
 Ekskluzīvi mašīnu kopšanas 
līdzekļi 

  
 

Informācija par produktiem: 

Jaunu mašīnu atsvaidzināšana  
Lietotu mašīnu atsvaidzināšana  

Ķīmiskās vielas mašīnu mazgāšanai  
Jaunu mašīnu saglabāšana  

B 2000 Autokosmetik,  A. BERGER  e.U., VIENNA, AUSTRIA 
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Kopšanas programma  
krāsas tīrīšanai un aizsardzībai 

B 2000 PAINT PROTECTION 1 – krāsu aizsargājošs līdzeklis 
 

Jaunai un laika apstākļu nedaudz bojātai krāsai. Tikai vienā piegājienā tīra, saglabā un aizpilda 
skrambas. Hromējumu un krāsu uz vairākiem mēnešiem nodrošina ar pārklājumu, kas ir izturīgs gan 
pret laika apstākļu, gan šampūna iedarbību. Var uzlikt gan ar roku, gan pulējamo mašīnu B 2000 Flex 
vai B 2000 Waxmaster.  

Pasūtījuma numurs: B 2000-25000/1   25 kg;  B 2000-10000/1   10 kg;  B 2000-5000/1   5 kg 
 
B 2000 PAINT PROTECTION 2 – krāsu aizsargājošs līdzeklis 
 

Ļoti netīrai un laika apstākļu sabojātai krāsai. Pareizi lietojot, var novērst pat stipras skrambas. Švīkas 
vienā solī intensīvi iztīra un aizpilda, saglabā krāsu. Vajadzētu lietot kopā ar pulēšanas materiālu B 
2000 Flex. Tumšas krāsas tālāk ieteicams apstrādāt ar B 2000 Long Life vai B 2000 Magic Blue. Tas 
nodrošina intensīvu spīdumu.  

Pasūtījuma numurs: B 2000-25000/2   25 kg; B 2000-10000/2   10 kg;  B 2000-5000/2   5 kg  
 

B 2000 ACRYLIC PASTE (akrila pasta) ar PAINT PROTECTION 3 (krāsu aizsardzības 
līdzekli)  
 

Daudz lietotai un laika apstākļu sabojātai krāsai. Pateicoties specifiskajam akrila efektam, tā intensīvi 
tīra, nogludina, aizsargā un aizpilda nelīdzenumus – visu vienā paņēmienā. Vajadzētu lietot kopā ar 
pulēšanas materiālu B 2000 Flex, iesmērējot to ar sūkli.  

Pasūtījuma numurs: B 2000-10000/3   10 kg;  B 2000-5000/3   5 kg  
 
B 2000 LONG LIFE   
 

Ideāls krāsu pasargājošs materiāls jaunai mašīnai. Noņem visus vaska pārpalikumus un uz vairākiem 
mēnešiem pasargā jauno krāsu. Liek parādīties krāsas ideālajam spīdumam un noslēpj vieglas 
skrambiņas. Ideāls arī kā „ spīduma nodrošinātājs”, lietojot to pēc „ Paint Protection 1” vai „2” . Labāko 
rezultātu var panākt, izmantojot pulējamo mašīnu B 2000 Waxmaster. Var uzklāt arī ar roku.   

Pasūtījuma numurs: B 2032-5000   5 kg 
 
B 2000 PROTECTION MAGIC BLUE – aizsargājošais līdzeklis 
 

Jaunais, profesionāļiem paredzētais produkts „visi vienā”. Ideāli piemērots tīrīšanai, pulēšanai, jaunas 
un nedaudz laika apstākļu sabojātas krāsas aizsardzībai. Pateicoties īpašajiem vaskiem, iespējams 
panākt labāku spīdumu bez atspīdumiem. Ļoti viegli uzklāt, izmantojot vilnas drānu vai mīkstu sūkli. Tika 
izstrādāts jaunajai krāsu paaudzei.  

Pasūtījuma numurs: B 2000-10000    10 kg; B 2000-5000/5    5 kg; B 2000-1000/5 “Push Pull”   1 kg 
 
B 2000 TOP GLOSS SEALING – nelīdzenumu aizpildīšanas līdzeklis 
 

Vienā solī notīra un aizpilda grambas. Nekaitē stiklam, gumijai, plastmasai. Pateicoties tam, ka viegli 
uzklāt ar roku, iespējams ātri nomazgāt mašīnu.  

Pasūtījuma numurs: B 2031-5000    5 litri  
 
B 2000 GRINDING MILK – pulējošais pieniņš, bez silikona 
 

Izmantojams laika apstākļu ļoti bojātas un saskrāpētas krāsas pulēšanai un līdzināšanai. Uzklāt ar 
pulējamo mašīnu B 2000 Flex. Papildus vajadzīgs neliels roku darbs pie malām, durvju rokturiem, u.c.  

JAUNS, ar HS053 un UV filtru.  
Pasūtījuma numurs: B 2000-1000/4   1 kg  
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Kopšanas līdzekļi mašīnu 
mazgāšanai un salona tīrīšanai 

B 2000 GLOSS SHAMPOO - šampūns 
 

Ļoti iedarbīgs šampūns, kas rūpējas gan par ādu, gan krāsu. Krāsu un hromējumu pārklāj ar plēvi, 
kas atgrūž ūdeni. Tā pasargā krāsu no korozijas un nodrošina svaigu mirdzumu. Pēc tam lietojot B 
2000 Paint Protection ilgstošs pārklājums ir garantēts.  

Pasūtījuma numurs: B 2003-25000   25 litri; B 2003-10000   10 litri 
 
B 2000 UNIVERSAL CLEANER BIO – universālais tīrīšanas līdzeklis  
 

Maigs, bet spēcīgs tīrītājs, kas noņem visa veida netīrumus no salona plastmasas detaļām.  
Pasūtījuma numurs: B 2020-25000   25 litri; B 2020-10000   10 litri 

 
B 2000 COCKPIT CLEANER – tīrītājs plastmasas detaļām 
 

Pārbaudīts produkts visa veida salona plastmasas detaļu tīrīšanai. Ļauj izvairīties no plastmasas 
detaļu izžūšanas un padara tās gludas. Neļauj tām izbalot saules staros. Notīra, atsvaidzina krāsas 
un pasargā no tā, ka tās aukstajā gadalaikā varētu kļūt trauslas. Nodrošina aizsardzību pret UV 
stariem. Lūdzu, visas detaļas pirms B 2000 Universal Cleaner notīriet.  

Pasūtījuma numurs: B 2004-10000    10 litri  
 
B 2000 COCKPIT CLEANER LOTION – tīrīšanas losjons plastmasas detaļām 
 

Pārbaudīts produkts visu salona plastmasas detaļu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Neļauj plastmasas 
detaļām izžūt un nogludina tās. Neļauj izbalēt saulē. Pasargā no tā, ka tās aukstajā gadalaikā varētu 
kļūt trauslas. Nodrošina aizsardzību pret UV stariem. Lūdzu, visas detaļas pirms B 2000 Universal 
Cleaner Lotion notīriet.  

Pasūtījuma numurs: B 2004-10000/1    10 litri 
 

B 2000 UPHOLSTERY CLEANER CONCENTRATE – koncentrētais polsterējuma 
tīrīšanas līdzeklis 
 

Noņem visus iestāvējušos netīrumus un plankumus no grīdas un auduma, nemainot to krāsu.  
Pasūtījuma numurs: B 2007-10000    10 litri  

 
B 2000 SMOKE EX – līdzeklis dūmu smakas novēršanai  
 

B 2000 Smoke-Ex 100% sastāv no ēteriskajām eļļām. Pateicoties pārbaudītajai ēterisko eļļu 
kombinācijai, B 2000 Smoke-Ex ir ļoti noturīgs. Noņem specifisko cigarešu smaku un citus 
nepatīkamos aromātus.  

Pasūtījuma numurs: B 2014-020    24 gab.  
 
B 2000 SMELL STOP – smaku novēršanas līdzeklis  
 

B 2000 Smell Stop efektīvi neitralizē nepatīkamās smakas. Ļoti iedarbīgs pret dūmiem, sviedriem, 
suņiem, kaķiem u.c.  

Pasūtījuma numurs: B 2027-500    12 gab.  
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B 2000 LEATHER LOTION  - losjons ādas kopšanai   
 

Visa veida ādas tīrīšanai un kopšanai. B 2000 Leather Lotion ādai liek kļūt gludai un mīkstai. Tas 
ādu baro, piedod īpašības, kas ļauj atgrūst ūdeni, un atsvaidzina krāsas.   

Pasūtījuma numurs: B 2011-5000    5 kg 
 
B 2000 INTENSIVE CARE – intensīvas kopšanas līdzeklis  
 

Vienā solī notīra un aizpilda nelīdzenumus visa veida plastmasai un gumijai. Atgrūž ūdeni, 
atsvaidzina izbalējušās plastmasas detaļas. B 2000 Intensive Care ir antistatisks un atgrūž putekļus. 
Ideāls, lai noņemtu pulējamā līdzekļa un vaska pārpalikumus.  

Pasūtījuma numurs: B 2016-10000    10 litri; B 2016-200 litri.    200 litri  
 
B 2000 INTENSIVE CARE LOTION – losjons intensīvai kopšanai  
 

Vienā solī notīra un aizpilda nelīdzenumus visa veida plastmasai un gumijai. Atgrūž ūdeni, 
atsvaidzina izbalējušās plastmasas detaļas. B 2000 Intensive Care ir antistatisks un atgrūž putekļus. 
Ideāls, lai noņemtu pulējamā līdzekļa un vaska pārpalikumus.  

Pasūtījuma numurs: B 2016-10000/1    10 litri 
 
B 2000 CLIMATE CLEAN – tīrīšanas līdzeklis kondicionētājiem   
 

Lietojams, lai tīrītu un dezinficētu mašīnu gaisa kondicionētājus. Tā pamatā ir dabiskās ēteriskās 
eļļas. Tās ir ļoti iedarbīgas un nekaitē veselībai. Nebojā sakausējumus, varu, misiņu, plastmasu, 
gumiju.  

Pasūtījuma numurs: B 2009-200    200 ml.  
 

 

Kopšanas līdzekļi mašīnu 
mazgāšanai un salona tīrīšanai 
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Kopšanas līdzekļi virsbūves 
tīrīšanai 

B 2000 WINDOW CLEAN – logu tīrāmais līdzeklis   
 

Tīra logus un citas stikla detaļas, neatstājot kukaiņu, dubļu, nikotīna un izplūdes gāzu pārpalikumus, tā 
ļaujot panākt skaidru skatu. Nebojā plastmasu, gumiju, krāsu.  

 

Pasūtījuma numurs:  B 2019-25000   25 litri; B 2019-10000   10 litri 
 

B 2000 WINDOW PASTE – logu tīrāmā pasta  
 

Tiek lietots, lai pamatīgi notīrītu vējstiklus, spoguļus, stikla logus. Noņem visus pārpalikumus, 
piemēram, nosēdumus un aizsargvasku.  

Pasūtījuma numurs:  B 2019-10000/1   10 kg  
 
B 2000 INSECT REMOVER – kukaiņu noņēmējs  
 

Ātri un viegli no krāsas, stikla, hroma noņem kukaiņu atliekas. Tīrīšana un arī kopšana ir intensīva. 
Attiecībā 1:1 var jaukt ar ūdeni.  

Pasūtījuma numurs:  B 2021-10000    10 litri  
 
B 2000 RIM CLEANER – maliņu tīrīšanas līdzeklis  
 

Ātri un viegli tīra visa veida metāla un sakausējuma maliņas. Ļoti labi noņem grūti notīrāmus traipus un 
paliekas pēc bremzēšanas. 

Pasūtījuma numurs: B 2006-10000    10 litri; B 2006-25000     25 litri 
 
B 2000 RUBBER FRESH – gumijas atsvaidzinātājs    
 

Maigs līdzeklis riepām un visa veida gumijai. Tīra, aizsargā un atsvaidzina gumiju.  
Pasūtījuma numurs:  B 2010-10000    10 litri  

 
B 2000 VINYL CARE – vinila kopšanas līdzeklis      
 

Var lietot no plastmasas un gumijas gatavotām ārējām detaļām.  
Pasūtījuma numurs:  B 2016-25000/1    25 litri 

 
B 2000 CONVERTIBLE-ROOF CLEANER – jumta tīrīšanas līdzeklis    
 

Pilnībā tīra un saglabā saliekamos jumtus (kabrioletiem). Pēc uzklāšanas vajadzētu izmantot B 2000 
Intensive Care.  

Pasūtījuma numurs:  B 2030-10000    10 litri 
 
B 2000 SPECIAL PAINT CLEANER – īpašais krāsas tīrītājs     
 

Intensīvi tīra daudz cietušu krāsu. Noņem sveķus, no kokiem nokritušus netīrumus, putnu mēslus, 
vaska pārpalikumus, aizsardzībai izmantotās darvas vai citu vielu radītus traipus. Pēc lietošanas 
vajadzētu izmantot arī B 2000 Paint Protection 1 vai 2. 

Pasūtījuma numurs:  B 2027-10000    10 litri  
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B 2000 TAR REMOVER – darvas noņēmējs    
 

Noņem darvas paliekas no krāsas un gumijas.  
Pasūtījuma numurs: B 2027-10000/1   10 litri 

 
B 2000 GLUE REMOVER – līmes noņēmējs    
 

Noņem līmes paliekas no uzlīmēm, gumijas paliekas, kā arī plastmasas radītus plankumus.  
 

Pasūtījuma numurs: B 2008-10000   10 litri  
 
B 2000 ICE STOP – apledojuma novēršanai  
 

B 2000 Ice Stop rūpējas par vidi. Novērš un pasargā no vējstikla apsalšanas. Ļauj izvairīties no 
nogurdinošās ledus skrāpēšanas agrā rītā, pēc kino seansa vai pēc garām brīvdienām.  
 

Pasūtījuma numurs: B 2009-10000    10 litri 
 
B 2000 SILICONE STICK - silikons ar sūkli  
 

Tas tika izveidots īpaši gumijas durvju blīvju apstrādāšanai. Neļauj blīvējumam sasalt, izžūt, kļūt 
trauslam. Klāt pievienotais sūklis ļauj līdzekli uzklāt ātri un viegli.  
 

Pasūtījuma numurs: B 2009-100    24 gab.  
 
B 2000 WINDOW CLEANER with ANTI-FREEZE - 70°C – logu tīrāmais šķidrums 
ar antifrīzu  
 

Ļoti koncentrētā piedeva logu tīrāmajam šķidrumam ļauj to izmantot ļoti efektīvi. Tas labi tīra, 
neatstājot nosēdumus. Ļauj izvairīties no ūdens tīrāmā šķidruma sasalšanas.  
 

Pasūtījuma numurs: B 2012-200    200 litri; B 2012-25000    25 litri; B 2012-10000   10 litri 
 
B 2000 AIRBORNE RUST REMOVER  - gaisa nosēdumu noņēmējs  
 

Noņem visa veida nosēdumus, kurus rada transports, rūpniecība, dzelzceļš: no gaisā nākošie 
nosēdumi, metāla putekļi no krāsas, hroma, kausējumiem.  

Pasūtījuma numurs: B 2026-25000   25 litri 
 
B 2000 ENGINE CLEANER BIO GEL – bioloģiskā želeja motora tīrīšanai  
 

Pilnībā iztīra visas motora detaļas. Tīra ātri, atlaidina pat stingri ieēdušos eļļas pārpalikumus. Šī tīrītāja 
sastāvā nav minerāleļļas, tas izmantojams motoriem, šasijām un citām netīrām metāla detaļām. Var 
lietot arī mašīnas pamatnei, jo aizsardzība nepasliktinās. Produkts ir videi ļoti draudzīgs.  
 

Pasūtījuma numurs: B 2023-200    200 litri; B 2023-25000    25 litri 
 
B 2000  CONCENTRATE for PRE-CLEANING – koncentrāts apstrādei pirms 
tīrīšanas  
 

Ideāls līdzeklis, lai notīrītu smagās mašīnas pārklājumus, korpusus, furgonus, autobusus.  

Pasūtījuma numurs: B 2021-25000    25 litri  

Kopšanas līdzekļi virsbūves 
tīrīšanai 
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Produkti automazgāšanas 
centriem 

B 2000 CONCENTRATE for PRE-CLEANING – koncentrāts apstrādei pirms 
mazgāšanas  
 

Ideāls līdzeklis, lai noņemtu kukaiņu atliekas, notīrītu kravas mašīnas pārklājumu, korpusus, furgonus, 
autobusus.   

Pasūtījuma numurs:  B 2021-25000    25 litri 
 

B 2000  AIRBORNE RUST REMOVER – nosēdumu noņemšanas līdzeklis  
 

Noņem visa veida netīrumus, kas radušies transporta, rūpniecības, dzelzceļa dēļ: nosēdumi, metāla 
putekļi no krāsas, hromējuma, sakausējumiem.  

Pasūtījuma numurs:  B 2026-25000   25 litri 
 
B 2000 INSECT REMOVER – kukaiņu noņemšanas līdzeklis  
 

Viegli un ātri no krāsas, stikla un hromējuma noņem kukaiņu paliekas. Tīrīšana un arī kopšana ir 
intensīva. Attiecībā 1:1 var jaukt ar ūdeni.  

Pasūtījuma numurs:  B 2021-10000    10 litri 
 
B 2000 ACTIVE FOAM – aktīvās putas  
 

Ļoti koncentrētas un smaržojošas putas, automašīnu sagatavošanai tīrīšanai automazgātavās.  
 

Pasūtījuma numurs:  B 2034-25000     25 litri 
 
B 2000 GLOSS SHAMPOO EXTRA – šampūns spīdumam  
 

Tīrošs koncentrāts, kas automazgātavās ļauj pilnībā nomazgāt visa veida automašīnas (augsta 
spiediena iekārtās un arī ar birstēm). Automazgātavas birstes padara tīras, ļauj izvairīties no kaļķa 
nosēdumiem, jauki smaržo.  

Pasūtījuma numurs:  B 2003-25000/1    25 litri 
 
B 2000 QUICKWAX BIO – bioloģiskais vasks ātrai apstrādei  
 

Ļoti koncentrēts vasks, kas automazgātavās ļauj ātri nožāvēt un aizsargāt visa veida transportlīdzekļus 
(augsta spiediena iekārtās un arī ar birstēm). Piemērots dažādas cietības ūdenim.  
 

Pasūtījuma numurs:  B 2033-25000     25 litri 
 
B 2000 DRYER MF BIO – ātri žūstošs vasks   
 

Ļoti koncentrēts, žāvēšanai paredzēts vasks. Produkta sastāvā nav minerāleļļas vai silikona.  
 

Pasūtījuma numurs:  B 2033-25000/1    25 litri 
 
B 2000 HOTWAX BIO – karstais vasks  
 

Šī saglabāšanai paredzētā produkta sastāvā ir augstas kvalitātes kopjošas vielas. Ar to tiek 
nodrošināta ilgstoša krāsas un hromēto detaļu aizsardzība.  
 

Pasūtījuma numurs:  B 2035-25000    25 litri 
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B 2000 BRUSH CLEANER – suku tīrīšanas līdzeklis   
 

Ļoti aktīvs un labi kopjošs tīrāmais līdzeklis automazgātavu plastmasas birstēm. Ar to tiek noņemti visi 
vaska, netīrumu un putekļu pārpalikumi. Birstes kļūst pilnīgi tīras un vienlaikus mīkstas.  
 

Pasūtījuma numurs:  B 2024-25000    25 litri 
 

B 2000 FLOCK – ūdens notekas attīrīšanas līdzeklis   
 

Piesaista netīrumus ūdens notekas sistēmā. Veidots pilnībā uz bioloģiska pamata. Jālieto, izmantojot 
klāt pievienoto dozēšanas sūkni.  

Pasūtījuma numurs:  B 2028-20000    25 litri 
 

B 2000 SALT TABLET  - sāls tabletes  
 

Atjaunojot ūdens sāļumu, ūdens cietība ir ļoti zema.  
Pasūtījuma numurs:  B 2028-25000    25 litri 

 

B 2000 HYDROGEN PEROXIDE – skābekļa peroksīds  
 

Rūpnieciskas ūdens apstrādes gadījumā nodrošina ķīmisku sterilizāciju. Satur perhidrolu.  
Pasūtījuma numurs:  B 2029-20000    25 litri 

Produkti automazgāšanas 
centriem 
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