
BOX SELF SERVICE PRODUCTS
Önkiszolgáló autómosók számára tervezett nagy tejlesítményű koncentrált tisztítószerek.

PTC 4420
MIKROSZEMCSÉS PORSAMPON

Erőteljes porsampon önkiszolgáló autómosókhoz, friss 
illattal. Legjobb mosóhatást érheti el anélkül, hogy 
habkefét vagy mosókefét illetve mosószivacsot 
használa. A sampon adagolása a 60 - 70 C fokos 
magasnyomású vízsugárhoz por formában történik, 
adagoló berendezésen keresztül.
A tisztítószerben található mirkoszemcsék a 60 - 70 C 
fokos vízben kémiailag tökéletesen feloldódnak, így a 
magasnyomású vízsugárral történő mosás során a 
felületet koptató hatás teljességgel kizárható.     
Alacsony foszfátartalmának köszönhetően környezet - 
kímélő termék. Hatékony tisztító teljesítménye felület -
aktív anyagok és tenzidek különleges keverékének 
köszönhető. A mosás élményét egy kellemes friss 
citrom illat fokozza! 

Adagolása kizárólag automata poradagolón keresztül.

Adagolás: 10-20 gr/perc
10 -15 L/perc vízszállítás mellett
Nyomás: 100 -120 Bar mellett

Kiszerelések és rendelési egységek:

25 Kg 8 x 25 Kg = 200 Kg 24 x 25 Kg = 600 Kg
1 raklap
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ECODET / 1
Koncentrált lúgos egykomponensű tisztítószer, új 
koncepció, magas zsírtalanító hatással, különösen 
hatékonyan eltávolítja az erős szennyeződéseket, és a 
mosás után visszamaradt film réteget. Szintén alkalmas 
gyors tisztításra kefe és szivacs alkalmazása nélkül. 
Kiváló teljesítményt nyújt mind nagyon kemény és lágy 
vízzel is, és köszönhetően a specifikus inhibitorok 
je len lé tének mege lőz i  a  v ízkövesedést  a  
csőrendszerekeben. Különösen érintés nélküli 
önkiszolgáló autómosók részére terveztett tisztítószer. 
Nem követeli meg a szivacs vagy a kefe használatát 
Habként, samponként, kefemosóként (textil kefékhez 
is), felni és ponyvatisztításhoz, valamint nehéz 
tehergépjárművek tisztításához is használható. 

Kiszerelések és rendelési egységek:

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.

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

BLU WASH

Kiszerelések és rendelési egységek:

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

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



BOX SCHAUM
Erősen habzó  hatás! 

Habzó tisztítószer habkeféhez, alacsony viszkozitású 
sampon erősen habzó könnyen öblíthető. Ajánlott 
önkiszálgáló és automatikus mosó rendszerekben.
Tökéletesen csillogó külsőt eredményez és kellemes 
illatot áraszt levegőben. Biztosítja a kiváló teljesítményt 
még a nagyon kemény víz  jelenétében is. (70 - 8O ° F) 
megakadályozza a vízkövesedés kialakulását a 
csörendeszerekben. 

ź   Könnyen leöblíthető
ź   Semleges 

Kiszerelések és rendelési egységek:

HÁROM termék egyben!

Illatos hab polírozó hatással. Erőteljes kellemes illatú 
sampon polírozó hatással automatikus rendszerekhez 
Különleges összetevőinek köszönhetően minimálisra 
csökkenti a surlódást a tisztítandó felület és a kefe 
között. Fényes csillogó felületet eredményez. A

ź Nagyon magas hab
ź intenzív illat
ź Megtartja az kefék tisztaságát
ź Csökkenti a viasz használatát 

TRIO

Kiszerelések és rendelési egységek:

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

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



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:

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:

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

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