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Caramba Profi-Line
Autochemie pro profesionály
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Caramba – značka století „Made in Germany“
` Speciální chemie pro jakýkoliv účel použití: vše
z jednoho zdroje, od výrobce multifunkčních sprejů

` Tradice v inovaci: přes 100 let výzkumu a vývoje
ve službách zákazníkům

` Široký sortiment: přes 70 produktů na mazání,
rozpouštění a odstraňování nečistot, na čištění,
ochranu a péči

` Poctivá chemie „Made in Germany“: výzkum, vývoj
a výroba v Německu

` Nejvyšší míra uživatelské přívětivosti: pohodlné
a bezpečné použití, rozsáhlá paleta obchodovaného zboží

www.caramba.eu

` Koncentrované know-how: tři moderní výzkumné
laboratoře na území Německa
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Opravy a údržba
Hochleistungs

Hochleistungs

Bremsen-Service-Spray

Haftschmierstoff

Vysoce účinná údržba brzd

Vysoce výkonné mazivo

• vhodný pro ABS brzdy a ESP
• neskapává a je nevodivý
• účinně chrání před korozí

• velmi dobře přilnavé mazivo pro části, které jsou
vystaveny vysokým tlakům, otřesům, nárazům atd.
(hodnota VKA: 1800N)
• vynikající schopnost penetrace
• účinná ochrana před korozí

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60158605

Hochleistungs

Drahtseil- und Zahnradfett
Tuk na ocelová lana a ozubená kola
• vysoce odolný vůči zatížení (hodnota WKA: 2100N)
• teplotně stálý od – 30 °C až do + 450 °C
• pro vysoce zatížená ocelová lana, jeřáby, výtahy,
lanovky, eskalátory atd.
• odolný vůči soli a stříkající vodě
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 64540001

Hochleistungs

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 64190501

Intensiv

Kältespray
Intenzivní chladicí sprej
• rychlé chlazení materiálů na – 40 °C, neobsahuje
FCKW a CKW
• odpařuje se beze zbytku
• oddělenou, prodlouženou stříkací trubičkou
se dostává i na obtížně přístupná místa
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 690019

Drosselklappen- und Ansaugreiniger
Čistič na sací systém a klapky
• odstraňuje uhlíkové usazeniny a pryskyřici
• zlepšuje hodnoty výfukových plynů a zabraňuje ztrátě
výkonu
• vhodný pro benzínové a dieselové motory
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 609705

Sonda pro čistič na sací systém
Ansaugreiniger
Balení: 1 ks, obj. č.: 683006
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Opravy a údržba
Hochleistungs

Hochleistungs

Keramikpaste

Kupferpaste

Vysoce výkonná keramická pasta

Vysoce výkonná měděná pasta

• teplotně stálá od – 20 °C až do + 1 400 °C
• zamezuje studenému svařování, zabraňuje
korodování a opotřebení
• vhodná pro kovové konstrukční díly z ušlechtilé
oceli, zinku, hliníku, mědi atd.

• chrání před rezivěním a zabraňuje zadření
a opotřebení kovových částí
• ideální k použití jako montážní mazivo
• odolná vůči vysokému tlaku, přilnavá a odolná
vůči otěru
• odolná vůči slané vodě a většině kyselin a louhů

200 ml tlaková tuba | balení: 6 ks | obj. č.: 6905061
200 ml tlaková tuba | balení: 6 ks | obj. č.: 60268176

Hochleistungs

Kettenspray
Výkonný sprej na řetězy

Hochleistungs

Kupferspray
Vysoce účinný měděný sprej

• plně syntetický, bezbarvé mazivo
• chrání před opotřebením a rezivěním
• odolný proti odstředivé síle, tlakové vodě, stříkající
vodě a tlaku
• vhodný pro O-, X- a Z-kroužky

• chrání před korodováním a opotřebením
• ideální k použití jako montážní mazivo
• odolný vůči vysokému tlaku, soudržný a odolný
vůči otěru
• odolný vůči slané vodě a většině kyselin a louhů

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60628501
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60268505

Hochleistungs

Kontaktspray
Vysoce účinný kontaktní sprej

Aktiv

Lecksuch-Spray

schválen DVGW

Sprej k zjišťování netěsností
• vytlačuje vlhkost
• trvale čistí
• odstraňuje poškození, která jsou způsobena
vlhkostí
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60091703

• použitelný na všech provozních plynových
instalacích v instalačních dílnách a v testovacích
zařízeních
• vyhledá nejtenčí trhliny v plastu a v kovovém
vedení
• schváleno na základě testu DVGW podle DIN EN
14291
400 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60320510
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Motoren- und
Gehäusedichtmasse

Hochleistungs
rot

Schweiß-Schutz

Tmel na motory a kryty červený

Ochranný sprej při svařování

• teplotně stálý od – 60 °C až do + 260 °C,
krátkodobě až do + 300 °C
• dobrá chemická stálost, nesmršťuje se
• dobrá přilnavost na kov, sklo, smalt, keramiku,
hliník, lakované dřevo atd.

• nehořlavý
• využitelný při elektrickém obloukovém svařování
oceli, hliníku a nerezi
• testován v souladu s DIN 8572
400 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60308505

200 ml tlaková tuba | balení: 6 ks | obj. č.: 690015

Hochleistungs

Motorendichtmasse

schwarz

Silikon-Sprühfett

Tmel na motory a kryty, černý

Silikonový mazací tuk, sprej

• trvale elastický, nesmršťuje se
• dobrá chemická stálost
• teplotně stálý od – 50 °C až do + 180 °C
• k utěsnění motorů, převodovek, olejových van,
jímek, krytů, obalů, kontejnerů atd.

• vhodný pro potravinářský průmysl (certifikát NSF)
• vynikající klouzací a mazací schopnosti
• teplotně stálý od – 30 °C až do + 200 °C

200 ml tlaková tuba | balení: 6 ks | obj. č.: 690025

Hochleistungs

Schmierfett mit PTFE
Vysoce výkonné mazivo s PTFE
• vhodné pro potravinářský průmysl (certifikát NSF)
• určené pro nejvyšší zatížení (hodnota VKA: 2 400 N)
• teplotně stálé od – 30 °C až do + 250 °C
• odolné vůči chemikáliím a slané vodě, neobsahuje
silikon

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6074001

Hochleistungs

Weißes Sprühfett
Vysoce výkonný bílý tuk, sprej
• pro vysoké zatížení (hodnota VKA: 1400 N)
• teplotně stálý od – 40 °C až do + 250 °C
• vysoce odolný proti odstředivé síle, voděodolný
• díky bílé barvě ideální optická kontrola
• neobsahuje silikon
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6071851

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 64181601
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Odstraňovače koroze, oleje a maziva
Hochleistungs

Bohr- und Schneidöl
Olej na vrtání a řezání
• pro nejčistší řezání závitů, šetrný k nářadí
a k obráběcím strojům
• pro legovanou a nelegovanou ocel, odlitek, hliník
a ostatní materiály
• neobsahuje minerální oleje ani chlór
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 61730621

Hochleistungs

Bohr- und Schneideölschaum
Vysoce výkonná olejová pěna pro vrtání a řezání
• poskytuje spolehlivou ochranu proti korozi
• snadno se oplachuje
500 ml sprej | balení 6 ks | obj. č.: 617308

Aktiv

Eisrostlöser

Hochleistungs

Graphit-Öl
Vysoce účinný grafitový olej
• účinkuje od – 30 °C až do + 450 °C
• dobrá mazací schopnost při vysokém tlaku
(hodnota VKA: 1 200 N)
• ideální mazací účinek ve vlhkém prostředí
• vede elektrický proud, neobsahuje silikon
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6003071
5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 660450

Injektoren-Speziallöser
Speciální rozpouštědlo
• se čtyřnásobným účinkem
• studený šok až do – 30 °C
• vysoce rychlý průnik účinných látek
• efektivně odstraňuje vrstvy špíny, zbytky ropných
látek, pryskyřici
• PTFE částečky zajišťují velmi dobrý kluzný pohyb

Aktivní odstraňovač rzi
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6610050

• vyvolává rychlý a velmi silný zmrazující účinek
až do – 35 °C
• efektivně odstraňuje vrstvy špíny, zbytky ropných
látek, pryskyřici
• díky obsahu PTFE částic je šetrný k ošetřovanému
materiálu
• neobsahuje silikon ani kyseliny
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6610001
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Hochleistungs

Hochleistungs

Multiöl

Rostlöser Rasant

Výkonný multifunkční olej

Uvolňovač rzi Rasant

• velmi dobré přilnavé mazivo, vytěsňuje vlhkost,
podporuje odolnost vůči tlaku
• neobsahuje pevné látky a silikon, netvrdne
• bez označení nebezpečnosti (není klasifikován
jako hořlavý)

• účinně odstraňuje rez
• účinný na zbytky lepidla, usazeniny špíny
a pryskyřici
• neobsahuje silikon

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 661905

5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 6007051

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6007081
5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 661951

Intensiv
Hochleistungs

PTFE-Spray

Rostlöser MoS2
Silný uvolňovač rzi MoS2

Vysoce výkonný PTFE sprej
• účinkuje od – 30 °C až do + 250 °C
• chemicky stálý
• velmi dobré mazivo při vysokém tlaku
(hodnota VKA: 1 600 N)
• nevede elektrický proud, neobsahuje silikon

• odstraňuje rez
• výborné mazivo
• teplotně stálý od – 40 °C až do + 450 °C
• neobsahuje silikon
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6002081
5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 60028847

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60278505
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Odstraňovače koroze, oleje a maziva
Hochleistungs

Silikonspray

Synthese-Öl
Vysoce účinný syntetický olej

Silikonový sprej
• vhodný i pro potravinářský
ář ký průmysl
ů
l ((certifikát NSF)
• teplotně stálý od – 30 °C až do + 200 °C
• bezbarvý, bez zápachu, nevytváří skvrny
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6103051

Super – das Original
Multifunktionsspray,
Multifunktions-Öl
Super – originální multifunkční sprej,
multifunkční olej
• velmi dobré mazivo
• efektivně odstraňuje vlhkost
• účinná ochrana před poškozením vlhkostí a korozí
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6612011

• pečuje o gumu, plast a kov a promazává je
• lze přelakovat (náhodná mlha vznikající při stříkání
nezpůsobuje žádné poruchy smáčivosti laku
a přilnavosti barvy, naproti tomu plošně nastříkaný
působí jako separační prostředek)
• teplotně stálý od – 30 °C až do + 200 °C
• neobsahuje žádné pevné látky, obsahuje silikon,
je bezbarvý a bez zápachu
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 629905

Ölbinder TG 67
Absorbent oleje
• nehořlavý přírodní produkt
• jednou navázaná tekutina se už znovu neuvolní
• po navázání tekutiny se dá snadno zamést
• působí jako zpomalovač hoření, ochrana
proti korozi

5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 6000410
20 kg | balení: 1 ks | obj. č.: 4733100
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Produkty pro technické čištění
Intensiv

Bremsenreiniger

Hochleistungs
acetonfrei

Industrie-reiniger

acetonhaltig

Čistič brzd bez acetonu

Průmyslový čistič s acetonem

• rychle čistí a při použití se beze zbytku odpaří
• odmašťuje a rychle schne

• rychleschnoucí
• působí bez zanechání stop
• odstraňuje skvrny od oleje a podobné nečistoty,
odstraňuje zaschlé nečistoty včetně pryskyřice
a usazenin
• testováno technicko-fyzikálním spolkovým úřadem
v Braunschweigu

500 ml sprej | balení: 15 ks | obj. č.: 6026383
5 l kanystr | balení: 2 ks | obj. č.: 6026091
25 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 6026101

Intensiv

Druckluftspray
Stlačený vzduch ve spreji
• čistý a suchý stlačený plyn, s 360° ventilem
• pro čištění elektrických konstrukčních dílů
a elektronických přístrojů a zařízení
• hořlavý, neobsahuje FCKW, bezbarvý, bez zápachu,
neobsahuje rozpouštědla
270 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6285001

Hochleistungs

Elektronikreiniger
Účinný čistič na elektroniku

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60250001

Intensiv

Kaltreiniger
Intenzivní čistič za studena
• intenzivně čistí
• nezatěžuje odpadní vody a je šetrný k životnímu
prostředí
• odstraňuje skvrny od oleje a ropy, pryskyřice
a zaschlé nečistoty
• rychle izolovatelný, neobsahuje halogenové
organické sloučeniny
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60542803
25 l kanystr | balení:í: 1 ks | obj. č.: 60542201

• čistí a ošetřuje stavební a konstrukční díly
• odpařuje se beze zbytku
• rozpouští pryskyřici
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60358542
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Čištění v provozech a speciální čištění
Intensiv

Edelstahlreiniger

Hochleistungs

Spezial-Löser

Čisticí prostředek na nerez

Speciální rozpouštědlo
• vhodný i pro potravinářský průmysl (certifikát NSF)
• chrání proti nečistotám a zmatnění
• antistatický ošetřující přípravek

• pro všechny hladké povrchy
• rozpouští nálepky, zbytky lepidla, rozstřik barev
a stromovou pryskyřici, odstraňuje úporná
znečištění na skle a chromu a z tvrdých nesavých
podkladů
• působí bez zanechávání stop

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 63308401

Intensiv

Maschinen- und Teilereiniger

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 66140704

Intenzivní čistič strojů a dílů
• vysoký čisticí účinek
• odstraňuje olejové a ropné nečistoty, mastnotu
a ostatní usazenou špínu
• neobsahuje NTA, hodnota pH: 12,8
10 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 6910101

Maschinen- und Teilereiniger
DE

Maschinen- und Teilereiniger

f 6SDUVDPLP9HUEUDXFK
Reinigungskonzentrat mit hohem Schmutzlösevermögen für LKW,
Motoren, Chassis, Planen und Hallenböden. Entfernt leicht Öl, Fett und
sonstigen hartnäckigen Schmutz rückstandslos. Wirkt entemulgierend
und ist somit abwasserentlastend. Ohne-NTA. Anwendung: Je nach
9HUVFKPXW]XQJELVPLW:DVVHUYHUG¾QQHQ'XUFK$XIVSU¾KHQ
$XIE¾UVWHQRGHULP+'9HUIDKUHQDXIWUDJHQDQVHQNUHFKWHQ)O¦FKHQ
immer von unten nach oben. Nach ca. 5 Minuten mit starkem
Wasserstrahl oder mit HD-Gerät abspülen. Produkt nicht antrocknen
ODVVHQ%HL/HLFKWXQG%XQWPHWDOOHQXQGHPSɔQGOLFKHQ/DFNHQ0DWHULDODQJULIIP¸JOLFK9RUYHUVXFKGXUFKI¾KUHQ%LWWHEHDFKWHQ6LHGLH
WHFKQLVFKHQ0HUNEO¦WWHU9RU(QWVRUJXQJ5HVWHQWOHHUHQPLW:DVVHU
ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280
PL
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Maszyny i części Cleaner

f Ekonomiczny w użyciu
6LOQ\NRQFHQWUDWGRUR]SXV]F]DQLDEUXGXQDSRMD]GDFKFLÛľDURZ\FKOLQNDFK
SRGZR]LDFKSODQGHNDFKLSRGĄRJDFKKDO8VXZDROHMWĄXV]F]LLQQH
XSRUF]\ZH]DEUXG]HQLD']LDĄDGHPXOJXMÇFRQLHXOHJD]DJÛV]F]HQLX
DW\PVDP\PXPRľOLZLDVHSDUDFMÛZRG\ZV\WXDFML]DQLHF]\V]F]HQLD
Bez-NTA. Zastosowanie:=DOHľQLHRGVWRSQLD]DEUXG]HQLDUR]FLHĆF]\É
ZZRG]LHZSURSRUFMDFK1DQLHĝÉQDSRZLHU]FKQLÛVSU\VNLZDF]HP
V]F]RWHF]NÇOXEPHWRGÇZ\VRNRFLĝQLHQLRZÇQDSRZLHU]FKQLHSLRQRZH
nanosić w kierunku od dołu ku górze. Po ok. 5 minutach spłukać silnym
VWUXPLHQLHPZRG\OXESU]\SRPRF\XU]ÇG]HQLDZ\VRNRFLĝQLHQLRZHJR
Produkt nie może zaschnąć. W przypadku metali lekkich i kolorowych
RUD]GHOLNDWQ\FKODNLHUµZPRľOLZHMHVWSRZVWDQLHZľHU3U]HSURZDG]LÉ
test próbny. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

DK

Maskion- og Komponentrens

fNRQRPLVNLEUXJ
Specialrengører til motor, chasis, kunststof og gulve samt alle kø
UHWºMHHUHW\GHUVWHIIHNWLYWV\QHUJLVWLVNYLUNHQGHUHQJºULQJVPLGGHOWLOIMHUQHOVHDIROLHIHGWVRGS§DOOHNºUHWºMHU3URGXNWHWHU
fortrinligt til rengøring af kunststofoverﬂader, samt en fremragende
SUREOHPOºVHUWLOY¨UNVWHGVJXOYH8GHQ17$Anvendelse: Fra
XIRUW\QGHWWLOIRUEODQGHWPHGYDQG9HGS§IºUHVPHGEºUVWH
HOOHUKºMWU\N(IWHUNRUWYLUNHWLG FDPLQ $IVN\OOHVPHGYDQG/DG
LNNHSURGXNWHWWºUUHXG9HGOHWWHHOOHUIDUYHGHPHWDOOHUVDPWVDUWH
lakerede overﬂader kan materialet tage skade. Foretag prøve. Se de
tekniske datablade!
NO

Maskin- og Delerenser

f Sparsom i bruk
5HQJMºULQJVNRQVHQWUDWPHGKº\VPXVVOºVHNUDIWIRUODWHELOHUPRWRUHU
FKDVVLVSUHVHQQLQJHURJKDOOJXOY)MHUQHUOHWWROMHIHWWRJDQQHQ
KDUGQDNNHWVPXVVXWHQSUREOHPHU9LUNHUDYHPXOJHUQHQGHRJGHUPHG
vannavlastende. Bruk:$OWHWWHUWLOVPXVQLQJIRUW\QQHVGHWLQQWLO
med vann. Påføres ved spyling, børsting og HD-behandling, på vertikale ﬂater alltid nedenfra og oppover. Spyl med sterk vannstråle eller
HD-enhet etter 5 minutter. Ikke la produktet tørke inn. For lett- eller
MHUQIULWWPHWDOOHOOHUºPɔQWOLJODNNHUPHWDOODQJUHSPXOLJ*MHQQRPIºU
test på forhånd. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Čištění a péče
Cockpitpflege glänzend
Ubrousky na palubní desky lesk

Intensiv

Gummi und Kunststoffpflege
Péče o pryž a vnější plasty

• čistí a obnovují barvy a chrání plastové povrchy
• vhodné pro interiér i exteriér automobilu
• vhodné i pro čištění chromu a lakovaných povrchů
• dodávají lesk
balení: 12 ks | obj. č.: 6904231

Cockpitpflege matt

• přípravek na ošetření pryže a plastů s obsahem
silikonu
• díky řídké konzistenci vhodný pro nanášení
rozprašovačem
• zabraňuje stárnutí materiálu
• je voděodolný a odpuzuje vodu
10 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 6034149010

Ubrousky na palubní desky mat
• čistí a obnovují barvy a chrání plastové povrchy
• vhodné pro interiér i exteriér automobilu
• vhodné i pro čištění chromu a lakovaných povrchů
• povrch zůstane matný
balení: 12 ks | obj. č.: 690424

Aktiv

Felgenreiniger / Flugrostentferner
Aktivní čistič ráfků
• kyselý aktivní čistič k odstraňování silně ulpělého
brzdového prachu a jiných nečistot
• odstraňuje korozi a náletovou rez
• odstraňuje usazeniny vodního kamene z dlaždic,
obkladů, z mycích míst apod.

Scheiben – Enteiser
Odmrazovač skel
• produkt pro odmrazování oken automobilu
a stěračů
• šetrný k životnímu prostředí
• nenarušuje plasty, sklo, gumu, kovy, email
a eloxovaný povrch
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60920503

Scheiben – Reiniger
Ubrousky na čištění oken
• rychlé čištění bez šmouh
• bez námahy odstraňuje nečistoty, nikotin, hmyz
balení: 12 ks | obj. č.: 6904201

10 l kanystr | balení:: 1 ks | obj. č.: 6712312010
25 l kanystr | balení:: 1 ks | obj. č.: 6712312025
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Čištění a péče
Hochleistungs

Intensiv

Vor- und Innenreiniger

Cockpitpflege

Čistič pro vnitřní prostory a pro předmytí

Péče o kokpit, bez silikonů

• alkalický čisticí přípravek pro předmytí vnějších
povrchů a vnitřní čištění
• šetrný vůči lakům a citlivým dílům (např. slitinám
měkkých kovů, eloxovanému hliníku)
• pro manuální i strojní použití

• neobsahuje silikon, vhodný pro lakovny
• antistatické působení, odstraňuje zašedlé skvrny
• matné plochy zůstávají matné
• obsahuje kvalitní rostlinné voskové složky,
které vytvářejí ošetřující ochranný film

10 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 6030108010

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 61310001

silikonfrei

25 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 6030108025

Intensiv

Glasklar Universalund Glasreiniger
Speciální čistič skel
• přípravek na čištění tvrdých povrchů (sklo, okenní
rámy, lakované a plastové povrchy)
• odstraňuje mastnotu, prach a jiné nečistoty

Cockpitpflege

silikonhaltig

Péče o kokpit, se silikonem
• čistí a pečuje o všechny plastové povrchy
a hlazenou useň
• působí antistaticky a má ochranný efekt odpuzující
nečistoty
• s UV ochranou proti vyblednutí
• obzvláště šetrné čištění pěnou na vodní bázi

10 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 1042658313
25 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 1042658025

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6161051

Aktiv

Multi 2000 Universal
Reiniger und Entfetter

Felgenreiniger
Čistič ráfků

Čistič pro motory a vozidla
• univerzální čistič pro díly, stroje a užitková vozidla
• vhodný pro sprejové a vysokotlaké čištění
• odolný proti zamrznutí
• šetrný k povrchům (bez fosfátů, CFC, formaldehydu
a rozpouštědel)

• testovaná kvalita DEKRA
• vhodný pro všechny druhy ráfků
• účinné čištění i na hůře přístupných místech
• neobsahuje kyseliny, neškodný pro brzdové
kotouče, lak, gumu a plast
400 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6270061

10 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 1021234613
25 l kanystr | balení: 1 ks | obj. č.: 1021234025
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Intensiv

Aktiv

Glasreiniger-Schaum

Perfekt Klima

Intenzivní pěnový čistič skla

Perfekt Klima čistič ventilace

• působí proti biologickým nečistotám (např.
hmyzu), šmouhám, povrchovým vrstvám
a výparům
• odstraňuje silně usazenou špínu a organické
usazeniny, redukuje zamlžování čelního skla

• obsahuje aktivní účinné dezinfekční látky
• účinkuje proti pachům způsobeným prachem,
usazenou špínou, bakteriemi a plísněmi
• odstraňuje nepříjemné pachy v polstrování
sedaček a v kobercích

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6290305

100 ml sprej | balení: 20 ks | obj. č.: 64501101

Intensiv

Aktiv

Magic Wonder Glanz-Veredelung

Schaumreiniger

Lešticí přípravek Magic Wonder

Aktivní pěnový čistič

• pro hladké povrchy, obsahuje silikon
• pečuje, čistí a chrání v jednom bez předběžného
čištění
• poskytuje optimální lesk a ochranný účinek v řádu
měsíců

• ideální pro všechny omyvatelné povrchy v interiéru
vozidel
• odstraňuje silné usazené nečistoty
• šetrný k ošetřovaným materiálům
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 64010601

400 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6311161
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Ochrana před rezivěním a konzervace
Hochleistungs

Haftgrund

Hochleistungs
hellgrau

Rostschutzgrundierung

Základní adhezní nátěr, světle šedý

Antikorozní základní nátěr (červenohnědý)

• rychleschnoucí
• dobrá přilnavost na kovech, dřevu, kameni,
keramice, betonu, plastech atd.
• odolný vůči benzínu, světlu, zvětrávání a vlivům
počasí
• lze přelakovat běžně dostupnými nitrolaky a laky
na bázi vody

• vynikající ochrana před rezivěním
(přes 400 hodin test podle DIN 53167)
• dobře izoluje okrajové části broušených
a natíraných dílů
• lze přelakovat běžně dostupnými nitrolaky a laky
na bázi vody
500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 691509

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6620441

Hochleistungs
Hochleistungs

Korrosionsschutz-Wachs
Vosk na ochranu proti korozi
• chrání během uskladnění a při přepravě
• neskapává a nestéká při teplotě až do + 100 °C
• vytváří elastický film, který zůstává flexibilně
zachovaný i v chladném prostředí
• je odolný vůči slané vodě a potlačuje vlhkost

Zink-Spray
Zinkový sprej
Alu-hell (světle šedý), mattgrau (matně šedý)
• lze svařovat a přelakovávat
• přes 144 hodin (světle šedý), příp. 1 140 hodin
(matně šedý) ochranného působení při testu
ve slané mlze podle normy DIN EN ISO 9227
• teplotně stálý až do + 200 °C (světle šedý),
příp. až do + 600 °C (matně šedý)

500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 6406001
světle šedý | 500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60768505
matně šedý | 500 ml sprej | balení: 6 ks | obj. č.: 60388505
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Příslušenství
Vypouštěcí kohout pro 5/10l
plastový kanystr Caramba

Tlakový rozprašovač
pro Bremsenreiniger
acetonfrei

balení: 1 ks | obj. č.: 689602

Vypouštěcí kohout pro 25l
plastový kanystr Caramba

Tlakový rozprašovač pro čistič brzd
• objem: 1 l
• prázdný
balení: 1 ks | obj. č.: 69320104

balení: 1 ks | obj. č.: 689600

Vypouštěcí kohout pro 60l
plastový soudek Caramba
balení: 1 ks | obj. č.: 689601

Tlakový rozprašovač
pro Felgenreiniger
Tlakový rozprašovač pro čistič ráfků
• objem: 1 l
• prázdný
balení: 1 ks | obj. č.: 69320204
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Kalendova 747/9a
500 04 H. Králové-Kukleny
t: 495 532 188, 495 532 157
f: 495 522 579
e: hradec@elit.cz

ELIT Hradec Králové

ELIT Břeclav

Na Zvolenci 3105/2
690 02 Břeclav
t: 519 324 441, 519 324 443
f: 519 324 450
e: breclav@elit.cz

Ostravská ul. 432
739 25 Sviadnov
t: 558 680 228, 558 680 229
f: 558 680 230
e: frydek@elit.cz

ELIT Frýdek-Místek

ELIT Benešov

Erbenova 134
256 01 Benešov
t: 317 721 140, 317 721 142
f: 317 721 146
e: benesov@elit.cz

Průběžná 6
370 04 České Budějovice
t: 387 220 937, 387 221 307
f: 387 220 586
e: budejovice@elit.cz

ELIT České Budějovice

ELIT Brno sever

Palackého 155
612 00 Brno
t: 549 229 221, 549 229 224
f: 549 211 372
e: brno.sever@elit.cz

Mimoňská 15
Česká Lípa
t: 483769121
f: 483769124
lipa@elit.cz

ELIT Česká Lípa

Pražákova 66
639 00 Brno
t: 545 224 006, 545 224 007
f: 545 222 116
e: brno@elit.cz

ELIT Brno

Na Zelené 2352
272 01 Kladno
t: 312 524 064
f: 312 525 505
e: kladno@elit.cz

ELIT Kladno

Studentská 405/31
360 07 Karlovy Vary-Doubí
t: 353 993 456, 353 993 457
f: 353 993 460
e: kvary@elit.cz

ELIT Karlovy Vary

Brněnská 68
586 01 Jihlava
t: 567 311 130, 605 405 209
f: 567 311 332
e: jihlava@elit.cz

ELIT Jihlava

Karlova 2455/38
350 02 Cheb
t: 354 424 850, 354 424 851
f: 354 424 854
e: cheb@elit.cz

ELIT Cheb

Pod Loretou 885
293 06 Kosmonosy
t: 326 702 818
f: 326 702 823
e: mlada.boleslav@elit.cz

ELIT Mladá Boleslav

Tř. Dr. M. Horákové 185/66
460 00 Liberec
t: 482 739 382, 482 739 383
f: 482 739 384
e: liberec@elit.cz

ELIT Liberec

Spáčilova 569
76701 Kroměříž
t: 573336751
e: kromeriz@elit.cz

ELIT Kroměříž

K Dílnám 860
280 02 Kolín
t: 321 621 933, 321 621 925
f: 321 620 983
e: kolin@elit.cz

ELIT Kolín

České Budějovice

Tábor

Benešov

Mladá
Boleslav

Roudnice
nad Labem

Praha

Strakonice

Plzeň

Kladno

Most

Pobočky ELIT v České republice

Centrála ELIT
Jeremiášova 1283/18
155 00 Praha 5
t: 271 022 222
f: 271 022 333
e: elit@elit.cz
www.elit.cz

Cheb

Karlovy Vary

Liberec
Ústí
nad Labem

Česká Lípa

Oběžná 2103/16
709 00 Ostrava-Marián. Hory
t: 596 622 625, 596 619 207
f: 596 625 707
e: ostrava@elit.cz

ELIT Ostrava

Krnovská 110B
746 01 Opava
t: 553 663 663, 553 663 664
f: 553 663 666
e: opava@elit.cz

ELIT Opava

U Panelárny 588/7
779 00 Olomouc
t: 585 423 437, 585 423 440
f: 585 423 443
e: olomouc@elit.cz

ELIT Olomouc

Čsl. Armády 1289
434 01 Most
t: 476 000 726–8
f: 476 000 050
e: most@elit.cz

ELIT Most

Znojmo

Jihlava

Kolín

Pardubice

Hradec Králové

Trutnov

Zlín

Kolbenova 1130/40
190 00 Praha 9
t: 286 891 377, 286 891 388
f: 286 888 977
e: vysocany@elit.cz

ELIT Praha-Vysočany

Dobronická 778
140 00 Praha 4
t: 244 912 020, 244 913 030
f: 244 912 379
e: kunratice@elit.cz

ELIT Praha-Kunratice

Hřbitovní 35
312 12 Plzeň-Doubravka
t: 377 260 148, 377 471 577
f: 377 262 154
e: plzen@elit.cz

ELIT Plzeň

Zábřežská 596/40
78701 Šumperk
t: 583 215 581
e: sumperk@elit.cz

ELIT Šumperk

Dimitrovova 1963/31
568 02 Svitavy
t: 461 315 140
f: 461 315 149
e: svitavy@elit.cz

ELIT Svitavy

Lidická 300
386 01 Strakonice
t: 383 393 515
f: 383 390 767
e: strakonice@elit.cz

ELIT Strakonice

e: roudnice@elit.cz

Žižkova 726
413 01 Roudnice nad Labem
t: 416 810 672

U Podjezdu 523
400 44 Ústí n. L.
t: 475 503 521, 475 503 621
f: 475 503 830
e: usti@elit.cz

ELIT Ústí nad Labem

Skřivánčí 770
541 02 Trutnov
t: 499 397 117, 499 397 139
f: 499 397 200
e: trutnov@elit.cz

ELIT Trutnov

390 02 Tábor-Měšice
t: 381 210 984
f: 381 210 986
e: tabor@elit.cz

ELIT Tábor
ELIT Roudnice nad Labem Nad Sládečkem 480

Na Radosti 414
155 21 Praha 5
t: 271 022 500, 729 777 500
f: 271 022 555
e: zlicin@elit.cz

ELIT Praha-Zličín

Valašské Meziříčí

Hůrka 1792
530 03 Pardubice 3
t: 466 301 940, 466 301 941
f: 466 301 015
e: pardubice@elit.cz

ELIT Pardubice

Ostrava
Frýdek-Místek

Opava

Kroměříž

Břeclav

Brno

Olomouc

Svitavy

Šumperk

Dobšická 3697/6
669 02 Znojmo
t: 515 224 900
f: 515 224 905
e: znojmo@elit.cz

ELIT Znojmo

Příluky 235
760 01 Zlín
t: 577 018 699
t/f: 577 018 730
e: zlin@elit.cz

ELIT Zlín

Záhumení 18
Valašské Meziříčí
t: 577 105 511
f: 577 105 514
valmez@elit.cz

ELIT Valašské Meziříčí

SISA
SISA
20 let

02-2014

