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RAPIDET
Rendkívül hatékony lúgos alapú szuper koncentrált kétkomponensű 
tisztítószer,ideális kemény zsíros szennyeződések eltávolítása járművek
teherautók ponyvák, motorok, felnik, a ipari berendezések és padozat 
tisztítására. 

ECODET /2 

  

Tömény lúgos alapú kétkomponensű tisztítószer nagy teljesítményű hatásfokkal, 
zsír eltávolítása fertőtlenítő  hatással.  Ideális zsír korom, olaj és forgalomban 
keletkezett minden szennyezősés eltávolítására járművek külső felületén. 

D.L.I. 10/2

 
Kiváló ár - érték arány

Közepes tömény lúgos alapú kétkomponensű tisztítószer, hatékony és 
biztonságos tisztításához.

FORMULA  1
Szuper koncentrált egykomponensű alkalin bázisú rendkívül hatékony, 
nagy teherbírású tisztítószer. Ajánlott erősen szennyezett felületekhez, 
makacs szennyeződésekhez.Ideális fehér járművek. 
Kitűnő automata autómosó mosórendszerekhez. 

CLEANERGY
Erős lúgos tisztítószer, deálisan távolítja el a zsírt, kormot, koszt és forgalom 
okozta szennyeződéseket. Ajánlott takarítás, fehér gépkocsik 
személyautók, és a kisteherautók. 

ECODET AD NEW
Előmosó lúgos alapú tisztítószer használható kemény víz esetében is, 
alkalmas még a legkényesebb felületek tisztítására.

MAX
Alacsony lúgos egykomponensű tisztítószer. Ideális például alumínium, 
finom festett felületek tisztítására ötvözetekhez és krómozott részekhez. 
Hab könnyen eltávolítható.

SAFE TOUTCH
Koncentrált aktív hab tisztító. A z ALKAMIL 100 molekula jelenléte garancia
biztonságos használatara a kényes felületeken, a nyári szezonban is. 
Biztosítja a tökéletesen csillogó külsőt felületet. Hab könnyen öblíthető 
Egyszerűen es gyorsan eltávolítja a rovarok maradékokat. 

ECODET 1
Magas viszkozitású habosított tisztítószer.Alkalmas a festett felületekhez zsíros 
szennyeződés és a szmog, eltávolítására. Használható az autóiparban és az iparban 
egyaránt. H.A.C.C.P. előírásainak megfelel. 

BLIZ
Habosított koncentrált tisztítószer. Magas  zsíroldó hatás, anélkül hogy a 
tisztításkor a felületet korrodálna. Kiváló habzó hatás,  könnyen leőblíthető. 
Használható a autóiparban, az iparban és az élemiszeriparban a fertőtlenítéshez 
H.A.C.C.P. előírásainak megfelel. 

BLU WASH
Aktív hab egykomponensű lúgos tisztítószerrel. 
Alacsony viszkozitású termék, és erősen habzó hatalom. 
Nagy habzás teljesítmény. Könnyen öblíthető nem támadja felületet

POLISH MOSCHIN
Lúgos egykomponensű koncentrált tisztítószer; speciálisan rovarok és bogarak, 
eltávolítására az üveg és autó fényezett részeiről. Eltávolítja rovar maradékot.  
Alkalmas bármilyen típusú felületen könnyedén öblíthető

FOAM WASH
Egykomponensű lúgos tisztítószer. Köszönhetően a magas viszkozitásának, 
mély tisztító hatású. Eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződéseket. 
Nagy teljesítményű és a költséghatékony erősen habzó termék. 
Könnyen öblíthető nem támadja gumi és műanyag részeket. 

D.L.I 10
Alacsony költségű aktívhab. Kiváló tisztító hatás és kiváló ár-érték arány. 
Termék alacsony viszkozitású és jól habzó nagyteljesítményű.
Alkalmas zsíros olajos szennyeződés eltávolítása,autóiparban, iparban.
Használható az élelmiszeriparban H.A.C.C.P. irányelvek szerint. 

Elömosók, aktívhabok, bogároldók Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

1 - 3 %
1 liter termék

30 - 100 liter vízhez

5 kg - 25 kg

1,5 - 4 %
1 liter termék 

25 - 70 liter vízhez

5 kg - 25 kg

2,5 - 5 %
1 liter termék 

25 - 40 liter vízhez
5 kg - 25 kg

0,5 - 1,5 %
1 liter termék 

40 - 100 liter vízhez 
5 kg - 25 kg

1,5 - 3,5 %
1 liter termék 

30 - 70 liter vízhez
5 kg - 25 kg

2 - 4 %
1 liter termék 

25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg

2 - 4 %
1 liter termék 

25 - 50 liter vízhez
5 kg - 25 kg

2,5 - 5 %
1 liter termék 

20 - 40 liter vízhez
5 kg - 25 kg

2 - 4 %
1 liter termék 

25 - 50 liter vízhez

5 kg - 25 kg

1 - 3,5 %
1 liter termék 

30 - 100 liter vízhez

5 kg - 25 kg

2,5 - 5 %
1 liter termék

20 - 50 liter vízhez
5 kg - 25 kg

5 - 20 %
1 liter termék

7 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg

2 - 4 %
1 liter termék 

25 - 50 liter vízhez
5 kg - 25 kg

2,5 - 5 %
1 liter termék

20 - 50 liter vízhez
5 kg - 25 kg



AUTOSHAMPOO
Ph semleges tisztítószer,  alkalmas kézi autómosáshoz.
Tartós habja könnyen leöblíthető. 
Természetes, biológiailag lebomló termék nem irritálja a kezét.

SPLASH
Önszárító és fényesítő hatású semleges autósampon koncentrátum. 
Hála a különleges új QD70 molekulának és carnauba viasz jelenlétének
lehetővé teszi a gyors és egyszerű száradást és a vízlepergető hatást. 
VÉDI AZ UV-SUGÁRZÁS ELLEN. 

AUTOSHAMPOO SPECIAL
Koncentrált, semleges  kézi mosáshoz alkalmazható autósampon.  
Tartós habja könnyen leöblíthető. Természetes, biológiailag lebomló  termék nem 
irritálja a kezét. SEMLEGES ÉS KONCENTRÁLT

CLEAN AND WAX
Különleges összetételű termék,  hasznáható  kézi mosáshoz autókhoz 
és bármely mosható felületen.Fényes megjelenést kölcsönöz. Kemény tartós vastag 
habja  könnyen leöblíthető és természetesen biológiailag lebontható. 

SPLENDOR WAX
KIVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY
Használható automata mosó rendszerekhez.
Azonnal látható fényes hatás! 

METAL CLEAN
Savas tisztítószer szuper-koncentrátum, nagyon nagy teljesítményű termék.
Köszönhetően egy különleges molekula jelenlétének azonnal eltávolítja a felületekről 
az oxidálódott réteget!  ERŐS PÁCOLÓ HATÁSÚ, alkalmas oxidáció eltávolítására,
alumínium felületek fényesítésére. Megvédeni a felületeket a további oxidációtól. 

ALUTEC PLUS
Erős savas tisztító koncentrátum, extra hatékonysággal. Erőteljes, gyors hatású szer.
Savaknak ellenálló felületen alkalmazhatod zsírtalanításra, tisztításra erősen tapadó lerakódások
eltávolítására elszíneződött felületek fényesítésére. Egy termékcsalád legerőteljesebb tagja. 
Akkor javasoljuk, ha a hatékonyság mellett fontos a rövid hatóidő.

RIMS
Tömény lúgos tisztítószer, alkalmas a vas - és alumíniumfelnik és a motorok 
tisztítására. Szintén ajánlott automata mosórendszerehez.
KIVÁLÓ MAKACS PISZOK ELTÁVOLÍTÓ Maximális tisztító hatás 
Erősen hígítható. Kiváló ár - érték arány

ALUMDETT
Sav-alapú tisztítószer, alkalmas alumínium felületekhez és teherautó hátfalakhoz
könnyűfém felnikhez.Visszaállítja a szennyezett felület eredeti állapotát.
KIFEJEZETTEN AZ ALUMÍNIUM ÉS ÖTVÖZETEIHEZ. 
Erős pácoló hatása miatt ideális oxidáció eltávolítására érzékeny felületeknél.

NEW TEC
Alacsony habzású kárpittisztítószer Koncentrált termék, alkalmas  szövet ülések, 
szőnyegek tisztítására. Kellemes illat mély tisztítóhatás. A jármű belsejében kellemes 
illatot hagy. Magasan hígítható alacsonyan habzó termék. Egyszerűen öblítsük le.
Nem tartalmaz ammóniát. 

SUPER FOAM
Habzó kárpittisztító. Koncentrált tisztítószer mely alkalmas szövetülések, és szőnyegek 
takarítására. Kellemes illatú. Kiváló tisztításhoz és fertőtlenítéshez.
Nem tartalmaz ammóniát. 

UNI CLEAN
Többcélú koncentrált tisztító. Ideális minden mosható felülethez, műanyag és
festett  felületekhez. Használható az autóiparban a iparban, és élelmiszeriparban.
H.A.C.C.P. kompatibilis. Nem igényel öblítést magasan hígítható kellemesen illatú.

Samponok - viaszok

Keréktárcsa tisztítók, alumínium tisztítók, fényesítök

Belsötér tisztítók

Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

 
10 liter vízhez 

40 - 80 gr termék
5 kg - 25 kg

10 liter vízhez 
100 - 300 gr termék

5 kg - 25 kg

10 liter vízhez 
20 - 60 gr. termék

5 kg - 25 kg

10 liter vízhez 
40 - 80 gr. termék

5 kg - 25 kg

0,1 - 0,3 % 5 kg - 25 kg

4  - 20 %
1 liter termék 

5 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg

4 - 20 %
1 liter termék   

5 - 20 liter vízhez
5 kg - 25 kg

4 - 20 % 
1 liter termék 

5 - 20 liter vízhez
5 kg - 25 kg

25 - 50 %
1 liter termék

2 - 4 liter vízhez

5 kg - 25 kg

5 - 15 %
1 liter termék

7 - 20 liter vízhez
5 kg - 25 kg

5 - 15 %
1 liter termék 

7 - 20 liter vízhez

5 kg - 25 kg

10 - 33 %
1 liter termék

3 - 10 liter vízhez
5 kg - 25 kg



TUTTO
Univerzális, mosó - és tisztítószer általában minden mosható felületre.
Termék használható az autóiparban, az iparban és az élelmiszeriparban 
H.A.C.C.P. kompatibilis termék. 

DETER VETRO
Üvegtisztító.  ideális üveg, tükör és a legöbb mosható felülethez. 
Kiváló por visszataszító tulajdonsága van. Használható az autóiparban az 
élelmiszeriparban. H.A.C.C.P. kompatibilis termék. 

X - HAPPY BREEZE
Belsőtér illatosító. Megszünteti a kellemetlen szagokat.  Tisztítja a levegőt,
hosszan tartó kellemes illatot hagy maga után. Ideális  automatikus adagolókkal 
szerelt önkiszolgáló autómosókban

LEATHER CREAM
KENOTEK professzionális bőrápoló krém alaposan védi, és meghosszabbítja,a bőr 
élettartamát.  Egy gondosan kevert emulzió, amely csak kiváló minőségű alapanyagokat
tartalmaz,  megújítja és hidratálja a bőr felületeket. 

NIELSEN CRANBERRY BRUST
Nagy teljesítményű légrissítő, áfonya illatú.

LIQUID GOMME SPECIAL
MINŐSÉGI, ÉS MEGTAKARÍTÁS Közepes viszkozitás koncentrált 
gumiabroncs fényesítő. Hosszan tartó fényes hatás.  Behatol a gumi
részecsékbe, és adja vissza a eredeti színét. 
Alkalmas a szőnyegre, nem hagy nyomot, tapadás és csúszásmentes

GOMMA LUCE
Szuper koncentrált gumiabroncs fényesítő. Vissza állítja a gumiabroncsok, fényét 
és hosszú tartós védelmet biztosít. Nem zsíros, nem ragadós. 
Ajánlott a gumi szőnyegekhez is. 
Hosszan tartó szuepfény, magasan hígítható, tapadásmentes

SKAYLUX
Oldószer alapú, alkalmas gumi és műanyag alkatrészek ápolására. Visszaállítja 
eredeti fényétkiváló portaszító tulajdonságú. A kezelt felületen víztaszító lesz. 
Megvéd az UV sugarak káros hatásaitól.  Hosszan tartó fényes megjelenés. 
Antisztatikus hatású, kellemesen illatú, ellenáll a víznek. 

RAVVIVA FASCONI
Oldószer alapú gumi és műanyag ápoló. Visszaállítja a festetlen kifakult 
lökhárítók eredeti színét. Különleges ásványi olajok visszahozzák a műanyag 
alkatrészek fényét, megvédi őket az UV sugárzástól.Gyorsan elpárolog így nem 
hagy zsíros maradékot. Ellen áll a mosásnak,  hosszan tartó hatás, kellemes illatú.

SHINE LEMONE 
Műszerfal ápoló, készre kevert. Megújítja a műanyag és gumi alkatrészeket, 
és védi a UV-sugárzással szemben. Nem tartalmaz oldószert.
Antisztatikus hatású, kellemesen illatú

DETER MOTOR
Oldószer alapú zsírt eltávolító,  alkalmas motor mosásra és mechanikus alkatrészek 
tisztítására. külső mosás motorok és mechanikus alkatrészek. Eltávolítja a a zsír-, olaj- 
és makacs szennyeződéseket.  Nem tartalmaz klórozott oldószereket. Maximális teljesítmény.
Végleg eltávolítja a zsírt és egyéb szennyeződéseket. 

SUPER FLOOR
Koncentrált padozattisztító mosószer, nem habzik, igy alkalmas minden automata 
padozattisztító géphez

Belsötér tisztítók

Külsö - belsö ápolók

1 - 3 % 
1 liter termék 
30 - 100 liter 

vízhez

5 kg - 25 kg

1: 1 
vagy

töményen
5 kg - 25 kg

5 kg - 10 kgTöményen

Töményen 5 kg - 10 kg

5 kg - 25 kg1: 2 / 1: 4

1: 1 / 1: 3 5 kg - 25 kg

Spray 400 ml

400 mlKrém

Spray 500 ml

Tömény - 50 % 
1 liter termék 1 liter 

vízhez
5 kg - 25 kg

5 kg - 25 kg
15 - 50 %

1 liter termék 
2 - 5 liter vízhez

Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

Veszélyjel Adagolás Kiszerelés

Veszélyjel Adagolás KiszerelésEgyéb termékek

Töményen 5 l.- 25 l.



Nyomástároló permetező
ź 1, 5 literes nyomsátároló permetező tisztítószerek permet formájában történő kijuttatásához 
ź ipari kivitelben kissebb felületek permetezéséhez

Nyomástároló permetező
ź 6 - 9 - 12  literes nyomsátároló permetező tisztítószerek permet formájában történő kijuttatásához 
ź ipari kivitelben nagyobb felületek permetezéséhez

Karos szórófej 
ź  1000 ml - es spricni vton tömítésekkel 

Karos szórófej
ź Ipari kiszerelésű karos szórófej 
ź kifejezetten erős savas és lúgos vegyszerek permet formájában történő kijuttatásához.

vegyszerpermetező berendezés
ź 24 literes vegyszerpermetező berendezés, 10 m tömlővel, szóró szárral. 
ź Használatával csökkenthető a tisztítószer felhasználás. 
ź Állandó 6 BAR nyomáson történő használat esetén. 
ź Használatával időt és pénzt takaríthatsz meg

Habosítő berendezés
ź 24 literes habosítótartály, habosító berendezés tisztítószerek hab formában történő kijuttatásához.  
ź 8 m tömlővel, szóró szárral, habosító fúvókával, multi pisztollyal. 6 BAR nyomás szükséges. 
ź Használatával jobb idő – teljesítményarányt érhetsz el

FOAM GUN habpuska
ź Inox szórószár
ź Magasnyomású pisztoly
ź KEW gyorscsatlakozó
ź Vegyszertartó habosító tartály 1 literes

TORNADOR
ź Gyorsan tiszta járművek belső alkatrészeit,műszerfalat,kesztyűrekeszt, szellőzőnyílásokat. 
ź Kiváló eredmények érhetünk el a szövetülésektisztítása és kárpitok tisztítása esetén is.
ź Az egyetlen fúvóka létrehozza a "tornádó hatást", így alaposan  eltávolít minden szennyeződést.

Mikroszálas törlőkendő
ź prémium minőség, 40 x 40 cm extra nedvzívó képességgel    

Autótörlő kendő sárga
źA teljes megtisztított felület szárazra törléséhez.  

SUPERBLUE 1000 Ipari törlőpapír 
ź1000 lapos 3 rétegű
źAz üvegfelületek tisztításához  
ź36 x 38 cm/lap
ź100 % celluloz

SUPERBLUE S Ipari törlőpapír 
ź500 lapos 2 rétegű 
ź2 roll / pack
ź22 x 36 cm/lap
ź100 % celluloz

LUX WIPER Ipari törlőpapír
ź1000 lapos 2 rétegű 
ź2 roll / pack
ź24 x 30 cm/lap
ź100 % celluloz

ź

ź

ź

Beszerelés
Beüzemelés
Beállítás

ź Beszerelés
ź Beüzemelés
ź Beállítás

ź Beszerelés
ź Beüzemelés
ź Beállítás

ź Beszerelés
ź Beüzemelés
ź Beállítás

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

10 db / csomag

1 db

1 roll / pack

 2 roll / pack 

 2 roll / pack 

Tisztítószer felviteléhez szükséges eszközök berendezések

Törlökendök, szivacsok, papírok

Szervíz Kiszerelés



Kárpittisztító szivacs

Autómosó szivacsa

Autómosó szivacs VILEDA 
ź Kétoldalas mosószivacs 

Autótörlő kendő VILEDA

Szilikongumis vízkehúzó 30 cm 
ź Kis erőfeszítéssel száraz felületet ér el. A szilikonos vízlehúzó hátartásban illetve autómosásnál is használható. 
ź Szárazra törölhető vele üveg, illetve karosszéria is. A puha szilikonnak köszönhetően nem karcolja a felületet és 
       csíkmentes vízlehúzást tesz lehetővé. 
ź 30cm-es szélességével a felületet rendkívül gyorsan szárazra tudja törölni.

Martica eltávolító pengével
ź Fém matrica kaparó kitolható pengével

Csapos kupak, 20 - 25 literes kannákhoz
ź 20 illetve 25 literes kannábkól a a vegyszer biztonságos kivételéhez

Kamionmosó kefe, teleszkópos nyéllel
ź Kamion és tehergépjármű mosókefe teleszkópos strapabíró alumínium szárral,  vízcsatlakozóval, cserélhető kefefejjel.

Ülésvédő fólia nylon
ź Ülésre húzható nylon védő fólia, Többször felhsználható.

DUKE - Ipari kéztisztító paszta (dörzshatású adalék anyagokkal)
Foglalkozásszerű felhasználóknak készült kéztisztítószer, 
Olajos zsíros, műgyantával vagy egyéb módon erősen szennyezett kézfelület megtisztítására
Gépipar, autóipar, javító műhelyek, TMK műhelyek, festő és javító műhelyek.

ź

ź

ź

Folyékony szappan - 5 literes utántöltő és 1 literes TORK adagolóba alkalmazható patron
Nagy mennyiségben forgalmazott folyékony szappan, ezért olcsó az előállítása, melynek hasznát a vásárló élvezheti.
A bőrhöz igazított pH értéknek köszönhetően a kéz szárítása nélkül használható, naponta többszöri alkalommal.
Kézmosás közben kellemes élményt nyújt, azonban utána nem marad érezhető a kézbőrön, nem zavarja felhasználóját. 
Semleges, unisex illata teszi lehetővé használatát férfiak és nők számára egyaránt.

ź

ź

ź

ź

1 literes folyékony szappanhoz adagoló adapter 
ź A Tork által megszüntetett 252380 cikkszámú gumiszelep pótlására használható adapter. 
ź Az adapter kétfajta menethez használható: EURO standard és Tork standard menetekhez.
ź Használatával a TORK adagolókba behelyezhető az általunk forgalmazott folyékony szappan

Hajtogatott kéztörlő
ź 2 rétegű, natúr „Z“ hajtogatott kéztörlő 
ź 24 x 22 cm 
ź újra hasznosított 
ź Csomagolás 20 x 150 lap / 3000 lap / karton

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

50 db / csomag

5 kg vödör

1 liter
5 liter

1 doboz
20 x 150 lap / 

3000 lap / 
doboz

1 darab

Törlökendök, szivacsok, papírok

Egyéb segédanyagok

Személy higiénia 

Kiszerelés



Primatec chemicals Kft

Telefon: +36 20 234 8404
E-mail: ugyfelszolgalat@primatec.hu
web: www.primatec.hu

matec
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