnih enot, bloka motorja in tesnil. 
Naredi prožen kovinski sloj, ki v trenutku 
zatesni luknjo. Vsebuje zaviralce rje in 
korozije. Deluje hitro in učinkovito.

443ml

50ml

28g

250ml

300ml

355ml

400ml

500ml

400ml

K2 DOKTOR CAR SPEC                                    

K2 DIESEL ADITIV                         

K2 STOP LEAK                                                            

Dodatki in aditivi

Učinkovito čistilno sredstvo za čiščenje 
notranjosti motorjev. Odstranjuje usedline, 
zmanjšuje porabo goriva in izboljša tek 
motorja ter podaljšuje življenjsko dobo 
motorja.

Aditiv primeren za vse bencinske motorje, 
z in brez katalizatorja. Omogoča inten-
zivno čiščenje celotnega vbrizgalnega 
sistama. Izbrane aktivne snovi enostavno 
odstranijo vse vrste oblog in umazanij. 
Izboljša delovanje motorja, saj zagotavlja 
pravilno delovanje vbrizgalnega sistema.

Visoko koncentriran dodatek, ki je popol-
noma skladen z avtomobilskim oljem. 
Zmanjšuje dimljenje in neprijetne vonjave, 
ki se širijo iz izpušne cevi. Izboljša kompre-
sijsko razmerje, izboljšuje moč in zmanjšuje 
hrup motorja. Zagotavlja stabilen zaščitni 
film.

K2 MOTORFLUSH                      

WEPP INJECTION CLEANER                    

K2 SMOKE ELIMINATOR                       

Čistilo najvišje kakovost za čiščenje 
onesnaženih in pregretih hladilnikov. V 
desetih minutah odstrani rjo, kamen in 
ostale nečistoče. Preprečuje pregrevanje 
hladilnika, zagotavlja optimalno delovno 
temperaturo motorja in tako podaljšuje 
življenski čas motorja. 

Specialni dodatek za vozila vsebuje aktivne 
komponente za moderne dizelske motorje. 
Učinkovito odstrani ogljikove in oljne used-
line iz DPF filtrov in EGR ventilov. Kombi-
nacija aktivnih snovi izboljša delovanje in 
zmanjšuje emisije. Primerno za vse vrste 
dizelskih motorjev.

Profesionalen izdelek za tesnjenje hladil-
nikov, ki imajo manjše poškodbe in iz njih 
izteka hladilna tekočina. Posebna zmes 
zapolni luknjico in tako prepreči nadalnje 
iztekanje. Deluje takoj. Priporočljiv za up-
orabo z vsemi vrstami hladilnikov. Lahko ga 
mešamo z vsemi vrstami antifriz-ov.

K2 RADIATOR FLUSH                                                 

WEPP DPF/TURBO CLEANER                                      

K2 RADIATOR STOP LEAK                     
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Specialni aditiv za dizelske motorje. 
Sredstvo za čiščenje dieselskih šob in 
sistema z ali brez katalizatorja. Odstran-
juje nečistoče iz nafte in tako zagotavlja 
pravilno delovanje šob. Deluje dokler je 
motor v pogonu. Izboljša delovanje motor-
ja, zagotavlja moč in miren tek motorja.

Aditiv primeren za bencinske in dizelske 
motorje. Varuje motorje pred iztekanjem 
motornega olja in zmanjšuje porabo mot-
ornega olja. Zmanjšuje trenje in izboljšuje 
delovanje. Efektivno tesni in varuje. Prim-
erno za vse vrste motornih olj in motorje z 
DPF filitri in katalizatorji. 

Specialno in izjemno učinkovito sredstvo 
za tesnjenje hladilnih sistemov vozil in 
delovnih strojev. Varuje pred izgubljanjem 
hladilne tekočine. Primerno za uporabo v 
kombinaciji z vsemi hladilnimi tekočinami. 
Učinkovito zatesni razpoke in mikro raz-
poke in tako preprečuje iztekanje.

500ml 300ml 300ml

WEPP DIESEL INTENSIVE CLEANER                                                            WEPP OIL STOP ADDITIVE                                                           WEPP COOLING SYSTEM PROTECTION                                                      

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez večje 
moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. 
Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere 
večkrat odvijamo. Sredstvo se strdi šele ob 
stiku s kovino.

visoko učinkovito čistilno sredstvo za 
bencinske motorje. Odstranjuje depozite 
iz celotnega sistema za gorivo. Zagotavlja 
čisto in močno izgorevanje ter optimizira 
emisije. Veže vlago in kondenz. Maže in 
ščiti sistem za gorivo. Podaljšuje življensko 
dobo motorja.

Visoko učinkovito čistilo za oljni sistem. 
Primeren je za vse dieselske in bencin-
ske motorje, menjalnike in diferenciale. 
Odstranjuje blato, umazanijo in kontami-
nacijo iz notranjih delov motorja. Poveča 
moč in zmanjša porabo olja in goriva. 
Očisti in utiša hidravlične ventile.

Autosol Octane Booster povečuje zmo-
gljivost motorja. Povečuje nivo oktanov 
do 15 točk, odvisno od kakovosti goriva. 
Preprečuje klenkanje motorja in pregre-
vanje. Optimizira izgorevanje. Ščiti pred 
trenjem in obrabo.

6ml

300ml 300ml 300ml

6ml 50ml

K2 PROLOK 270                         

AUTOSOL FUEL SYSTEM CLEANER                                                           AUTOSOL OIL SYSTEM CLEANER                                                            AUTOSOL OCTANE BOOSTER                                                            

Sredstvo proti odvitju vijačnih zvez srednje 
moči. Ščiti vijake pred odvitjem in korozijo. 
Priporočljiva je uporaba na vijakih, katere 
večkrat odvijamo.

K2 PROLOK 243                               
Eno komponentno močno sredstvo za 
varovanje vijačnih zvez, ki se občasno 
razstavljajo. Primerno za avtomobilizem in 
industrijo. Primerno za zveze, ki so izpostav-
ljene vibracijam. Primerno za tolerance do 
0,2 mm. Odporno na temperature od -50°C 
do+150°C. Maksimalna zveza M40. 

K2 HIGH STRENGTH THREAD W271                                    

Je vodoodporen permanentno elastičen 
HT črn silikon z ekstremnimi sposobnostmi 
oprijemanja na kovino, aluminij, keramiko, 
steklo, les, plastiko,... Zdrži temperature do 
260C. Idealno za tesnjenje menjalnikov, 
blokov motorja, črpalk, izpušnega sistema, 
prezračevanja...

Profesionalno 2-komponentno epoksi 
tekoče železo z industrijsko trdnostjo. Ko 
zmešamo obe komponente, masa 
postane trdna kot železo. Omogoča ob-
delavo, kot je vrtanje in brušenje. Primerno 
za industrijsko in hišno uporabo.

Profesionalna epoksi masa za popravilo in 
rekonstrukcijo. Primerna za vrsto aplikacij 
v avtomobilizmu, industriji ali doma. 
Preprečuje iztekanje tekočin. Površino, ko 
je popolnoma strjena, lahko obdelujemo 
(vrtamo, režemo, brusimo,...). Produkt se 
sprime s kovino, plastiko, bakrom,...

200ml

40g

60g

310ml + 10ml + 20ml

3g  10g

6ml

310ml

28g

40g

WEPP RAPID SEALANT                                    

K2 METAL BOND                         

K2 MEGA BOND                                                            

Lepila in silikoni

Lepilo za steklo v setu. Eno-komponentno, 
visoko modularno, direktno lepilo za 
stekla. Izjemno hitro sušeče saj omogoča, 
da se vozilo iz delavnice odpelje že v eni 
uri (za vozila z airbagom v 4 urah). V setu 
lepilo, čistilo, primer, krpica, šoba, žica za 
rezanje.

Super hitro sekundno lepilo primerno za 
lepljenje plastike, gume, kovine, por-
celana,... Deluje hitro in učinkovito.

Lepilo za vzvratno ogledalo. Deluje tam 
kjer druga lepila odpovejo. Zelo močan, 
deluje hitro. Lahko ga uporabljamo tudi za 
lepljenje kovine s kovino, stekla s steklom, 
keramike, nakita,...

WEPP WINDSHIELD ADHESIVE SET                      

K2 BONDIX SUPER FAST                    

K2 MEGA MIRROR                               

Eno-komponentno, visoko modularno, 
direktno lepilo za stekla. Izjemno hitro sušeče 
saj omogoča, da se vozilo iz delavnice 
odpelje že v eni uri ( za vozila z airbagom v 
4 urah). TUV certifikat.

Profesionalno dvokomponentno epoksi 
lepilo za plastiko. Primerno za permanentno 
lepljenje raznih plastičnih materialov, kovin-
skih elementov, keramike, lesa, usnja, stekla. 
Odporen na vodo. Obe komponenti sta up-
orabni za lepljenje v 3 do 5 minutah. Lepilo 
se strdi v 10 minutah in zalepi v 2 urah.

Profesionalno, transparentno dvokompo-
nentno, močno lepilo za lepljenje kovine, 
plastike, stekla, gume, lesa,...

WEPP WINDSHIELD ADHESIVE HM/NL                                                 

K2 PLASTIC DOCTOR                                      

K2 MULTI BOND                              

Profesionalno enokomponentno srednje 
močno sredstvo za varovanje vijačnih 
zvez, ki se občasno razstavljajo. Primerno 
za avtomobilizem in industrijo. Primerno za 
zveze, ki so izpostavljene vibracijam. Prim-
erno za tolerance do 0,2 mm. Odporno 
na temperature od -50°C do +150°C. 

Profesionalno enokomponentno blago 
sredstvo za varovanje vijačnih zvez, ki se 
občasno razstavljajo. Primerno za avto-
mobilizem in industrijo. Primerno za zveze, 
ki so izpostavljene vibracijam. Primerno 
za tolerance do 0,2 mm. Odporno na 
temperature od -50°C do +150°C. 

Visoko temperaturno odporna silikonska 
tesnilna masa rdeče barve. Primerna za 
uporabo v avtomobilizmu. Ustreza stan-
dardom večine svetovnih proizvajalcev 
vozil. Temperaturno obstojna do 350C. 

50ml 50ml 85g

K2 MEDIUM STRENGTH THREAD W243                                                            K2 LOW STRENGTH THREAD W222                                                            K2 RED SILICONE                                                      

Visoko temperaturno odporna silikonska 
tesnilna masa črne barve. Primerna za 
uporabo v avtomobilizmu. Ustreza standa-
rom večine svetovnih proizvajalcev vozil. 
Temperaturno obstojna do 350C.

Visoko temperaturno odporna silikonska 
tesnilna masa sivomodre barve. Primerna 
za uporabo v avtomobilizmu, varna za 
lambda in o2 senzorje. Ustreza standar-
dom večine svetovnih proizvajalcev vozil. 

Hiter in učinkovit produkt za popravilo 
izpuha. Izredno ekonomično sred-
stvo za hitra popravila. Primerno za vsa 
vozila. Temperaturno obstojen aluminijast 
samolepilni trak je primeren za manjša in 
nezahtevna popravila. Dolžina: 100cm.

85g 85g

K2 BLACK SILICONE                                                          K2 GRAY SILICONE                                                             K2 BANDEX                                                            
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K2 Mefix je specialni visoko temperaturno 
odporni cement. Odličen za montažo 
izpušnih sistemov in popravilo lukenj ter 
razpok na izpušnih sistemih. Odporen do 
+816°C. Odporen na vodo. Ko se strdi se 
ne krči ali popoka.

K2 Autoband je ekstremno odporen in 
močan samolepilni trak popravilo vseh 
vrst cevi. Izjemo prožen se tesno prilega 
na površino. Primeren ja za hitro popravilo 
vodnih cevi. Lepilo na traku je vodo 
odporno. Dimenzije: 5cm x 3m.

132g 5g

K2 MEFIX                                  K2 AUTOBAND                                                            
Unikatni sistem za hitro in en enostavno 
popravilo in odstranjevanje poškodb na 
avtomobilskih steklih. Posebne zračne 
molekule prodrejo v steklo in ga zapolnijo. 
Izjemne sposobnosti lepljenja na steklo. 
Produkt tvori popolnoma nevidno tvorbo 
in tako je popravilo popolnoma nevidno.

K2 GLASS DOKTOR                      

Sintetično zavorno olje najvišje kvalitete s 
temperaturo vrenja nad 260C. Primerno 
za zavore in sklopke v vozilih z ABS, ESP, 
EBD, ASR in TSC, za športna vozila in za eks-
tremne obremenitve. Lahko ga mešamo z 
olji DOT3, 4 in 5.1. 

Specialno sredstvo za antikorozisko zaščito 
zavor. Zagotavlja tišje delovanje in celo-
ten sistem učinkovito varuje pred zunan-
jimi vplivi. Sintetično sredstvo je odporno 
na soli, visoke in nizke temperature. 
Preprečuje škripanje in nadležne zvoke 
zavornih ploščic. Deluje dolgotrajno.

Visoko temperaturna sintetična mast 
za montažo zavor. Varuje pred korozijo. 
Namenjeni za popravilo, montažo in 
vzdrževanje hidravličnih komponent. 
Lahko se uporablja za mazanje batov, 
valjev, zavornih čeljusti vodnikov. 
Zmanjšuje vibracije.

500g

200ml

100ml

500g

500ml  1L

1000ml

18g

500ml

20g

500ml

400g

200ml

500ml  1L

K2 ZAVORNO OLJE DOT 5.1                                    

WEPP BRAKE PASTE                         

K2 CERA BRAKE GREASE                                                            

Olja in maziva

Zaščita in vzdrževanje karoserije

Sintetično zavorno olje najvišje kvalitete z 
temperaturo vrenja nad 230C. Primerno 
za zavore in sklopke v vozilih z ABS, ESP, 
EBD,ASR in TSC. Lahko ga mešamo z olji 
DOT3 in DOT 4.

Profesionalen produkt za zaščito vozila 
pred korozijo. Je izredno učinkovit zvočni 
izolator. Primerno za zaščito podvozja, 
požarnih sten, okvirjev, notranjih strani 
vrat, rezervoarjev, blatnikov, strehe,... 
Varuje pred korozijo, udarci in zunanjimi 
vplivi. Sprej, pločevinka ali nanos s pištolo.

WEPP A/C oilje za klima kompresorje je 
sintetično PAO ISO 68 premium mazilo za 
klimatske naprave. Zagotavlja izjemne 
mazalne sposobnosti in zaščito kompresor-
jev in tako preprečujetvorjenje kislin in 
tako posledično nastajanje korozije. 

Sredstvo za montažo zavor je temperatur-
no odporno. Podaljšuje življenjsko dobo 
sestavnim delom in zagotavlja najvišjo 
zaščito. 

Profesionalen hitro sušeča primer 
barva na akrilni osnovi za kovine, aluminij, 
plastiko, steklo, kamen in les. Zagotavlja 
antikorozijsko zaščito in izjemno prekrije 
manjše poškodbe na površini. Sive barve.

K2 ZAVORNO OLJE DOT 4                      

K2 DURABIT UBS                                

WEPP A/C COMPRESSOR OIL                    

VERSACHEM CALIPER GREASE                       

K2 PRIMER 1K                                  

Visoko temperaturna bakrena mast je 
odporno mazilo varuje kovinske površine 
pred rjavenjem in poškodbami. Zagot-
avlja enostavno demontažo. Odlična za 
elemente, ki so izpostavljeni ekstremnim 
pogojem, kot so: vijaki izpuhov, vijaki na 
glavah motorjev in turbin,vžigalne svečke,...

CAR-REP Stonechip Coating je 
ekonomična zaščitna barva v spreju, kat-
era varuje pred korozijo, obrabo, kamni. 
Odličen je za prage koloteke in podvozja 
vozil. Na voljo v različnih barvah.

Unil Grease EP/R je univerzalna 
večnamenska mast za mazanje z EP 
dodatki. Uporabljamo za mazanje zglobov, 
pogonskih gredi, osi, črpalk, ležajev, itd. Pa-
kirana v kartuši 400g za enostavno uporabo 
v mazalicah. Razred 2 je priporočljiv za 
mazanje osnih ležajev pri tovornjakih.

Profesionalna keramična zaščita, odporna 
na visoke temperature in tlake. Preprečuje 
sprijemanje teperaturam izpostavljenih 
elementov kot so platišča in zavore. Za-
gotavlja dolgotrajno korozijsko zaščito. 
Nepogrešljiv produkt v vsaki delavnici. Na 
voljo kot komplet s pripomočki. 

Hitro sušeča zaščita na bazi sintetičnih smol. 
Ustvarja fleksibilno zaščito podvozja, karoser-
ije, kolotekov pred mehanskimi poškodbami 
(kamenčki), rjavenjem in vodo. Ko se posuši,  
jo je možno lakirati.

K2 COPPER GREASE                                                 

CAR REP STONE CHIP COATING                                                 

UNIL GREASE EP/R 2                                      

WEKEM KERAMIČNA MAST                     

K2 ANTI GRAVEL                      

500g500g

Kit ojačan z vlakni za zapolnitev vdrtin, 
razpok, ipd. za materiale iz steklenih vlaken 
in kovinske površine.

Kit za glajenje neravnin in zapolnitev vdrtin, 
razpok, ipd. pred barvanjem površin. 
Primerno za materiale iz steklenih vlaken, 
kovinske površine in betonske zidove.

MASTON FIBREGLASS PUTTY                      MASTON PLASTIC PUTTY                    

1000ml

Specialna pištola za nanos zaščitnih 
sredstev za vozila. Deluje s pomočjo kom-
primiranega zraka.

MASNER  PIŠTOLA ZA NANOS                    

Zaščitni vosek za votle dele vozila. Nudi dol-
gotrajno zaščito in varuje vozilo. Nanašamo 
s pištolo. Odličen za avtokleparsko 
dejavnost.

K2 CAVITY WAX                         

Zaščitni vosek za votle dele vozila. Nudi dol-
gotrajno zaščito in varuje vozilo. Nanašamo 
direktno s sprejem, ki je oremljen s cevko za 
nanos. Odličen za avtokleparsko dejavnost.

500ml

K2 CAVITY WAX SPRAY                         
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Specialno čistilno sredstvo za čiščenje 
v kombinaciji z WEPP čistilno pištolo. 
Učinkovito odstrani ogljikove depozite in 
saje DPF filtra brez demontaže. Sredstvo ni 
gorljivo in popolnoma brez kovin. Primeren 
za čiščenje že umazanih filtrov in pa tudi 
kot preventivno čiščenje.

Profesionalno čistilo za regeneracijo 
umazanih partikularnih (DPF) filtrov v 
dieselskih motorjih. Odstranjuje ogljikove 
depozite in saje, ki se naberejo v filtru, 
brez demontaže filtra. Hiter, enostaven in 
učinkovit za uporabo. Obnovi originalne 
parametre motorja.

500ml

100ml 50ml 300ml

WEPP DPF DIRECT CLEANER                         

K2 PRO DPF FILTER CLEANER                                                         

DPF

Specialna pištola na komprimiran zrak 
za čiščenje DPF filtrov vozil. Uporabljamo 
v kombinaciji z WEPP 2232 DPF DIRECT 
CLEANER čistilom.

Specialno čistilno sredstvo za dizelske mo-
torje, ki učinkovito čisti in varuje DPF filter.

WEPP DPF PIŠTOLA                         

K2 DPF CLEANER ADITIV                        
Visoko učinkovito čistilno sredstvo za DPF 
filtre. Je najbolj ekonomična rešitev za 
čiščenje in zaščito DPF filtrov. Lahko se 
ga uporablja v dieselskih motorjih in kot 
dodatek k nafti. Popolnoma očisti DPF filter 
med vožnjo.

AUTOSOL DPF FILTER CLEANER                     
500ml

Specialni dodatek za vozila vsebuje aktivne 
komponente za moderne dizelske motorje. 
Učinkovito odstrani ogljikove in oljne used-
line iz DPF filtrov in EGR ventilov. Kombi-
nacija aktivnih snovi izboljša delovanje in 
zmanjšuje emisije. Primerno za vse vrste 
dizelskih motorjev.

WEPP DPF/TURBO CLEANER                                      



8

Efektivno čistilno sredstvo za čiščenje 
zunanjosti intercoolerjev in hladilnikov. 
Odstranjuje vse nečistoče, insekte in os-
tale nesnage, ki se pojavijo na hladilnikih. 
Tako izboljšamo hlajenje in delovanje 
celotnega sistema.

Čisti in obnavlja vse vrste kovinskih površin. 
Zagotavlja visoki sijaj obdelane površine in 
ustvarja zaščitni fi lm na površini.  

Moderno koncentrirano sredstvo tipa LongLife. Izdelan 
na bazi  etilen glikola na tehnologiji organskih inhibitorjev 
in je popolnoma brez nitritov, aminov, fosfatov, borata in 
silikatov.  Dokazano je da ob pravilni uporabi sredstva, le 
ta zagotavlja učinkovito korozijsko zaščito do 250 000 km za 
osebna vozila in do 500 000 km za tovorna vozila.  Ima zelo 
nizko stopnjo izčrpavanja inhibitorjev. 

Učinkovit odstranjevalec rje v tekoči obliki. 
Je zelo enostaven za uporabo, predmet 
le potopite v tekočino in počakate, da 
Derusto+ opravi svoje. Varen je za upora-
bo na medenini, bakru in plastiki. Sredstvo 
je pH nevtralno. Je povsem bio razgradljiv 
- se ga lahko zlije tudi v odtok.

Koncentrirano sredstvo za zaščito pred zmrzovanjem in 
korozijo hladilnih sistemov in motorjev vseh vrst. Izdelan je 
po najsodobnejši tehnologiji iz monoetilenglikola in do-
datkov, ki preprečujejo korozijo kovinskih delov in je zelo 
prizanesljiv tudi do nekovinskih elementov, ki sestavljajo 
hladilni sistem. Ne vsebuje aminov, nitratov in fosfatov. 
Pred uporabo ga je potrebno razredčiti z vodo.

1000ml

75ml  750ml

1L  3L  5L  25L  66KG  230KG

500ml

1L  3L  5L  25L  66KG  230KG

250ml  400ml  500ml  5L

20L

250ml

1L  3L  5L  25L  66KG  230KG

500ml  5L

5L  25L  200L

1L  3L  5L  25L  66KG  230KG

20L

1L  3L  5L  25L  66KG  230KG

WEPP INTERCOOLER CLEANER                                    

AUTOSOL METAL POLISH                         

ANTIFRIZ GREEN                         

K2 DERUSTO PLUS                                                            

ANTIFRIZ BS                                                            

Specialna sredstva

Hladilne tekočine

WD-40 je kot prvi produkt služil za zaščito 
zunanjega oklepa rakete Atlas pred rjo 
in korozijo. Produkt namenjen domači 
rabi so predstavili leta 1958 v San Diegu in 
vse od takrat ga ni nadomestilo nobeno 
drugo protikorozivno sredstvo, njegova 
skrivnostna sestava pa ostaja enaka.

Zelo primeren kot razmaščevalec ali za 
odstranjevanje nečistoč v industriji, kot 
naprimer masti, maziv, asvalta, bitumna, 
katrana,... Enostavno očisti dele strojev, 
kovinske plošče, fi ltre in čopiče. Vase 
vsrka do petkratno količino umazanij 
(masti in maziva).

K2 Derusto Total Gel je profesionalen 
odstranjevalec rje v gelu. Njegova 
prednost pred ostalimi odstranjevalci rje 
je gelasta formula, katera ne odteče s 
površine ter ima posledično daljši čas 
delovanja. Hitro in učinkovito odstranjuje 
rjo z vseh vrst kovin.

Izdelan na bazi etilen glikola na tehnologiji organskih 
inhibitorjev in je popolnoma brez nitritov, aminov, 
fosfatov, borata in silikatov. Klasifi kacija BTC tip 4E. Ob 
pravilni uporabi sredstva zagotavlja učinkovito korozijsko 
zaščito do 250 000 km za osebna vozila in do 500 000 km 
za tovorna vozila. Ima odlično stabilnost na trdo vodo in 
zelo nizko stopnjo izčrpavanja inhibitorjev. 

WD 40                                               

ELECTRO CLEANER SE                    

K2 DERUSTO TOTAL GEL                           

ANTIFRIZ YELLOW                           

Odlično vsestransko sredstvo v pršilu. Čisti, 
varuje, prodira, maže, odstranjuje vodo, 
vzdržuje in konzervira. Primeren je za 
električne sisteme, saj učinkovito odstranjuje 
vodo. Primeren je za domačo in profesion-
alno uporabo.

Učinkovito odstranjuje umazanije, olja in 
masti iz zavornih diskov, bobnov, sklopk in 
drugih elementov. Ne poškoduje umetnih 
materialov. Ima prijeten vonj.

Hladilna tekočina že pripravljena za uporabo, najvišje 
kvalitete, izdelana posebno za hladilne sisteme vozil 
skupina VAG. Sredstvo je izdelano na osnovi lobridne 
tehnologije dodatkov. Ustreza VW standardu TL VW774J 
(G13).

Sredstvo za čiščenje dizelskih strojev, turbin, 
hladilnikov in kompresorjev. Ne vsebuje 
aromatskih in klorovih topil in je popolnoma 
brez nonil fenol etoksilatov. Primeren za 
cirkulacijsko čiščenje.

Izdelan na bazi etilen glikola na tehnologiji organskih 
inhibitorjih in je popolnoma brez nitritov, aminov, fosfatov, 
borata in silikatov. Klasifi kacija BTC tip 4E. Ob pravilni 
uporabi zagotavlja učinkovito korozijsko zaščito do 250 000 
km za osebna vozila in do 500 000 km za tovorna vozila. 
Ima odlično stabilnost na trdo vodo in zelo nizko stopnjo 
izčrpavanja inhibitorjev.

K2 PERFECT 07                                                 

ČISTILO ZAVOR BM25                                        

ANTIFRIZ G13                                        

AIR COOLER CLEANER                         

ANTIFRIZ G12                                       
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Zimsko čistilo proti zamrzovanju vetrobran-
skih stekel do temperature -22°C. Učinkuje 
večkratno: ščiti pred zmrzovanjem, 
preprečuje zaledenitev vodnih šob, čisti 
steklo in odstranjuje insekte. Ima prijeten 
vonj po limoni, ne pušča sledi.  Biološko 
razgradljivo.

Ekonomično zimsko čistile za stekla, ki 
nudi varovanje pred zmrzovanjem do 
temperature -22. Posebne nano molekule 
odbijajo umazanijo in vodne kapljice.

5L

1L  5L

5L  25L  60L

1L

1L  5L  25L  60L

5L

Gipy čistilo za stekla (-22)                                     

K2 CLAREN (-22)                                                          

Tekočine za stekla

Zimsko čistilo proti zamrzovanju vetrobran-
skih stekel do temperature -60°C. Učinkuje 
večkratno: ščiti pred zmrzovanjem, 
preprečuje zaledenitev vodnih šob, čisti 
steklo in odstranjuje insekte. Ima prijeten 
vonj po limoni, ne pušča sledi.  Biološko 
razgradljivo.

Izdelek najvišje kakovosti zagotavlja 
zaščito pred zmzovanjem do –80. Zago-
tavlja prijeten in svež vonj. Ne poškoduje 
gume in ostalih površin. Izdelek je zelo 
močno koncentriran in zato primeren za 
najbolj ekstremne zimske razmere.

IMS SCREEN (-60)                     

K2 CLAREN (-80)                           

Letno čistilo za vetrobranska stekla z vonjem 
po limeti je koncentrirano čistilo, ki se doda 
vodi za čiščenje vetrobranskega stekla. 
Odstranjuje ostanke insektov, olja in drugih 
nečistoč, ki ovirajo pogled skozi vetrobran-
sko steklo in s tem varno vožnjo.

Zimsko - letno čistilo za stekla čisti vetrobran-
ska stekla in preprečuje zamrzovanje do 
-30C. Odstranjuje soli, voske, maščobe in 
vse ostale nesnage. Učinkovit je tudi proti 
mrčesu. Izdelek ne poškoduje gume, plas-
tike in barve. V kabini zagotavlja prijeten 
vonj in svež vonj. 

BIO SCREEN (LETNI)                                       

NUTA 30 (-30)                                    

Prvovrstno sredstvo za odstranjevanje 
ledu iz vetrobranskih stekel. Deluje tudi v 
najekstremnejših temperaturah.

Mala priročna lopata, primerna za vsako 
vozilo. Unikatna izdelava omogoča, da 
jo enostavno zložimo in spravimo v vsak 
prostor.

300ml  700ml 50ml 50ml  500ml  1L  5L

K2 ALASKA MAX                                      

ZLOŽLJIVA LOPATA                                                            

Zaščita vozila pred zimo

Prvovrstno sredstvo za odmrzovanje 
ključavnic vozil. Sredstvu je dodan pose-
ben aditiv za mazanje ključavnic. Deluje 
tudi v najbolj ekstremnih zimskih razmerah.

Premium strgalo z omelom za sneg. Izdela-
no iz robustne plastike je izredno odporno 
in trpežno. Penasti ročaj poskrbi, da nas 
ne zebe v roke, tudi v najekstremnejših 
zimskih razmerah. Ščetine na omelu so 
mehke in nepoškodujejo laka vozila.

K2 GERWAZY                                               

CARDOS STRGALO Z OMELOM                          

Dodatek DFA-39 je učinkovito sredstvo 
za izboljšanje hladnega toka oljnih goriv. 
Upočasnjuje aglomeracijo parafinov in 
destiliranih olj. Zmanjšuje stopnjo zamašitve 
hladnih filtrov za gorilne filtre, ki so 
nameščeni na mesta dodajanja goriva v 
dizelskih motorjih in kotlih. 

Edinstveno strgalo, ki ne poškoduje površin 
na vašem vozilu. Posebna površina 
omogoča hitro, enostavno in učinkovito 
odstranjevanje snega z vašega vozila. 
Zaradi svoje sestave je prijazen do površin. 
Teleskopska palica omogoča odstranjevan-
je snegu tudi iz večjih vozil.

K2 TURBO DFA-39                                                 

AHB SNOW BROOM                             
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Premium kvalitetna pasta za umivanje 
rok z dodatki D-limeone in izvlečkov 
aloe vere, jojobe in efektivnih abrazivnih 
delcev, ki so lažji od vode, zato ne maši 
odtokov. Odstranjuje najtežja industrijska 
onesnaženja. Dermatološko testirana, pH 
nevtralna in biološko razgradljiva.

Univerzalna zaščitna in vlažilna krema, 
izdelana iz materialov, prijaznih do upora-
bnika. Uporabnika učinkovito ščiti pred 
vsemi vremenskimi ne prilikami, umazanijami 
in vlaži roke. Redna uporaba omogoča 
naravno obnavljanje kože in ohranja kožo 
mehko in prožno. 

Edinstvena pasta za čiščenje težje uma-
zanije. Z lahkoto odstranjuje trdovratne 
umazanije kot so maščobe, katran, 
črnila, lepila in barve. Čisti in vlaži roke 
ter preprečuje draženje kože. Svež vonj 
po limoni. Posebna formulacija srednje 
viskoznosti omogoča lažjo uporabo.

600ml  3L  4,5L  10L

250ml

2L  3,8L

600ml  3L  10L

250ml  1L

3,8L

3L

500ml  20kg

AMERICOL HAND CLEANER YELLOW                                      

AMERICOL HAND CARE LOTION                         

AMERICOL HAND CLEANER YELLOW PRO                                                           

Paste in sredstva za roke

Papirnate brisače

Efektivna pasta za umivanje rok popol-
noma brez topil. Učinkovito odstranjuje 
maziva, olja, barve, črnila. bitumenske 
snovi in veziva. Pasta odstranjuje uma-
zanije in obenem tudi varuje roke, saj je 
dermatološko testirana, pH nevtralna in 
biološko razgradljiva.

Univerzalna zaščitna in vlažilna krema, 
izdelana iz materialov, prijaznih do upora-
bnika. Dodani izvlečki jojobe in aloe vere. 
Varuje roke pred umazanijo, obenem 
pa zagotavlja, da jih lažje očistimo. 
Preprečuje izsušitev kože in nastajanje 
razpok. 

Izredno močna in uporabniku prijazna 
pasta za odstranjevanje najtrdovratnejših 
umazanij. Odstranjuje barvo, silikone, 
lepila in tesnilna sredstva. Poleg tega 
vsebuje elemente, ki rokam povrnejo 
prožnost in mehkost. Granule so lažje od 
vode zato ne maši odtokov.

AMERICOL HAND CLEANER SPECIAL                                               

AMERICOL HAND PROTECT LOTION                    

AMERICOL HAND CLEANER PAINT-EX                           

Hitro in učinkovito odstrani vse vrste 
umazanije. Čisti in vlaži roke ter preprečuje 
draženje kože. Roke ohranja gladke in 
voljne. Nudi prijeten in svež vonj. Pasta je 
posebno primerna za ubčutljive roke.

Krpice za učinkovito čiščenje umazanih rok. 
V notranjosti lončka je zvitih 75 krpic velikosti 
21 cm x 26 cm, prepojenih s posebnim de-
tergentom za učinkovito čiščenje rok. Le ta 
enostavno odstranjuje vse vrste industrijske 
umazanije, ščiti kožo in hkrati vlaži roke. 

Visoko učinkovita pasta za umivanje rok 
izdelana na osnovi lesne moke. Odstranjuje 
najtrdovratnejšo umazanijo. Čisti in ščiti tudi 
občutljive roke. Topna v vodi, preprečuje 
zamašitev odtokov. Prijeten vonj po limoni. 
Dermatološko testirana.

AMERICOL HAND CLEANER WHITE                                                 

AMERICOL HAND WIPES                                        

K2 ABRA PASTA ZA ROKE                        

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% celu-
loza, 800 listna 
Dimenzije: 26,5 cm x 34 cm

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in 
ne pušča sledi. 2 roli v paketu, 3-slojna 
modra, 100% celuloza, 500 listna.
Dimenzije: 36 cm x 38 cm

2 roli v paketu, 2-slojna modra, 100% 
celuloza, 970 listna.
Dimenzije: 24 cm x 30 cm (listič)

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in 
ne pušča sledi. 2 roli v paketu, 3-slojna 
modra, 100% celuloza, 500 listna.
Dimenzije: 22 cm x 36 cm

2/1

2/1

2/1 2/1

2/1

1/1

2/1 6/1

2/1

2/1

6/1

BRISAČA TREND                        

BRISAČA SUPERBLUE 500                   

BRISAČA CELTEX BLUE WIPER                 BRISAČA SUPERBLUE S                  

Dvoslojna mehka brisača iz E-TISSUE pa-
pirja. Izredno ekonomična in vpojna.  2 roli 
v paketu, 2-slojna, 800 listna.
Dimenzije: 24 cm x 28 cm

Troslojni vpojni papir je izredno vpojen in ne pušča sledi. 2 
roli v paketu, 3-slojna modra, 100% celuloza, 1000 listna.
Dimenzije: 36 cm x 38 cm

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% 
celuloza, 1500 listna.
Dimenzije: 25,6 cm x 30 cm

2-slojna, 100% celuloza, centralni izvlek.
Pakiranje: 6/1.
Dimenzije: 20 cm x 20 cm
Dolžina: 153 m

BRISAČA SAND WIPER                    

BRISAČA SUPERBLUE 1000                    

BRISAČA EXTRA 1500                    BRISAČA MAXIPULL                         

2 roli v paketu, 2-slojna E-75, 800 listna.
Dimenzije: 24 cm x 22 cm

2 roli v paketu, 2-slojna bela, 100% celuloza, 
800 listna.
Dimenzije: 25,6 cm x 27 cm

2-slojna, 100% celuloza, Pakiranje: 6/1 
Dimenzije: 20 cm x 20 cm 
Dolžina: 108 m

BRISAČA TENDER                                    

BRISAČA CICLONE 800                                     

BRISAČA MAXIPULL TRENDBLUE          

Talno stojalo, primerno za vse industrijske 
brisače.

kos kos

TALNO STOJALO                         
Stensko stojalo, primerno za vse industrijske 
brisače.

STENSKO STOJALO                    
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IBS naprava za čiščenje delov Tip M. Višina 
te naprave je podobna višini delovne 
mize, z zelo veliko površino delovne plošče 
za čiščenje izjemno velikih in težkih delov. 
Priporočamo čistilno sredstvo Americol 
Antol 80.

Visoko koncentrirano, biološko razgra-
dljivo sredstvo prijetnega vonja za 
razmaščevanje in čiščenje v indus-
triji. Edinstvena formulacija zagotavlja 
učinkovito odstranjevanje maščob in 
ostalih nečistoč. Varno uporaba. Ne 
pušča sledi. pH 13.

Učinkovit razmaščevalec narejen na 
bazi topila. Sestavljen je iz močnih in hitrih 
emulgatorjev in je posebno primeren za 
uporabo v rezervoarjih oz. strojih za čiščenje. 
Z njim učinkovito razmaščujemo, odstran-
jujemo olja, katrane, asfalte in bitumenske 
snovi. Vsebnost aromata je nižja od 1%.

Enostavna montaža na zid. Primeren za 
paste Americol Hand Cleaner Yellow PRO 
2000 ml oziroma 1000 ml paste ali kreme. 
Izredno trpežen in obstojen. Zagotavlja 
ekonomično porabo.

Super koncentrirano dvokomponentno 
alkalno sredstvo za odstranjevanje 
najbolj trdovratne umazanije. Namen-
jeno je čiščenju v industriji, obrti, livarnah, 
mesarijah, klavnicah, itd. Sredstvo rečimo 
1 - 3,5%. Maščobe raztaplja hitro in 
učinkovito.

Enostavna montaža na zid. Primeren za 
paste Hand Cleaner Yellow, Special in 
White v 3L embalaži. Izredno trpežen in 
obstojen. Zagotavlja ekonomično porabo 
paste.

1L  5L  10L  25KG  66KG

10L  60L  200L

1000ml  2000ml

5KG  10KG  25KG

3L

1L  10L  25KG  66KG

1L  20L

10L

4,5L

1L  10L  25KG  66KG

20L

kos

1L  5L  10L  25KG  66KG

3,8L

IBS ČISTILNA MIZA TIP M                                      

AMERICOL INTEREIN                                     

AMERICOL ANTOL 80                         

PRO DISPENZER                        

IMS BI-CLEAN MAXI                                                            

DISPENZER ZA 3 L PASTO                                                            

Čistilne mize

Čistilna sredstva za delavnico

IBS naprava za čiščenje delov Tip F 2 
Ta naprava je nameščena na kolesca. 
Premika se jo kot samokolnico in ima 
veliko nosilnost. Površina je zelo velika. 
Priporočamo čistilno sredstvo Americol 
Antol 80.

Izredno močno koncentrirano univerzalno 
čistilno sredstvo rumenkaste barve in pri-
jetnega vonja. Okolju prijazen in negorljiv. 
Sredstvo je pred uporabo potrebno redčiti 
z vodo. Deluje hitro in učinkovito. Primeren 
je za profesionalno in domačo uporabo.

Hitro hlapljiva kemikalija z biološko razgra-
dljivimi sestavinami ima temperaturo 
vžiga pri manj kot 55°C. Ima svež vonj po 
limoni. Odlikujejo ga velika sposobnost 
raztapljanja za veziva, tesnilne mase, 
maziva in težka industrijska onesnaženja. 
Uporabljamo ga za odstranjevanje lepil.

Dispenzer za 10-litersko pasto za roke. 
Ekonomično doziranje.

Močno koncentrirano moderno sredstvo 
za čiščenje in razmaščevanje. Moderne 
sestavine zagotavljajo izjemne rezultate 
na vseh trdih površinah. Sredstvo je 
primerno za industrijo, dom, obrt. Prijetno 
diši. pH je 10.

Enosavna montaža na zid. Primeren za 
pasto Hand Cleaner Yellow 4,5L.

IBS ČISTILNA MIZA TIP F2                                               

IMS SUPER CLEANER                                              

AMERICOL ANTOL CITRUS                   

DISPENZER ZA 10 L PASTO                                   

AMERICOL POWER CLEANER                           

DISPENZER ZA 4,5 L PASTO                           

BS naprava za čiščenje delov Tip BK 50. 
Cenovno ugodna alternativa. Namen-
jena uporabi v servisnih delavnicah. 
Priporočamo čistilno sredstvo AMERICOL 
ANTOL 80.

Moderno, okolju in uporabniku prijazno, 
razgradljivo čistilno sredstvo prijetnega 
vonja za industijo ali dom. Detergent je iz-
redno koncentriran (ekonomičen) z izredno 
učinkovito močjo odstranjevanja umaza-
nije. Ne pušča sledi in zagotavlja visok sijaj. 
Primeren za živilskopredelovalno industrijo.

Koncentrirano, biološko razgradljivo sredstvo 
tipa mikro emulzije. Sestavljeno je iz nizko 
aromatskih kemikalij in ostalih sintetičnih 
komponent. Unikatne sestavine zagotavl-
jajo učinkovito odstranjevanje trdovratnih 
umazanij kot so: katran, beton in ostala 
atmosferska onesnaženja. 

Ščetka za umivanje zelo umazanih rok. 
Izredno trpežna in kvalitetna izdelava.

Amecid je visoko koncentrirano in 
učinkovito čistilo na bazi fosforne kisline 
in je biološko razgradljivo. Primerno je za 
odstranjevanje trdovratnega vodnega 
kamna, oksidov (A1 in Fe), kalcijevih depozi-
tov. Uporabljamo ga v kuhinjah, toaletah, 
kopalnicah, avtopralnicah, marinah,...

Enostavna montaža na zid. Primeren za 
pasto Americol Yellow pro in Americol 
Paint-ex pro.

ČISTILNA MIZA TIP BK 50                                                 

IMS SUPER ECO CLEANER                   

AMERICOL MICRO 2000 SHAMPOO                                        

VIKAN ŠČETKA ZA UMIVANJE ROK                                        

AMREICOL AMECID                         

DISPENZER ZA 3,8 L PASTO                         
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Kvalitetne bombažn ekrpe, primerne za 
brisanje v avtomobilizmu, industriji, obrti in 
v tiskarski industriji. Pisane ali bele.  
Pakirane v PVC vreči po 10 kg.

BOMBAŽNE KRPE ZA BRISANJE                                   

Pripomočki za čiščenje

Krtača s trdimi ščetinami za ribanje in 
pometanje. Izredno široka (65 cm) in 
odporna. Primerna za uporabo v kombi-
naciji z vsemi Vikanovimi ročaji.

VIKAN TRDA KRTAČA ZA TLA                      
Talni pobiralec vode iz črnega polipropilena 
ter črne penaste gume za učinkovito 
odstranjevanje vode in olja. Prilega se vsem 
Vikanovim® ročajem.

VIKAN TALNI POBIRALEC VODE                                                 

Omarica za prvo pomoč z vso zakonsko 
predpisano vsebino.

Posoda, ki znatno oljaša izpuste olj iz vozil, 
strojev,... Ergonomično oblikovana, ima 
izpustno pipo, da tekočino enostavneje 
zlijemo iz posode. Izdelana iz trpežne in 
odporne plastike.

Dimenzije: 380 x 780 x 115 mm

Nizkoprofilna, 80L lovilna paleta, cenovno 
najugodnejša izbira za shranjevanje 
nevarnih tekočin in preprečevanje po-
tencialnih razitij. Vsaka lovilna paleta ima 
posebne zavihke za povezovanje palet 
(LEGO SISTEM).

Pipica za 200L in 60L kovinske sode ter 25L 
in 10L ročke.

SINTAN COMPACT 24/48 TIP III R je varnos-
tna garancija za človeka in okolico. Je 
večkratno kalciniran naravni material v 
velikosti granulata od 0,3 do 0,75mm. Up-
orablja se lahko na vseh trdnih površinah, 
večino tekočin vpija hitro in učinkovito. 

Lijak je sestavljen iz dveh delov in oprem-
ljen s filtrirno mrežico. Primeren tudi za 
točenje tekočin v vozila.

7L

3KG  10KG  20KG

15L

20KG

5L

7L

23L  34L  52L  79L

10KG

5L

OMARICA ZA PRVO POMOČ                                   

LOVILNA KAD 7 L                                   

SPC SC-SD2 LOVILNA PALETA                         

PVC PIPA 3/4                                      

ABSORBENT SINTAN COMPACT                                                            

CARDOS LIJAK 2V1                                 

Varnost in okolje

Manipulacija s tekočinami

Temelj sistema QuickFix je unikaten poda-
jalnik obližev, ki ga enostavno pritrdimo 
na steno in vsebuje 90 vodoodpornih 
obližev. Sistem je maksimalno higieničen in 
priročen. Možnost zaklepa.

Zaprta lovilna kad je primerna za izpust 
vseh nevarnih snovi iz raznih strojev ali 
vozil. Uporabljamo jo lahko tudi kot lovilno 
posodo. Oblikovana je v obliki lijaka, 
na sredi pa je čep, ki omogoča varno 
vtekanje tekočine v notranjost posode. 
Dimenzije: 460 x 605 x 180 mm

Optimalna izbira za hranjenje nevarnih 
snovi. Lovilna paleta SC-DP2 je primerna 
za hranjenje dveh standardnih 200L 
sodov. Izdelana iz kvalitetnih umetnih 
materialov je odporna na večino nevarnih 
snovi in dolgotrajno obstojna. Lahka in 
enostavna za manipulacijo.

Za hitro črpanje tekočine iz soda. Enostav-
na za namestitev in uporabo. Primerna je 
za črpanje vseh tekočin, ki ne povzročajo 
korozije (olja, maziva, topila,..). Odporna 
na mehanske poškodbe, saj je izdelana iz 
odporne kovine.

Absorbent TOTAL SORB je pakiran v 
20kg vreči. Izredno majhna granulacija 
omogoča prodiranje v še tako nedos-
topna mesta. Primeren je za sanacije v 
industriji, doma in na intervencijah. Deluje 
hitro in učinkovito. 

Menzura za nalivanje velikosti 5L.  
Nepogrešljiv pripomoček za vsako 
delavnico.

PLUM QUICKFIX DISPENZER Z OBLIŽI                      

LOVILNA KAD 15 L                             

SPC SC-DP2 LOVILNA PALETA                    

ROČNA ČRPALKA ZA OLJE                    

ABSORBENT TOTAL SORB                       

MEVA MENZURA ZA NALIVANJE                       

Nadomestno pakiranje obližev, primerno za 
podajalnike Quickfix. V paketu je 45 obližev.

Odporna PVC posoda volumna 7L je 
namenjena za pranje rezervnih delov. 
Odporna na bencine in agresivne kemi-
kalije. Opremljena s sitom za iztekanje olja 
iz delov, filtrov. Sito je mogoče enostavno 
odstraniti.
Dimenzije: 365x365x132 mm

Posebej razvita posoda- smetnjak za 
zbiranje mastnih krp, vate, itd. Pokrov, ki se 
zapira, se upravlja s pomočjo pohodnega 
pedala. Posoda je opremljena z ročajem za 
enostavno rokovanje.

Aluminijasta črpalka primarno namenjena 
črpanju tekočin do viskoznosti 90 SAE, kot 
naprimer fosforne kisline, kemikalij, acetona, 
alkoholov, topil, olj, itd.

Absorbent IMS CHEM SORB je pakiran v 10 
kg vedru. Majhna granulacija omogoča 
prodiranje v še tako nedostopna mesta. 
Primeren za vpijanje olj in ostalih nevarnih 
kemikalij. Lahko ga uporabljano za sanacije 
v industriji, doma in na intervencijah. Deluje 
hitro in učinkovito.

Posoda volumna 5 l je primerna za nalivanje 
vseh vrst tekočin. Fleksibilna cev zagotavlja 
lažjo dostopnost tudi do težko dosegljivih 
mest.

PLUM QUICKFIX NADOMESTNO PAKIRANJE                                                 

MEVA POSODA ZA PRANJE                           

JUSTRITE POSODA ZA ZAOLJENE KRPE                                      

ROTACIJSKA ROČNA ČRPALKA                                      

ABSORBENT IMS CHEM SORB                     

POSODA ZA NALIVANJE MEVA
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Profesionalna delovna LED ročna svetilka, 
ki jo lahko polnimo s pomočjo polnilca. 
Na vrhu ima vgrajeno malo led svetilko. 
Najnovejša COB led tehnologija - izjemna 
svetilnost in zelo majhna porabo energije. 
Zaradi svojega prilagodljivega telesa ter 
vgrajenih magnetov in kljuk, je MAG 3 
uporaben za različne namene v delavnici.

Dvostranski brezbarvni akrilni lepilni trak. 
Primeren za lepljenje raznih elementov. 
Odličen oprijem na kovine, plastiko, steklo. 
Primeren za težja bremena, odporen proti 
vlagi. Primeren za zunanjo in notranjo up-
orabo. Z njim lahko nadomestimo vijake, 
kovice, tekoča lepila ali celo varjenje.

Masner držalo za motor je primerno za 
profesionalne delavnice. Robustna kon-
strukcija zagotavlja nošenje obremenitev 
do 500kg. Zaradi svoje konstrukcije je 
fl eksibilen in tako primeren za vse vrste 
vozil. Izredno enostavna namestitev in 
odpornost na zunanje vplive. Guma na 
nosilcih varuje pred poškodbami.

Baterijska SMD LED delovna luč, uporabna 
v avtomehaniki, industriji,...Poleg stranskih 
led ima tudi na vrhu vgrajeno svetilno 
enoto. V kompletu je dobavljiva polnilna 
postaja, ki omogoča izredno enostavno 
uporabo. Konstrukcija omogoča delovni 
kot 75 stopinj. Tehnologija omogoča kar 
100000 delovnih ur.

Dvostranski močan akrilni lepilni trak. 
Primeren za lepljenje raznih elementov. 
Odličen oprijem na kovine, plastiko, 
steklo, les. Primeren za zunanjo in notranjo 
uporabo. Izredno je primeren za lepljenje 
ogledal, obešalnikov,...
Širina: 19 mm

2m  16,5m

25m

25m

2m  10m

25m  50m

200mm

SCANGRIP MAG 3                        

HPX MAX POWER TRANSPARENT                                  

MASNER DRŽALO ZA MOTOR             

SCANGRIP LINE LIGHT R                     

HPX MIRROR DS TAPE                                 

Orodja in dodatki

Lepilni trakovi

Priročna inspekcijska LED luč, enostavna 
za uporabo. Primerna za uporabo v 
avtomehaničnih, ličarskih in kleparskih 
delavnicah ter pralnicah. 10 SMD LED 
žarnic zagotavlja intenzivno belo svetlobo, 
ki sveti z močjo 120 lumnov. Kot žarkov 
je 40°. Odporna na udarce in vodo po 
standardu IP 42.

Izredno močan trak za razna popravila. 
Univerzalni, visokokvalitetni trak z ojačano 
strukturo za večjo trdnost. Izjemne sposob-
nosti lepljenja. Odličen za popravila cevi 
in vseh ostalih elementov. Vodoodporen. 
Širina 48mm.

Profesionalno hidravlično 3T dvigalo 
krokodil za dvigovanje vozil. Preprosta 
zasnova in majhnost ponuja enostavnost 
uporabe in zanesljivost. Ima robustno in 
trpežno konstrukcijo. Dve kolesci na hrbtni 
strani omogočata manevriranje. Primeren 
za mehanične delavnice in tudi domače 
avto garaže.

Robusten plastičen voziček za transpor-
tiranje pnevamtik v delavnici. Izjemno 
robusten in trpežen je praktično večen. 
Odličen za delavnice in prodajne salone 
s pnevamtikami. Oblika omogoča eno-
stavno zlaganje eden na drugega. Kolesa 
so izredno robustna in odporna.

Dvostranski akrilni lepilni trak. Primeren za 
lepljenje raznih elementov, letvic, regis-
trskih tablic. Odličen oprijem na kovine, 
plastiko, steklo. Odporen na topila. Z njim 
lahko nadomestimo vijake, kovice, tekoča 
lepila ali celo varjenje. 
Širina: 19 mm

MASNER LED SVETILKA                              

HPX 6200 DUCK TAPE                             

MASNER HIDRAVLIČNO DVIGALO                  

AHB VOZIČEK ZA PNEVMATIKE                       

HPX HSA DOUBLE SIDE TAPE                       

Majhna priročna žepna svetilka Vsebuje 
magnet na hrbtni strani 7 + 1 ledic nove 
generacije s tehnologijo SMD.  Polnjenje na 
mini USB. ( polnilec ni priložen

Močan trak za razna popravila. Univerzalni, 
visokokvalitetni trak z tekstilno strukturo. 
Odlične sposobnosti lepljenja. Odličen za 
popravila cevi in vseh ostalih elementov. 
Vodoodporen. Pretrg z roko. Širina 48mm.

Robustne in odporne ter UV obstojne vezice 
izdelane iz Naylona. Na voljo več dimenzij. 
V črni ali beli barvi.

Majhna priročna booster baterija za zagon 
motorjev motociklov, avtomobilov in plovil. 
Izredno trpežna in priročna je spravljena v 
majhnem kovčku. Poleg tega je primerna 
za polnjenje računalnikov, telefonov in 
ostalih naprav. V kompletu so priloženi kabli 
in tudi kompresor za polnjenje pnevmatik. 
Baterija ima tudi led svetilko. 18000 MAH.

Inovativni lepilni trakovi za lepljenje 
emblemov, značk,... Permanentna 
rešitev. Odporen na vse vremenske vplive 
kakor tudi na šampone in čistila. Izredno 
ekonomična rešitev. V kompletu je 5 lepilnih 
lističev.
Širina 100mm

LED PEN LIGT                                       

HPX REPAIR TAPE                          

APOLO VEZICE 100/1                                      

AHB BATTERY-BOOSTER                     

HPX EMBLEM SET                                  

Ročna črpalka primerna za kisline in baze. 
Telo črpalke je izdelano iz polipropilena in 
ima teleskopsko sesalno cev (od 340 do 
900 mm). Ročna potisna pumpa iz PP za 
AdBlue. Teleskopska sesalna cev za sode 
50/220 lit.

MECLUBE ROČNA ČRPALKA JP-02
Ročna črpalka za kemikalije kot so 
hladilna tekočina, čistila za vetrobranska 
stekla in manj agresivna čistila.
Narejena iz polipropilena, viton tesnila.
Teleskopska sesalna cev za 50/220 lit sode.
Pretok: 0,25 lit / potisk

MECLUBE ROČNA ČRPALKA JP-04                      
Adapter potrebujemo za priptrditev nekat-
erih črpalk na 200L PVC sode, saj je večina 
črpalk prirejena za 200L kovinske sode, ki 
imajo standardni navoj. Ali obratno. Na 
voljo v dveh izvedbah.

ADAPTER ZA SODE                                                 

Profesionalna Led delovna svetilka, ki 
zagotavlja učinkovito a ob enem nežno 
delovno svetlobo 2600 lumnov ali 4000 
lumnov. Za odpornim belim panelom. 
Primerna je za najtežje delovne pogoje 
zunaj in znotraj. Svetilka se lahko uporablja 
za različne namene v avtomobilizmu, 
doma in industriji. 

Delovna luč za industrijo in avtomobilizem. 
Osem ultra močnih led svetilnih enot zago-
tavlja visoko svetilnost in majhno porabo 
energije. Primerna je za osvetljevanje 
motornega predela in kabine vozil. Je 
nepogrešljiv pripomoček pri globinskem 
čiščenju vozil.

vrhunska baterijska SMD led delovna luč 
za uporabo v avtomobilizmu. Omogoča 
pritrjevanje na pokrov motorja vozila oz. 
na strop vozila. Odlično osvetli celotni 
motorni predel kakor tudi kabino. V primer-
javi z konkurenčnimi lučmi zagotavlja 75% 
večjo svetilnost.

SCANGRIP VEGA                                             SCANGRIP FIX-C                                                  SCANGRIP LINE LIGHT BONNET C+R                                  
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Izjemen trak za permanentno, vodoodpor-
no zaščito.. Izjemn za zaščito električni 
spojev. Prilega se na vse površine. Ne 
pušča nobenih sledi. Zdrži tlak do 12 bar. 
Temperaturno obstojen do 200C. Elektro 
odporen do 8kV. Črne barve.
Širina 25 mm.

Odlična izbira za proti-zdrsno zaščito na 
gladkih površinah. Primeren za domačo 
in industrijsko uporabo. Odporen na vodo 
in olja. Primeren za zunanjo in notranjo 
uporabo.
Širina 25 mm.

Specialni maskirni trak za gumijaste dele. 
Odličen za zaščito okoli stekel vozil. 
Primeren za vse vrste vozil. Perforiran. Eno-
stavno ga pretrgamo. Odličen opreijem 
na površino.
Širina 9 + 11 mm.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za vse 
vrste površin. Primeren za vse občutljive 
površine. Ne pušča sledi na površini. 
Maskirni trak za notranje in zunanje oper-
acije. UV odporen.
Širina 25 in 38 mm.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za vse 
vrste površin. Odlična oprijemljivost na 
kovine, plastiko, stekla,.... Ne pušča sledi 
na površini. Odporen do temperature 
100C. Odporen na topila. Ni odporen na 
UV žarke. Širine 19, 25, 38 in 50 mm.

Lepilni aluminijasti trak za popravilo in 
lepljenje kovinskih elementov. Primeren za 
trajna in začasna popravila. Deluje tudi 
v ekstremnih vremenskih pogojih in nizkih 
temperaturah. Izjemna trdnost. Odličen 
tudi kot varovalni trak pred temperaturo.
Širina: 50 mm.

Močan prozoren trak za razna popravila. 
Odporen na vse vremenske razmere. 
Odličen za popravila ponjav, oken, in 
ostalih elementov. Uv obstojen. Možen 
pretrg z roko.
Širina: 48 mm.

3m

18m

10m

50m

50m

50m

25m

25m

10m

16m  33m

25m

50m

50m

3m

2m

1,5m

90mm

10m

33m

25m

1,5m

HPX STRETCH & FUSE TAPE                                   

HPX ANTI-SLIP TAPE                            

HPX TRIM MASKING TAPE                                 

HPX SAFE REMOVE MASKIRNI TRAK                                 

HPX MASKING TAPE 100C                                 

HPX ALU TAPE                                 

HPX ALL WEATHER TAPE                                 

Samolepilni tekstilni zaščitni trak. Primeren 
za zaščito električnih napeljav in snopov 
v vozilih in vseh ostalih industrijskih ali 
domačih instalacijah. OEM kvaliteta, 
odličen zvočni izolator. Temperaturno 
obstojen do 105C.
Širina 19 mm. 

Dvostranski penasti trak za lepljenje 
raznoraznih elementov, kot so letve,....
Odličen oprijem na barvane površine, 
plastiko itd. Odporen na vremenske vplive 
zato je primeren za zunanjo uporabo. Trak 
je odporen na topila.
Širina 9 ali 19 mm.

Prozorna HDPE folija s pritrjenim krep 
maskirnim trakom. Folija se zaradi svoje 
elektrostatiočnosti odlično oprime na 
površino. Odlično za prekrivanje večjih 
površin. Primerno za vse površine. 
Širina 550, 1100 in 2700 mm.

Dvostranski penasti lepilni trak z montažo 
raznih elementov, kot so panele itd... Tri 
mm debela pena se tesno prilega na vse 
vrste elementov. Primeren za plastiko, les, 
steklo, kovine,...
Širina 12 mm.

Visoko kvaliteten maskirni trak po stan-
dardu za avtomobilizem. Primeren za vse 
vrste površin. Odlična oprijemljivost na 
kovine, plastiko, stekla,.... Ne pušča sledi 
na površini. Maskirni trak za notranje in 
zunanje operacije. UV odporen.
Širina: 25 mm

Ekonomični lepilni trak s tekstilnimi vlakni 
za popravila doma, v industriji in obrti. 
Odličen za pakiranje. Trak je primeren za 
začasna in ne trajna popravila. Lahko ga 
pretrgamo z roko. Na voljo v srebrni barvi.
Širina: 48 mm.

Specialni tesnilni trak za tesnjenje med 
dvema površinama. Primeren za tesnjenje 
med lesenimi, kovinskimi, pvc in ostalimi 
površinami,... Močan in odporen trak, ki 
ga lahko prevrtamo z vrtalko. Ravno tako 
primeren kot mehkejši material za vogale, 
vijake,... Širina: 20 mm.

HPX CABLE PROTECTION TAPE                             

HPX SIDE MOULDING TAPE                             

HPX EASY MASKING FILM                             

HPX DOUBLE SIDE FOAM TAPE                             

HPX UV MASKING TAPE                     

HPX DUCK TAPE 1900                       

HPX BUTYL TAPE                             

Odlična zaščita, ki varuje površine (vozila) 
pred udarci kamnov in pred praskami. Rav-
no tako je primeren za stekla avtomobilov in 
avtobusov. Ne porumeni in je odporen na 
UV žarke. Odstranimo ga popolnoma brez 
težav. OEM kvaliteta. Transparentna.
Širina 100 mm

Lepilni trak za boljšo vidljivost in varnost. 
Namenjen označevanju v avtomobilizmu, 
saj znatno izboljšamo varnost in vidljivost. 
Odličen tudi za označevanje v prostorih. 
Širina 19 mm.

Izjemno močna zaščita za robove avto-
mobilskih vrat, ki so vedno izpostavljena 
praskam in poškodbam. Prozorne barve. 
Odlikuje jo enostaven nanos ali odstran-
jevanje. Skoraj nevidno na vratih vozila. 
Odporno na čiščenje pod visokim tlakom. V 
paketu sta dva traka. Širina 12 mm.

Profesionalni izolirni trak črne barve. 
Nepogrešljiv pripomoček v vsaki delavnici 
ali doma. V kompletu je 10 kolutov.
Širina 15 mm.

Samolepilni trak za označevanje v 
skladiščih, delavnicah, itd. Ojačan zgornji 
sloj zagotavlja maksimalno odpornost. 
Trak je pohoden in povozen. Odličen za 
označevanje transportnih poti. Barva: 
rumena/črna.
Širina 50 mm.

Specialni dvostranski trak iz tekstilnih vlaken 
in sintetične gume za lepljenje tepihov, 
podlog in oblog. Primeren za vse vrste. 
Odlikuje ga izjemna moč lepila. Primeren 
tudi za hrapave površine.
Širina 50 mm.

Specialni tesnilni trak, z izjemnimi sposob-
nostmi lepljenja. Primeren za razna opravila 
in popravila. Izjemne tesnilne lastnosti. 
Izredno močan in obstojen. Primeren za 
notranjo in zunanjo uporabo. Obstojen na 
vremenske vplive.
Širina 38 mm.

HPX PROTECTION FILM                          

HPX REFLECT TAPE                         

HPX DOOR EDGE STRIPS                          

K2 IZOLIRNI TRAK                          

HPX SECURITY MARKING TAPE                                 

HPX CARPET TAPE                                  

HPX POWER SEALING TAPE                                  
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Klasična halogenska žarnica tipa H4.

Moč: 60/55W
Napetost: 12V
Certifikat E4

Odporna posoda za gorivo je izdelana iz 
kakovostnega polietilena. Opremljena je 
z fleksibilnim nalivnim tulcem, ki omogoča 
znatno lažjo manipulacijo. Ročka je v  
skladu z ADR in je certificirana z oznako 
3H1/Y/120/**/CZ/CIM/0805/JPP.

Na voljo v 5L, 10L in 20L izvedbi.

Klasična žarnica W1,2W

Pakiranje 10 kos v kompletu

Moč: 1,2W

Napetost: 12V

Klasična žarnica 21W.

Pakiranje 10 kos v kompletu

Moč: 21 W.
Napetost: 12V

Kompresor je opremljen z manometrom, 
ki prikazuje dejansko stanje tlaka. Cevka 
dolžine 46 cm je opremljena z zapornim 
ventilom. Priključna vrvica je dolga 2m. 
Kompresor je izredno majhen, a kljub temu 
izredno zmogljiv. Enostavna priključitev 
v standardni cigaretnik, ki je v vsakem 
vozilu. Priloženi adapterji.

CARDOS H4                                   

IMS ROČKA ZA GORIVO                                 

CARDOS KOMPLET W1,2W                                      

CARDOS KOMPLET P21W                                 

CARDOS KOMPRESOR                                 

Žarnice za vozila

Dodatna oprema in pripomočki

Klasična halogenska žarnica tipa H1.

Moč: 55W
Napetost: 12V
Certifikat E4

Visoko kvalitetni startni kabli za motorna 
vozila, dolžina posameznega kabla 3m. 
Kabel za vžig motorja je različno obarvan, 
rdeče za pozitivni in črno za negativni 
kontakt. Kvalitetne velike klešče z dobrim 
oprijemom skrbijo za dober prenos. 
Vžigalne klešče so ustrezno zaščitene 
oziroma izolirane. 400A.

Klasična žarnica 5W.

Pakiranje 10 kos v kompletu.

Moč: 5W.

Napetost: 12V

Klasična žarnica 21W/5W z dvema 
žarilnima nitkama.

Pakiranje 10 kos v kompletu.

Moč: 21W in 5W.
Napetost: 12V

Gurtna za fiksiranje tovora z račno iz 
trpežnega materiala. Dolžina 10 m, širina 5 
cm. Nosilnost do 500 daN.

CARDOS H1                             

CARDOS VŽIGALNI KABLI               

CARDOS KOMPLET W5W                     

CARDOS KOMPLET P21/5W                   

ERGO PAS TOVORA                         

Klasična halogenska žarnica tipa H7.

Moč: 55W
Napetost: 12V
Certifikat E4

Vlečna vrv izdelana iz 
odpornega nylona dolžine 3m 
je nepogrešljiv pripomoček za 
vsako vozilo. Kavlji na koncu so 
izdelani iz visokokvalitetnega 
jekla z varnstno zaponko. Vrv 
je na voljo v dveh izvedbah: za 
vleko vozil do skupne teže 1500 
kg ali 3000 kg.

Klasična žarnica 5W.

Pakiranje 10 kos v kompletu.

Moč: 5W.

Napetost: 12V

CARDOS H7                                     

CARDOS VLEČNA VRV                                 

CARDOS KOMPLET R5W                       
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Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste 
je izdelan v skladu s pravilnikom »Pravilnik 
o kompletu za prvo pomoč, ki spada 
v obvezno opremo motornih vozil« - 
Uradni list RS106/2004. Pravilnik natančno 
opredeljuje vsebino kompleta, embalažo 
kompleta ter njeno odpornost proti zunan-
jim vplivom.

KOMPLET ZA PRVO POMOČ                                  

Obvezna oprema

Nadomestni komplet je sestavni del 
obvezne opreme v avtomobilu. Vsebina 
kompleta: halogenska žarnica H4 12V 
60/55W P43t ali H7 12V 55W Px26d, žarnica 
12V P21W BA15s, žarnica 12V P21/5W 
BAY15d,žarnica 12V R5W BA15s, žarnica 
12V W5W W2,1x9, 5d, varovalka 10AMP, 
varovalka 15AMP.

KOMPLET NADOMESTNIH ŽARNIC                        
Komplet za avtomobiliste (po novem 
pravilniku iz UL 106/04): komplet žarnic12V, 
evro varnostni trikotnik, zaščitne rokavice. 
Set je sestavljen v skladu s predpisi, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji in vsebuje vse 
kar je potrebno imeti v osebnem vozilu kot 
obvezni del opreme.

KOMPLET OBVEZNE OPREME                                     

Profesionalna zaščita za sedeže OPTIFIT je 
nedrseča in zagotavlja odličen oprijem na 
sedež. Dimenzije: 790 mm x 1370 mm. Na 
roli je 500 prevlek.

Servisna mapa za avtoservise za hranjenje 
delovnih nalogov. Na zadnji strani ima 
pvc žepek za ključe. Vrvica za obešanje. 
Vodoodporna. Črne barve. Po naročilu je 
so na voljo v modri, rdeči, zeleni, rumeni 
barvi.

Vodoodporni flomaster za pisanje in 
označevanje. Barva: črna.

Zaščita za sedeže. Recikliran, politenski. 
Dimenzija: 790mm X 1300mm.
Pakiranje: 500/1

HORN & BAUER OPTIFIT ZAŠČITA ZA SEDEŽE                                   

AHB SERVISNA MAPA A4                                      

AHB PERMANENT MARKER                                     

ZAŠČITA ZA SEDEŽE RECYCLED PE                                 

Avtozaščitna oprema

AHBjev set zajema nedrsečo zaščito 
sedeža, nedrsečo in vodoodporno zaščito 
tal, elastično zaščito volanskega obroča, 
zaščito menjalne ročice in zaščito ročne 
zavore. Pakiranje: 100 kom.

Specialne etikete za hrambo pnevmatik. 
Se dobro oprimejo pnevmatiko. Na etiketi 
je prostor za oznako za katero pnevmatiko 
gre in prostor za zapis. V kompletu je 250 
etiket in svinčnik za pisanje.

Folija za volan, mini. 
Širina: 125mm. 
Pakiranje: 10/1

Zaščitni karton za zaščito tal. Standardna 
poslikava. 
Dimenzije: 44 x 56 cm. 
V kompletu je 250 zaščitnih podlog.

AHB PROTECTION SET                           

AHB ETIKETE ZA PNEVMATIKE                     

FOLIJA STRETCH MINI ZA VOLAN                     

ZAŠČITA ZA TLA STANDARD                   

Horn & Bauer Integral 3-IN-1 je popolna 
zaščita za notranjost vozil. Vsebuje 200 
kompletov zaščitnih prevlek, ki so navite na 
roli. Zaščita je primerna za vse vrste vozil. 
Izdelek ustreza standardu ISO 9000. Sestav-
ljena je iz treh elementov: Zaščita za sedeže, 
zaščita za volan, zaščita za tla.

Vodoodporni obeski za ključe za enkratno 
uporabo. Primerni za avtoservisno daja-
vnost. Ključi bodo vedno označeni. Na voljo 
v modri in sivi kombinaciji. V kompletu je 100 
obeskov.

Vreče za hranjanje pnevmatik bele, brez 
potiska. Izdelana iz materiala PEHD. 
Dimenzije: 600 ( 2 x 200) x 1000 mm. 
V kompletu je 200 vreč.

Papirnata zaščita za tla. Odporna na vodo. 
Pvc zaščita na spodnji strani. 
Dimenzije 50 x 37,5 cm. 
Pakiranje 500 kos/karton.

HORN & BAUER OPTISET 3-V-1                                     

AHB KEY RING  OBESEK ZA KLJUČE

VREČE ZA GUME - BELE                            

ZAŠČITA ZA TLA 500                       

RUBBERcomp je vsestranska, hitro sušeča 
tekoča guma, ki zagotavlja odporen 
zaščitni sloj na površini. Nanos je izredno 
enostaven. Prebarvane površine varuje 
pred vlago, korozijo, abrazijo in zagotavlja 
proti zdrsni sloj in kontroliran oprijem. Na 
voljo v različnih barvnih odtenkih.

400ml 3L

450ml400ml

CAR-REP RUBBERCOMP SPREJ                                 

Barve in dodatki

RUBBERcomp je vsestranska, hitro sušeča 
tekoča guma, ki zagotavlja odporen 
zaščitni sloj na površini. Nanos je izredno 
enostaven. Prebarvane površine varuje 
pred vlago, korozijo, abrazijo in zagotavlja 
proti zdrsni sloj in kontroliran oprijem. Na 
voljo v različnih barvnih odtenkih.

CAR-REP RUBBERCOMP                      

RUBBERcomp Thinner je razredčilo, razvito 
posebej za nanos RUBBERcomp tekoče 
gume z brizgalno pištolo.

revolucionaren produkt za povečanje 
odpornosti in dolgotrajno zaščito površin, ki 
so prebarvane z tekočo gumo Rubber-
comp, saj je odporen na praske in naftne 
derivate. Ima lastnost, da se odlično oprime 
na površino prebarvano z tekočo gumo.

CAR-REP RUBBERCOMP THINNER                                                 CAR-REP RUBBER SHIELD                    
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Unikatna barva za notranjost vozil. 
Enostavno za popravilo poškodovanih ar-
matur, usnjenih sedežev, vratnih panelov, 
stebričkov,konzol,….

Profesionalni filer sprej na osnovi akrilnih 
sestavin in dodatkov. Odlično pokrije 
praske in poškodbe na površini hitro in 
enostavno ter zagotavlja gladko površino 
in jo tako pripravi za nadaljnje barvanje. 
Zaradi svoje sestave je kompatibilen z 
večinoma vsemi barvami.

Hitro sušeča črna akrilna barva za platišča 
z visokim sijajem ali v mat izgledu. Na voljo 
tudi v srebrni barvi. Za notranjo in zunanjo 
uporabo. Odlična tudi za barvanje kovin, 
lesa, plastike, papirja, sten, gipsa in ostalih 
površin. Črna mat, črna sijaj in srebrna.

Revolucionaren produkt, ki zagotavlja 
barvanje z dvokompontnimi barvami 
enostavno, kot z enokomponentnimi. Ko 
sredstvo zapusti pločevinko se takoj začne 
kemični proces strjevanja, kar zagotavlja 
enake lastnosti, kot konvencionalni dvo-
komponentni laki. Glos in polmat.

Akrilna barva v spreju za prilagoditev 
ali obnovo vseh vrst platišč in ostalih 
predmetov, ki potrebujejo dobro odporno 
ter trdno barvo proti obrabi. Napredna in 
testirana formula obnovi platišče ter ga 
zaščiti pred zavornim prahom, kemikali-
jami, topili, vročino,... Različne barve.

Profesionalen hitro sušeča primer 
barva na akrilni osnovi za kovine, aluminij, 
plastiko, steklo, kamen in les. Zagotavlja 
antikorozijsko zaščito in izjemno prekrije 
manjše poškodbe na površini. Sive barve.

Can Gun 1 je univerzalni nastavek za lažji 
nanos sredstev ter barv. Ustreza večini 
sprejev na trgu. Nastavek omogoča kar 
10x večjo pokrivnost spreja. Z nastavkom 
lahko lažje barvate tudi večje površine, saj 
barvo razprši enakomerno.

400ml

400ml

500ml

150ml  500ml

500ml

500ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml400ml400ml

400ml

400ml

CAR-REP VINYL SPRAY                                 

CAR-REP FILLER PRO                          

K2 ACRYLIC RALLY                          

CAR-REP 2K CLEAR COAT                         

CAR-REP WHEEL SPRAY                          

K2 PRIMER 1K SPRAY                                     

CAN GUN                                     

Transparentna barva, primerna za nanos 
na nešteto predmetov katere želite pre-
barvati in obenem želite predmet ohraniti 
transparenten. Če ima predmet strukturno 
površino, struktura ostane vidna tudi po 
barvanju. V črni in rdeči barvi.

Brezbarvni primer za vse plastične 
površine. Znatno izboljša oprijem barve 
na površino. Primeren za ABS, EPDM, PVC, 
lpleksi, Fiber-Glass, PA, PU,...Primeren 
za nadaljnje barvanje z večino barv na 
tržišču. Za vse plastične površine v notran-
josti ali zunanjosti vozila.

Ustvarja globoko in bogato teksturo in 
je idealna za dodajanje osebne note 
skoraj na vse kovinske površine. Barva je 
narejena iz pristnih akrilnih veziv in visoko 
kakovostnih barvnih past. Ima zelo visoko 
pokrivnost. Končni sloj je zelo trden in za-
gotavlja odlično zaščito. Različne barve.

Visoko kvalitetno in hitro sušeče sredstvo, 
primerno za vse vrste površin. Nanesemo 
ga lahko na direktno na rjasto površino. 
Odlikujejo ga izjemna sposobnost sprije-
manja. Omogoča nadaljnjo barvanje z 
vsemi barvami. 

Hitro sušeča črna barva za plastične 
površine. Odlična za barvanje odbijačev. 
Lahko jo uporabljamo brez uporabe 
temeljne barve. Ustvarja sloj, ki je odporen 
na poškodbe. Z nanosom lahko dosežemo 
naravni izgled plastike.

CAR-REP BACKLIGHT                        

CAR-REP PLASTIC PRIMER                       

CAR-REP WRINKLE SPRAY               

CAR-REP ANTI-RUST PRIMER                      

K2 STRUCTURE BUMPER SPRAY                    
Akrilna barva za plastične odbijače, katero 
lahko nanesete direktno na površino, brez 
predhodnega nanosa primerja. Površini 
povrača svilnat, delno svetleč videz. Ima 
zelo kratek čas sušenja in veliko večjo 
odpornost pred obravo kot tradicionalne 
barve v spreju. Različne barve.

Temperaturno odporna barva v spreju z 
odpornostjo do +600C. Enostavna uporaba. 
Primeren za vse elemente, ki so izpostavljeni 
ekstremno velikim temperaturam, kot so 
grelna telesa, izpušni sistemi, žari. Različne 
barve.

Barva za motorje v spreju je visoko 
kvaliteten izdelek za barvanje motornih blo-
kov in delov menjalnikov. Je zelo pokrivna 
in zagotavlja visok sijaj. Ima odlične polnilne 
sposobnosti, odporna na visoke in nizke 
temperature (do 110°C). Različne barve.

Hitro sušeč, zaščitni, brezbarven 
akrilni lak. Visoko odporen proti mehanskim 
poškodbam. Zagotavlja visok sijaj. Idealen 
za lakiranje kovin, lesa, plastike in novo 
barvanih površin.

CAR-REP BUMPERSPRAY                       MASTON HEAT PAINT +600                                     

CAR-REP ENGINE SPRAY                    

K2 PRO ACRYLIC CLEARCOAT                    

CAR-REP Stonechip Coating je 
ekonomična zaščitna barva v spreju, kat-
era varuje pred korozijo, obrabo, kamni. 
Odličen je za prage koloteke in podvozja 
vozil. Na voljo v različnih barvah.

500ml

400ml

400ml

CAR-REP STONECHIP COATING                         

Visoko temperaturno odporna barva za 
barvanje zavornih čeljusti, bobnov, ipd. 
Za seboj pušča lep, visok sijaj. Barva je 
zelo vzdržljiva, odporna proti luščenju, 
zavornem prahu in tudi močnejšim čistilom 
za platišča. Odporna do 260°C. Različne 
barve.

CAR-REP BRAKE CALIPER SPRAY                    

Zelo sijoča dekorativna barva v spreju, 
namenjena za notranjo uporabo. Hitro in 
učinkovito prekriva večino površin, za seboj 
pa pušča bleščeč sijaj. Idealna za uporabo 
na lesu, kovini, steklu in večini umetnih 
površin med drugim tudi za umetne rože. V 
zlati in krom barvi.

CAR-REP EFFECT SPRAY                                      

Car-Rep Touch-Up korektorji vsebujejo 
najboljša akrilna veziva in paste, ki se 
uporabljajo v obnovi vozil. Touch-Up 
korektorji zagotavljajo hiter čas sušenja, 
bleščeč sijaj površine ter odpornost pred 
obrabo. Odporen je tudi na topila, kot so 
bencin in white spirit. Različne barve.

12ml500ml

CAR-REP TOUCH-UP ACRYL CAR PAINT                                                            
Vsebuje 30% več barvnih past kot 
običajne barve v spreju, zato je njena 
pokrivnost bistveno večja, posledično 
tudi manjša poraba barve. Narejena 
je iz mešanice akrilnih veziv in barvnih 
pasti najvišje, OE kvalitete. Ima kratek čas 
sušenja, več sijaja in večjo odpornost.

CAR-REP CR ACRYLCOMP                      



19

Avtokozmetika

Super koncentrirano sredstvo za pred-
parnje in pranje tovronih vozil in delovnih 
strojev.

Efektivno biološko razgradljivo visoko 
koncentrirano sintetično sredstvo z 
dodatkom naravnega voska, ki ustvarja 
zaščitni sloj na površinah. Varno ga up-
orabljamo na kovini, sintetičnih materialih, 
aluminiju, barvanih površinah in gumi. 
Sredstvo ustvarja visoki sijaj in zaščito vozil.

Visoko koncentrirano, kvalitetno biološko 
razgradljivo sredstvo. Primerno za 
odstranjevanje insektov in atmosferskih 
onesnaženj, ki se med vožnjona nabirajo 
na vozilih, motociklih in čeladah. Varno ga 
uporabljamo na aluminjastih, sintetičnih, 
barvastih površinah in gumi.

Hitro delujoče, biološko razgradljivo in 
efektivno  kislinsko čistilo z dodanimi 
aditivi, ki preprečujejo nastajanje korozije. 
Enostavno odstranjuje rjo, cement, beton 
in trdovratne usedline. Uporabljamo ga za 
čiščenje kovin. 

Odlikuje ga stabilno penjenje in 
učinkovitost na vseh površinahter visok
sijaj. Varno ga uporabljamo na alu 
površinah, sintetičnih materjalih, barvanih 
površinah in gumi. Posebno je razvit za 
odstranjevanje umazanij s pomočjo 
visokotlačnih čistilcev. 

Hitro delujoč čistilni detergent visoke 
kvalitete. Unikatna formulacija zagotavlja 
stabilno penjenje. Primeren za pranje 
kamionskih ponjav. Zagotavlja visok sijaj. 
Varno ga uporabljamo na sintetičnih 
površinah, barvanih površinah, gumi in 
ostalih umetnih materialih. 

Izredno varno in obenem močno alkalno 
sredstvo za čiščenje platišč. Uporabljajo 
ga mnogi profesionalni uporabniki po 
Evropi. Preizkustite ga tudi vi. Primeren je 
za čiščenje aluminijastih in jeklenih platišč. 
Sredstvo je močno koncentrirano

Visoko koncentriran biološko razgradljiv 
sintetični šampon. Varno ga uporabljamo 
na kovini, sintetičnih materialih, aluminiju, 
barvanih površinah in gumi. Sredstvo 
ustvarja visoki sijaj in zaščito na površinah 
vozil. Enostavno in hitro odstranjuje umaza-
nijo in insekte z vozil.

20L

1L  5L  10KG  25KG  66KG

1L  10L

10L

20L  66KG 25KG  66KG  220KG

10L 1L  5L  10KG  25KG  66KG

AMERICOL TRUCK CLEANER EXTRA                          

AMERICOL SHAMPOOWAX                                 

AMERICOL INSECT REMOVER                         

AMERICOL AMEFIX                                                       

AMERICOL CAR & TRUCK WASH                              AMERICOL TRUCKWASH HD                              

AMERICOL WHEEL CLEAN EXTRA                             AMERICOL CARSHAMPOO                                    

Odlično sredstvo za čiščenje INOXa in alu-
minija. Visokokoncentrirano, zato izredno 
ekonomično za uporabo. Zelo je primeren 
za čiščenje avtocistern, rezervoarjev, 
aluminijastih letev tovornih vozil in drugih 
podobnih površin. Odlično se izkaže tudi 
za čiščenje platišč.

Vrhunsko sredstvo za ekstrahacijsko 
čiščenje notranjosti vozil – sedežev in
tepihov. Zahvaljujoč reakciji
odstranjuje vse trdovratne umazanije in pri 
tem oddaja prijeten vonj po limoni. 
Primeren je za ročno in strojno nanašanje.

S posebnimi bio sestavinami 
zagotavlja varno uporabo, očiščeni 
površini pa povrne prvotni sijaj. Hitro in 
učinkovito odstranjuje vse vrste umazanij. 
Uporabljamo za avtomobile, kakor tudi 
tovorna vozila. Primerno za avtomatizirane 
sisteme in pršila.

Izredno močno dvo-komponentno čistilo 
primerno za čiščenje tovornih, dostavnih in 
osebnih vozil ter delovnih strojev. Sredstvo 
je izredno visoko koncentrirano. Upora-
bljamo ga tudi za čiščenje trdovratnih 
nečistoč, razmaščevanje in pranje motor-
jev oz. agregatov. 

Edinstveno sredstvo za čiščenje v 
kombinaciji s čistilno opremo Tornador. 
Sredstvo se ne peni. Primerno za uporabo 
na vseh površinah. Odlikuje ga izjemna 
moč čiščenja.

Artikel je primeren za nego vseh gumijastih 
površin v industriji in za vozila. Zagotavlja 
dolgotrajen učinek. Površino varuje pred 
mrazom, vročino, vremensk-imi vplivi, 
poroznostjo in tako podaljšuje življenjsko 
dobo gume. Izredno je primeren tudi za 
nego PVC branikov na vozilih.

Močno koncentrirano, učinkovito 
dvokomponentno sredstvo je primerno za 
odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij 
na vozilih in strojnih delih. Še posebno je 
učinkovit za čiščenje kamionskih ponjav. 
Vsebuje spojine, ki učinkovito ščitijo lak in 
ostale umetne materiale. 

Premium močno koncentriran detregent 
za predpranje vozil. Hitro in učinkovito 
odstranjuje vse vrste umazanij. 
Uporabljamo za avtomobile, kakor tudi 
tovorna vozila. Primerno za avtomatizirane 
sisteme in pršila.

Sredstvo (ČISTILNO MLEKO) za nego in 
čiščenje armaturnih plošč, PVC odbijačev 
in ostalih plastičnih površin vozil. Na 
površinah ne pušča nobenih sledi in 
motečega sijaja. Ustvarja poseben film, ki 
poskrbi, da se prah ne prime na površine.

Močno koncentiran detergent za 
predpranje tovornih in osebnih vozil v 
kombinaciji z opremo za peneče 
predpranje. Učinkovito odstranjuje 
umazanijo in nečistoče brez uporabe 
gobe in krtač.

12KG  25KG  66KG  220KG

1L  5KG  12KG  25KG  220KG

25KG

1kg  5kg  10kg

1L  5KG  12KG

5L

25KG

1L  5L  12KG  25KG

1L  5KG  12KG  220KG

25KG

CHIMIGAL TITAN PLUS                                          

CHIMIGAL FIBREX CITRUS                                    

CHIMIGAL STARCAR                                              

GIPY COMBY MAX                                          

CHIMIGAL TURBOGAL                                          

GIPY GUMI GLANZ                                         

CHIMIGAL COMBY                                             

CHIMIGAL DIVOR WASH                                    

CHIMIGAL PLASTYLUX                                                 

CHIMIGAL INSTANT WASH                                         
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