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Nutné riedenie: 1 – 2 plné uzávery na fľaši na 10 L vody.
Na ručné umývanie 1/4 – 1/30. Na strojové umývanie 1/100.
Výrobok sa nesmie použiť priamo, je silne koncentrovaný!

Výrobok je nutné riediť od pomeru 1/4 a viac.

Nutné riedenie: 1 – 2 plné uzávery na fľaši na 10 L vody.
Na ručné umývanie 1/4 – 1/30. Na strojové umývanie 1/100.
Výrobok sa nesmie použiť priamo, je silne koncentrovaný!

Odstraňovač hmyzu 1L, 5L

Účinný výrobok, ktorý rýchlo a ľahko
odstraňuje zvyšky hmyzu a rozpúšťa
proteínové škvrny. Výrobok je vhodný
na predumývanie v umývacích linkách
a na ručné použitie.

Chemické zloženie 
BEZ NEBEZPEČNÝCH látok!

Odstraňovač
vzdušnej korózie 1L, 5L

Dokonale odstraňuje hlboko agresívne 
zvyšky vo vzduchu, rovnako ako menšie škvrny
od hrdze, a zvyšuje tak životnosť lakov. Vhodný 
na odstraňovanie priemyselných usadenín.

Tento výrobok
NEPOŠKODZUJE gumy!

Odstraňovač voskov 1L, 5L

Odstraňovač vosku s hlbokým účinkom
je ideálny na odstraňovanie zvyškového
vosku z nových automobilov na hranách
dverí, kufra, motorového priestoru a pántov.
Funguje ako odmasťovací šampón.

Tiež ideálny
na predumývanie vozidiel.

Predumývanie 4 – 5

Výrobok je určený na priame použitie.

Špeciálny čistič
autoplachiet 1L, 5L

Výrobok ponechá na povrchu plachty povlak, 
ktorý odpudzuje vodu a plachta tak zostane 
dlho čistá. Ľahko odstraňuje zaschnutú nečistotu, 
mastnotu, oleje a ďalšiu odolnú špinu.

CHRÁNIŤ PRED MRAZOM! 



Výrobok je nutné riediť
od pomeru 1/4.

Výrobok je nutné riediť od pomeru 1/4 do 1/40.

Čistič motorov 1L, 5L

Náš motorový čistič, je výkonný špeciálny 
čistič s vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami. 
Zaisťuje odmastenie ošetrovaných povrchov. 
Rozpúšťa všetky hydrofóbne nečistoty, ako sú 
minerálne, živočíšne a rastlinné oleje a tuky.

Pre optimálnu starostlivosť doporučujeme 
následne použiť Porzelack Motorová 
impregnácia. Citlivé elektronické diely
a gumové hadice budú tak dlhodobo 
chránené proti korózii. 

Umývanie
motorového priestoru 1L, 5L

Spoľahlivý čistiaci prostriedok na báze fosfátov 
a povrchovo aktívnych látok, prispôsobených 
na umývanie motorových priestorov. Jemný, 
šetrný, ale veľmi účinný. Čistí veľmi efektivne.

ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

Motorová impregnácia 1L, 5L

Vynikajúci produkt, ktorý chráni motor proti 
skorodovaniu. Vyživuje a kladie ochranný film 
na všetky povrchy. Zvlášť v zime je táto impreg-
nácia veľmi dôležitá a udržuje citlivé elektrické 
časti a citlivé gumové hadice pod ochrannou. 

Zanechá za sebou elegantný
a hodvábny lesk.

Umývanie a ošetrenie motorov 6 – 7

Motorovú impregnáciu môžete naniesť okamžite
na ešte mokrý motor pomocou rozprašovača. 



Výrobok nie je vhodný pre vysoko lesklé
a pozinkované ráfiky. Obsahuje kyselinu fosforečnú.

Nie je vhodný pre eloxované a leštené kolesá
bez povrchovej úpravy. Výrobok neobsahuje kyselinu.

Čistič diskov 1L, 5L

Chráni ráfik a uľahčuje ďalšie čistenie. Zvyšky 
oleja, gumy alebo každodenné nečistoty na ces-
te sú preto ľahšie odstrániteľné. Vysoko účinný 
výrobok obsahuje anorganické kyseliny, neion-
ogénne a aniónové povrchovo aktívne látky.

Neaplikujte na priamom slnku
alebo na rozpálený povrch.
Chráňte pred mrazom.

Alkalický čistič diskov
extra silný 0.5L, 5L

Odstraňuje pevné usadeniny, ako je spálený 
brzdový prach, oxidačné vrstvy olejovité 
zvyšky, gumový prach a nečistoty z ciest.
Výrobok nevyžaduje čistenie kefami a štetcami.

Neaplikujte na priamom slnku
alebo na rozpálený povrch.
Chráňte pred mrazom.

Čistič diskov extra silný 1L, 5L

Čistič ráfikov, je prvotriedny profesionálny 
výrobok, ktorý ľahko a spoľahlivo odstraňuje 
tvrdé a opakujúce sa nečistoty, ako napríklad 
aj spálený prach z bŕzd.

Neaplikujte na priamom slnku
alebo na rozpálený povrch.
Chráňte pred mrazom.

Čističe diskov 8 – 9

Výrobok nie je vhodný pre vysoko lesklé
a pozinkované ráfiky. Obsahuje kyselinu fosforečnú.



Nutné riedenie: 1 – 2 plné uzávery na fľaši na 10 L vody alebo od 1/10 – 1/40. 
Jemný polymérny šampón obsahuje vysoko kvalitné ingrediencie.

Nutné riedenie: 1 – 2 plné uzávery na fľaši na 10 L vody.
Na ručné umývanie 1/4 – 1/30. Na strojové umývanie 1/100.

Autošampon s voskom 1L, 5L

Profesionálne umyje a voskuje vaše vozidlo 
v jednom cykle. Vytvára kvalitnú povrchovú 
úpravu laku len po umytí vozidla. Výrobok 
ponechá pôvodného vosk na laku a navyše 
pridá ďalšiu vrstvu pre lepšiu ochranu.

Lotosový efekt je zachovaný
aj po dlhom použití.

Aktívny šampon 1L, 5L

Šampón s aktívnou penou, ktorý profe-
sionálne a úspešne bojuje aj s najodolnejšou 
špinou. Zaisťuje čistý, bezšmúhový výsledok, 
môže byť použitý na všetky typy lakov 
a farieb. Ponechá pôvodný vosk na laku.
 
Chemické zloženie 
BEZ NEBEZPEČNÝCH látok!

Autošampóny 10 – 11



Výrobok je vyrobený na báze exlizívneho prírodného karnaubského vosku. Produkt je vyrobený nanotechnológiou a obsahuje vysoko cenený a kvalitný 
karnaubský vosk, polyméry a HTF (teflón) a zanecháva na laku lesklý povrch.

Tento produkt obsahuje hodnotný karnaubský vosk
a ďalšie kvalitné vosky i polyméry.  

Autovosk Perfekt 0.375L, 1L

Vysoko kvalitný výrobok na zavoskovanie
a čistenie laku 2v1. Náš prvotriedny produkt
je tiež ideálny na čistenie chrómu a niklu.
Ošetrený lak vykazuje vysoký lesk. Výrobok 
chrání lak po dlhú dobu.

Vysoký lesk a zavoskovanie
vydrží až 6 mesiacov.

Super Seal vosk
na metalízu s HTF 0.375L, 1L, 5L

Produkt poskytuje vysoký lesk a tvrdé zavosko-
vanie, ktoré chráni lak pred škodlivými vplyvmi. 
Voda a nečistoty sa nelepia na povrchu auta. 
Vozidlo dostane výzor skvelo udržiavaného stavu.

Vysoký lesk a zavoskovanie
vydrží až 6 mesiacov.

Blitz vosk
na nové vozidlo 1L

Špeciálny vosk s vysoko účinnými ochrannými 
komponentmi pre nové autá a dobre zacho-
vané laky vozidiel. Vhodný na všetky typy
lakov, zaručuje extrémny lesk.

Vynikajúce
konzervačné vlastnosti.

Ochrana laku 12 – 13

Wisch&Glanz, autoleštenka 
s rozprašovačom 1L

Špeciálna starostlivosť o čistenie a ošetrenie 
laku. Zaisťuje čistý lesk a umývanie iba v jednej 
operácii, bez toho, aby bola odstránená existu-
júca ochrana farby, ako je leštenka alebo vosk.
 
Chemické zloženie 
BEZ NEBEZPEČNÝCH látok!

Ideálny pre rýchlu údržbu laku medzi novými vozidlami a dobre zachovanými 
farbami. Produkt je veľmi hospodárny pri použití. Možná aplikácia aj na plasty.


