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Nega programa za čiščenje  
in poliranje laka 

B 2000 Zaščita laka 1                                               B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1   
 

Za nove in rahlo preperele lake. B 2000 zaščita laka 1 je garantirano neškodljivo za vse vrste lakov, 
kroma, nikla, gume itd. Razvit je bil po novih standardih kemije za nego vozil kot nadomestilo za vosek in 
poliranjhe. Z zaščito laka B2000 – lakiranje 1 lahko brez problemov negujemo vse vrste lakov (tudi 
metalne in polyester). NANO TEHNOLOGIJA. Zaščitni lak je proizvod nano tehnologije in varuje lak in 
krom mesece  pred vremenskimi razmerami in pranjem vozila s šamponom. Zaščitni lak odstranjuje 
ostanke insektov, katrana in rje, ter istočastno varuje lak in krom pred rjavenjem.  
 

Koda za naročilo: B 2000-25000/1   25 kg;  B 2000-10000/1   10 kg 
 
B 2000 Zaščita laka  2                                              B 2000 LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2   
 

Za močno umazane in preperele lake. Je idealna za čiščenjein poliranje vsek močno umazanih in 
preperelih lakov. Prav tako je narejena za vse gladke (ne porozne)  površine. Čisti globoko v pore vso 
močno umazanijo kot je katran, saje, industrijske nanose, ostanke insektorv, rjo, odmrle barvne pigmente 
in ostanke voska. 
 

Koda za naročilo: B 2000-25000/2   25 kg; B 2000-10000/2   10 kg 
 
B 2000 Akrilna krema plus zaščita laka 3         B 2000 ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3   
 

Posebno za globinsko čiščenje por in glajenje močno  obremenjenega  kot tudi preperelega, matiranega 
laka. B 2000 akrilna krema plus je posebej narejena za strojno obdelavo s  polirnim strojem (kotna polirka 
z regulacijo vrtljajev). Prodre globoko v pore strukture laka. 
 

Koda za naročilo: B 2000-10000/3   10 kg;  B 2000-5000/3   5 kg 
 
B 2000 LONG - LIFE                                                                               B 2000 LONG - LIFE   
 

Sredstvo za zaščito avtomobilskega laka je primerno za zaščito laka pri novih avtomobilih, predvsem pri 
temnih in metalnih lakih ker: odstranjuje sivo meglico z laka, istočasno lak zaščiti, izboljša običajni sijaj in 
ustvari resnično briljanten sijaj, zaščiti lak za več mesecev predvsem pred praskami krtač v avtopralnicah, 
odstranjuje eventuelne ostanke zaščitnega voska.  
 

Koda za naročilo: B 2032-25000   25 kg; B 2032-10000   10 kg 
 

B 2000 Sredstvo za zaščito laka Magic Blue                B 2000 LACKSCHUTZ MAGIC BLUE   
 

Je idealno za čiščenje, poliranje in zaščito novih in rahlo obledelich lakov. Je je zaradi novih tehnoloških 
postopkov pri najnovejši generaciji lakov primeren za vse vrste lakov, posebej pa za temne lake, kakor 
tudi za kovinske lake posebnimi lastnostmi, visok sijaj brez lis zaradi specialnih voskov, lahkotna 
obdelava mehko gobo ali polirno kapo iz ovčje kože, visok lesk brez lis na temnejših Uni lakih, dobro se 
oprime osnove in tako podaljša delovanie (zaščito), optimalna formula za nove lake no vodni osnovi, zelo 
malo vpojno sredstvo, za kar je potrebna zelo nemastna formulacija specialnim Gleit in zaščitnimi aditivi. 
B 2000 Sredstvo za zaščito laka Magic Blue je že pripravljen na lake na osnovi nano technologije.  
 

Koda za naročilo: B 2000-25000/5    25 kg; B 2000-10000/5    10 kg; B 2000-1000/5 Push Pull   1 kg 
 
B 2000 Nega mat laka                                                                 B 2000 MATTLACKPFLEGE 
 

Novo čiščenje in nega za vse mat lake in folije. B 2000 nega mat laka ima zelo dober učinek čiščenja in 
odpravi mnogo umazanije, tudi večino olj in maščob. Mat lak in tudi folije  po naravi zelo odbijajo vodo 
(hydrophob). Efekt nege bazira po načelu,  da se to samo varovanje aktivira in zagotovi  vedno na novo, 
medtem ko se odstranijo moteče nečistoče,  brez, da bi uporabili materiale za lesk. Tako se obdrži 
prvoten izgled obdelane površine. 
                                                                                                      Koda za naročilo: B 2000-matt    10 litrov 



B 2000 Zaščita – top sijaj                                              B 2000 TOP GLANZ VERSIEGELUNG 
 

Pranje vozila brez vode, narejeno za vse vrste lakov. Čisti, polira in ščiti v eni delovni fazi, ne poškoduje 
pa stekla, gume in plastike. Odličen je za čiščenje čolnov, motorjev, bivalnih prikolic, okenskih stekel in 
drugih ravnih površin. 
 

Koda za naročilo: B 2031-25000    25 litrov;  B 2031-10000    10 litrov 
 
B 2000 MLEKO ZA BRUŠENJE BREZ SILIKONA         B 2000 SCHLEIFMILCH ohne Silikon    
 

Se uporablja za poliranje in brušenje vseh močno preperelih in popraskanih lakov. Lahko se uporablja 
tudi pri  delnem brušenju in pri manjših popravilih laka.  

Koda za naročilo: B 2000-5000/4   5 kg;  B 2000-1000/4   1 kg 
 

B 2000 BRUSILNA PASTA EXTREME                                B 2000 SCHLEIFPASTE EXTREM 
 

Za hitro in efektivno odstranjevanje prask na originalnem in bnovljenem (ponovno lakiranem) 
avtomobilskem laku. Je brez voska in brez silikona. Vsebuje nove inovativne brusilno-polirne 
komponente, ki omogočajo boljšo polirno storitev v enakem času in hkrati dajejo boljšo kvaliteto zgornje 
površine laka. Hitreje in bolj učinkovito odstranjuje praske na originalnem in  obnovljenem (ponovno 
lakiranem) avtomobilskem laku. Novi oljni in drseči deli poskrbijo za višjo stopnjo sijaja in boljši izkoristek. 
B 2000 brusilna pasta extrem ostaja dalj časa uporabna za obdelavo in jo je kasneje mogoče enostavno 
in v celoti odstraniti. 
 

Koda za naročilo: B 2000-500/4   0,5 kg 
 
B 2000 ČISTILNI PLASTELIN                                                     B 2000 REINIGUNGSKNETE 
 

Za profesionalno odstranjevanje nečistoč, kot so: zračna rja, ostanki insektov, drevesna smola, katran 
itd…… Uporaba za vse gladke površine. 
 

Koda za naročilo: B 2000-Knete 200g 
 
B 2000 AVTOŠAMPON BIO                                                    B 2000 GLANZ SHAMPOO BIO  
 

Je učinkovit šampon, ki ne škodi koži in avtomobilskemu laku in prekrije lakirane in kromirane dele z 
vodoodbojnim varovalnim filmom in tako preprečuje korozijo laka. Je zelo učinkovit, vendar ne izsušuje 
laka ter daje visok sijaj. B 2000 Avtošampon ob sočasni uporabi B 2000 Lackschutz Versiegelung 
zaščitnega voska deluje kot zaščita avtomobilskega laka.  
    
 

Koda za naročilo: B 2003-200Lt.    200 litrov ; B 2003-25000    25 litrov; B 2003-10000   10 litrov 
 
B 2000 AKTIVNA BIO PENA ZA ROČNO PRANJE  

B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR MANUELLE REINIGUNG 
 

Aktivna visoko koncentrirana pena je prijetnega vonja, primerna pa je za ročno čiščenje vseh vrst vozil z 
visokotlačnimi čistilci. Na vozilu ustvari močan sloj pene. 
 

Koda za naročilo: B 2034-200Lt.    200 litrov ; B 2034-25000    25 litrov 
 

 

Nega programa za čiščenje  
in poliranje laka 



B 2000 Univerzalno čistilo BIO                                       B 2000 UNIVERSALREINIGER BIO   
 

Je koncentrat s širokim spektrom uporabe. Učinkovito odstranjuje vse vrste umazanije s plastike in 
tekstila. Je primerno tudi za čišcenje oblog strehe, oblog vrat in armature plošce v avtu.  
 
 

Koda za naročilo: B 2020-25000   25 litrov; B 2020-10000   10 litrov 
 
B 2000 Sredstvo za nego armaturna plošče                            B 2000 COCKPITREINIGER 
 

B 2000 Sredstvo za nego armaturne plošče uporabljamo predvsem za čiščenje in osvežitev vseh 
plastičnih delov v notranjosti vozila kot n.pr. streha, obloge vrat, armaturna plošča, itd..  
 
 

Koda za naročilo: B 2004-25000    25 litrov ; B 2004-10000    10 litrov 
 

B 2000 ČISTILNI LOSJON ZA ARMATURNE PLOŠČE  
B 2000 COCKPITREINIGER LOTION  

 

Losjon je odličen za čiščenje in osvežitev vseh delov notranjosti avtomobila, ki so iz umetnega materiala. 
Umetni materiali bodo postali gladki, losjon pa jih poleg tega ščiti tudi pred izsušitvijo in preprečuje, da bi 
zaradi močnih sončnih žarkov obledeli. Očisti, osveži barve in preprečuje razpoke, predvsem v zimskem 
času. Z UV zaščito. Vse površine, ki jih boste obdelali z losjonom, prej očistite z univerzalnim čistilom B 
2000.  
 

Koda za naročilo: B 2004-10000/1    10 litrov 
 

B 2000 Čistilo za čiščenje blazin in tekstila  
B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat   

 

Odstanjuje trdovratno umazanijo in madeže z talnih  in tekstilnih oblog. Ne poškoduje barv in ne pušča 
umazanih obrob. 

Koda za naročilo: B 2007-25000    25 litrov ; B 2007-10000    10 litrov 
 
B 2000 TORNADO POWER MIX   
 

Je poseben čistilni koncentrat namenjen za čiščenje s pištolo na stisnjem zrak  in je brez vonja ter brez 
topil. Očisti močno, vendar je hkrati zelo nežen. Ne pušča neprijetnega vonja in ne draži dihal. 
 

Koda za naročilo: B 2015-10000    10 litrov 
 
B 2000 SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE NEPRIJETNEGA VONJA  2000 RAUCH EX     
 

Je izdelano iz čistih eteričnih olj brez primesi. Zaradi kombinacije teh eteričnih olj je njegovo delovanje 
dolgotrajno, porabimo pa ga zelo malo. Odstranjuje predvsem vonj po nikotinu, pa tudi ostale neprijetne 
vonjave. Zadostujejo že zelo majhne količine. 

 

Koda za naročilo: B 2014-020    12 izdelkov 
 

Nega programa za vzdrževanje 
 in nego avtomobila 
in notranje čiščenje 



B 2000 STOP NEPRIJETNE VONJAVE                                        B 2000 GERUCHS STOP    
 

Hitro in zanesljivo neutralizira nikotin, živalske in druge neprijetne vonjave. Je učinkovit neutralizator 
neprijetnih vonjav z širokim spektrom uporabe. B 2000 STOP Neprijetne vonjave se uspešno bojuje 
proti cigaretnemu dimu, znoju, neprijetnemu vonju psov, mačk in še več. B 2000 STOP Neprijetne 
vonjave posrka neprijetne vonjave in jih nevtralizira. Je priporočljiva za notrajnost avtomobilov, obleke, 
oblazinjevo pohištva, zaves in podobno. 

 
 

Koda za naročilo: B 2027-1000  1 litrov  
 
B 2000 Sredstvo za nego usnja                                                    B 2000 LEDER LOTION    
 

Je okolju prijazno čistilno sredstvo. Uporabljamo za čiščenje in nego gladkega, reliefnega usnja in 
boksa. B 2000 Sredstvo za nego usnja  hrani usnje, ohranja njegovo mehkobo in prožnost, deluje 
vodoodbojno in osvežuje barve. Uporabljamo za nego sedežev, suknijičev, hlač, kril in plaščev iz nape, 
motorističnih kombinezonov, usnjenega pohištva, torbic, čevljev in škornjev. Ni primerno za nego 
semiša laka in svetlega usnja, obarvanega z anilinsko barvo. 

 
 

Koda za naročilo: B 2011-5000    5 kg 
 

 

Nega programa za zunanjo 
čiščenje 

B 2000 Čistilo za steklo                                                                 B 2000 FENSTERKLAR   
 

Je izjemno primerno za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, ogledal, okenskih stekel. Odstranjuje 
ostanke konzervirnih voskov in rje. Odstranjuje nikotinske obloge, silikonske lise in film plastičnih 
izparin v notranjosti vozila. B 2000 Čistilo za steklo ne načenja laka, gume ali plastike.  
 
 

Koda za naročilo: B 2019-25000   25 litrov; B 2019-10000   10 litrov 
 
B 2000 Krema za čiščenje stekla                                               B 2000 FENSTERCREME    
 

Je odlično sredstvo za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, ogledal, okenskih stekel in odstranjuje 
vse ostanke zračne rje in konzervirnih voskov. Odstranjuje nikotinski in silikonski film ter iz izparin 
plastike v notranjosti vozila. B 2000 Krema za čiščenje stekla ne načenja laka, gume in plastike. 
 
 

Koda za naročilo: B 2019-10000/1   10 kg 
 
B 2000 Sredstvo za odstranjevanje insektov                   B 2000 INSEKTENENTFERNER 
 

Hitro in učinkovito odstranjuje ostanke insektov z laka, steklenih površin in kromiranih delov. Čiščenje z 
B 2000 Sredstvom za odstranjevanje insektov je učinkovito, a kljub temu neagresivno. 
 
 

Koda za naročilo: B 2021-25000/1    25 litrov; B 2021-10000    10 litrov 
 

B 2000 Čistilo za platišča BIO                                            B 2000 FELGENREINIGER BIO 
 

Hitro in temeljito odstrani zavorni prah na plaščih in olja. B 2000 Čistilo za platišča je primerno za vsa 
jeklena platišča in platišča iz lahke litine. 

 
 

Koda za naročilo: B 2006-25000    25 litrov; B 2006-10000     10 litrov 
 

Nega programa za vzdrževanje 
 in nego avtomobila 
in notranje čiščenje 



B 2000 GLOBINSKA NEGA ZA VSO PLASTIKO IN PREDMETE IZ GUME 
B 2000 TIEFEN PFLEGER     

 

Temeljito očisti vso polituro ali ostanke voska, se vpije v površino, jo naredi antistatično  in odbojno za  
prah in umazanijo. Lahko se uporablja pri vseh delih iz plastike, sedežih iz umetnega usnja, gumah, 
gumi tesnilih, strehah iz vinila, okrasnih letvah in odbijačih iz plastike. V primeru, da so odbijači iz 
plastike (posebno pri belih ali rdečih vozilih) močno umazani, se priporoča  pred uporabo globinske 
nege še čiščenje z B 2000 univerzalnim čistilom, nato pa uporabo B 2000 globinske nege. 

 
Koda za naročilo: B 2016-200     200 litrov; B 2016-250000 25 litrov; B 2016-10000 10 litrov 

 
B 2000 GLOBINSKI ČISTILNI LOSJON  

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION    
 

Losjon naenkrat očisti in zatesni vse dele vašega avtomobila, ki so iz umetnega materiala ali gume. 
Odbija vodo, osveži obledele površine iz umetnega materiala in povrne elastičnost. B 2000 čistilni 
losjon se globoko vpije, deluje antistatično in odbija prah in umazanijo. Odlično odstranjuje ostanke 
polirnih sredstev in voska (obdelajte z gobo, posušite in ponovno spolirajte).  
  

Koda za naročilo: B 2016-10000/1    10 litrov 
 

B 2000 NEGA ZA GUME                                                                  B 2000 GUMMIFRISCH    
 

Je blaga nega za pnevmatike in vse izdelke iz gume. B2000 nega za gume čisti, varuje in osvežuje 
izdelke iz gume. 
 

Koda za naročilo: B 2010-25000    25 litrov; B 2010-10000    10 litrov  
 

B 2000 INTENZIVNA NEGA PNEVMATIK                      B 2000 REIFEN INTENSIV PFLEGE 
 

Je posebna intenzivna nega in čistilo z dolgoobstojnostjo za dele iz plastike, posebno za gume in 
ogrodja iz plastičnih mas kabrio streh... Čisti, varuje in ponovno osveži gumo pnevmatik in podarja 
pnevmatikam sveživo in sijaj. Pnevmatike izgledajo kot nove. 

Koda za naročilo: B 2010-25000/1    25 litrov 
 

B 2000 ČISTILO KABRIO STREH                               B 2000 CABRIOVERDECKREINIGER    
 

Je posebej narejeno za čiščenje in impregniranje  vseh kabrio streh iz umetne snovi. 
 

Koda za naročilo: B 2030-10000    10 litrov 
 

B 2000 SPECIALNA IMPREGNACIJA za tekstilne kabrio strehe 
B 2000 SPEZIAL IMPRÄGNIERUNG für Textil Cabrio Dächer    

 

B 2000 specialna impregnacija se uporablja za dolgotrajno impregnacijo tekstilnih kabrio streh. 
 

Koda za naročilo: B 2017-1000    1 litrov 
 

B 2000 SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN NEGO AVTOMOBILSKEGA LAKA 
B 2000 SPEZIAL LACKREINIGER     

 

Odlično odstranjuje madeže drevesnih smol, pinij, mrčesa, ptičjih iztrebkov, ostanke voska in drugo 
trdovratno umazanijo. Odstranjuje tudi staro smolo, katran in ostanke zaščite podvozja.  
 
 

Koda za naročilo: B 2027-10000    10 litrov 
 
 

Nega programa za zunanjo 
čiščenje 



B 2000 Odstranjevalec katrana                                                 B 2000 TEERENTFERNER   
 

Je primerno za vse plastične in gumijaste dele na zunanjosti vozila.  
Koda za naročilo: B 2027-10000/1   10 litrov 

 
B 2000 Sredstvo za odstranjevanje lepil                       B 2000 KLEBSTOFFENTFERNER    
 

Odstrajnuje ostanke lepil od nalepk, madeže  na plastičnih delih ter neguje obdrsane gumijaste dele. 
 

 

Koda za naročilo: B 2008-25000   25 litrov; B 2008-10000   10 litrov 
 
B 2000 Odstranjevalec zračne rje                                    B 2000 FLUGROSTENTFERNER   
 

Odstrani vso transportno in industrijsko umazanijo kot n.pr. zračno rjo, kovinski prah kroma, aluminija in 
laka, ki jih povzroča predvsem industrija in železniški prevoz. Take umazanije z običajnimi čistili ni 
mogoče odstraniti. B 2000 Odstranjevalec zračne rje ne načenja kroma, aluminija ali gume.  
 

Koda za naročilo: B 2026-25000   25 litrov 
 
B 2000 Bio gel za čiščenje motorjev                            B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL    
 

Je  izdelek brez vsebnosti topil za univerzalno čiščenje motorjev, šasij in drugih  umazanih kovinskih 
delov. Je uporaben pri čiščenju podvozja vozil, pri tem pa se ne poškoduje zaščita podvozja. Ne 
vsebuje čistil na bazi  ogljikovodika, kot tudi ne  halogenskih ogljikovodikov. Prav tako ne vsebuje tudi 
fosfatov, fosporatov... Je antikorosiven in ne poškoduje gume, zavornih oblog, kroma in laka. 
 
 

Koda za naročilo: B 2023-200Lt.   200 litrov; B 2023-25000    25 litrov 
 
B 2000 Čistilni koncentrat za predpranje motornih vozil  

B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 
 

Je čistilo za čiščenje motornih vozil v pralnicah (odstranjuje insekte), čiščenje  cerad, karoserij, za 
industrijska čiščenja, bivalnikov, letal, avtobusov...   
 

Koda za naročilo: B 2021-200Lt.    200 litrov; B 2021-25000    25 litrov 
 

B 2000 ČISTILO ZA ODSTRANJEVANJE INDUSTRIJSKE UMAZANIJE 
B 2000 REINIGER FÜR INDUSTRIEVERSCHMUTZUNGEN   

 

Za posebno čiščenje industrijske umazanije, ki se je iz zraka nakopičila na vozila, čolne, motorje ipd.  
  

Koda za naročilo: B 2029-25000   25 litrov 
 

B 2000 SREDSTVO ZA NEGO GUMIJASTIH TESNIL  
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator  

 

Je okolju prijazno v PET embalaži. Preprečuje zamrzovanje, izsuševanje in ohranja elastičnost 
gumijastih tesnil.  Specialna mešanica negovalnih in zaščitnih aditivov s silikonskim oljem izrecno 
namenjena za nego gumijastih tesnil. Je opremljeno z aplikatorjem z gobico kakor tudi z varovalom 
pred iztekanjem, kar omogoča varno in optimalno uporabo. 
 

Koda za naročilo: B 2009-100    24 izdelkov 

Nega programa za zunanjo 
čiščenje 



Nega programa  
za avtopralnico 

B 2000 Aktivna pena za uporabo v avtomatskih pralnicah BIO 
B 2000 AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN   

 

Je visoko koncentrirana odišavljena aktivna pena za temeljito strojno predčiščenje vseh vrst vozil v 
avtomatskih pralnicah s prijetnim vonjem. Naredi na vozilu obilno oblogo iz pene. Ohranja krtače čiste, 
preprečuje tvorbo apnenčastih oblog in je prijetno odišavljena.  

 

Koda za naročilo: B 2034-200Lt.     200 litrov; B 2034-25000     25 litrov 
 
B 2000 SIJAJNI ŠAMPON EKSTRA BIO  

B 2000 GLANZ SHAMPOO EXTRA BIO 
 

Koncentrirani šampon je namenjen temeljitemu čiščenju vseh vrst vozil z uporabo visokotlačnih naprav 
in krtač v avtopralnici. Čisti in razmasti, je varen in univerzalno uporaben. Izdelek je biološko 
razgradljiv. Poskrbi, da so krtače v avtopralnici čiste, preprečuje nabiranje vodnega kamna in prijetno 
diši.  
 

Koda za naročilo: B 2003-200Lt.    200 litrov; B 2003-25000/1    25 litrov 
 
B 2000 SIJAJNI VOSEK - Za uporabo v avtomatskih pralnicah BIO 

B 2000 QUICKWAX BIO  
 

Sijajni vosek za hitro sušenje in zaščito vseh vrst vozil za uporabo v avtomatskih avtopralnicah. Je 
visoko koncentriran proizvod za hitro sušenje in zaščito vseh vozil za uporabo v avtomatskih pralnicah 
pod pritiskom. B 2000 Quickwax BIO  sijajni vosek je primeren za vsako trdoto vode,   vzdržuje čistočo 
krtač v avtomatskih pralnicah. 
 

Koda za naročilo: B 2033-25000     25 litrov 
 

Nega programa  
za zimsko vzdrževanje 

 

B 2000 STOP LED                                                                                   B 2000 EIS STOP 
 

B 2000 Stop led je v okolju prijazni steklenički z razpršilcem. Preprečuje, da bi stekla zamrznila in 
obenem deluje preventivno. Z uporabo izdelka si boste prihranili jutranje nadležno praskanje ledu iz 
vetrobranskega stekla rabljenega vozila. 
 

 Koda za naročilo: B 2009-10000    10 litrov 
 

 
B 2000 Zimska tekočina za čiščenje vetrobranskih stekel –70°C, koncentrat 
             brez metanola • z vonjem citrusov 

B 2000 ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ  –70°C, Konzentrat 
 

Je okolju prijazno sredstvo za čiščenje vetrobranskega stekla v zimskih razmerah. Nudi zaščito pred 
zamrzovanjem do  –70°C in v trenutku očisti steklo. 
 

Koda za naročilo: B 2012-200 litrov.   200 litrov; B 2012-25000    25 litrov; B 2012-10000   10 litrov 
 
 

 



B 2000 Sredstvo za sušenje in voskanje BIO                        B 2000 BIO DRYER MF BIO   
 

Je koncentriran vosek za sušenje na rastlinski osnovi. Proizvod ne vsebuje mineralnih olj in silikona. 
 

Koda za naročilo: B 2033-25000/1    25 litrov 
 

B 2000 VROČI VOSEK - Za uporabo v avtomatskih pralnicah       B 2000 HOTWAX BIO 
 

Za zaščito in nego vseh vrst vozil v avtomatskih pralnicah. Je zaščitno sredstvo, ki vsebuje negovalne 
sestavine, ki dajejo lakiranim in kromiranim površinam dolgotrajno zaščito. Je posebej primerno zaščitno 
sredstvo za lak in krom za uporabo v avtomatskih avtopralnicah.  

 

Koda za naročilo: B 2035-25000    25 litrov 
 
B 2000 Čistilni koncentrat za predpranje motornih vozil  

B 2000 REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 
 

Je čistilo za čiščenje motornih vozil v pralnicah (odstranjuje insekte), čiščenje  cerad, karoserij, za 
industrijska čiščenja, bivalnikov, letal, avtobusov... 
  

Koda za naročilo: B 2021-200Lt.    200 litrov; B 2021-25000    25 litrov 
 

B 2000 TORNADO POWER MIX   
 

Je poseben čistilni koncentrat namenjen za čiščenje s pištolo na stisnjem zrak  in je brez vonja ter brez 
topil. Očisti močno, vendar je hkrati zelo nežen. Ne pušča neprijetnega vonja in ne draži dihal. 
 

Koda za naročilo: B 2015-10000    10 litrov 
 

B 2000 ČISTILO ZA ČIŠČENJE PLOŠČIC AVTOPRALNIC  
B 2000 FLIESENREINIGER ZUR REINIGUNG IN DER WASCHHALLE 

 

 Za posebno čiščenje ploščic v avtopralnici in na delovnem mestu.  
 

Koda za naročilo: B 2028-10000    10 litrov 
 
B 2000 ČISTILO ZA ČIŠČENJE STRANSKIH KRTAČ  

B 2000 REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN  
 

Ist ein hochaktiver und zugleich schonender Reiniger für alle Arten der Bürsten  der Waschanlagen, 
welcher alle Rückstände von Wachsen und Schmutz sowie Staub reinigt. Die Bürsten werden gründlich 
gereinigt und zugleich bleiben sie geschmeidig.  
 

Koda za naročilo: B 2024-25000    25 litrov 
 

B 2000 INTENZIVNO ČISTILO ZA TLA DELAVNIC  
B 2000 INTENSIVREINIGER FÜR WERKSTATTBODEN 

 

Za posebno čiščenje tal delavnic, zaščite pred hrupom, sten in podobnega. Visoko alkalno industrijsko 
čistilo brez drgnjenja odstrani vse, od olj in maščob, do saj in druge umazanije. Čistilo je odlično za 
čiščenje tal delavnic s polirnim strojem.  
 

Koda za naročilo: B 2031-25000    25 litrov 
 

B 2000 Sredstvo za odstranjevanje insektov                   B 2000 INSEKTENENTFERNER 
 

Hitro in učinkovito odstranjuje ostanke insektov z laka, steklenih površin in kromiranih delov. Čiščenje z 
B 2000 Sredstvom za odstranjevanje insektov je učinkovito, a kljub temu neagresivno. 
 
 

Koda za naročilo: B 2021-25000/1    25 litrov; B 2021-10000    10 litrov 
  

Nega programa  
za avtopralnico 



Program 
za dekonzerviranje 

B 2000 Sredstvo za dekonzervacijo novih vozil 
B 2000 NEUWAGEN ENTKONSERVIERER 

 

Je alifatsko sredstvo blagega vonja, namenjeno za dekonzervacijo novih vozil s pomočjo aparatov na 
vročo vodo, ne deluje korozivno in ne načenja laka in plastike, ne vsebuje emulgatorjev, navadnih 
ogljikovodikov in dišavcev. 
 

Koda za naročilo: B 2024-200Lt.     200 litrov; B 2024-25000     25 litrov 
 
B 2000 Odstranjevalec voska s kopolimeri              B 2000 COPOLYMERENTWACHSER    

 

Je koncentrat in se meša z vodo. Koncentracija je odvisna od vrste, starosti in debeline kopolimerskega 
filma. 

Koda za naročilo: B 2025-25000    25 litrov 
 

B 2000 Čistilo za platišča BIO                                            B 2000 FELGENREINIGER BIO 
 

Hitro in temeljito odstrani zavorni prah na plaščih in olja. B 2000 Čistilo za platišča je primerno za vsa 
jeklena platišča in platišča iz lahke litine. 

 
 

Koda za naročilo: B 2006-25000    25 litrov; B 2006-10000     10 litrov 
 
B 2000 Čistilo za steklo                                                                 B 2000 FENSTERKLAR   
 

Je izjemno primerno za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, ogledal, okenskih stekel. Odstranjuje 
ostanke konzervirnih voskov in rje. Odstranjuje nikotinske obloge, silikonske lise in film plastičnih izparin 
v notranjosti vozila. B 2000 Čistilo za steklo ne načenja laka, gume ali plastike.  
 
 

Koda za naročilo: B 2019-25000   25 litrov; B 2019-10000   10 litrov 
 
B 2000 Sredstvo za kosmičenje                                                                 B 2000 FLOCK   

 

Je namenjeno vezavi substanc v čistilnih napravah in je biološko razgradljivo. 
 

Koda za naročilo: B 2028-20000    25 litrov 
 

B 2000 Tablete za mehčanje vode                                              B 2000 SALZTABLETTEN   
 

Regenerirana sol za pripravo vode.  
 

Koda za naročilo: B 2028-25000    25 kg 
 
B 2000 Vodikov peroksid B14                                    B 2000 WASSERSTOFFPEROXID B14 
 

Za kemijsko razkuževanje za obrtno in industrijsko pripravo vode. Vodik 35% UN-št. 2014. Proizvod 
vsebuje Perhydrol. 

Koda za naročilo: B 2029-25000/1    25 litrov 

Nega programa  
za avtopralnico 
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