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AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
laku. 

 

B 2000 OCHRANA A KONZERVACE LAKU 1  
B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1 

 

Pro nové a lehce zvětralé laky. Je vhodný pro všechny druhy laků jako: nitrolaky, laky 
akrylové, laky z umělé pryskyřice, metalizované a lodní laky. Čistí, vyhlazuje, konzervuje a 
uzavírá póry, čímž zajišťuje dlouhodobou ochranu a lesk laku. Nanášíme ručně, 
excentrickým leštícím zařízením B 2000 Polishmaster nebo úhlovou bruskou FLEX. 
 

Obj. čislo: B 2000-25000/1   25 kg; B 2000-10000/1   10 kg; B 2000-5000/1   5 kg 
 
B 2000 OCHRANA A KONZERVACE LAKU 2 

B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2 
 

Pro staré, silně znečistěné a silně zvětralé laky. Je vhodný pro všechny druhy laků jako: 
nitrolaky, laky akrylové, laky z umělé pryskyřice, metalizované a lodní laky. Čistí do hloubky 
pórů silné znečištění jako: dehet, saze, hmyz, rez, zašlé pigmenty barvy a zbytky vosku. 
Odstraňuje a vyhlazuje i škrábance z mycí linky. 
Nanášíme B 2000 Úhlovou bruskou Flex s otáčkami nastavenými na 1900. Intenzivnějšího 
lesku dosáhneme následným použitím produktuB 2000  Long Life  - Dlouhodobá ochrana 
laku. U silně poškrábaných a zvětralých laků použijeme B 2000 Brousící mléko nebo B 2000 
Akrylovou pastu. 
 

Obj. číslo: B 2000-25000/2   25 kg; B 2000-10000/2   10 kg; B 2000-5000/2   5 kg 
 
B 2000 AKRYLOVÝ KRÉM PLUS OCHRANA A KONZERVACE LAKU 3 

B 2000 AKRYL CREME PLUS LACKSCHUTZ 3 
 

Zvláště pro staré, pórovité a matné laky. Čistí, vyhlazuje, leští a konzervuje a zajišťuje  
dlouhodobou ochranu a konzervaci laku. 
Nanášíme úhlovou bruskou FLEX s redukovanými otáčkami. Pro docílení výjimečného lesku 
použijeme následně produkt B 2000 LONG LiFE. 
 

Obj. číslo: B 2000-10000/3   10 kg; B 2000-5000/3   5 kg 
 
B 2000 DLOUHODOBÁ OCHRANA LAKU                                          B 2000 LONG LIFE 
 

Chrání lak nového vozidla. Ideální především u tmavých a metalizovaných laků.  Odstraní 
šedé povlaky po šamponování vozidla, vytvoří aktivní a trvanlivou ochrannou vrstvu, chrání 
lak před oděry v mycích linkách, zanechává brilantní lesk, při nanesení odstraňuje případné 
zbytky ochranného vosku. Nanášíme ručně nebo excentrickým leštícím zařízením B 2000 
Polishmaster. 
 

Obj. číslo: B 2032-5000   5 kg 
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B 2000 OCHRANA LAKU MODRÉ KOUZLO 
B 2000 LACKSCHUTZ MAGIC BLUE 

 

Vyvinutý speciálně pro novou generaci nanočásticových laků. Je ideální na čištění, 
polírovaní a ochranu nových a lehce zvětralých laků. Zaručuje dlouhodobou ochranu, 
vysoký lesk bez hologramů, hlavně u tmavých laků, a dokonalé vyhlazení povrchu. 
Nanášíme ručně nebo B 2000 Úhlovou bruskou Flex s nastavenými otáčkami do 1500.  
U silně zvětralých laků použijeme nejprve B 2000 Ochrana laku 2 nebo B 2000 Ochrana 
laku 3. 
 
 

Obj. číslo: B 2000-10000    10 kg; B 2000-5000/5    5 kg; B 2000-1000/5 Push Pull   1 kg 
 
 

        
B 2000  ČISTIČ MATNÝCH LAKŮ  A FOLIÍ                            B 2000  MATTLACKPFLEGE 
 

Čistič matných laků a folií je prostředek ideální na čištění a ochranu pro všechny matné laky 
a fólie. 
 

Obj. čisto: B 2000-matt    10 litrů  
 
B 2000 TOP LESK                                                       B 2000 TOP GLANZ VERSIEGELUNG 
 

Čistič laku bez vody je ideální pro všechny druhy laků jako: nitrolaky, akrylové laky, laky z 
umělé pryskyřice, metalizované a lodní laky. Čistí, leští, vyhlazuje a konzervuje v jednom 
pracovním postupu. Rozprašovačem nastříkáme, necháme krátce působit a následně 
setřeme B 2000 leštící tkaninou a B 2000 mikrovláknovou tkaninou přeleštíme. 
 

Obj. čisto: B 2031 -5000    5 litrů  
 
 
B 2000 BRUSNÉ MLÉKO                                                              B 2000 SCHLEIFMILCH  
 

Na polírovaní a broušení silně zvětralých a poškrábaných laků. Může se použít i při malých 
opravách laku. Používá se jen lokálně. Nanáší se B 2000 Úhlovou bruskou Flex nebo ručně 
na hrany, oblasti klik a ozdobné lišty. 

Obj. číslo: B 2000-1000/4   1 kg 
 

B 2000 BRUSNÁ PASTA EXTRÉM                                   B 2000 SCHLEIFPASTE EXTREM 
 

Na  efektivnější a rychlejší odstranění všech škrábanců na originálních, stejně jako už 
opravovaných lacích. Obsahuje nové, inovativně leštivě brousící komponenty, které 
umožňují vyšší lešticí výkon při mnohem lepší kvalitě povrchu.  
Inovativně olejově mazací složky zaručují vysoký lesk. Brusná pasta extrém zůstává dlouho 
zpracovatelná a dá se jednoduše a kompletně setřít.  

Obj. číslo: B 2000-500/4      0,5 kg 
 
 

AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
laku. 

 



B 2000 ČISTICÍ FORMOVATELNÁ HMOTA                          B 2000 REINIGUNGSKNETE 
 

Na profesionální odstranění nečistot, jako jsou např.: jemná náletová rez, zbytky hmyzu, 
pryskyřice, dehet atd. Je možné použít ji na všechny hladké plochy. 
 

Obj. číslo: B 2000-Knete   200g 
 
B 2000 ŠAMPÓN VYSOKÝ LESK – koncentrát                     B 2000 GLANZ SHAMPOO 
 

Je vysoce aktivní autošampon s ochranou laku, zanechávající vysoký lesk. Lak a chrom 
pokryje ochranným filmem odpuzujícím vodu, a tím oddálí vznik koroze. Při následném 
použití produktu B 2000 Ochrana laku je dlouhá ochrana a konzervace laku zaručena. 
Dodává se ve formě koncentrátu. 

Obj. číslo: B 2003-25000   25 litrů; B 2003-10000   10 litrů 
 
B 2000 AKTIVNÍ PĚNA- koncentrát  pro manuální zpracování  

B 2000 AKTIVSCHAUM 
 

Je alifatická rozpouštědlová směs na odkonzervování nových vozidel. Neobsahuje 
emulgátory, aromatické ani halogenové uhlovodíky. Na kovech a plastu nepůsobí korozně.  
Nanáší se vysokotlakovým zařízením s přívodem horké vody v koncentraci 0,2 - 1%. 
 

Obj. číslo: B 2034-25000/1    25 litrů 
 
 
 

AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
laku. 
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AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro umývání, čištění 
interiéru vozidla. 

 
B 2000 UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ BIO- koncentrát          B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO 
 

Je díky své účinné čistící síle vhodný na odstranění všech druhů nečistot v automobilu. Je 
možné ho použít na plastové díly, čalounění dveří, sedadla z textilu, potah střechy. 
Nečistotu odstraňuje rychle a efektivně. Dá se použít také na očištění plastových 
nárazníků, které musíme následně ošetřit produktem B 2000 TIEFENPFLEGER. 
Nanášíme houbou nebo hadříkem na znečištěná místa a čistou, vlhkou tkaninou stíráme. 
 

Obj. číslo: B 2020-25000   25 litrů; B 2020-10000   10 litrů 
 
 

B 2000 ČISTIČ KOKPITU                                                       B 2000 COCKPITREINIGER 
 

Je vhodný na oživení a ošetření materiálu a barvy všech plastových častí uvnitř vozidla, 
jako je střešní a boční obložení, palubní deska. Před použitím B 2000 Čistič kokpitu vyčistit 
všechny povrchy produktem B 2000 Univerzální čistič. 

Obj. číslo: B 2004-10000    10 litrů 
 
 

B 2000 ČISTIČ KOKPITU – mléko                              B 2000 COCKPITREINIGER LOTION 
 

Je ideální prostředek na oživení barvy všech dílů z plastu ve vozidle, jako je střešní a 
boční obložení, palubní deska. Před použitím B 2000 Čistič kokpitu vyčistit všechny 
povrchy produktem B 2000 Univerzální čistič. 
 

Obj. číslo: B 2004-10000/1    10 litrů 
 

 

B 2000 ČISTIČ ČALOUNĚNÍ – koncentrát               B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER  
 

Odstraňuje všechna silná znečistění a skvrny z podlahové krytiny a textilií. Je vhodný i pro 
použití v strojních tepovačích. Nezanechává špinavé obruby a nerozpouští barvy. 
 

Obj. číslo: B 2007-10000    10 litrů 
 

 
B 2000 TORNÁDO POWER MIX                                       B 2000 TORNADO POWER MIX   
 

Je speciální čisticí koncentrát vyvinutý pro práci s čisticí pistolí poháněnou tlakem vzduchu 
bez zápachu. Čistí plnou silou, ale šetrně. Nezanechává žádnou nepříjemně zapáchající 
mlhu, a tím pádem nedráždí ani dýchací cesty. Neobsahuje TENZIDY ani 
ROZPOUŠTĚDLA. 
 

Obj. číslo: B 2015-10000    10 litrů 
 
 

B 2000 STOP CIGARETOVÉMU PACHU                                          B 2000 RAUCH EX 
 

Je složený ze 100% éterických olejů. Jejich vyvážená kombinace je velmi vydatná a 
dlouhotrvající. Působí na neutralizaci především studeného cigaretového pachu, ale i 
jiných nepříjemných zápachů ve vozidle. 
 

Obj. číslo: B 2014-020    24 ks 
 
 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro umývání, čištění 
interiéru vozidla. 

 
 

B 2000 NEUTRALIZÁTOR PACHŮ                                              B 2000 GERUCHS STOP 
 

Vysoce účinně neutralizuje pachy jako pach potu, psí a kočičí pach, cigaretový dým. 
 

Obj. číslo: B 2027-500    12 ks 
 
 

B 2000 ČISTIČ KŮŽE                                                                     B 2000 LEDER LOTION 
 

Na čištění a ošetřování sedadel vozidla z kůže jako je nappa a boxkalf. Působí odpudivě na 
vodu, po aplikaci je kůže vyčištěná, opět příjemně měkká, s jasnou barvou. 
 

Obj. číslo: B 2011-5000    5 kg 
 

AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
exteriéru vozidla. 

 
B 2000 ČISTIČ OKEN                                                                    B 2000 FENSTERKLAR 
 

Čistí důkladně a bez šmouh autoskla od silikonu, zbytků konzervačních vosků, nikotinového 
povlaku, prachu, mastnoty a hmyzu. Poskytuje jasný výhled a nepoškozuje lak, gumové ani 
plastové časti. 
 

Obj. číslo: B 2019-25000   25 litrov; B 2019-10000   25 litrů 
 
B 2000 KRÉM NA ČIŠTĚNÍ OKEN                                              B 2000 FENSTERCREME 
 

Čistí rychle a důkladně autoskla od zbytků konzervačních vosků. 
 

Obj. číslo: B 2019-10000/1   10 kg 
 
B 2000 ČISTIČ ZBYTKŮ HMYZU                                        B 2000 INSEKTENENTFERNER 
 

B 2000 Čistič hmyzu odstraňuje rychle, šetrně a bez námahy zbytky hmyzu z laku, skla a 
chrómu. Je možné ho ředit vodou v poměru 1:1. 
 

Obj. číslo: B 2021-10000    10 litrů 
 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
exteriéru vozidla. 

 
B 2000 ČISTIČ RÁFKŮ                                                              B 2000 FELGENREINIGER 
 

Odstraňuje rychle a důkladně agresivní oděry z brzdového obložení a olejové usazeniny. Je 
určený na čištění disků z oceli a lehkých slitin. 
 

Obj. číslo: B 2006-10000    10 litrů; B 2006-25000     25 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ PLASTŮ A GUMY                                              B 2000 TIEFEN PFLEGER 
 

Ošetřuje a osvěžuje všechny vybledlé povrchy z plastu a gumy, jako umělá kůže, 
pneumatiky, gumová těsnění, vinylové střechy, spoilery a nárazníky z plastu. Na povrchu 
chráněné plochy vytváří vrstvu, která je antistatická, vodoodpudivá a odolná proti usazování 
prachu. Je ideální i  na odstranění zbytků politury. 

 

Obj. číslo: B 2016-10000    10 litrů; B 2016-200 Itr.    200 litrů 
 
 

B 2000 ČISTIČ PLASTŮ A GUMY – mléko                    B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION 
 

Ošetřuje a osvěžuje všechny vybledlé povrchy z plastu a gumy, jako umělá kůže, 
pneumatiky, gumová těsnění, vinylové střechy, spoilery a nárazníky z plastu. Na povrchu 
chráněné plochy vytváří vrstvu, která je antistatická, vodoodpudivá a odolná proti usazování 
prachu. Je ideální i  na odstranění zbytků politury. 
 

Obj. číslo: B 2016-10000/1    10 litrů  
 
B 2000 ČISTIČ KOL                                                                        B 2000 GUMMIFRISCH 
 

Na čištění, ošetření, ochranu a oživení barvy kol, gumových těsnění a gumových rohoží. 
 

Obj. číslo: B 2010-10000    10 litrů 
 

B 2000 INTENZIVNÍ ČISTIČ PNEUMATIK 
B 2000 REIFEN INTENSIV PFLEGE    

 

Je speciální prostředek na čištění a intenzivní oživení fareb a lesku kol také i střech 
kabrioletů z plastu s dlouhodobým účinkem. Čistí, chrání, ôšetřuje a osvěžuje gumu kol a 
dodáva jejich povrchu svěží lesk novosti. 

!!!  Nenanášíme na pedály ani gumové rohože – nebezpečí uklouznutí !!! 
 

 Obj. číslo: B 2010-25000/1    25 litrů 
 

B 2000 ČISTIČ STŘECH KABRIOLETŮ                      B 2000 CABRIOVERDECKREINIGER 
 

Důkladně čistí všechny druhy střech kabrioletů. 
Pro lepší konzervaci po vyčištění doporučujeme použít mléko  B 2000 Tiefenpfleger-Čistič 
plastů a gumy. 
 

Obj. číslo: B 2030-10000    10 litrů 
 
 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
exteriéru vozidla. 

 
B 2000 SPECIÁLNÍ IMPREGNACE  pro textilní střechy kabrioletů 

B 2000 SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer  
 

B 2000 Speciální impregnace impregnuje střechy kabrioletů na dlouhou dobu.  
  Obj. číslo:  B 2017-1000    1 litr 

 
B 2000 SPECIÁLNÍ ČISTIČ LAKU                                   B 2000 SPEZIAL LACKREINIGER 
 

Intenzivní čistič pro silně zvětralé laky. Důkladně uvolňuje a odstraňuje skvrny a zbytky 
pryskyřice, skvrny ze stromů a silná znečistění. Následně doporučujeme použít B 2000 
Ochrana laku 1 nebo B 2000 Ochrana laku 2. 
 

Obj. číslo: B 2027-10000    10 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ ASFALTU Z LAKU A PLASTU                          B 2000 TEERENTFERNER 
 

Důkladně čistí asfaltová znečistění z laku a dílů z plastu. 
 

Obj. číslo: B 2027-10000/1   10 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ ZBYTKŮ LEPIDLA Z LAKU, SKLA A PLASTU 

B 2000 KLEBSTOFFENTFERNER 
 

Odstraňuje zbytky lepidla z reklamních nálepek. 
 

Obj. číslo: B 2008-10000   10 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ POLETOVÉ RZI                                         B 2000 FLUGROSTENTFERNER 
 

Odstraňuje průmyslové znečištění a znečištění z transportu. Čistí rez a kovový prach z laku, 
chrómu a hliníku. Tato znečištění jsou použitím běžného šampónu neodstranitelná. 
Neobsahuje kyseliny a nepoškozuje gumové díly. 
 

Obj. číslo: B 2026-25000   25 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ MOTORA BIO GEL                                B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL 
 

Je vhodný na čištění motoru, podvozku a všech znečištěných kovových častí. Neobsahuje 
rozpouštědla na uhlovodíkové bázi, halogenované uhlovodíky a fosforečnany. Je 
antikorozní a nepoškozuje gumu, brzdové obložení, chróm ani lak. 
 

Obj. číslo: B 2023-200 Itr.   200 litrů; B 2023-25000    25 litrů 
 
 

B 2000 KONCENTROVANÝ ČISTIČ na PŘEDČIŠTĚNÍ 
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 

 

Používá se na předčištění ojetých vozidel před ošetřením. Na předčištění vozových plachet, 
nadstavby nákladních automobilů, kampingových vozidel, autobusů, letadel. Nezředěný se 
může použít i přímo do vysokotlakové čističky. 
 

Obj. číslo: B 2021-25000   25 litrů 
 
 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro čištění a ošetření 
exteriéru vozidla. 

 

B 2000 ČISTIČ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 
B 2000 REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN 

 

B 2000 Čistič průmyslového znečištění pro speciální čištění průmyslového znečištění 
vozidel, lodí, strojů atd. ze vzduchu. 
Rozpustí všechny průmyslové nečistoty na laku, skle a ráfcích. 
 

Obj. Číslo: B 2029-25000    25 litrů 
 
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator 
B 2000 SILIKONOVÁ TUŽKA s houbovým aplikátorem 
 

Obsahuje speciální složení katalyzátorů na ošetření a ochranu materiálu se silikonovým 
olejem, který byl speciálně vyvinutý pro gumové těsnění automobilu. Zabraňuje jeho 
vysušení, drobení, lámání a zmrznutí. Houbový aplikátor umožňuje optimální a precizní 
nanášení. 
 

Obj. číslo: B 2009-100    24 ks. 
 
B 2000 STOP NÁMRAZE! s rozprašovačem                                     B 2000 EIS STOP 
 

Účinně zabraňuje tvoření námrazy na skle vozidla. Seškrabávání ledu brzy ráno, po práci 
nebo po víkendu už není potřeba. Je ekologicky nezávadný. 
 

Obj. číslo: B 2009-10000    10 litrů 
 
B 2000 NEMRZNOUCÍ SMĚS koncentrát do -70°C 

B 2000 SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ -70°C 
 

Tento vysoce koncentrovaný dodatek do ostřikovačů je nezředěný, účinný proti zamrzání 
trysek do teploty -70°C. Čistí spolehlivě, bez tvoření šmouh a v ostřikovacím zařízení 
zabraňuje zamrznutí vody. Neobsahuje VbF. 
 
 

Obj. číslo: B 2012-200 Itr.   200 litrů; B 2012-25000    25 litrů; B 2012-10000   10 litrů 
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AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro odkonzervování. 
 

B 2000 PROSTŘEDEK NA ODKONZERVOVÁNÍ NOVÝCH VOZIDEL 
B 2000 NEUWAGEN ENTKONSERVIERER 

 

Je alifatická rozpouštědlová směs na odkonzervování nových vozidel. Neobsahuje 
emulgátory, aromatické uhlovodíky ani halogenové uhlovodíky. Na kovech a plastu 
nepůsobí korozně. Nanáší se vysokotlakovým přístrojem s přívodem horké vody. 
 
 

Obj. číslo: B 2024-200 Itr.   200 litrů; B 2024-25000    25 litrů 
 
 
B 2000 COPOLYMEROVÝ ODSTRAŇOVAČ VOSKU 

B 2000 COPOLYMERENTWACHSER 
 

Na odstranění copolymerového vosku u nových vozidel, ošetření a oživení barvy kol, 
gumových těsnění a gumových rohoží. Je to koncentrát, který se používá s vodou. 
 
 

Obj. číslo: B 2025-25000   25 litrů 
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AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro mycí linky. 
 

B 2000 AKTIVNÍ PĚNA- koncentrát pro mycí linky                      B 2000 AKTIVSCHAUM 
 

Je vysoce koncentrovaná, příjemně parfémovaná aktivní pěna pro důkladné předmytí 
každého typu vozidla v mycí lince. Pokryje vozidlo vysoce aktivní a hustou vrstvou pěny. 
Udržuje kartáče linky čisté a zabraňuje jejich vápenatění. 
 
 

Obj. číslo: B 2034-25000    25 litrů 
 
B 2000 AUTOŠAMPÓN-VYSOKÝ LESK EXTRA             B 2000 GLANZ SHAMPOO EXTRA 
 

Koncentrát na důkladné umytí a odmaštění vozidla s příjemnou vůní. Kartáče mycí linky drží 
čisté a zabraňuje vápenatění. 

 

Obj. číslo: B 2003-25000/1    25 litrů 
 
B 2000 VOSK-LESK BIO                                                                B 2000 QUICKWAX BIO 
 

Vysoce koncentrovaný produkt: studený vosk s vysokým leskem na rychlé usušení a 
ochranu vozidla v mycí lince. Účinkuje spolehlivě při jakékoli tvrdosti vody. Používá se 
v koncentraci do 1:10, podle mycí linky. 

 

Obj. číslo: B 2033-25000     25 litrů 
 
 

B 2000 ROSTLINNÝ VOSK-koncentrát                                          B 2000 DRYER MF BIO 
 

Vysoce koncentrovaný rostlinný vosk na rychlé usušení vozidla v mycí lince. Neobsahuje 
silikon ani minerální oleje. Optimální usušení při 7-8 ml. 
 

Obj. číslo: B 2033-25000/1    25 litrů 
 
 

B 2000 HORKÝ VOSK BIO                                                                B 2000 HOTWAX BIO 
 

Je konzervační prostředek s vysoce hodnotnými ošetřovacími komponenty pro dlouhodobou 
ochranu laku a chromových částí vozidla. Používá se v automatických mycích linkách v 
poměru 1 : 10. 
 

Obj. číslo: B 2035-25000   25 litrů 
 
 

B 2000 KONCENTROVANÝ ČISTIČ na PŘEDČIŠTĚNÍ- koncentrát 
B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 

 

Je určený na předčištění vozidel v mycích linkách. Používá se na odstranění hmyzu a 
předčištění vozových plachet, nadstavby nákladních automobilů, kampingových vozidel, 
autobusů, letadel. 
 

Obj. číslo: B 2021-25000    25 litrů 
 

 
 
 
 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro mycí linky. 
 

B 2000 TORNÁDO POWER MIX                                         B 2000 TORNADO POWER MIX   
 

Je speciální čisticí koncentrát vyvinutý pro práci s čisticí pistolí poháněnou tlakem vzduchu 
bez zápachu. Čistí plnou silou, ale šetrně. Nezanechává žádnou nepříjemně zapáchající 
mlhu, a tím pádem nedráždí ani dýchací cesty.  
Neobsahuje TENZIDY ani ROZPOUŠTĚDLA. 
 

Obj. číslo: B 2015-10000    10 litrů 
 
B 2000 PROSTŘEDEK NA ČIŠTĚNÍ DLAŽBY  

B 2000 FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE 
 

Prostředek na čištění dlažby je je vysoce účinný, speciální prostředek na čištění dlažby v 
mycí lince. Udržuje dlažbu mycí linky čistou, zabraňuje usazování vápna z vody a má 
příjemnou vůni. 
 

Obj. číslo: B 2028-10000 10 litrů 
 
B 2000 INTENZIVNÍ ČISTIČ PODLAHY DÍLNY 

B 2000 INTENSIVREINIGER FÜR WERKSTATTBODEN 
 

Slouží k efektivnímu čištění podlahy dílny, protihlukových stěn, stěn tunelů atd.  Je vysoce 
koncentrovaný alkalický průmyslový čisticí prostředek, který efektivně a bez nutnosti 
mechanického čištění kefou nebo kartáčem  odstraní znečištění z dopravního provozu, 
znečištění olejem, mastnotu, saze atd. Výborně se hodí na strojové čištění podlahy dílny.  
  
 

Bestell-Nr.: B 2031-25000    25 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ KARTÁČŮ AUTOMYČKY                               B 2000 BÜRSTENREINIGER 
 

Vysoce aktivní, ale ochranný čistící prostředek na kartáče. Odstraňuje zbytky vosků, 
nečistoty a prach. Kefy linky budú dôkladne vyčistené a zostávajú pružné. Odporúčame 
vykonať čistenie kief linky 1 x do týždňa. 
 
 

Obj. číslo: B 2024-25000    25 litrů 
 

B 2000 ČISTIČ ZBYTKŮ HMYZU                                        B 2000 INSEKTENENTFERNER 
 

Odstraňuje rychle, šetrně a bez námahy zbytky hmyzu z laku, skla a chrómu. Je možné ho 
ředit vodou v poměru 1:1. 
 

Obj. číslo: B 2021-10000    10 litrů 
 
B 2000 ČISTIČ RZI                                                             B 2000 FLUGROSTENTFERNER 
 

Odstraňuje průmyslové znečistění a znečištění z transportu. Čistí rez a kovový prach z laku, 
chrómu a hliníku. Tato znečistění jsou použitím běžného šampónu neodstranitelná. 
Neobsahuje kyseliny a nepoškozuje gumové díly. 
 

Obj. číslo: B 2026-25000   25 litrů 
 



AUTOKOSMETIKA 
 

Program pro mycí linky. 
 

B 2000 ČISTIČ RÁFKŮ                                                              B 2000 FELGENREINIGER 
 

Odstraňuje rychle a důkladně agresivní oděry z brzdového obložení a olejové usazeniny. Je 
určený na čištění disků z oceli a lehkých slitin. 
 

Obj. číslo: B 2006-10000    10 litrů; B 2006-25000     25 litrů 
 

 
B 2000 VÁZAČ FLOCK                                                                            B 2000 FLOCK 
 

Prostředek na vázaní látek v čističce odpadních vod. Je biologicky odbouratelný. 
 

Obj. číslo: B 2028-20000    25 litrů 
 

 
B 2000 SOLNÉ TABLETY                                                          B 2000 SALZTABLETTEN 
 

Regenerační sůl na úpravu vody je vyrobena z čisté varné soli. Upravuje tvrdost vody v 
mycí lince. 
 

Obj. číslo: B 2028-25000    25 litrů 
 

 
B 2000 PEROXID VODÍKU                                               B 2000 WASSERSTOFFPEROXID 
 

Na chemickou dezinfekci při úpravě vody. Obsahuje Perhydrol. 
 

Obj. číslo: B 2029-25000    25 litrů 
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