
TRUCK WASH PRODUCTS
Kamionmosók és szállítmányozó cégek számára fejlesztett nagyteljesítményű koncentrált tisztítószerek

FOAM WASH
MAGAS TELJESÍTMÉNY ÉS KÖLTSÉG 

HATÉKONYSÁG

Aktív habtisztító, mely köszönhetően a magas 
viszkozitásnak lehetővé teszi a mély tisztítási 
műveletet ,  e l távol í t ja  az o la jos és zsíros 
szennyeződéseket.  Bőséges és kemény hab, magas 
tisztító erő. Lassú a habvesztés és az elpárolgása ezért  
nagyobb a tisztítószer és szennyeződés közötti 
kapcsolat időtartama. Emiatt a termék  hosszabb ideig 
fejti ki tisztító hatását és erősebb lesz. Használható az 
autóiparban, az iparban  és élelmiszeriparban 
H.A.C.C.P. rendszerbe illesztve fertőtlenítéshez.

 
ź      Jól  habzó nagyteljesítményű termék
ź      Könnyen leöblíthető
ź      Nem korrozív 
ź      Nem károsítja a gumi és műanyag alkatrészeket

Kiszerelések és rendelési egységek:

primatec chemicals Kft I 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 101 I tel: +36 20 234 8404 I www.primatec.hu

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg 24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap



MINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG!

Egykomponensű lúgos aktív habtisztító. Magas viszkozi - 
tású jól habzó tisztítószer. Eltávolítja a zsíros olajos 
szennyeződéseket, közúti szennyeződéseket, szmogot, 
kormot és a közúti szennyeződéseket általában.
Használható az autóiparban, iparban és az élelmiszer -
iparban HACCP rendszerbe illesztve fertőtlenítéshez.

ź Jól habzó nagyteljesítményű termék
ź Könnyen öblíthető
ź Nem károsítja a felületet, nem korrozív

BLU WASH

24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg

MOSCHIN POLISH
AZONNAL LÁTHATÓ EREDMÉNY

Tömény lúgos egykomponensű tisztítószer, különösen 
rovarok eltávolítására, autóról, autóüvegről és ponyvákról. 
Könnyű habja egyszerűen és gyorsan leöblíthető.

ź Eltávolítja a rovarmaradékokat
ź Kíméletes
ź Alkalmas bármilyen típusú vízhez
ź Könnyen öblíthető

Kiszerelések és rendelési egységek:

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg 24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap

Kiszerelések és rendelési egységek:



A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

Kiváló ár- érték aranyú szárítás könnyítő viasz. 
Automatikus alacsony nyomású mosó rendszerekhez. 
Használható olyan mosó rendszerekhez, ahol alkalmaznak 
viaszos mosást és szárítást.

ź Azonnal látható fényes hatást érhet el
ź Nem hagy nyomot.
ź Gyors vízlepergető hatás, 
ź Magas fényesítő hatás és gyors száradás.

SPLENDOR WAX

Kiszerelések és rendelési egységek:

24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg

ALUTEC PLUS
Az ALU TEC PLUS egy erős savas alumínium és felnitisztító 
koncentrátum, extra hatékonysággal. Nagyon erőteljes, 
gyors hatású szer. Savaknak ellenálló felületen alkalmazható 
zsírtalanításra, tisztításra erősen tapadó lerakódások 
eltávolítására elszíneződött felületek fényesítésére. A szer 
egy termékcsalád legerőteljesebb tagja. Akkor javasoljuk, ha 
a hatékonyság mellett fontos a rövid hatóidő. 

ź Maximális hatékonyság
ź Szuperkoncentrátum
ź Kellemes mandula illat

Kiszerelések és rendelési egységek:

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg 24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap



FRESCURA VÁLLALAT:
Olaszországban a Frescura márka történelmet írt az ipari tiszítószerek gyártása és 
értékesítése terén több mint ötven éve. Termékpalettánk fejlődése az innováció és a 
minőség folyamatosan követte időnként meg is előzte az autós világ szükségleteit és 
igényeit így nagy sikert arat az ágazatban. Termékeinket nagy sikerrel értékesítjük az 
Olasz piacon, és sikeresen exportáljuk a legfontosabb külföldi piacokra! Így a Frescura 
márka szilárd pont és szakértő az autós ágazatban. Az elmúlt években befektetéseinkkel 
maximálisan elköteleztük magunkat az innováció irányába, az új termékek fejlesztése 
területén. Ezek azok az alapok, amelyek fenntartása és megerősítése vezetés feladata a 
ma és a holnap.

IRÁNYMUTATÁS ÉS KÜLDETÉS:
Az ügyfél mindenek felett, központban az ember a legnagyobb figyelemmel. 
Meghallgatjuk és képesek vagyunk megérteni vevőinket, tovább építve ezzel egy sikeres 
vállalatot. Innovációnk nem csupán egy tiszta technikai fejlődés, biztosítja a konkrét 
lehetőségeket és sikereket ügyfeleinknek. Ígéreteink garanciák.

 KUTATÁS FEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZET:
A környezet tisztelete benne van a márkában. Évtizedek óta tartó a kutatásaink és a 
termelés – gyártás során a minimálisra csökkentjük a termékeink környezetre gyakorolt 
hatásait! Mindig is úgy gondoltuk, hogy a kémia és a környezet járhat közös utat, és hogy 
ez lehetséges arra a katalógusunkban szereplő termékek a bizonyíték! Kombináltuk a 
maximális tisztító erőt a környezet tiszteletével. Ez része a küldetésünknek, amire 
büszkék vagyunk.
Laborjainkban a kutatást és a vizsgálatokat magasan képzett vegyészek, a legfejlettebb 
project menedzsment végzi, biztosítva a termékportfólió folyamatos fejlődését, a 
legszigorúbban ellenőrzött alapanyagokból késztermékeket fejlesztenek ki.

TOTAL QUALITY:
Minőség számunkra nem egy fogalom, hanem stratégiai eszköz és valódi rendszer. 
Büszkék vagyunk ügyfeleink számára nyújtott termékeink minőségére, vállalatunk által 
nyújtott innovációs módszereinkre, melyet számos nagyvállalat alkalmaz: Ez a 

. Büszkék vagyunk arra, hogy a FRESCURA jelenleg az 
egyetlen olyan cég az ágazatban Európában amely alkalmazza ezeket a termelési és 
vállalat irányítási elveket.  radikális forradalmi változás 
2006 - ban kezdődött, a mely kiváló minőségű termékeket eredményezett, megszüntek a 
rejtett költségek és a felesleges hulladék keletkezése, megszüntek a hozzáadott értékek 
nélküli költségek növekedése, a termelési folyamatok és a termelékenység növekedett, 
és ebből következöen nött az ügyfelek teljes megelégedettsége! 

A primatec chemicals Kft.  a FRESCURA & C. S. a. s. kizárólagos magyarországi 
disztribútora. A FRESCURA cégcsoport teljes termék portfóliója elérhető a 
primatec chemicals Kft. választékában. 

TPS azaz 
a Toyota Product System

A TPS Toyota Product System
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