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B 2000 Sredstvo za zaščito laka 
B 2000 LACKSCHUTZVERSIEGELUNG 

 • z akrilati 

 • brez topil 

 • z HSO53 

 • z UV-zaščitnim filtrom 

 • brez poliranja 

 • za vse vrste lakov 

 • ekonomičen 

 • okolju prijazen 

 • priporočljiv pri pogostem pranju  

   v avtopralnicah Naročniška koda: B 2000-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml  
 
Naročniška koda: B 2000-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 
 
Naročniška koda: B 2000-1000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 1 l 
 
Naročniška koda: B 2000-3000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 3 l 

B 2000 GARANCIJA 

Učinkovine v B 2000 LACKSCHUTZVERSIEGELUNG sredstvu za zaščito laka so s 
pomočjo akrilatov z novimi tehnološkimi postopki v takem medsebojnem razmerju, 
da je sredstvo garantirano neškodljivo in primerno za: 

• vse vrste lakov kot nitro-in akrilni laki ter laki iz umetne smole, novi in kovinski 
laki, reparaturni laki za čolne 

• legure iz kroma, niklja, medenine, bakra in aluminija 

• GF-umetne mase, poliester, pleksi steklo, gumo, krasne letve. 



B 2000 PREDNOSTI : 

•Primerno za vse gladke površine. 

•Nanašanje brez problemov (tudi na mokre  površine in na direktni sončni  
svetlobi). 

•Prodre v pore. 

•Nežno odstrani umazanijo, insekte, ostanke voska, rahlo rjo. 

•Hkrati čisti, zgladi, konzervira in zašciti. 

•Nadomesti vsa običajna čistila, politure in voske. 

•Daje dolgotrajno zaščito in lesk. 

•Preprečuje rjavenje obstoječih raz in poškodb od kamenčkov. 

•Pri novih lakih deluje preventivno proti agresivnim škodljivim vplivom soli, 
plinov,prahu, peska, slabih krtač v avtopralnicah. 

Navodilo za uporabo: 

Nanesemo enakomerno s flanelno krpo (ne z vato ali gobico) na oprano vozilo in 
narahlovtremo v površino. Ko se pojavi viden transparenten film, rahlo obrišemo 
s suho krpo – končano brez napornega poliranja. Pri močni umazaniji površino 
prej obdelamo z B 2000 Insektenschwamm gobico za odstranjevanje insektov. Pri 
obledelih mat lakih sredstvo močneje vtremo v suho površino. Postopek 
ponovimo dva- do trikrat letno. Ne nanašamo na porozne površine (odbijače iz 
umetne mase). 1000 ml B 2000 LACKSCHUTZ-VERSIEGELUNG sredstvo za 
zaščito laka zadostuje za šest- do osemkratno uporabo. 

 

 

B 2000 Koristni namig: 

B 2000 LACKSCHUTZVERSIEGELUNG sredstvo za zaščito laka čisti, neguje in 
ščiti tudi vse ostale gladke površine (v gospodinjstvu n.pr. emajl, resopal, lesene 
površine, armature iz kroma, medenine, teklokeramiko, keramične ploščice, 
ogledala, pleksi steklo, marmor). Za uporabo v gospodinjstvu priporočamo tudi B 
2000 MOEBELPFLEGE sredstvo za nego pohištva. Za nego in ciščenje odbijačev 
iz umetnih mas priporočamo B 2000 KUNSTSTOFFPFLEGE sredstvo za nego 
plastike. 

 

B 2000 Sredstvo za zaščito laka 
B 2000 LACKSCHUTZVERSIEGELUNG 



 
            • posebno blag 
 

            •  ne izsušuje laka 
 

            • za pogosta pranja 

B 2000 GLANZ SHAMPOO avtošampon je posebej okolju prijazen šampon za 
pranje avtomobila. 
 

B 2000 GLANZ SHAMPOO avtošampon 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. 
 

B 2000 GLANZ SHAMPOO avtošampon je zelo učinkovit, vendar ne izsušuje 
laka ter daje visok sijaj. 
 

B 2000 GLANZ SHAMPOO avtošampon ob sočasni uporabi B 2000 Lackschutz 
Versiegelung sredstva za zaščito laka deluje kot zaščita avtomobilskega laka. 
 
Navodilo za uporabo: 
Dve do tri jedilne žlice B 2000 GLANZ SHAMPOO avtošampona razpenimo v 10 
litrih vode ter peno s pomocjo gobe ali ustrezne krtače nanesemo na vozilo, s 
katerega smo prej sprali prah. Speremo z vodo. Brisanje ni potrebno. 
 
Koristno opozorilo: 
Avta nikoli ne peremo na direktni sončni svetlobi, ker zaradi vodnih kapljic 
posebej na temnih oz. rdečih lakih lahko ostanejo beli vodni madeži. 
 

 

B 2000 Avtošampon 
B 2000 GLANZ SHAMPOO 

 

Narocniška koda: B 2003-1000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 1 l 
 



 

B 2000 Avtošampon  
superkoncentrat 

 

B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT 

 • posebno blag 
 
 • ne izsušuje laka 
 
 • daje visok sijaj 
 
 • za pogosta pranja 

B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon je okolju prijazen šampon in 
ne deluje agresivno na avtomobilski lak. 
 
B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon je visoko aktivni koncentrat 
in ga redčimo v razmerju 1:50. 
 
B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon prekrije lakirane in 
kromirane dele z vodoodbojnim varovalnim filmom in tako deluje proti koroziji 
laka. 
 
B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon čisti hitro in temeljito, a ne 
izsušuje laka ter daje visok sijaj. 
 
B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon ob sočasni uporabi B 2000 
Lackschutz Versiegelung zaščitnega voska deluje kot zaščita avtomobilskega laka. 
Zaradi posebnih sestavin deluje ta zaščita tudi na nedostopnih mestih. 
 
Navodilo za uporabo: 
Dva polna zamaška B2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT  avtošampona 
razpenimo v 10 litrih vode ter peno s pomočjo gobe ali ustrezne krtače nanesemo 
na vozidlo, s katerega smo prej sprali prah. Speremo z vodo. 
 
POSEBNOST :  
Brisanje ni potrebno. 
B2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT avtošampon ne sme zmrzniti. 

Naročniška koda: B 2003-01000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 1 l 



 

B 2000 Cistilo za platišča 
B 2000 FELGENREINIGER 

 • okolju prijazno 
 
 • za vsa jeklena platišča 
 
 • za vsa platišča iz lahke litine 

Naročniška koda: B 2006-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 
 

Naročniška koda: B 2006-10000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 10 l 

B 2000 FELGENREINIGER čistilo za platišča je okolju prijazno v razpršilki. 
 

B 2000 FELGENREINIGER čistilo za platišča hitro in temeljito odstrani zavorni prah 
na platiščih in olja. 
 

B 2000 FELGENREINIGER čistilo za platišča ne vsebuje organskih topil, kislin ne 
fosfatov, zato blagodejno deluje na površini platišč. 
 
Navodilo za uporabo: 
 

B 2000 FELGENREINIGER čistilo za platišča razpršimo po platiščih in pustimo 
delovati nekaj minut. Speremo s curkom hladne vode. Pri trdovratni umazaniji 
postopek ponovimo in pred spiranjem z vodo platišča obrišemo z B 2000 
Insektenschwamm gobico za odstranjevanje insektov . 



 

B 2000 Sredstvo za nego 
armaturne plošče 

 

B 2000 COCKPIT LOTION 

• z vonjem 
 

 • brez topil 
 

 • za vse armaturne plošče in  
plasticne dele v notranjosti vozila 
  
• šciti in neguje 
 

Naročniška koda: B 2004-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 

B 2000 COCKPIT LOTION sredstvo za nego armaturne plošče je okolju prijazno 
čistilo. 
 

B 2000 COCKPIT LOTION 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. 
Primerno tudi za plastične kovčke, motoristicne torbe in dodatke. Uniči tudi vonj 
cigaretnega dima. Sredstvo ni uporabno za steklo,lak in tekstil.  
Ne sme zmrzniti. 
 
Navodilo za uporabo: 
 

B 2000 COCKPIT LOTION sredstvo za nego armaturne plošče s krpo vtremo v del 
vozila, ki ga želimo očistiti. Pustimo, da se osuši in zbrišemo s čisto suho krpo.  
B 2000 COCKPIT LOTION sredstvo za nego armaturne plošče deluje antistatično, 
očiščene površine se svetijo kot nove in oddajajo prijeten vonj.  
B 2000 COCKPIT LOTION sredstvo za nego armaturne plošče preprecuje izsuševanje 
plastičnih delov, te dele omehča in preprečuje obledenje plastike zaradi sončne 
svetlobe. 



 

B 2000 Negovalni losjon  
za gumo in plastiko 

 

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION 

• brez topil 
 
• cisti  
 
• zaščiti  
 
• osveži  
 
• olepša 
 
 • neguje 

Naročniška koda: B 2016-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 
 

Naročniška koda: B 2016-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION negovalni losjon je zaradi uporabljenih surovin 
posebej okolju prijazno čistilo. 
 
B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION negovalni losjon je namenjen čiščenju in negi vseh 
gumijastih in plastičnih delov. 
 
B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION negovalni losjon očisti vse vrste politur in voskov 
kakor tudi ostalo umazanijo, prodre v površino in deluje antistatično.  
 
B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION negovalni losjon lahko uporabljamo pri vseh 
plastičnih delih, sedežih iz umetnega usnja, pnevmatikah, strehah iz vinila ter 
plastičnih odbijačih. 
Za nego armaturne plošče priporocamo B 2000 COCKPIT LOTION sredstvo za nego 
armaturne plošče . 
 
Navodilo za uporabo: 
 

Umazano površino očistimo. B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION negovalni losion 
nanesemo na suho površino in pustimo učinkovati. B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION 
negovalni losjon nanašamo z gobico, da dosežemo boljše globinsko čiščenje. Ko je 
površina suha, jo pobrišemo s suho krpo. Pri posebej obledelih delih postopek 
dvakrat ali trikrat ponovimo. 



B 2000 Sredstvo za nego 
gumijastih tesnil 

 

B 2000 SILIKON STIFT 

• z negovalnimi aditivi 
 
• preprečuje zamrzovanje 
 
• preprečuje izsuševanje 
 
• ohranja elastičnost gumijastih tesnil 

Naročniška koda: B 2009-100 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 100 ml 

B 2000 SILIKON STIFT sredstvo za nego gumijastih tesnil je okolju prijazno v PET 
embalaži. 
 
B 2000 SILIKON STIFT sredstvo za nego gumijastih tesnil preprečuje zamrzovanje, 
izsuševanje in ohranja elastičnost gumijastih tesnil. 
 
B 2000 SILIKON STIFT sredstvo za nego gumijastih tesnil specialna mešanica 
Negovalnih in zaščitnih aditivov s silikonskim oljem izrecno namenjena za nego 
gumijastih tesnil. 
 
B 2000 SILIKON STIFT sredstvo za nego gumijastih tesnil je opremljeno z aplikatorjem 
z gobico kakor tudi z varovalom pred iztekanjem, kar omogoča varno in optimalno 
uporabo. 
 
Za posodo peri-briši priporočamo B 2000 Zimsko tekočino za čiščenje vetrobranskega 
stekla do –70° C z vonjem. 
 
Navodilo za uporabo: 
B 2000 SILIKON STIFT sredstvo za nego gumijastih tesnil z lahkim pritiskom 
aplikatorja nanesemo na mesta, ki jih želimo zaščititi. Ne potrebujemo nobene dodatne 
obdelave niti čiščenja. 



B 2000 Sredstvo za čiščenje 
motorja z razpršilcem 

 

B 2000 MOTORREINIGER BIO 

• z razpršilcem 
 
• zelo ekonomičen in okolju prijazen 
 
• čisti hitro in temeljito 
 
• odstrani umazanijo s šasije in motornih delov 
 
• odstrani celo zastarano umazanijo in maščobo 

Naročniška koda: B 2023-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 
 
Naročniška koda: B 2023-1000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 1 l 

B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja je hladno čistilo brez 
mineralnih olj za motor, šasijo in druge metalne dele. Primerno je za čiščenje podvozja, 
ker ne raztaplja zaščite. 
 

B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja ne vsebuje topil na 
ogljikovodikovi osnovi kakor tudi ne halogeniziranih ogljikovodikovih substanc. Ne 
vsebuje alkilfenolatoksilatov, fosfatov in fosfonatov. 
 

B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja je antikorozivno in ne 
načenja gume, zavornih oblog, kroma in laka. 
 

B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja se lahko uporablja tudi 
za čiščenje z oljem in mastmi onesnaženih strojnih delov, agregatov, avtomatov za 
točenje bencina, orodij in tal v delavnicah. 
 

B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja Ne škoduje plastičnim 
in gumijastim delom avtomobila. 
 
Navodilo za uporabo: 
B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja razpršimo z razpršilno 
pištolo ali nanesemo s čopičem na dele, ki jih želimo očistiti. Pustimo delovati. Pri hudi 
umazaniji lahko med delovanjem dodatno nanesemo sredstvo na robove itd. Izperemo z 
močnim vodnim curkom. Snovi, ki jih vsebuje B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za 
čiščenje motorja izpolnjujejo zahteve za primarno razgradnjo v skladu z BGBI 239/1987. 
 
B 2000 MOTORREINIGER BIO sredstvo za čiščenje motorja varujte pred zmrzaljo. 



 

B 2000 Kontaktni sprej 
 

B 2000 KONTAKTSPRAY 

• z izmeničnim ventilom 
 

 • kontaktno sredstvo 
 

 • regenerira oksidirane kontakte 
 

 • odstranjuje vodo in rjo 
 

 • izrazito okolju prijazno 
 

 • polnjeno z okolju neškodljivim potisnim plinom 

Naročniška koda: B 2005-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 

B 2000 KONTAKTSPRAY MoS2 OIL kontaktni sprej je brez vonja in ne vsebuje smol 
ali kislin. Ne načenja laka, stekla in gume. 
 
B 2000 KONTAKTSPRAY M0S2 OIL kontaktni sprej deluje pri elektricnih napravah 
(vžig, razdelilec, kabelski priključki itd.) kot kontaktno sredstvo in odstranjuje vodo. 
Metalne dele kot krom in nikelj ščiti pred mokroto in korozijo. Odstranjuje rjo ter tako 
odpravlja cviljenje in škripanje ter rahlja vijake, matice in zatiče. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 KONTAKTSPRAY MoS2 OIL kontaktni sprej nanesemo kot tanek film, pri težko 
dostopnih mestih uporabimo B 2000 Wechelventil povratni ventil. 
 
Pred uporabo pretresemo. 



 

B 2000 Sredstvo za vžig motorja 
 

B 2000 STARTHILFESPRAY 

• olajša zagon vseh motorjev 
 
• deluje takoj 

Narocniška koda: B 2009-280 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 

B 2000 STARTHILFESPRAY sredstvo za vžig motorja je primerno za vse bencinske, 
dieselske in dvotaktne motorje in zaradi svojih specialnih sestavin deluje do –35°C kot 
takojšnja pomoč pri zagonu motorja 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 STARTHILFESPRAY sredstvo za vžig motorja enkrat ali dvakrat razpršimo v 
zracni filter, potem zaženemo motor. Ob neuspehu postopek ponovimo. 
 
Koristno opozorilo:  
Da bi se izognili ev. prekinitvam kontaktov vseh električnih naprav 
(vžig, razdelilec, kabelski priključki) zaradi vlage, priporočamo, da jih prej popršite z 
B 2000 KONTAKTSPRUEHER MIT MOS2 OIL kontaktnim sprejem.  
Če motor kljub vsemu ne vžge, gre za drugačno okvaro 



 

B 2000 Sredstvo za zaščito 
kablov in cevi  pred glodavci 

 

B 2000 MARDER STOP 

• okolju prijazno sredstvo 
 

 • brez potisnega plina 
 

• izdelano iz specialnih rastlinskih grenkih ekstraktov  
ter zaradi svojega grenkega okusa deluje odbijajoče za 
glodavce 
 

 • zaradi specialne arome preprečuje, da bi se glodavci 
približali zaščitenim kablom in cevem. 
 

• ne zastrupi živali, ampak povzroči, da jim glodanje 
kablov in cevi postane neprijetno 

Naročniška koda: B 2005-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 

Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 Marder Stop sredstvo za zaščito kablov in cevi pred glodavci enakomerno 
razpršimo po prostoru z motorjem in pri tem posebej dobro impregniramo kable in 
cevi. 
Da bi dosegli enakomerno zaščito, priporočamo, da postopek ponovite vsake 3 do 4 
tedne. Po daljših vožnjah v dežju zaradi vlage postopek ponovite. 



 

B 2000 Čistilo za steklo 
koncentrat  1 : 200 

 

B 2000 AUTOSCHEIBENKLAR  
             1 : 200 Hochkonzentrat 

• dodatek za posodo peri-briši 
 
• odstranjuje insekte 
 
• zadošča za 50 litrov čistilne tekočine 
 
• z vonjem jabolka 

Naročniška koda: B 2014-250 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 250 ml 

B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR 1:200 čistilo za steklo 1:200 poskrbi za dobro vidljivost.  
 
B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR 1:200 čistilo za steklo 1:200 čisti avtomobilska stekla 
temeljito, hitro in brez lis. Odstranjuje ostanke insektov, silikonske lise, olja, prah, 
maščobe in nevarne zaslepljujoče filme. Preprečuje tvorbo apnenčastih oblog in s tem 
zamašitev šob kakor tudi obloge v notranjosti posode peri-briši. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
Pokrovček rahlo zavrtimo in steklenico v spodnjem delu stisnemo, da se dozirna 
posodica napolni z B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR 1:200 čistilom za steklo 1:200. 
Potem pokrovček popolnoma odvijemo in vsebino dozirne posodice zlijemo v posodo 
peribriši. 
Zadošča za 5 litrov čistilne tekočine. 



B 2000 Sredstvo za čiščenje 
stekla  z razpršilko 

 

B 2000 FENSTERREINIGER GLASKLAR  mit 
Sprühpistole 

• za temeljito čiščenje avtomobilskih stekel, 
okenskih stekel, ogledal, keramičnih ploščic 

Naročniška koda: B 2019-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 

B2000 FENSTERKLAR čistilo za stekla je okolju prijazno čistilno sredstvo z 
razpršilcem. 
 
B 2000 FENSTERKLAR čistilo za stekla je primerno za temeljito čiščenje 
avtomobilskih stekel, ogledal, okenskih stekel, keramičnih ploščic, emajla itd. 
Odstranjuje nikotinske obloge, maščobe in drugo umazanijo. 
 
B 2000 FENSTERKLAR čistilo za stekla daje dobro vidljivost, čisti brez lis in ne 
načenja laka ali gume. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 FENSTERKLAR čistilo za steklo razpršimo in s krpo ali papirjem temeljito 
vtremo, nato s suho krpo ali papirjem dobro zbrišemo. 



 

B 2000 Sredstvo proti rosenju 
stekel 

 

B 2000 ANTIBESCHLAG 

• večja varnost zaradi boljše vidljivosti 
 
• preprečuje rosenje stekel 

Naročniška koda: B 2015-100 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 100 ml 

B 2000 ANTIBESCHLAG sredstvo proti rosenju stekel preprečuje rosenje 
avtomobilskih stekel, očal itd. Odstranjuje silikonske lise, maščobe in podobno z 
avtomobilskih stekel in tako omogoča boljšo vidljivost. Premaz ima dolgotrajen 
učinek. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 ANTIBESCHLAG sredstvo proti rosenju nanašamo po kapljicah in toliko časa 
vtiramo s papirjem, da ni več vidnih ostankov, nato še enkrat zbrišemo s suhim 
papirjem. 



 

B 2000 Sredstvo za zaščito 
avtomobilskih tekel 

 

B 2000 ANTI RAIN 

• dobra vidljivost pri vsakem vremenu 
 
• ščiti stekla pred dežjem, snegom in insekti 
 
• okolju prijazno 

Naročniška koda: B 2010-100 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 100 ml 

B 2000 ANTI RAIN prevleče steklo s super gladkim nelepljivim filmom, s katerega 
se pri hitrostih nad 40 km/h stekajo vodne kapljice na aerodinamični način. 
Prednje vetrobransko steklo zato ostane cisto in omogoča dobro vidljivost. 
Idealno za vsa avtomobilska stekla, žaromete itd. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
Pred uporabo steklo dobro očistite. Potem s čisto krpo z mocnimi krožnimi gibi 
nanesete B 2000 ANTI RAIN sredstvo za zaščito avtomobilskih stekel na očiščeno 
steklo od sredine proti robu stekla. Počakajte nekaj minut. Ko se na površini 
stekla ustvari film, sredstvo še enkrat enakomerno nanesete in pustite, da se 
dobro posuši. Ko je steklo suho, ga poškropite z vodo in obrišete z vlažno krpo, 
nato pa še s papirjem, dokler ni steklo kristalno čisto.  
 
Ne nanašajte pri zmrzali.  
Ne nanašajte na plastiko in lak. 



 

B 2000 Sredstvo za 
odstranjevanje  insektov 

 

B 2000 INSEKTENENTFERNER  
            mit Sprühpistol 

• dobra vidljivost za večjo varnost 
 
• čisti nežno in temeljito 
 
• za boljšo vidljivost in večjo varnost 

Naročniška koda: B 2021-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 

B 2000 INSEKTENREINIGER sredstvo za odstranjevanje insektov hitro in učinkovito 
odstranjuje ostanke insektov z laka, steklenih površin in kromiranih delov. 
 
Cišcenje z B 2000 INSEKTENREINIGER sredstvom za odstranjevanje insektov je 
učinkovito, a kljub temu neagresivno. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
Na površine, ki jih nameravate očistiti, nanesete sredstvo za odstranjevanje 
insektov in pustite nekaj trenutkov, da se posuši. Ostanke insektov odstranite z 
B 2000 INSEKTENSCHWAMM gobico za odstranjevanje insektov z obilo vode. Ne 
pustite, da se sredstvo zasuši na površini, ki jo nameravate očistiti. 



 

B 2000 Univerzalno čistilo 
 

B 2000 UNIVERSALREINIGER 

 • ph nevtralno 
 
 • za avto 
 
 • za gospodinjstvo in hobi 
 
 • blago 
 
 • čisti učinkovito 
 
 • vsestransko uporabno 

Naročniška koda: B 2020-1000 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 1 l 

B 2000 UNIVERSALREINIGER univerzalno čistilo je zaradi svoje posebne formule 
blago čistilo, ki učinkovito odstranjuje vse vrste umazanije v gospodinjstvu ter pri 
vašem avtu. 
Zaradi neškodljivosti za okolje in svoje ph vrednosti B 2000 UNIVERSALREINIGER 
univerzalno čistilo posebej priporočamo za uporabo v gospodinjstvu in sicer lahko za 
pomivanje posode, čiščenje keramičnih ploščic, kuhinjskega pulta, okenskih polic, 
okvirjev iz plasticnih mas in aluminija …. 
 
V vašem avtu je B 2000 UNIVERSALREINIGER univerzalno čistilo primerno za 
odstranjevanje vseh vrst umazanije na plastiki in tekstilu, kakor tudi za čiščenje 
strehe, oblog vrat in armaturne plošče.  
B 2000 UNIVERSALREINIGER univerzalno čistilo lahko uporabljamo tudi za 
predčiščenje odbijačev iz umetne mase. 
V notranjosti vozila priporočamo, da vse dele, očiščene z B 2000 
UNIVERSALREINIGER univerzalnim čistilom potem negujete z B 2000 COCKPIT 
LOTION sredstvom za nego armaturne plošče. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 UNIVERSALREINIGER univerzalno čistilo nanesemo z gobico ali krpo, nato 
obrišemo z mokro krpo. 



 

B 2000 Pena za čiščenje tekstila 
 

B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER 

 • čisti globinsko 
 
 • ni agresivna 
 
 • barvno nevtralna 
 
 • zadošča za 17 m2 

Naročniška koda: B 2007-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 

B 2000 Polsterschaumreiniger pena za čiščenje tekstila je okolju prijazna v 
steklenicki z razpršilcem. 
 
B 2000 Polsterschaumreiniger pena za čiščenje tekstila odstrani vso trdovratno 
umazanijo in madeže s talnih oblog in tkanin. Umazanijo z lahkoto posesamo. 
 
B 2000 Polsterschaumreiniger pena za čiščenje tekstila vsebuje aktivne sestavine, 
ki prepojijo blago in nevtralizirajo neprijeten vonj, ki ga povzroci dim ali živali. 
Obenem za seboj pusti prijeten vonj. 
 
B 2000 Polsterschaumreiniger pena za čiščenje tekstila ne razbarva tkanin in pri 
pravilni uporabi ne pušča robov okrog madežev. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
Dozo pred uporabo pretresite. Oblazinjeno pohištvo in preproge posesamo. Na 
umazane površine nanesemo peno za čiščenje tekstila in jo z vlažno gobico vtremo. 
Po desetih minutah z gobico zdrgnemo vso površino, na katero smo nanesli peno, 
nato posesamo. 
Pri trdovratnih madežih postopek ponovimo. 



B 2000 Sredstvo za nego usnja 
 

B 2000 LEDER LOTION 

• okolju prijazno čistilno sredstvo 
 
• cisti, zaščiti in neguje vse gladko usnje in boks 

Naročniška koda: B 2011-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 

B 2000 LEDER LOTION sredstvo za nego usnja uporabljamo za čiščenje in nego 
gladkega, reliefnega usnja in boksa. 
 
B 2000 LEDER LOTION sredstvo za nego usnja hrani usnje, ohranja njegovo mehkobo 
in prožnost, deluje vodo odbojno in osvežuje barve. 
 
B 2000 LEDER LOTION sredstvo za nego usnja uporabljamo za nego sedežev, 
suknjičev, hlač, kril in plaščev iz nape, motorističnih kombinezonov, usnjenega 
pohištva, torbic, čevljev in škornjev. 
 
B 2000 LEDER LOTION sredstvo za nego usnja ni primerno za nego semiša, laka in 
svetlega usnja, obarvanega z anilinsko barvo. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 LEDER LOTION sredstvo za nego usnja pred uporabo dobro pretresemo. S 
čisto suho krpo (lahko tudi s fino gobico z drobnimi porami) nanesemo enakomerno 
tanko plast na suhe usnjene površine, pustimo, da se posuši in zbrišemo z mehko 
suho krpo. 
Pri nanašanju usnje rahlo potemni. Ko se sredstvo posuši, usnje dobi prejšnjo barvo. 



 

B 2000 Sredstvo za dstranjevanje 
             neprijetnega vonja 

 

B 2000 RAUCH EX 

Naročniška koda: B 2014-020 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 15 ml 

B 2000 Rauchex sredstvo za odstranjevanje 
neprijetnega vonja je izdelano iz čistih eteričnih olj brez 
primesi. Zaradi kombinacije teh eteričnih olj je njegovo 
delovanje dolgotrajno, porabimo pa ga zelo malo. 
 
B 2000 Rauchex sredstvo za odstranjevanje 
neprijetnega vonja odstranjuje predvsem vonj po 
nikotinu, pa tudi ostale neprijetne vonjave. Zadostujejo 
že zelo majhne količine. 

B 2000 Sredstvo za odstranjevanje 
             neprijetnega vonja 

 

B 2000 GERUCHS STOP 

• izredno učinkovit nevtralizator vonjev z širokim spektrom 
uporabnosti 
 • idealen za odstranjevanje neprijetnega vonja v avtomobilu, na 
obleki, oblazinjenem pohištvu, zavesah itd. 
 • učinkovito odstranjuje vonj po tobaku, potu, psih, mačkah in 
še veliko vec 
 
Navodilo za uporabo: 
B 2000 GERUCHS STOP sredstvo za odstranjevanje neprijetnega 
vonja razpršimo po površinah, s katerih želimo odstraniti 
neprijeten vonj in pustimo delovati. Prostor mora biti dobro 
prezračen.  
Pri občutljivih tkaninah sredstvo najprej preizkusimo na skritem 
mestu 

Naročniška koda: B 2027-500 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 500 ml 



 

B 2000 Sredstvo za čiščenje  
ponjav 

 

B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER 

• čisti in impregnira različne vrste ponjav 

Naročniška koda: B 2030-300 
Trgovsko pakiranje–vsebina: 300 ml 

B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER sredstvo za čiščenje ponjav je okolju prijazno 
čistilo in impregnacijsko sredstvo obenem. 
 
B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER sredstvo za čiščenje ponjav je posebej 
primerno za čiščenje vseh vrst plastičnih streh in ponjav, kijih obenem impregnira. 
 
Navodilo za uporabo: 
 
B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER sredstvo za čiščenje ponjav razpršimo po 
površini, ki jo želimo očistiti in z gobico dobro vtremo. Nato obrišemo z mokro krpo 
ali gobo in pustimo, da se posuši. Pri zelo umazanih strehah ali ponjavah postopek 
ponovimo. 
 
B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER sredstvo za čiščenje ponjav ne sme priti v stik 
z lakiranimi površinami. V tem primeru površino takoj obdelamo z B 2000 
LACKSCHUTZVERSIEGELUNG sredstvom za nego laka. 
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