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Úřinné prostředky proti

korozi o dolším vlivům

proslředi

óx5O0ml l0]4 l69

25r óJJJ ó333

Hothleislungr Holtglund hollgrou
0prory lolu o orhrono pied korozí o pověhnoslnimi vlivy. Přetírntelný bóžnýn

nilro borvomi o bnruomi ředitelnými vodol
óx5()0ml 954 ]59

Hoúleirlungr Rorlrt}uhgrunrliorung
0provy loku o nóslednú ochrono kovů. Přelírolelný běžnými niko borvomi o

horuorni řerlitelnúmi vnrlnrr
ór5{)0ml l 392

Hotlloisturgl Zirl.§píry mottgl.u
Dlouhoinoikí gollonitkó othrono před rzí, Lze přelokowi. Odolný lúči

teploidm do ó00 "I
6x5O0ml i 458 143

Hoúleistungs Zlnk §ploy Alrrhll
DIouhodobó golvonickó orhrono proii korozi pro veškeró druhy kovů, 0dolný

vůči leololrim ož do *200ot óx5l}0ml I ]94 l99

lnlenzivni čillia brzd lnténliv líGm§oníoinlgoí Inlenzivni čisiič brzd

l5x5l)0ml 885 59

ó10 ó10

25l ?5] 3 ,§i 1

ó0l 53ó5 )ló)

lnIenzivnr iislií kysek ln|ohorm §pcrlolliirer l( uvolněni korozí zoblokovonýth vstřikovocíth lrysek o inieklorů molotu óx5()0ml l l40 l90

húmydový iis|ič s
lloólel*ungl lrrdurlrlo.Rrioiger ltetonhdti1

[íektivni odsironěni mostnoty, oleie, lepidel, snzi, emulzi, zpryskyřiólotění,

vtslev vosku ni
ó x 500 rnl 888 l48

lísí§lv l(olrfelniier r l00 ml ] ]40 ]90

7tl 3358 3358

Úrinný cistiř no elektroniku Hoddehfu ngs llelronllreinlgel Ryrhlé o spolehlivé ořiíténl eleklri(ký(h žOřizeni 0 elektronkkýrh souiósti 6 x 500 nrl ] 200 200

§tločený vzduth ve spreii lnonsiv Dru&luílspruy
0dsiroňuP neiiemnóiií řúsieiky prothu z titlivých povrchů. SiIný o stobilní llok

ož do vvurrilrlnini
óx270ml ú00 ]00

Idslroóovoi oIejových skvn ólffe*eníerner profi }dslroňuie moslnolu, molorolý olei, převodový o topný o|ej o molorovou noílu l0r 2555 255s

PROYOZI{í t
sPíoÁlilí(lfičl

0dstroňovoč crafltů Grďftti{rrtíerner Preft 0dsirnňovoi groíilů l0 4897 4897

Ak|iYní čisiiť neíežU l n|ensiv ldglstollroirioei Áldivni řistiř nnrezl 6x5O0ml l518 l)J

lntenzivni iisti( strojů o dilu tosdrinor rrnd leilorolniger
(istiri prostředek pro dilny, slroje o vozidlo. Snodno rozpoušlí olgi, mOýnolu,

soze, hmyz ord.
l0l 9ó8 9ó8

Silnó specirílni rorpouštědlo Hodlelrtugl Sperlo}|.iircr

0plimrilní pro odstranění lepidlo, pryskyike, zbytků borev o řody |iných

odolných nečisiol z furdýth nesovýclr povrchů. Je vhodný pro molerióly ioko

chrom. sklo o iiné h|odkó novnhv

óx5()0ml ] l40 ]90

(lšrřxí r píčl

tl!llí.0ll(u
lelgonroiniger

0dstroňuie rychle o k moteriolu šelrně i ve{mi odolné netistoly, ioko ie nopi x 400 ml l 584 264

tlsllt r0ll(U zopeřený bndový proch upod, I'ieobsohuP kysellny o nepoškozuie koloučové l0r 2639 2ó39

lnlenzivní pěnový iistiř ske| lnleaďv Glo;reirigar.§ólun

Příprovek ie určený k čišlění vnitřnkh i vněišíth skel o všeth hIodkýth povrrhů,

Nečhtoty o orgonkké úytky, hm,;z, irncuhy c povlcky ze s|rel c hhdkých

novrrlrri pir<nlri rvrhlp n nprnnprhrivň řmn,,hv

{Ylnnňl 858
,l{?

MOgi( VVondeí - lešlěnk0 ítlogit Wonder Glmrlaedelung

[Jrieno no řišlění o nýroměni lesku hlodkých povrchú. leštěnko, kteró v

jednom kroku čisli, udržuie o chrriní všethny hIodké povrthy {koroserie oul,

molorkv, okno kobrioletů včetně řelnkh}_

óx1l}0ml ] 584 264

Alliyni pěnový řklič lktlv §úounrrelnigor

rtu|lifunkřní řktkí pěno. Je idedIní pro všerhny omyv019lné púvřthy v in}eriéíu

vozu, ioko isou plos|, kůže, sklo, uld., vynikiiri P ioké no řišlěni čolouněni i

no iiilěni exleridrl

óx5()0ml i]40 ]90

Péče o kokpit - bez silikonu lrmdv (o*pilpllogo Sllitoilnl
Připrovek určený no řišlění, ochronu o ošelření plos|ovýth dílů o hlodké kúže

ve vozidleth. Molné povrtlry zonethóvó motné. l,|eobsohuie silik0n,
óx5{)0ml 888 l48

Péře o kokpil- se silikonem Coúpilpílege Sllilonholtlg
Péno uířenó n0 řišlěni, oiivení borvy o péři o ploslové díly o hlodkou kůži ve

vozidlech. Motné oovrchy zonechdvó motnó. 0bsohuie silikon.
óx5{)0ml 888 i48

'erísk l{Iinlo či§lič yenlih(l Altiv peích ílino
Pú§Obi ploli zópO(hu způsobenému usozeninomi prochu o špíny, bokleriemi o

olísněmi. Deziní úřinek
20 x l00 ml l]00 85

PŘísUšil{srví

Tluk. rozprošovoř čisiiř brzd
Ilokový lorproiovoipro Blenrenreinlget

íDnrllrír<lňi}arl Ilokový rozprošovoř pro čislii brrd (orombo Bremsenreiniger lk 789 789

Tlok. rozprošovoč iillič

róíků

llolwý nzproiovoi pro íclgcnreiriger
ll!nrr{lriltrndilurt Ilokový rozprošovoi pro čistič rdfků (olombo Ákliv telqenreiniger l l§- 926 926

Yypoušlěcí kolrout 5/i 0l

lrnnvtr

Yypouštěd lolrout pro 5/l0l phstový
LaruO íanrlra lrlhrrl.|r.l Vypoušlě.i kOhoul pro 5l o l 0| plostoui kanystr (orombo lk ]53 ]53

Vypoušlětí kohout ?5l Yypouiřcí tohout pro 25l plostový lonystr
(onnht lihln<<lahrl

Vypouštěcí lohout pro 25l plostový konystr (oronbo lls l:l 13l

Vypouštěci kohoul ó0l sud
Vpouitěd lobout pro ó0l phstový roudol

íntanlu li[|"..l."l"l VypoušlĚti kohoul pro ó0l plostový soudek (orombo lk l37 l37


