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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo - Solidni Partnerzy Biznesowi Grupy Amtra,
Witamy w kolejnym roku naszej wspólnej działalności na rynku chemii profesjonalnej, przekazując w Państwa ręce najświeższą edycję katalogu produktów
Grupy Amtra. Tworząc ofertę zawsze słuchamy głosów konsumentów, bazując na wynikach przeprowadzanych przez nas badań i analiz rynkowych, oraz ekspertów
rynku - w tym Państwa opinii, tak aby była ona adekwatna do zmieniającej się polskiej rzeczywistości w branży chemii samochodowej oraz „zrób to sam”.
W nowym katalogu znajdą Państwo produkty, które od lat cieszą się niezmienną, a nawet rosnącą popularnością wśród polskich, wymagających konsumentów
i profesjonalnych klientów. To obowiązkowy zestaw marek, których nie może zabraknąć w Państwa działalności. To marki: WD-40, WUNDER-BAUM, Moje Auto, Turtle
Wax, STP, MA Professional, Permatex - będące liderami lub zajmujące czołowe pozycje na rynku w swoich kategoriach, dzięki swym unikalnym walorom jakościowym,
użytkowym i potwierdzoną skutecznością działania.
Wraz z nową edycją katalogu Grupa Amtra do swej oferty wprowadza wiele nowości - do wypróbowania których zachęcam. Produkty tworzące naszą ofertę
to zawsze gwarancja wysokich obrotów, szybkiej rotacji z półki i atrakcyjnych marż. Zapewniamy również regularne wsparcie handlowe i marketingowe dla
odsprzedaży produktów naszych marek.
Od początku swojego istnienie Amtra stawiała na uczciwe relacje z klientami i dostawcami. Dzięki temu zbudowała swą wiarygodność i stabilność. Po ponad 25
latach wiemy, że był to właściwy wybór. Wybór, który sprawił, że dziś możemy cieszyć się doskonałą reputacją oraz zaufaniem w świecie biznesu. Za to Państwu bardzo
dziękujemy.

Zapraszamy do współpracy!
Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny
Grupy Amtra
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Grupa Amtra
fakty, liczby,
		 ciekawostki

FAKTY, LICZBY, CIEKAWOSTKI

Grupa Amtra to grupa kapitałowa powstała z połączenia trzech spółek Amtra, Nanochem i Five Star. Zakres działalności Grupy Amtra obejmuje:
produkcję kosmetyków i profesjonalnej chemii samochodowej oraz profesjonalnych środków utrzymania czystości; logistykę i dystrybucję profesjonalnej chemii na rynku polskim oraz zlecanie produkcji, dystrybucję, serwis
akumulatorów samochodowych, a także zbieranie zużytych akumulatorów
samochodowych i przekazywanie ich do recyklingu.

Ponad 25 lat działalności Grupy Amtra = suma
talentów i pomysłów ludzi w niej pracujących
Podczas ponad 25 lat działalności osiągnęła pozycję jednego z liderów na
polskim rynku dystrybucji i produkcji wyrobów chemii samochodowej oraz
profesjonalnej chemii sprzątającej, tworząc przyjazne środowisko pracy dla
ponad 160 pracowników - zespołu ludzi pracujących z pasją, pozytywną
energią i zaangażowaniem.

Liderzy rynkowi w ofercie Grupy Amtra
Jest generalnym dystrybutorem kilkunastu renomowanych marek
z branży motoryzacyjnej, wśród których jest 5 liderów rynkowych.
Większość marek, które tworzą ofertę Grupy Amtra to numer 1 lub
2 w swojej kategorii oraz takie, które posiadają unikalne cechy użytkowe,
bądź jakościowe. To między innymi: legendarny preparat wielofunkcyjny
WD-40; ponadczasowe odświeżacze powietrza WUNDER-BAUM - w kształcie kultowego drzewka; to także dodatki do paliw STP - marka z sukcesami
również w sportach motorowych; Turtle Wax - lider innowacji w kosmetyce samochodowej; Permatex - marka z ponad stuletnim doświadczeniem na rynku profesjonalnej chemii samochodowej. Od 2015 roku Grupa
Amtra jest również Autoryzowanym Dystrybutorem marki CASTROL
Professional.

Producent popularnych wśród klientów
polskich marek
Grupa Amtra to również dumny, polski producent własnych marek:
Moje Auto, MA Professional, Moje Auto Mobiler, Clinex Nanochem,
Clinex Expert+, Tecmaxx, Home&Profi. Produkcja wyrobów w szerokiej gamie opakowań jednostkowych od pojemności 50 ml do 200 L,
w atomizerach, butelkach i kanistrach, wielkości 120 palet dziennie, zlokalizowana jest w Sosnowcu, w zakładzie produkcyjnym wyposażonym
w 3 nowoczesne w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne. Produkty
własne z oferty Grupy Amtra są tworzone z myślą o potrzebach polskiego
użytkownika i dostosowane do realiów polskiego rynku. Mając stuprocentowy wpływ na asortyment, wizerunek i jakość produktów dokładamy starań, aby oferta była idealnie dopasowana do rynku.
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Dział Rozwoju i Badań
Grupa Amtra posiada własne zaplecze badawcze w postaci Działu Rozwoju i Badań z nowocześnie wyposażonym laboratorium. Wszystkie środki
chemiczne produkowane na liniach produkcyjnych należących do Grupy
Amtra to autorskie formulacje i receptury tworzone przez zespół chemików i ekspertów rynku. Każdy produkt przed wprowadzeniem do oferty
jest wielokrotnie przebadany - w testach wewnętrznych i zewnętrznych,
ulepszany, by zaspokoić potrzeby wymagających konsumentów. Dział
Rozwoju i Badań prowadzi również rygorystyczną kontrolę jakości
w procesie produkcji, której efektem są wysokiej jakości produkty, doceniane przez odbiorców ze względu na wysoką skuteczność działania. Swoje
doświadczenie i wiedzę zespół wzbogaca współpracą z uczelniami w Polsce
i za granicą.

Magazyn wysokiego składowania
i Logistyka Grupy Amtra
Od 2009 roku w firmie Amtra działa centrum logistyczne - magazyn
wysokiego składowania o powierzchni prawie 6.000 m2 z możliwością
utworzenia w nim 10.000 miejsc paletowych. Dzięki dedykowanemu
systemowi informatycznemu, pracy z wykorzystaniem radioterminali oraz
procedurom systemu zarządzania jakością ISO 9001, towar wysyłany jest
w dowolne miejsce Polski w ciągu 24 godzin, w bliskiej współpracy
z wybranym przewoźnikiem i elastyczności w liczbie zamawianych samochodów na dany dzień.

Działalność eksportowa
Od 2007 roku Grupa Amtra skutecznie rozwija działalność eksportową
- przede wszystkim produkcję „private label” oraz eksportową produkcję
Moje Auto (MA Professional Car Care), Clinex Nanochem i MA Professional.
Obecnie własne marki Grupy Amtra dostępne są w ofercie dystrybutorów
z 40 krajów Europy.

40
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NOWOŚCI, CIEKAWOSTKI, PORADY EKSPERTÓW I NIE TYLKO...

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZASTOSOWANIACH
PRODUKTÓW WD-40 W DOMU I PRACY

SPRAWDŹ NASZE ARTYKUŁY NA BLOGU!
www.wd40.pl/blog
@OriginalWD40.Poland
@originalwd40poland

•

Chroni, smaruje, odblokowuje i czyści najbardziej
niedostępne miejsca

•

Metalowy, wytrzymały aplikator o długości
18 cm

•

Aplikacja na wiele sposobów

•

Szeroki lub precyzyjny strumień, regulowany
zawór do 360 stopni

•

Idealny w różnych sektorach: auto / mechanika / ciężarówki
/ hydraulika / rolnictwo i wiele więcej

DUŻA
POJEMNOŚĆ
400 ML

JEDYNY PRODUKT WIELOFUNKCYJNY
Z ELASTYCZNYM APLIKATOREM,
KTÓRY DOCIERA TAM,
GDZIE INNI NIE MOGĄ!
DOSTĘPNY OD KWIETNIA 2019
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NOWOŚCI W OFERCIE

Nowość 2019
Moje Auto
Szybki Wosk Syntetyczny
Szybki wosk nabłyszczający zapewnia skuteczną
ochronę lakieru przed osadzaniem się kurzu i gwarantuje natychmiastowy połysk. Pogłębia i ożywia naturalny kolor lakieru, a przy tym zabezpiecza go przed
promieniowaniem UV. Produkt może być stosowany
na każdym rodzaju lakieru oraz na szybach, plastikach, elementach gumowych i wszelkich innych materiałach stanowiących zewnętrzną powierzchnię pojazdu. Receptura Moje Auto Szybki Wosk Syntetyczny
została opracowana w taki sposób, aby po jego użyciu
nie pojawiały się białe smugi.

Nowość 2019
Moje Auto
Pianka do tapicerki
Dzięki najwyższej jakości składnikom
użytym w procesie produkcyjnym, pianka do
czyszczenia tapicerki i dywaników samochodowych 2w1 przenika w głąb tkanin dokładnie
je czyszcząc, a także neutralizując nieprzyjemne zapachy. Pianka jest wyjątkowo wygodna
i łatwa w użyciu dzięki szczotce umieszczonej
na jej opakowaniu.
PRODUKT DOSTĘPNY OD KWIETNIA 2019

Nowości 2019
Turtle Wax
Szampon wysokopieniący
oraz ICE wosk hydrofobowy
Wysokopieniący Szampon z efektem
„śnieżnej piany”, o neutralnym PH. Zaawansowana formuła nie zostawia smug i zacieków.
Odpowiedni do mycia ręcznego i za pomocą
pianownicy.

Nowość 2019
Moje Auto
Skoncentrowane Odświeżacze Powietrza
Skoncentrowane odświeżacze powietrza to gwarancja długotrwałego zapachu o dużej intensywności. Zawarte w nich specjalnie dobrane kompozycje szybko neutralizują nieprzyjemne
zapachy we wnętrzu samochodu. W ofercie dostępne trzy rodzaje
zapachu: Citrus, Black i New Car.

ICE Syntetyczny Wosk Hydrofobowy
zawiera zastrzeżoną formułę hydrofobowych
polimerów i naturalnego wosku Carnauba,
które gwarantują długotrwały połysk i ochronę
lakieru, niespotykane dotychczas w woskach
w formie sprayu. Woskowanie nigdy nie było
tak proste i szybkie!
PRODUKTY DOSTĘPNE OD KWIETNIA 2019

Nowość 2019
WUNDER-BAUM
Nowe produkty
Kultowe choinki zapachowe WUNDER-BAUM poszerzają swoją kolekcję o nowe „drzewko” o nazwie „Jungle Fever”.
To czysty i lekki zapach hibiskusa. Drzewko wyróżnia intrygująca kolorystyka co sprawia, że przyciąga uwagę. Nowa propozycja WUNDER-BAUM będzie ciekawym dopełnieniem nie tylko dla kabiny samochodu, ale również dla każdego wnętrza,
w którym zostanie zawieszona.
To jednak nie koniec nowości zaplanowanych przez WUNDER-BAUM. Do oferty produktowej dołączają także inne nowości - zapachy w puszkach Fiber Can. Najpopularniejsze
z zapachów marki w nowej formie pachnących włókien odzyskanych z produkcji „drzewek” zapachowych, umieszczonych w kolorowej puszce. WUNDER-BAUM Fiber Can zostały
zaprojektowane tak, aby dostarczyć długotrwałego i intensywnego zapachu. Kolorowe
i estetyczne, małe puszki świetnie sprawdzą się w samochodzie oraz w domu. Produkty
występują w różnych nutach zapachowych, aby maksymalnie spełnić oczekiwania klienta.
Każde z opakowań WUNDER-BAUM Fiber Can posiada tester zapachu.
8
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Nowość 2019
Moje Auto INSENTI w buteleczkach
Nowa kategoria w linii INSENTI
Najnowsza kolekcja wytwornych zapachów samochodowych obejmująca siedem kompozycji - Vanilia, New Car, Ocean, Strawberry, Black,
Lemon & Mint i Bubble Gum. Intensywna nuta delikatnego zapachu
stopniowo roznosi się z subtelnej buteleczki po całej kabinie samochodu bądź domu czy biura, gdzie również mogą być stosowane. Ten
wyjątkowy produkt jest bardzo łatwy w obsłudze. Wystarczy odkręcić
drewnianą nakrętkę i usunąć znajdującą się pod nią plastikową zatyczkę
zabezpieczającą. Następnie zawiesić buteleczkę w dogodnym miejscu
i raz na kilka dni odwrócić ją do góry dnem na 3 do 6 sekund w celu
uzyskania odpowiedniego natężenia aromatu.
PRODUKT DOSTĘPNY OD MAJA 2019

Nowość 2019
Moje Auto INSENTI Fresh Crystals
Zapachy samochodowe w woreczkach
– NOWE ZAPACHY I OPAKOWANIA
Nowość w kategorii zapachów samochodowych. Specjalnie opracowana receptura pozwoliła na uzyskanie zapachu Gumy Balonowej,
z którego chętnie skorzystają kierowcy lubiący słodkie aromaty. Moje
Auto INSENTI Fresh Crystal będzie również miłym zaskoczeniem dla
młodszych pasażerów, co z pewnością umili każdą podróż. Druga nowość w kolekcji Moje Auto INSENTI Fresh Crystal to Cytryna z Miętą.
Orzeźwiająca nuta zapachowa przywołuje wspomnienia beztrosko
mijającego czasu w ciepłe wakacyjne dni. Zapach dedykowany jest
wszystkim miłośnikom delikatnej świeżości i rześkości. Niewątpliwą
zaletą zapachów jest ich opakowanie. Estetyczne woreczki zostały wypełnione perełkami nasączonymi wysokiej jakości perfumami. Perełki
stopniowo uwalniają swój zapach. Zatem spełniają swoją funkcję praktyczną, ale dodatkowo mogą służyć jako element dekoracyjny.

9
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Nowość 2019
MA Professional
Kolejne nowości w ofercie
Automatyczny Uszczelniacz Silikonowy Czarny 260°C
Nowoczesny, szybkowiążący uszczelniacz silikonowy do tworzenia
trwałych uszczelnień w podzespołach mechanicznych. Jego największą
zaletą jest krótki czas tworzenia wstępnego utwardzenia, które pozwala
na montaż podzespołów oraz łatwość aplikacji wynikająca z zastosowania pojemnika ciśnieniowego. Parametry termiczne od -50 do +260oC
oraz odporność na wibracje umożliwiają stosowanie uszczelniacza
w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury oraz ciśnienia. Gęstość masy uszczelniającej i jej stabilność po utwardzeniu gwarantują pełną szczelność podzespołów i bezawaryjne działanie nawet po
kilku latach eksploatacji.

Preparat do luzowania wtryskiwaczy
i świec żarowych
Produkt wspomagający demontaż wtryskiwaczy, świec żarowych
i innych zablokowanych elementów oparty na specjalnej formulacji,
która doskonale penetruje bardzo ciasne zapieczone połączenia i równocześnie gwałtownie, krótkotrwale schładza powierzchnię. W efekcie
gwałtownego obniżenia temperatury uzyskujemy efekt powierzchniowej „erozji” która znacznie ułatwia usunięcie np. rdzy/korozji i innych
twardych zanieczyszczeń ułatwiając dotarcie preparatu do zablokowanego połączenia.

Nowość 2019
STP
Nowe produkty z USA
STP Emissions Reducer Diesel / Petrol został opracowany z myślą o zmniejszaniu emisji szkodliwych substancji. Utrzymuje
w czystości komponenty silnika odpowiedzialne za prawidłowe spalanie. Pozytywnie wpływa na oszczędność paliwa, a ponadto poprawia
i reguluje parametry spalin. Produkt zalecany jest do stosowania przed
planowanym przeglądem technicznym. Poprawia ogólną kondycję
pojazdu. Równie ważnym jego walorem jest ograniczenie negatywnego
wpływu spalania biokomponentów przez silniki.
STP Motor Doctor to wysokiej jakości dodatek do oleju zwiększający sprawność silnika. Lista jego walorów jest niezwykle długa.
Przede wszystkim skutecznie wpływa na ograniczenie konsumpcji oleju,
co oczywiście redukuje koszty utrzymania samochodu. Ponadto podnosi
kompresję i redukuje dymienie, dzięki czemu podróżowanie stanie się
bardziej proekologiczne. Produkt poprawia właściwości smarne oleju,
co w pozytywny sposób przekłada się na redukcję tarcia i znaczne
wydłużenie sprawności silnika. STP Motor Doctor jest mieszalny
ze wszystkimi rodzajami olejów mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych, co sprawia, że można go określić mianem produktu uniwersalnego.
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Nowość 2019
Moje Auto VIRAGE
HYBRID Wycieraczka samochodowa
Jedna z najnowszych propozycji w linii produktów VIRAGE. Wycieraczki Moje Auto VIRAGE Hybrid są
dostępne aż w 12 rozmiarach. Powstały z połączenia co najmniej dwóch technologii, co znacznie wydłuża
ich listę zalet. Mają kilka adapterów oraz pasują do większości mocowań wycieraczek, co wyróżnia je na tle
innych dostępnych na rynku wycieraczek hybrydowych. Moje Auto VIRAGE Hybrid łączą w sobie cechy
wycieraczek szkieletowych i płaskich. Pracują cicho, cechuje je nieporównywalny z innymi modelami
docisk do szyby, co przekłada się na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i wody. To wszystko zapewnia
lepszą widoczność i komfort jazdy.
Aerodynamiczny kształt wpływa na ograniczenie strat spowodowanych pędem powietrza.
Produkt został wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką trwałością. Pióro jest całkowicie zasłonięte i zintegrowane z ramieniem. Dodatkowo zostało wyposażone w specjalne
wzmocnienie, co gwarantuje wykonanie tysięcy powtórzeń bez utraty swoich właściwości,
w każdych warunkach pogodowych. Podobnie wysokiej jakości guma to mieszanka zabezpieczona specjalną powłoką ochronną z teflonu. Moje Auto VIRAGE Hybrid zostały stworzone, aby
podnieść bezpieczeństwo i wygodę podczas podróżowania.

Nowość 2019
WD-40 FLEXIBLE 400 ml
Najmłodszy członek rodziny WD-40. Flexible
to produkt wielofunkcyjny z unikalnym elastycznym aplikatorem pozwalającym dotrzeć nawet
w najtrudniej dostępne miejsca. Metalowy aplikator
jest trwały, liczy aż 18 centymetrów oraz posiada zawór 360 stopni. Po preparatach ze zwykłą słomką, poprzez aplikator Smart Straw,
nadszedł czas na Flexible. To zupełna nowość na rynku.
Do najpopularniejszych zastosowań można zaliczyć
pojazdy, biura, domy oraz wszelką mechanikę i hydraulikę.
WD-40 Flexible chroni, smaruje, odblokowuje i czyści najbardziej niedostępne miejsca.
PRODUKT DOSTĘPNY OD KWIETNIA 2019
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WYDARZENIA

WYDARZENIA

Authorised Distributor of Castrol

WYTRZYMAŁOŚĆ
DO MAKSYMALNYCH
OSIĄGÓW
WZMOCNIONY

Castrol EDGE Professional wzmocniony tytanem to najbardziej
zaawansowana linia olejów, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Technologia
Titanium FST™ podwaja trwałość filmu olejowego, zapobiegając jego
przerwaniu i minimalizując tarcie.
Olej Castrol Professional powstał w oparciu o najwyższe standardy
jakości i otrzymał certyfikat CO2 Neutral.

TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ.
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więcej
niż się wydaje...!
www.wd40.pl

Preparatu wielofunkcyjnego WD-40 nie trzeba dziś nikomu przedstawiać.
Od ponad 65 lat jego wszechstronne zalety i tysiące zastosowań znane są we wszystkich zakątkach świata. Jest ważnym i wciąż niezbędnym elementem wyposażenia
każdej skrzynki z narzędziami majsterkowiczów oraz gospodarstwa domowego.
Doskonale: czyści, usuwa wodę, smaruje, likwidując skrzypienia i piski, zabezpiecza przed korozją i brudem, poluzowuje zapieczone części i uwalnia zacinające się
mechanizmy.

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY
USUWANIE WODY

Skład WD-40 zapewnia niezwykle silne właściwości przywierania do metali. Przenika pod warstwę wilgoci tworząc
barierę ochronną pomiędzy wodą i metalami. Jest izolatorem
i szybko eliminuje spięcia spowodowane wilgocią.

PENETRANT

WD-40 jest bardzo skutecznym środkiem penetrującym,
który pomaga rozluźnić zapieczone połączenia metali.

ŚRODEK SMARUJĄCY

Niezwykłe właściwości przywierania WD-40 do powierzchni
powodują, że czynniki smarujące są dobrze rozprowadzone
i silnie przywierają do poruszających się elementów.

ŚRODEK ANTYKOROZYJNY

WD-40 rozprowadza czynniki antykorozyjne na całej
powierzchni pokrytego przedmiotu, łącznie z mikroskopijnymi nierównościami. Precyzyjnie wysusza pokrywaną powierzchnię, eliminując mikroskopijne krople, które są często
przyczyną korozji.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY

WD-40 dostaje się pod warstwę brudu, tłuszczów, smarów
i olejów, czyszcząc spryskaną powierzchnię. Rozpuszcza
większość materiałów samoprzylepnych, ułatwiając usuwanie nalepek i innych klejących zabrudzeń.

01-450

Pojemność: 450 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

01-250

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

NOWOŚĆ
Produkt
dostępny
od kwietnia
2019

01-100

01-200

01-400

01-401

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie:
24 sztuki

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie:
36 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie:
24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie:
6 sztuk

05-R00

01-L05

01-L25

01-L20

Rozpylacz plastikowy
Pojemność: 500 ml

Pojemność: 5 L
Ilość w kartonie: 4 sztuki

Beczka: 25 L

Beczka: 200 L
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narzędzie
do trudnych zadań!

www.wd40.pl

WD-40 SPECIALIST to synonim zaawansowania technologicznego,
linia ultranowoczesnych formuł, powstałych z myślą o profesjonalnych użytkownikach. Formuły zaprojektowane zostały pod
kątem konkretnych zastosowań. Charakteryzują się wysoką skutecznością działania w możliwie najkrótszym czasie, wzmocnioną
efektywnością - dzięki zawartości dodatków syntetycznych
w produktach, większą skutecznością działania od wyrobów
konkurencyjnych - potwierdzoną w testach niezależnych
laboratoriów badawczych.

WD-40 SPECIALIST
Smar silikonowy

Biały smar litowy

Szybki penetrant

Smar silikonowy to płynny silikon w aerozolu, który
zapewnia doskonałe smarowanie, nie przyciąga brudu
i chroni przed wilgocią. Chroni części przed sklejaniem
i może być stosowany do urządzeń wysokiego ciśnienia.
Osiąga odporność na temperatury: od -35°C do 200°C.

Gęsty biały smar litowy, zapewnia długotrwałe smarowanie, nie ścieka z powierzchni. Doskonały do łączy i przegubów metalowych - zmniejsza tarcie i zapewnia płynną
pracę urządzeń i narzędzi. Może być stosowany na pracujących pod obciążeniem przegubach i prowadnicach. Osiąga
odporność na temperatury: od -18°C do 145°C.

Penetrant działa szybko i skutecznie, docierając do trudno
dostępnych obszarów. Czyści i poluzowuje zapieczone
i zardzewiałe połączenia oraz jest odporny na wodę. Osiąga
odporność na temperatury: od -20°C do 90°C.

03-101

03-102

03-103

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Smar PTFE

Contact Cleaner

Smar PTFE zawiera teflon posiadający doskonałe właściwości smarne i ochronne, które ograniczają tarcie i zużycie
narzędzi oraz urządzeń. Osiąga odporność na temperatury:
od -20°C do 100°C.

Idealny do usuwania oleju, zabrudzeń, resztek topnika
i mikroskopijnych kropel z wrażliwych części elektronicznych i urządzeń elektrycznych. Błyskawicznie wnika
w trudno dostępne miejsca.

03-104

03-119

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk
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narzędzie
do zadań specjalnych!

www.wd40.pl

WD-40 SPECIALIST MOTORBIKE to linia produktów zaprojektowanych
dla motocyklistów, mechaników i entuzjastów. Stworzona na postawie
linii WD-40 Specialist, której od lat ufają specjaliści. W skład linii preparatów przeznaczonych do całorocznej pielęgnacji motocykli wchodzą:
smary, preparaty do czyszczenia tarcz, woskowania i polerowania.

WD-40 SPECIALIST MOTORBIKE
CHAIN LUBE
Smar do łańcuchów

BRAKE CLEANER
Preparat do czyszczenia
tarcz hamulcowych

Posiada doskonałe właściwości przylegania. Zapewnia
długotrwałe smarowanie. Utrzymuje sprawność łańcucha.

Usuwa olej, smar i płyn z hamulców. Przedłuża żywotność
tarcz hamulcowych.

03-106

03-107

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

SILICONE SHINE
Preparat nabłyszczający
na bazie silikonu

WAX & POLISH
Preparat do woskowania
i polerowania

Posiada doskonałe właściwości nabłyszczające. Zapobiega
starzeniu się części gumowych.

Zawiera wosk carnauba, gwarantujący fantastyczny efekt
końcowy. Nadaje wyjątkowy, głęboki połysk. Nie pozostawia smug.

03-108

03-110

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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BIKE

czyści

chroni

smaruje

www.wd40.pl

WD-40 BIKE to linia preparatów do pielęgnacji rowerów,
dedykowana wszystkim tym, którzy użytkują pojazdy w różnych
warunkach atmosferycznych. Doświadczeni specjaliści branży
rowerowej stworzyli linię, która działa w trzech krokach: czyści,
smaruje i chroni, dzięki czemu twój rower działa i wygląda dobrze
przez cały rok.

WD-40 BIKE
WD-40 DRY LUBE
Smar rowerowy suchy

Smar suchy WD-40 BIKE to smar stworzony dla tych, którzy
użytkują rower w suchych i zakurzonych warunkach. Wysokiej jakości smar PTFE zapewnia odpowiednie smarowanie
i ochronę łańcucha. Wnika głęboko w mechanizm, pozostawiając powłokę ochronną, która nie przyciąga kurzu.

03-112

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

WD-40 WET LUBE
Smar rowerowy mokry

Preparat dedykowany rowerom używanym w trudnych,
deszczowych warunkach atmosferycznych. Zapewnia
wysoki poziom zabezpieczenia przed rdzą i długotrwałe
smarowanie. Usprawnia pracę łańcucha, zwiększa jego
wydajność i poprawia komfort jazdy.

03-113

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

BIKE

WD-40 ALL CONDITIONS LUBE
Smar rowerowy
uniwersalny

Preparat zapewnia całoroczną ochronę roweru. Wysokiej
jakości smar PTFE zapewnia odpowiednie smarowanie
i ochronę łańcucha. Wnika głęboko w mechanizm,
pozostawiając powłokę ochronną, która zabezpiecza przed
korozją wszystkie ruchome części.

03-114

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

WD-40 CLEANER
Uniwersalny środek
do mycia rowerów

Prosta w użyciu formuła, która usuwa tłuszcz, brud oraz
olej. Działa na powierzchniach pokrytych farbą, plastikowych, gumowych oraz chromowanych, pozostawiając
rower czysty.

03-116

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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WUNDER-BAUM
klasyczna świeżość

www.wunderbaum.pl

WUNDER-BAUM® - od ponad 60 lat - jest najlepiej rozpoznawaną marką
wśród producentów zapachów samochodowych. W swojej ofercie posiada
szeroki wachlarz produktów - od papierowych zapachów w kształcie kultowej
“choinki”, przez “buteleczki” wypełnione płynnym aromatem oraz
nowoczesne odświeżacze polimerowe “CLIP” i odświeżacze powietrza
w puszkach “Fiber Can”.

NOWOŚCI W OFERCIE

NOWOŚĆ

23-177
Rose & Rapsberry

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

23-184
Jungle Fever

23-180
Vanillaroma 3 pack

23-181
New Car 3 pack

23-182
Black Classic 3 pack

23-002
Zielone jabłuszko

23-004
Wiosenny

23-005
Zawsze świeży

23-006
Nowy samochód

23-007
Kokos

23-008
Sport

23-010
Cytryna

23-011
Brzoskwinia

23-012
Truskawka

23-013
Vanillaroma

SERIA “CLASSIC”
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SERIA “CLASSIC”

23-015
Czarna klasyka

24

23-049
Lawenda

23-054
Cynamon z jabłkiem

23-055
Skóra

23-088
Relaks

23-136
Pina Colada

23-137
Arctic White

23-140
Bubble Gum

23-149
Pure Steel

23-150
Mai-Tai

23-153
Summer Cotton

23-154
Ocean Paradise

23-162
Daisy Chain

23-163
Fizzy Limonade

23-165
Midnight Chic

SERIA “CLASSIC”

23-168
Tropical

23-169
City Style

23-175
Spice Market

23-176
Eucalyptus

PAPIEROWE ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

Drzewka zapachowe firmy WUNDER-BAUM®
od lat są najchętniej kupowanymi zapachami
samochodowymi na świecie. Najważniejsze
walory drzewek to ich wydajność - utrzymujący się do ośmiu tygodni aromat, skutecznie
neutralizujący nieprzyjemne zapachy np. dymu
tytoniowego oraz bogata paleta zapachów
i wzorów.

23-021
Mix Zapachów
Choinka 24 szt. - Zestaw I

23-022
Mix Zapachów
Choinka 24 szt. - Zestaw II
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CLIP

nowoczesny design

www.wunderbaum.pl

WUNDER-BAUM® Clip to innowacyjna forma odświeżacza powietrza do samochodu
w postaci oryginalnego i stylowego klipsa. Długotrwale uwalnia zapach dzięki zastosowaniu nowej, zaawansowanej technologii polimerowej. CLIP to również niezliczone
pomysły jego umieszczenia - można go bezpiecznie zawieszać i przypinać w dowolnym
miejscu. Opakowanie posiada wbudowany tester zapachu.

POLIMEROWE ODŚWIEŻACZE POWIETRZA

23-170 Vanilla

23-171 Black Ice

23-172 New Car

23-173 Ocean Paradise

23-174 Tropical

23-183 Bubble Gum
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BOTTLE

pachnąca elegancja

www.wunderbaum.pl

WUNDER-BAUM® BOTTLE to ulubione zapachy zamknięte w szklanych,
minimalistycznych buteleczkach. Widoczna przez szkło substancja zapachowa
i estetyczna nasadka sprawiają, że produkt jest pachnącą ozdobą każdego lusterka wstecznego. Drewniana nasadka wchłania olejek i stopniowo uwalnia
zapach, gwarantując długotrwałe działanie produktu - do 12 tygodni.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA W PŁYNIE

23-128 Vanilla

23-129 Sport

23-157 Forest Fruit

23-130 Apple

23-131 Lemon

23-158 Coconut

23-159 Menthol
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FIBER CAN

puszka pełna aromatu

www.wunderbaum.pl

Odświeżacze powietrza WUNDER-BAUM® w nowej formie pachnącej puszki, wypełnionej włóknami odzyskanymi z produkcji drzewek zapachowych.
WUNDER-BAUM® Fiber Can zostały zaprojektowane tak, aby dostarczać
długotrwałego i intensywnego zapachu. Kolorowe i estetyczne, małe puszki
świetnie się sprawdzą w samochodzie oraz w domu. Opakowania z testerem
zapachu. Dostępne w 4 popularnych zapachach.

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA W PUSZKACH

23-200 Black Ice
Pojemność: 30 g
Ilość w kartonie: 4 sztuki

23-201 New Car
Pojemność: 30 g
Ilość w kartonie: 4 sztuki

23-202 Tropical
Pojemność: 30 g
Ilość w kartonie: 4 sztuki

23-203 Cherry
Pojemność: 30 g
Ilość w kartonie: 4 sztuki
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zapachy

w formie perełek

www.moje-auto.pl

Moje Auto INSENTI to nowa marka samochodowych odświeżaczy powietrza. Perełki zapachowe
nasączone oryginalnymi francuskimi perfumami i zamknięte w kolorowych woreczkach idealnie
nadają się do samochodu, domu, biura itd. Trwały zapach i łatwość użytkowania to dodatkowe
atuty tych odświeżaczy powietrza.
Dostępne zapachy: Vanilla, New Car, Ocean, Strawberry, Black, Lemon & Mint, Bubble Gum.

WORECZKI ZAPACHOWE Moje Auto Insenti

15-001 Vanilla

15-002 New Car

15-003 Ocean

15-004 Strawberry

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

15-005 Black

15-006 Lemon & Mint

15-007 Bubble Gum

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk

Pojemność: 20 g
Ilość w kartonie: 14 sztuk
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zapachy
w buteleczkach
www.moje-auto.pl

Moje Auto INSENTI to nowa marka samochodowych odświeżaczy powietrza. Najnowsza kolekcja,
INSENTI Wood, to wytworne zapachy samochodowe w buteleczkach. Linia obejmuje siedem
kompozycji: Vanilia, New Car, Ocean, Strawberry, Black, Lemon & Mint i Bubble Gum. Intensywna
nuta zapachowa stopniowo roznosi się z subtelnej buteleczki po całej kabinie samochodu bądź
pomieszczeniach domu czy biura, w których również można je z powodzeniem stosować.

Produkty dostępne od maja 2019

BUTELECZKI ZAPACHOWE Moje Auto Insenti

15-101 Vanilla

15-102 New Car

15-103 Ocean

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

15-104 Strawberry

15-105 Black

15-106 Lemon & Mint

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

15-107 Bubble Gum

15-200 Insenti Jar
Ilość w słoiku: 35 sztuk

Pojemność: 8 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki
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zawsze
zadbane

www.moje-auto.pl

MOJE AUTO to profesjonalne kosmetyki samochodowe do całorocznej pielęgnacji, cechujące się optymalną relacją bardzo dobrej jakości do ceny oraz wydajnością. Kompletna oferta obejmuje kilkadziesiąt produktów do mycia, czyszczenia
i nabłyszczania zewnętrznych oraz wewnętrznych elementów samochodu. Ofertę linii
uzupełniają płyny chłodnicze MOBILER, produkty na zimę oraz akcesoria samochodowe VIRAGE. Od 2013 roku Ambasadorem marki jest Kajetan Kajetanowicz - Rajdowy
Mistrz Polski 2010 - 2013, oraz Rajdowy Mistrz Europy (FIA ERC) 2015 - 2017.

Produkty w nowej pojemności i szacie graficznej dostępne od maja 2019
Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

ŚCIERECZKI SAMOCHODOWE MOJE AUTO
Ściereczki do kokpitu
błyszczące

Ściereczki do kokpitu
matowe

Ściereczki do szyb

Nasączane ściereczki do czyszczenia kokpitu błyszczącego.
Ekspresowo nadają połysk. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

Nasączane ściereczki do czyszczenia kokpitu matowego. Bezpieczne dla plastiku i winylu. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

Nie pozostawiają smug. Łatwe w użyciu. Usuwają trudne
zabrudzenia. Do szyb, reflektorów i lusterek. Opakowanie
gwarantujące trwałość.

19-056

Ilość w paczce: 24 sztuki
Ilość w kartonie: 10 paczek

19-068

Ilość w paczce: 24 sztuki
Ilość w kartonie: 10 paczek

19-057

Ilość w paczce: 24 sztuki
Ilość w kartonie: 10 paczek

19-592

Ilość w paczce: 15 sztuk
Ilość w kartonie: 35 paczek

19-593

Ilość w paczce: 15 sztuk
Ilość w kartonie: 35 paczek

19-594

Ilość w paczce: 15 sztuk
Ilość w kartonie: 35 paczek

Ściereczki do tapicerki i tkanin

Ściereczki do trudnych zabrudzeń

Do ekspresowego czyszczenia tapicerki. Bezpieczne dla
wszystkich powierzchni w samochodzie, usuwają trudne
zabrudzenia. Opakowanie gwarantujące trwałość.

Usuwają trudne zabrudzenia, oleje, smary, brud. Bezpieczne dla skóry dłoni. Łatwe w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

19-069

Ilość w paczce: 24 sztuki
Ilość w kartonie: 30 paczek

19-076

Ilość w paczce: 24 sztuki
Ilość w kartonie: 30 paczek
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Produkty w nowej pojemności i szacie graficznej dostępne od maja 2019
Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI KOKPITU

Działanie produktu Moje Auto
z nową końcówką dyszy

Preparaty do czyszczenia kokpitu w aerozolach

Działanie produktu
konkurencyjnego

Preparaty do czyszczenia kokpitu. Czyszczą i konserwują wszelkie elementy plastikowe wewnątrz
samochodu. Działają antystatycznie. Zmniejszają możliwość ponownego osadzania się kurzu. W zależności od formuły - pozostawiają czyszczone powierzchnie matowe lub błyszczące, nadając im przyjemny
zapach. Opóźniają proces starzenia się plastiku.
Nowa, Dwufazowa formuła wnika głęboko w powierzchnię zabezpieczając przed promieniami UV,
na zewnątrz pozostawiając warstwę silnie nabłyszczającą.
W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów nie zawierają rozpuszczalników, co gwarantuje idealny zapach i pełne bezpieczeństwo dla użytkownika.
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19-562 Wanilia Błysk
Pojemność: 500 ml

19-107 Truskawka Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-009 Wanilia Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-564 Jabłko Błysk
Pojemność: 500 ml

19-563 Cytryna Błysk
Pojemność: 500 ml

19-103 Jabłko Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-010 Cytryna Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-019 Jabłko Mat
Pojemność: 600 ml

19-012 Świeży Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-577 Arctic Błysk
Pojemność: 500 ml

19-571 Black Błysk
Pojemność: 500 ml

19-576 Arctic Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-113 Black Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

19-580 Sport Błysk
Pojemność: 600 ml + 25% Gratis

Produkty w nowej pojemności i szacie graficznej dostępne od maja 2019
Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI KOKPITU
Kokpit Protectant
błyszczący

Kokpit Protectant
matowy

Preparat do czyszczenia
plastików

Mleczko do pielęgnacji kokpitu z dodatkiem wosków naturalnych.
Czyści i pielęgnuje elementy z tworzyw sztucznych wnętrza
samochodu. Nadaje połysk nielakierowanym zderzakom,
spojlerom, gumie. Nie tłuści. Działa antystatycznie i utrudnia
osadzanie się kurzu.

Mleczko do pielęgnacji kokpitu z dodatkiem wosków naturalnych. Czyści i pielęgnuje elementy z tworzyw sztucznych
wnętrza samochodu, pozostawia czyszczone powierzchnie
matowe. Opóźnia proces starzenia się plastiku. Można także
stosować do nielakierowanych zderzaków, spojlerów, gumy.
Nie tłuści. Działa antystatycznie i utrudnia osadzanie się kurzu.

Doskonały preparat do czyszczenia plastików. Czyści wszelkie
elementy wykonane z tworzyw sztucznych (np. z plastiku,
linoleum, sztucznej skóry, itp.).

19-001

19-002

19-072

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Mleczko do kokpitu satynowy mat

Skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia z elementów wnętrza samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Wnika w strukturę czyszczonych powierzchni, chroniąc
je przed ponownym zabrudzeniem. Separuje i odpycha cząsteczki kurzu, powodując
efekt samooczyszczania. Pozostawia czyszczone powierzchnie matowe.

19-569

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-570

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Mleczko do kokpitu błyszczące

Skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia z elementów wnętrza samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Wnika w strukturę czyszczonych powierzchni, chroniąc
je przed ponownym zabrudzeniem. Separuje i odpycha cząsteczki kurzu, powodując
efekt samooczyszczania. Dzięki zawartości silikonu długotrwale nabłyszcza pielęgnowane powierzchnie.

19-573

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-574

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

39

Produkty w nowej pojemności i szacie graficznej dostępne od maja 2019
Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

40

MYCIE I NABŁYSZCZANIE KAROSERII

Piana aktywna
do myjek ciśnieniowych

Szampon samochodowy
z woskiem

Szampon samochodowy

Silnie pieniący preparat do częstego mycia karoserii
pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale
usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe. Przeznaczony do użytku w systemach natryskowych, ciśnieniowych,
pianotwórczych lub tradycyjnym myciu ręcznym.

Zmywa najtrudniejsze zabrudzenia i osady oraz nabłyszcza
karoserię samochodu. Tworzy woskową warstwę ochronną. Zapewnia długotrwały połysk. Ulega biodegradacji.
O zapachu pomarańczy.

Efektywnie zmywa wszelkie zabrudzenia i osady. Stałe
mycie pozwala na zachowanie pierwotnego blasku lakieru
samochodu. Ulega biodegradacji. O zapachu pomarańczy.

19-554

19-027

19-029

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 18 sztuk

Pojemność: 1,3 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Wosk na mokro

Balsam do karoserii

Szybki wosk syntetyczny

Wosk nabłyszczający do stosowania na mokry lakier
o potrójnym działaniu. Przyspiesza wysychanie samochodu po umyciu, doskonale nabłyszcza lakier, przywraca
naturalny połysk, chroni przed działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych. Szybki, skuteczny w działaniu, gwarantuje utrzymanie lakieru w doskonałym stanie.
Do wszystkich rodzajów lakieru.

Wosk w płynie, który nadaje lakierowi intensywny połysk, przywraca jego głęboki kolor oraz zabezpiecza go
przed czynnikami atmosferycznymi. Formuła balsamu
pozwala na łatwe rozprowadzenie preparatu na powierzchni. Może być stosowany na zwykłych lakierach
oraz metalizowanych.

Szybki wosk nabłyszczający chroni lakier przed osadzaniem kurzu, zapewnia natychmiastowy połysk oraz
ochronę lakieru. Pogłębia naturalny kolor lakieru oraz
chroni go przed promieniowaniem UV. Może być stosowany na każdych zewnętrznych powierzchniach pojazdu
takich jak szyby, plastiki, elementy gumowe.

19-084

19-586

19-606

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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CZYSZCZENIE TAPICERKI
Pianka do tapicerki

Płyn do prania tapicerki
+ odplamiacz 2w1

Preparat do czyszczenia
tapicerki

Silny środek piorący do czyszczenia tapicerki. Skutecznie
usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny, dzięki
czemu siedzenia materiałowe, obicia, tapicerka winylowa
i dywaniki wyglądają jak nowe. Zapewnia doskonały
efekt czyszczenia. W przypadku pojedynczych plam
można używać jako odplamiacz. Nie używać do tapicerki skórzanej.

Uniwersalny środek pieniący do czyszczenia wszystkich
rodzajów tapicerki. Silnie działająca piana skutecznie
usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny, dzięki
czemu siedzenia materiałowe, obicia, tapicerka winylowa i dywaniki wyglądają jak nowe. Nie używać do
tapicerki skórzanej.

19-051

19-023

NOWOŚĆ

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 520 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Preparat do konserwacji
tapicerki skórzanej

Balsam do skóry
3w1

Po wyczyszczeniu środkiem skóra staje się delikatna
i miękka w dotyku, a jednocześnie zabezpieczona
przed wilgocią i bardziej odporna na wszelkie zabrudzenia. Zapobiega korozji biologicznej.

Zaawansowana formuła opracowana, by czyścić i pielęgnować skórę, zapobiec jej wysuszaniu, blaknięciu
i pękaniu. Zawiera wysoko skoncentrowaną emulsję
z olejkiem z awokado, która pielęgnuje skórę i pogłębia
jej naturalny kolor. Preparat tworzy barierę ochronną
przed szkodliwymi promieniami UV i utlenianiem.

Pianka do czyszczenia tapicerki i dywaników samochodowych
2w1. Dzięki najwyższej jakości składnikom przenika w głąb tkanin
czyszcząc je, a przy tym neutralizując nieprzyjemne zapachy. Skutecznie czyści, przywraca kolory, usuwa nieprzyjemne zapachy.
Pianka jest wyjątkowo łatwa w użyciu dzięki wygodnej szczotce
umieszczonej na opakowaniu.

19-589
Produkt dostępny
od kwietnia 2019

Pojemność: 520 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

19-024

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

19-582

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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PREPARATY DO FELG

Preparat do czyszczenia felg - super
silny

Preparat do czyszczenia
felg - neutralny

Preparat do czyszczenia felg
KRWAWE KOŁO

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do czyszczenia felg
samochodowych. Sprawdza się w czyszczeniu felg aluminiowych i stalowych. Przeciwdziała korozji, nadaje połysk
i przywraca blask czyszczonym powierzchniom.

Skutecznie usuwa osad pochodzący z klocków hamulcowych,
smołę, sól i błoto. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów felg
i kołpaków.

Szybki i wydajny płyn do czyszczenia z efektem „krwawego koła”,
który reaguje z silnymi zanieczyszczeniami. Usuwa uciążliwe
zabrudzenia eksploatacyjne z każdego rodzaju felg stalowych,
aluminiowych, chromowanych i lakierowanych.

19-047

19-071

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

19-601

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

PREPARATY DO OPON
EINAZCZSUŁTDO I EINEZCZSYZC
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Czarna opona
Preparat do konserwacji opon

Mleczko do pielęgnacji opon

Pianka do opon

Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób
na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu
powierzchnia gumy staje się elastyczna. Wystarczy tylko
bezpośrednio spryskać czyszczoną powierzchnię.

Preparat do konserwacji i pielęgnacji opon. Przywraca
głęboki kolor oponom, pozostawiając na powierzchni lekki
połysk. Dzięki zawartości emulsji silikonowych zapewnia
długotrwałą ochronę przed matowieniem, blaknięciem
oraz pękaniem gumy. Właściwości antystatyczne produktu
sprawiają, że nabłyszczona powierzchnia pozostaje czysta
na dłużej. Produkt pielęgnuje do 40 opon.

Pianka do pielęgnacji opon, która chroni oponę przed
starzeniem się, pękaniem i łatwym zabrudzeniem. Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi oraz osadzaniem się brudu i kurzu. Regularne zastosowanie pozwala
zregenerować gumę opon i przywraca intensywność
koloru. Wystarcza do pielęgnacji 30 opon.

19-022

19-585

19-584

Pojemność: 520 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 520 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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KLIMATYZACJA I ODŚWIEŻANIE
Preparat do czyszczenia
klimatyzacji

Preparat do czyszczenia
nawiewów

Skoncentrowane
odświeżacze powietrza

Preparat do czyszczenia klimatyzacji jest
najwyższej jakości produktem o działaniu
bakteriostatycznym pozwalającym na efektywne oczyszczenie układu klimatyzacyjnego
w samochodzie. Zabija bakterie i grzyby.

Czyści przewody wentylacyjne w samochodach, przeciwdziałając rozwojowi bakterii.
Pozostawia przyjemny zapach. Produkt można
stosować we wszystkich typach i modelach aut,
zarówno z klimatyzacją, jak i bez.

Wysoce skoncentrowane odświeżacze powietrza o bardzo intensywnym i długotrwałym
zapachu. Zawarte w nich specjalnie dobrane kompozycje neutralizują nieprzyjemne zapachy i zmniejszają ich osadzanie się we wnętrzu samochodu. Unikatowy zapach utrzymuje
się dłużej niż tradycyjne odświeżacze. Pojemność: 500 ml. Ilość w kartonie: 12 sztuk

19-035

19-075

19-603 Citrus

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 600 ml
Ilość w kartonie: 20 sztuk

19-604 New Car

NOWOŚĆ

19-605 Black

CleanAir
Odświeżacz klimatyzacji i nawiewów
Skuteczny preparat odświeżający i oczyszczający nawiewy i system wentylacji w pojazdach. Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane zaleganiem zanieczyszczeń
i wilgocią zapewniając świeży zapach we wnętrzu samochodu.

19-092

Zapach - Świeży
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-583

Zapach - Arctic
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-595

Zapach - Black
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-598

Zapach - New Car
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-599

Zapach - Wanilia
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki
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PREPARATY DO SILNIKÓW

Preparat do mycia silników

Engine Doktor
Regenerator silnika

Moto Start silnika

Skuteczny preparat przeznaczony do mycia silników oraz
podzespołów samochodowych. Doskonale i szybko usuwa oleje i smary z czyszczonych powierzchni oraz inne
uporczywe zabrudzenia. Ulega biodegradacji.

Regenerator silnika, uszczelnia pierścienie tłokowe zwiększając kompresję oraz ciśnienie oleju. Przywraca moc
i przyspieszenie.

Eterowy środek do rozruchu silnika. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów silników. Działa w temperaturze do -50oC.

19-048

19-067

19-553

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 444 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH
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Preparat do konserwacji
zderzaków

Preparat do usuwania
smoły i żywicy

Preparat
do usuwania insektów

Przywraca nowy wygląd plastikowym zderzakom, spojlerom oraz zewnętrznym listwom we wszystkich kolorach.
Tworzy warstwę chroniącą przed szkodliwym wpływem
warunków atmosferycznych.

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania
trudnych zabrudzeń z asfaltu, smoły i żywicy z powierzchni szklanych, elementów lakierowanych. Łączy w sobie skuteczność i szybkość działania z bezpieczeństwem
w kontakcie z lakierem samochodowym. Doskonały do czyszczenia szyb, reflektorów, zderzaków, spojlerów, karoserii.

Preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń
z powierzchni szklanych, a także z elementów lakierowanych, gumowych i plastikowych. Duża skuteczność i szybkość
działania. Bezpieczny w kontakcie z lakierem samochodowym.

19-021

19-108

19-054

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 750 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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POZOSTAŁE PREPARATY MOJE AUTO
Proszek
do uszczelniania chłodnic

Uszczelniacz chłodnicy

Bandaż naprawczy

Szybkodziałający i skuteczny uszczelniacz wycieków
z chłodnicy. Nie zatyka przewodów ani chłodnicy. Nie
zmniejsza stopnia chłodzenia. Może być bezpiecznie stosowany we wszystkich typach układów chłodzenia łącznie
z aluminiowymi. Miesza się z każdym rodzajem płynów
chłodzących.

Środek najnowszej generacji do uszczelniania wycieków
z układów chłodzenia. Eliminuje pęknięcia do 0,9 mm.
Bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic metalowych
oraz aluminiowych. Wystarcza do układów chłodzenia
o pojemności do 20 litrów.

Bandaż naprawczy odporny na wodę i olej. Wytrzymuje
temperaturę do 100°C. Naprawia pęknięte węże i przewody.

19-082

19-106

19-064

W opakowaniu:
24 sztuki x 40 ml
Ilość w kartonie: 10 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Wymiary: 45 mm x 3 m
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Silikon do uszczelek
samochodowych

Silikon do uszczelek
samochodowych

Smar
do zamków

Silikon do smarowania uszczelek samochodowych przy
bagażnikach, drzwiach, szybach. Zapobiega sklejaniu
się uszczelek, a w okresie zimowym ich przymarzaniu
w drzwiach samochodu.

Silikon do smarowania uszczelek samochodowych przy
bagażnikach, drzwiach, szybach. Zapobiega sklejaniu
się uszczelek, a w okresie zimowym ich przymarzaniu
w drzwiach samochodu.

Uniwersalny produkt, doskonały do wszystkich rodzajów
zamków, zarówno w samochodach, jak i w domu. Chroni
przed zablokowaniem. Błyskawicznie odmraża, smaruje
i konserwuje. Doskonale zabezpiecza przed wilgocią.

19-112

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-031

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

19-596

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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MYCIE I CZYSZCZENIE SZYB

CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE
Pianka do mycia szyb

Preparat do mycia szyb

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów, lamp, kierunkowskazów. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne, kurz,
błoto, tłuszcz. Nie pozostawia smug.

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów
oraz innych powierzchni szklanych, plastikowych i laminowanych. Czyści szybko i skutecznie pozostawiając przyjemny zapach.

19-025

19-049
Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuki

Pianka do szyb

Preparat do mycia szyb
Amoniak

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów, lamp kierunkowskazów. Szybko
i skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne,
błoto, tłuszcz, insekty. Nie pozostawia smug.
Doskonała do powierzchni pionowych.

Płyn do mycia wszelkich powierzchni szklanych, emaliowanych i laminowanych, a także
elementów ze stali nierdzewnej. Dzięki zawartości amoniaku niezwykle skutecznie czyści,
usuwając nawet najtrwalszy, zaschnięty brud
i tłuste plamy.

19-579
Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-602

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

Koncentrat letniego płynu
do spryskiwaczy samochodowych
Skuteczny w starciu z brudem, insektami i osadem drogowym gromadzącym się na szybach samochodowych.
Zapewnia dobrą widoczność w czasie jazdy. Nie niszczy
lakieru i gumowych uszczelek. Dostępny w 4 zapachach.
Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

19-088 Pomarańcza
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19-089 Jabłko

19-087 Cytryna

19-030 Leśny
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PREPARATY MOJE AUTO NANO SILVER
Antypara
Preparat zapobiegający
parowaniu szyb

Preparat ograniczający parowanie szyb, lusterek samochodowych i innych powierzchni szklanych. Nałożony na szyby
znakomicie ogranicza parowanie szyb, poprawia widoczność w czasie deszczu, szczególnie w nocy.

19-521

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Preparat do czyszczenia klimatyzacji

Działa permanentnie, a nie tylko doraźnie w chwili
zabiegu. Efektywnie oczyszcza układ klimatyzacyjny
w samochodzie. Eliminuje bakterie i grzyby, odświeża oraz
zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem na okres od
3 do 5 miesięcy.

19-535

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Absorber zapachów

Nowoczesny preparat do deodoryzacji. Absorbuje zapachy
z powietrza, nie mieszając ich z silnym własnym zapachem.
Zawiera aktywne cząsteczki nanosrebra. Zapewnia świeżość
i pochłanianie nieprzyjemnych zapachów przez długi okres
czasu.

19-552

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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na zimę

Oferta AMTRA w kategorii zimowych kosmetyków samochodowych obejmuje zimowe płyny do spryskiwaczy oraz odmrażacze
do szyb Moje Auto oraz Turtle Wax. Ofertę uzupełniają: odmrażacz
do zamków, specjalistyczne preparaty do konserwacji uszczelek samochodowych oraz produkty poprawiające rozruch silnika
w niskich temperaturach.

ODMRAŻACZE DO SZYB
Turtle Wax
Odmrażacz do szyb
aerozol -37oC

Turtle Wax
Odmrażacz do szyb
atomizer -40oC

Moje Auto
Odmrażacz do szyb
atomizer -37oC

Usuwa lód i śnieg z zewnętrznych
szyb samochodu. Zmiękcza pokrywę śnieżną ułatwiając jej usunięcie.
Bezpieczny dla lakieru, uszczelek
i piór wycieraczek.

Usuwa lód i śnieg z zewnętrznych
szyb samochodu. Zmiękcza pokrywę śnieżną ułatwiając jej usunięcie.
Bezpieczny dla lakieru, uszczelek
i piór wycieraczek.

Usuwa lód i śnieg z zewnętrznych
szyb samochodu. Działa błyskawicznie (w 5 sekund). Skutecznie
działa w temperaturze do -37oC.
Nie pozostawia zacieków. Może być
stosowany do odmrażania zamków.

25-023

25-022

25-011

Pojemność: 600 ml

Pojemność: 500 ml

Pojemność: 650 ml

Ilość w kartonie: 24 sztuki

Ilość w kartonie: 12 sztuk

Ilość w kartonie: 12 sztuk

ZIMOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY
Turtle Wax Zimowy płyn do spryskiwaczy
samochodowych -20oC

Moje Auto Zimowy płyn do spryskiwaczy
samochodowych -20oC

Doskonały efekt czyszczący. Bez smug i zacieków. Gliceryna chroni pióra
wycieraczek zachowując ich elastyczność. Zapobiega zamarzaniu dysz
spryskujących. Nie niszczy lakieru, gumy i plastików. Posiada świeży zapach. Ergonomiczne opakowanie. Dołączony wygodny aplikator - lejek.
Zapewnia ochronę do -20oC. Zawiera etanol 15 - 35%.

Usuwa szron, sól, błoto pośniegowe oraz inne zanieczyszczenia.
Zapobiega zamarzaniu dysz spryskujących. Zapewnia ochronę
do -20oC. Posiada przyjemny, morski zapach.

71-002

71-006

Pojemność: 4 L

Ilość na palecie: 108 sztuk

Pojemność: 5 L

Ilość na palecie: 108 sztuk

Moje Auto Koncentrat zimowego
płynu do spryskiwaczy
samochodowych -80oC

Usuwa szron, sól, błoto pośniegowe oraz inne zanieczyszczenia. Zapobiega zamarzaniu dysz spryskujących.
Zapewnia ochronę do -80oC. Posiada przyjemny, morski
zapach.

25-025

Pojemność: 1 L

Ilość w kartonie: 6 sztuk

INNE NA ZIMĘ
Moje Auto Depresator Diesla
Obniża temperaturę krzepnięcia oleju
napędowego. Zapobiega tworzeniu się
kryształków parafiny i gęstnieniu oleju
w niskich temperaturach. Wystarcza na
500/1000 L oleju napędowego. Poprawia zapłon w niskiej temperaturze. Usuwa osady i nagary z układu paliwowego.
Skuteczny w temperaturach do -40oC.

25-014

Pojemność: 500 ml

Ilość w kartonie: 24 sztuki

Moje Auto
Odmrażacz do zamków

Turtle Wax
Silikon w sztyfcie
do uszczelek samochodowych

Odmraża, smaruje, konserwuje.
Działa błyskawicznie. Zapobiega
ponownemu zamarzaniu. Posiada
właściwości antykorozyjne.

Konserwuje i zabezpiecza uszczelki.
Zapobiega zamarzaniu, wysuszaniu
i pękaniu uszczelek. Łatwy i precyzyjny w aplikacji.

25-013

70-066

Pojemność: 50 ml

Pojemność: 38 ml

Ilość w kartonie: 20 sztuk

Ilość w kartonie: 12 sztuk

25-016

Pojemność: 1000 ml

Ilość w kartonie: 6 sztuk
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płyny

do chłodnic samochodowych

Ofertę AMTRA w kategorii płynów do chłodnic stanowią płyny marek:
•
Moje Auto MOBILER LongLife w kolorze zielonym, czerwonym i niebieskim
•
MA Professional - niebieski i czerwony - rekomendowane
do profesjonalnego użycia w serwisach i warsztatach samochodowych

www.amtra.pl

Płyny dostępne są w pojemnościach 1 L, 5 L i 20 kg, w postaci - gotowej do użycia i koncentratu.

Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

PŁYN DO CHŁODNIC MOJE AUTO MOBILER

Płyn do chłodnic samochodowych

Moje Auto Mobiler LongLife
Moje Auto Mobiler LongLife to nowoczesny płyn do chłodnic samochodowych,
występujący w postaci - gotowej do użycia oraz skoncentrowanej, cechujący się
wysokimi parametrami użytkowymi. Może być mieszany z innymi płynami do
chłodnic wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.
• Zapewnia optymalną temperaturę pracy w każdych warunkach - unikalna
receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamarznięciem płynu w układzie w okresie zimowym. Działa do temperatury
-35oC - płyn „gotowy do użycia” .

Mobiler LongLife ZIELONY
Płyn “gotowy do użycia” 1 L

61-001

Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 630 sztuk

Mobiler LongLife ZIELONY
Koncentrat 1 L

61-003

Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 630 sztuk

• Do wszystkich rodzajów chłodnic - produkt przeznaczony jest do stosowania
w chłodnicach wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.
• Pełna ochrona silnika - specjalny pakiet dodatków antykorozyjnych
i uszlachetniających zapobiega korozji układu chłodzenia zapewniając prawidłową pracę silnika przez wiele lat.
• Certyfikat zgodności - Moje Auto Mobiler LongLife spełnia rygorystyczne
normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570 oraz normę
PN-C-40007:2000. Najwyższa jakość płynu została potwierdzona certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
• Wygoda i łatwość stosowania - posiada wbudowany wygodny lejek ułatwiający wlewanie płynu do chłodnicy (kanister 5L).
• Dostępny w kolorach: zielonym, niebieskim oraz czerwonym G12.

Mobiler LongLife ZIELONY
Płyn “gotowy do użycia” 5 L

61-002

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

Mobiler LongLife ZIELONY
Koncentrat 5 L

61-004

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

Mobiler LongLife ZIELONY
Płyn “gotowy do użycia” 20 kg

61-006

61-015

Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

Pojemność: 222 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki

Mobiler LongLife ZIELONY
Koncentrat 20 kg

61-012

61-018

Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

Pojemność: 232 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki
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Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
“gotowy do użycia” 1 L

61-110

Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
“gotowy do użycia” 5 L

61-111
Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 630 sztuk

PŁYN DO CHŁODNIC MOJE AUTO MOBILER

Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
“gotowy do użycia” 20 kg

Moje Auto Mobiler LongLife
NIEBIESKI
“gotowy do użycia” 20 kg

61-010

61-011
Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

61-016

Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

61-017
Pojemność: 222 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki

Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
Koncentrat 1 L

61-112

Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
Koncentrat 5 L

61-013

61-113
Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 630 sztuk

Moje Auto Mobiler LongLife
CZERWONY G12
koncentrat 20 kg

Moje Auto Mobiler LongLife
NIEBIESKI
Koncentrat 20 kg

61-014
Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

61-019

Pojemność: 20 kg
Ilość na palecie: 24 sztuki

61-020
Pojemność: 232 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki
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Pojemność: 222 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki

Pojemność: 232 kg
Ilość na palecie: 2 sztuki
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PŁYN DO CHŁODNIC MA PROFESSIONAL

Płyn do chłodnic samochodowych

Radiator Coolant

•

MA Professional Radiator Coolant Płyn do chłodnic, to nowoczesny płyn do chłodnic samochodowych, występujący w postaci - gotowej do użycia oraz skoncentrowanej, cechujący się wysokimi parametrami użytkowymi. Może być mieszany
z innymi płynami do chłodnic wykonanymi na bazie glikolu etylenowego niezależnie od koloru.
• Zapewnia optymalną temperaturę pracy w każdych warunkach - unikalna receptura chroni silnik przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed

•
•

•

zamarznięciem płynu w układzie w okresie zimowym. Działa do temperatury -35oC - płyn „gotowy do użycia” (a koncentrat do -64oC w zależności od
rozcieńczenia).
Do wszystkich rodzajów chłodnic - produkt przeznaczony jest do stosowania
w chłodnicach wykonanych z aluminium oraz innych stopów metali.
Pełna ochrona silnika - specjalny pakiet dodatków antykorozyjnych
i uszlachetniających zapobiega korozji układu chłodzenia zapewniając prawidłową pracę silnika przez wiele lat.
Certyfikat zgodności - MA Professional Radiator Coolant Płyn do chłodnic
spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570 oraz
normę PN-C-40007:2000. Najwyższa jakość płynu została potwierdzona certyfikatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
Dostępny w kolorach: niebieskim oraz czerwonym G12.

MA Professional
Radiator Coolant
NIEBIESKI

MA Professional
Radiator Coolant Concentrate
NIEBIESKI

Płyn do chłodnic

61-103

Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 450 sztuk

61-102

Koncentrat płynu do chłodnic

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

61-106

MA Professional
Radiator Coolant
CZERWONY G12

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

Koncentrat płynu do chłodnic

61-104
Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 450 sztuk

61-109

MA Professional
Radiator Coolant Concentrate
CZERWONY G12

Płyn do chłodnic

61-105

Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 450 sztuk

61-107
Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk

61-108
Pojemność: 1 L
Ilość na palecie: 450 sztuk

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 108 sztuk
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akcesoria
samochodowe

www.moje-auto.pl

MOJE AUTO VIRAGE to akcesoria samochodowe - najnowsza marka w rodzinie
produktów Moje Auto. Marka oferuje użytkownikom poczucie bezpieczeństwa,
komfortu oraz ładu podczas podróżowania samochodem. Kompletna oferta
obejmuje ok. 120 produktów - podzielonych na 6 kategorii:
żarówki
wycieraczki
bezpieczeństwo
sezon
narzędzia
akcesoria

ŻARÓWKI SAMOCHODOWE CAR LUM
Żarówki samochodowe Moje Auto VIRAGE CAR-LUM przeznaczone są do użytku
w reflektorach samochodów, motocykli oraz innych pojazdów poruszających się
w ruchu ulicznym. Każda żarówka jest testowana elektronicznie przed zapakowaniem.

Żarówki halogenowe - HOMOLOGACJA europejska
Światła drogowe, światła mijania, światła przeciwmgłowe.

Kajetan Kajetanowicz
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Właściwości:
+30% zasięg świecenia
+20% jasność świecenia
+20% czas świecenia

Żarówka halogenowa
12V 55W H1

Żarówka halogenowa
12V 55W H3

Żarówka halogenowa
12V 55W H4

Żarówka halogenowa
12V 55W H7

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

91-001

91-002

91-003

91-004

Żarówki pomocnicze - HOMOLOGACJA europejska
Żarówka
12V 5W T10

Żarówka
12V 21W BA15S Clear

Żarówka
12V 21W BA15S Amber

Żarówka
12V 21/5W BAY15D Clear

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

91-005

91-006

91-007

91-008

Zestawy żarówek zapasowych z H4 lub H7
Żarówka
12V 5W C5W 41 mm

Żarówka
12V 10W BA15S S25 Clear

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

91-010

91-011

Zestaw żarówek zapasowych
12V z H4 - 8 elementów

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

91-013

Zestaw żarówek zapasowych
12V z H7 - 8 elementów

Ilość
w kartonie:
12 sztuk

91-014
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wycieraczki
hybrydowe

Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

WYCIERACZKI HYBRID

Moje Auto VIRAGE
Seria HYBRID
Wycieraczka profilowana + 9 adapterów
Wycieraczki hybrydowe to elementy niskoprofilowe, których pióro jest w całości zasłonięte oraz
zintegrowane z ramieniem. Wycieraczki hybrydowe przede wszystkim łączą w sobie zalety wycieraczek
szkieletowych oraz bezszkieletowych. Zapewniają one kierowcy samochodu cichą pracę, doskonały
docisk oraz bardzo małe straty wywołane pędem powietrza podczas jazdy. Dzięki 9 adapterom pasują
do 95% modeli samochodów.

Seria HYBRID to:
równomierny docisk
aerodynamiczny kształt
guma pokryta teflonem

9 adapterów - dla każdego typu mocowania

Ilość w kartonie: 10 sztuk

92-H14

92-H15

92-H16
400 mm - 16”

425 mm - 17”

450 mm - 18”

92-H18

92-H19

92-H20

92-H21

92-H22

92-H24

92-H26

92-H28

350 mm - 14”

nowość

500 mm - 20”

375 mm - 15”

525 mm - 21”

550 mm - 22”

92-H17

600 mm - 24”

650 mm - 26”

475 mm - 19”

700 mm - 28”
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WYCIERACZKI PROFILOWANE - COMFORT

Moje Auto VIRAGE
Seria COMFORT
Wycieraczka profilowana + 8 adapterów
Idealna na cały sezon i różne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do ścierania wody z szyb samochodów osobowych i dostawczych.
Dostępna w 12 rozmiarach. Pasuje do 95% modeli samochodów. Grafitowana guma umożliwia płynną i cichą pracę.
Podczas jazdy idealnie przylega do szyby na całej jej długości. Długi czas użytkowania.
Łatwy i szybki montaż - instrukcja na opakowaniu.

Seria COMFORT to:
solidna metalowa baza mocująca wycieraczkę
dodatkowe metalowe wzmocnienie gumy ścierającej
- wzmocniony docisk do czyszczonej szyby
aerodynamiczny, gumowy spoiler dociskający
w całości pokrywający ramię wycieraczki

8 adapterów - dla każdego typu mocowania

Ilość w kartonie: 10 sztuk

92-001

92-002

92-003

92-007

92-008

92-009

350 mm - 14”

510 mm - 20”
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380 mm - 15”

530 mm - 21”

410 mm - 16”

560 mm - 22”

92-004

92-005

92-006

92-010

92-011

92-012

430 mm - 17”

610 mm - 24”

450 mm - 18”

650 mm - 26”

480 mm - 19”

700 mm - 28”
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WYCIERACZKI PROFILOWANE - BASIC

Moje Auto VIRAGE
Seria BASIC
Wycieraczka profilowana z adapterem typu „U”
Idealna na cały sezon i różne warunki atmosferyczne. Przeznaczona do ścierania wody z szyb samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych. Dzięki uniwersalnemu adapterowi - pasuje do większości samochodów (około 75%).
Dostępna w 12 rozmiarach. Grafitowana guma. Wysoka skuteczność działania.
Długi czas użytkowania. Łatwy i szybki montaż - instrukcja na opakowaniu.

Seria BASIC to:
plastikowa osłona bazy mocującej adapter
gumowy spoiler nakładany w częściach,
zakończony plastikowymi nasadkami
atrakcyjna cena

1

2

3

4

Ilość w kartonie: 10 sztuk

92-013

92-014

92-015

410 mm - 16”

430 mm - 17”

450 mm - 18”

92-017

92-018

92-019

92-020

92-021

92-022

92-023

92-024

350 mm - 14”

510 mm - 20”

380 mm - 15”

530 mm - 21”

560 mm - 22”

92-016

610 mm - 24”

650 mm - 26”

480 mm - 19”

700 mm - 28”
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Ramki na tablice rejestracyjne

AKCESORIA SAMOCHODOWE

Klemy mosiężne do akumulatora

Klemy akumulatorowe
2 szt. plus i minus

Uniwersalne klemy mosiężne. Proste w montażu. Komplet
klem do montażu kabli bez lutowania. Pasujące do wszystkich akumulatorów 6, 12 i 24V. W komplecie 2 szt. Zacisk
akumulatora plus i minus.

Przeznaczone do akumulatorów samochodowych 6, 12
i 24V. Do montażu kabli bez lutowania.

93-003

93-017

Przeznaczone do mocowania samochodowych tablic
rejestracyjnych. Wykonane w całości z wysokoudarowego
polistyrenu. Produkty jednorazowego użycia.

93-001

Ramka do mocowania
tablic rejestracyjnych
- czarna

93-002

Ramka do mocowania
tablic rejestracyjnych
- z napisami

93-035

Ramka do mocowania
tablic rejestracyjnych
- srebrna, matowa

93-036

Ramka do mocowania
tablic rejestracyjnych
- chromowana

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Taśmy gumowe
do mocowania bagażu

Taśma do mocowania ładunku
5 m z hakami

W bezpieczny sposób zabezpieczają bagaż przed przesuwaniem. Łatwy sposób montażu. Wyprodukowano w UE.

Przeznaczona do mocowania ładunków, łodzi, kajaków,
pontonów na bagażniku dachowym i przyczepie samochodowej oraz do ręcznego wózka transportowego. Łatwy
i bezpieczny sposób montażu z użyciem 2 haków mocujących. Napinacz pasa pozwalający na pewne zamocowanie
transportowanego ładunku.

Ilość w kartonie: 10 sztuk

93-004

Taśma gumowa TUV
do mocowania bagażu 80 cm 2 szt.

93-005

Taśma gumowa TUV d
o mocowania bagażu 100 cm 2 szt.

93-006

Taśma gumowa TUV
do mocowania bagażu 60 cm 2 szt.
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93-007

Ilość w kartonie:
5 sztuk
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AKCESORIA SAMOCHODOWE
Siatka odgradzająca / mocująca

Siatka do mocowania bagażu

Gumowy ekspander
ośmioramienny 80 cm

Zapewnia więcej bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.
Łatwy montaż. Zawiera elementy do mocowania do drzwi
lub relingów dachowych. Wielkość 100 x 100 cm.

Dzięki swojej strukturze idealnie zabezpiecza ładunek
na przyczepie. Wielkość: 120 x 80 cm, po rozciągnięciu:
180 x 130 cm, 10 haczyków montażowych.

Do mocowania bagażu na bagażnikach dachowych, przyczepach samochodowych. Wydłuża się dwukrotnie. Każdy
koniec ekspandera zakończony metalowym hakiem.

93-018

Ilość w kartonie:
10 sztuk

93-024

Ilość w kartonie:
5 sztuk

Samochodowy uchwyt
uniwersalny
do GPS, Iphone, telefonu, PDA

Uniwersalny uchwyt
do telefonu
SMART FIT

Mocna przyssawka pozwala na mocowanie do dowolnego podłoża. Wygodne i uniwersalne przeznaczenie. Do
10,5 cm - szerokość mocowanych urządzeń. Obrotowa głowica umożliwiająca montaż w dogodnym położeniu. Komfortowy w obsłudze. Eleganckie i modne wykończenie.

Pasuje do urządzeń o przekątnej max. 6 cali. System
„Smart Fit” pozwala szybko zamocować telefon za pomocą jednego kliknięcia. Do montażu zarówno na szybie jak
i deskach rozdzielczych. Antypoślizgowa powierzchnia
wewnętrzna chroni telefon przed przesuwaniem.

93-021

93-037

Ilość w kartonie:
5 sztuk

93-026

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
100 sztuk

Organizer - torba do bagażnika
na rzepy

Idealna dla utrzymania porządku w bagażniku. Łatwy
montaż na rzepy mocujące. Posiada dodatkowe kieszenie
boczne. Wymiary 49 x 23 x 17 cm.

93-023

Ilość w kartonie:
5 sztuk
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Ciśnieniomierz do
samochodów osobowych
zakres 0-5,5 bar

Ciśnieniomierz do
samochodów osobowych
zakres 0-3 bar

Kompresor samochodowy
12V 250 psi - 18 bar

Przeznaczony do mierzenia ciśnienia w kołach samochodowych, motocyklowych, skuterów, przyczep, rowerowych
itp. Solidny i dokładny, z tarczą zegarową, z przyciskiem
resetującym wynik. Maksymalny pomiar ciśnienia
5,5 bar/75 psi.

Solidny i dokładny ciśnieniomierz z tarczą zegarową. Maksymalny pomiar ciśnienia do 3 bar. Niezbędne wyposażenie każdego samochodu.

Do pompowania opon samochodowych, rowerowych.
W zestawie - końcówki do pompowania sprzętu sportowego i rekreacyjnego. Wyposażony w przewód zasilający
z wtyczką do zapalniczki 12V. Wężyk ciśnieniowy z blokowaną końcówką do wentyla.

93-009

Ilość
w kartonie:
5 sztuk

93-010

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

93-015

Ilość
w kartonie:
5 sztuk

Zestaw czarnych dywaników
samochodowych - 4 sztuki

Zestaw szarych dywaników
samochodowych - 4 sztuki

Przeznaczone są do samochodów osobowych. Całoroczne.
Niestandardowa konstrukcja pasuje do wszystkich samochodów. Łatwe do czyszczenia. Gwarancja trwałej barwy
dywaników. Dopasowanie do każdego modelu samochodu osobowego za pomocą nożyczek. Każdy zestaw zawiera
dwa dywaniki przednie i dwa dywaniki tylne.

Przeznaczone są do samochodów osobowych. Całoroczne.
Niestandardowa konstrukcja pasuje do wszystkich samochodów. Łatwe do czyszczenia. Gwarancja trwałej barwy
dywaników. Dopasowanie do każdego modelu samochodu osobowego za pomocą nożyczek. Każdy zestaw zawiera
dwa dywaniki przednie i dwa dywaniki tylne.

Przeznaczone są do samochodów osobowych. Całoroczne.
Niestandardowa konstrukcja pasuje do wszystkich samochodów. Łatwe do czyszczenia. Gwarancja trwałej barwy
dywaników. Dopasowanie do każdego modelu samochodu osobowego za pomocą nożyczek. Każdy zestaw zawiera
dwa dywaniki przednie i dwa dywaniki tylne.

93-011

93-012

93-013

Ilość
w kartonie:
6 sztuk

Ładowarka
do akumulatorów 6V/12V 6A / 4A

Do ładowania akumulatorów ołowiowo-kwasowych
6V/12V 6A / 4A stosowanych w samochodach, motocyklach, łodziach motorowych i podobnych. Nie powinna być
wykorzystywana do ładowania akumulatorów niklowo-kadmowych lub innego rodzaju baterii.
6V/12V 6A

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

6V/12V 4A

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

93-038

93-039
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Ilość
w kartonie:
6 sztuk

Zestaw czarnych dywaników gumowych z wstawką tekstylną - 4 sztuki

Ilość
w kartonie:
6 sztuk

Ładowarka samochodowa
do telefonów komórkowych

Trójnik 12/24V na kablu
z gniazdem USB

Ładowarka samochodowa do telefonów komórkowych.
Odpowiednia do ładowania telefonów typu Smartphone
i tabletów. Posiada 2 gniazda USB. Podświetlana w trakcie
ładowania.

Pozwala na podłączenie czterech urządzeń elektronicznych w jedno gniazdo zapalniczki 12/24V. Posiada wyjście
gniazda USB 5VDC/500mA (max). Przewód o długości 70
cm. Wymiary urządzenia 11,5 x 3,2 x 5cm. Maksymalna
moc podłączonych urządzeń do 120W.

93-100

Ilość
w kartonie:
50 sztuk

93-019

Ilość
w kartonie:
10 sztuk

AKCESORIA SAMOCHODOWE BEZPIECZEŃSTWO
Gaśnica proszkowa 1 kg BC
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Gaśnica proszkowa 2 kg ABC

Łatwa i ergonomiczna
w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna
w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Konstrukcja zaworu
pozwala na czasowe przerwanie gaszenia.

Gaśnica proszkowa 6 kg ABC

Łatwa i ergonomiczna
w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna
w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający
za wskaźnikiem ciśnienia
ułatwia kontrolę gaśnicy.
Możliwość wielokrotnego napełniania.

Łatwa i ergonomiczna
w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu. Ekonomiczna
w utrzymaniu i obsłudze serwisowej. Zawór odcinający
za wskaźnikiem ciśnienia
ułatwia kontrolę gaśnicy.
Możliwość wielokrotnego napełniania.

Ilość w kartonie:
6 sztuk

Ilość w kartonie:
4 sztuki

Ilość w kartonie:
2 sztuki

98-011

98-012

98-013

Apteczka samochodowa mała

Elementarne wyposażenie w opatrunki pierwszej pomocy.
Wszystkie produkty w apteczce posiadają CE i wyprodukowano je zgodnie z normami UE. Instrukcja “Pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach”.

Apteczka samochodowa w saszetce z przylepcem umożliwiającym zamocowanie apteczki do tapicerki. Apteczka
spełnia wymagania norm UE. Skład zgodny z normą DIN
13164. Instrukcja “Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.

94-004

94-006

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Kamizelka ostrzegawcza

Trójkąt ostrzegawczy

Apteczka samochodowa DIN13164

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Elektroniczny tester alkoholu
w wydychanym powietrzu

Trójkąt posiada homologację europejską. Składane trzy
ramiona - długość ramienia około 43 cm. Podstawa - rozkładany stojak z czterech podpórek, bardzo szybkie składanie i rozkładnie trójkąta. Trójkąt ostrzegawczy w plastikowym pudełku - pudełko ma wymiary: 44 x 5 x 3 cm.

94-009

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Alkotest jednorazowy

Zapewnia maksimum komfortu, sygnalizuje obecność
użytkownika na drodze w sytuacjach zagrożeń niezależnie
od warunków pogodowych, w ciemnościach, gdy jedynym
źródłem światła na drodze są tylko reflektory pojazdów
oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Taśma
odblaskowa certyfikowana.

3 cyfrowy wyświetlacz LCD. Czujnik półprzewodnikowy
alkoholu.
Zakres
pomiarowy:
0,00 - 0,19‰ BAC; 0,0 - 1,9 g / l. Zasilanie:
2x baterie alkaliczne AAA (nie dołączone). Akceptacja CE
& ROHS.

Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Służy do samodzielnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkotest służy do określenia 0,2‰
(promila) alkoholu we krwi, to jest 0,1 mg/L alkoholu w
wydychanym powietrzu. Certyfikowany.

94-031

94-012

94-020

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
5 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk
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Samochodowa linka
holownicza do 2500 kg + 2 haki

Samochodowa linka
holownicza 3500 kg

Linka holownicza przeznaczona jest do holowania samochodów na drogach w normalnych warunkach i przy całkowitym ciężarze zgodnym z oznaczeniem produktu. Zgodna
z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

Przeznaczona do holowania pojazdów osobowych i dostawczych. Łatwy i bezpieczny sposób montażu z użyciem haków. Maksymalna siła uciągu 3500 kg, długość
minimum 4 m. Zgodna z obowiązującymi Warunkami
Technicznymi.

94-033

Ilość w kartonie:
16 sztuk

94-034

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Samochodowa linka
holownicza 1450 kg

Samochodowa linka
holownicza 2500 kg

Samochodowa linka
holownicza 3500 kg + 2 haki

Przeznaczona do holowania samochodów osobowych.
Łatwy i bezpieczny sposób montażu z użyciem haków.
Maksymalna siła uciągu 1450 kg, długość minimum 4 m.
Zgodna z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

Przeznaczona do holowania samochodów osobowych.
Łatwy i bezpieczny sposób montażu z użyciem haków.
Maksymalna siła uciągu 2500 kg, długość minimum 4 m.
Zgodna z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

Linka holownicza przeznaczona jest do holowania samochodów na drogach w normalnych warunkach i przy całkowitym ciężarze zgodnym z oznaczeniem produktu.
Zgodna z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

94-027

Ilość w kartonie:
20 sztuk

94-028

Ilość w kartonie:
12 sztuk

94-018

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Zestaw bezpieczników
samochodowych płaskich
UNI 10 szt.

Zestaw bezpieczników
samochodowych płaskich
MINI 10 szt.

Zestaw bezpieczników
samochodowych
cylindrycznych 10 szt.

Przeznaczony do samochodów z instalacją 12V i 24V.
Niezbędny w każdym samochodzie. Wartości wyrażane w amperach. Stosowane w większości samochodów europejskich. Zachowany standard oznaczeń
kolorystycznych.

Przeznaczony do samochodów z instalacją 12V i 24V.
Niezbędny w każdym samochodzie. Wartości wyrażane
w amperach. Stosowane w większości samochodów europejskich i japońskich. Zachowany standard
oznaczeń kolorystycznych.

Wartości wyrażone w Amperach. Odpowiednie dla
niektórych samochodów osobowych, dostawczych
i maszyn rolniczych.

94-015
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Ilość w kartonie:
12 sztuk

94-016

Ilość w kartonie:
12 sztuk

94-038

Ilość w kartonie:
12 sztuk
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Kanister rezerwowy na paliwo 5 L

Kanister rezerwowy na paliwo 10 L

Bezpieczny sposób przechowywania i transportu paliwa. Wygodny lejek do nalewania. Odporny na upadek z wysokości 1,5 m.
Można stosować w temperaturach od -25°C do +50°C.

Bezpieczny sposób przechowywania i transportu paliwa. Wygodny lejek do nalewania. Odporny na upadek z wysokości 1,5 m.
Można stosować w temperaturach od -25°C do +50°C.

94-013

94-014

Ilość w kartonie:
6 sztuk

Ilość w kartonie:
5 sztuk

Kable rozruchowe 200 2 m

Kable rozruchowe 400 2,5 m

Kable rozruchowe 600 4 m

Przeznaczone do samochodów osobowych. Do uruchamiania silników o pojemności do 1500 cm3. Długość 2 m.

Przeznaczone do samochodów osobowych. Do uruchamiania silników o pojemności do 2500 cm3. Długość 2,5 m.

Przeznaczone do samochodów osobowych i dostawczych.
Do uruchamiania silników o pojemności do 3000 cm3.
Długość 4 m.

Ilość w kartonie:
12 sztuk

94-035

94-036

Uszczelniacz 450 ml
zapas

Uszczelniacz do opon samochodowych.
Zapas do użycia z kompresorem.

94-029

Ilość w kartonie:
6 sztuk

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

94-037

Zestaw naprawczy
do opon samochodowych

Zestaw zawiera kompresor wraz z uszczelniaczem do opon
samochodowych 450 ml. Uszczelniacz podawany automatycznie podczas pompowania koła.

94-030

Ilość w kartonie:
1 sztuka
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Rękawice robocze
typ DRAGON

Rękawice robocze
typ 614

Rękawice robocze
typ 609

Wykonane z dzianiny powlekanej bardzo wytrzymałą
gumą o porowatej strukturze. Trudnościeralne i odporne
na zużycie. Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć.

Wykonane z poliestru, powlekane lateksem. Zakończone
ściągaczem. Powlekane chropowatą strukturą zapewniającą doskonałą chwytność. Rozciągliwe i wytrzymałe.
Odporne na rozdarcie i ścieranie. Nie kurczą się w kontakcie
z wodą.

Wykonane z nitrylu (część chwytna), zakończone dzianinowym ściągaczem. Odporne na ścieranie, przetarcie
i przebicia. Zapewniają sprawność elastyczną. Nitryl
zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Doskonałe dla mechaników samochodowych.

96-001

96-002

96-004

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Rękawice robocze

Rękawice robocze nakrapiane

Rękawice ochronne wzmacniane skórą bydlęcą w kolorze
żółtym. Drelich w różnokolorowe paski. Całodłonicowe
- część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na
przetarcia. Popularnie stosowane do prac mechanicznych.

Z jednostronnym nakropieniem - na części dłonicowej.
25% poliester, 75% bawełna. Gramatura 420g. Połączenie poliestru i bawełny tworzy rękawicę rozciągliwą,
a zarazem przewiewną i bardziej wytrzymałą. Zakończone
ściągaczem. Idealne w przemyśle transportowym.

96-005

96-006

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Paski mocujące czarne
140 x 3,6 mm. 100 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Paski mocujące czarne
200x 4,8 mm. 100 sztuk

Paski mocujące czarne
370 x 4,8 mm. 100 sztuk

96-008

96-009

Przeznaczone do spinania, łączenia
wiązek przewodów, elementów
montażowych. Bardzo szerokie zastosowanie. Odporne na zrywanie.
Zachowują swoje właściwości
w dużym zakresie temperatur
(od -40°C do +85°C).
Produkt jednorazowego użycia.

96-007
Ilość w kartonie:
10 sztuk
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Klucze do świec zapłonowych

Przeznaczone do ręcznego wykręcania i wkręcania świec
zapłonowych. Wykonane z wysokiej jakości stali. Rączka pokryta materiałem antypoślizgowym.

96-010

Teleskopowy klucz do kół 17/19

Klucz krzyżowy do kół

Do przykręcania i odkręcania kół samochodowych.

21

Przeznaczony do ręcznego przykręcania i odkręcania kół
samochodowych mocowanych śrubą lub nakrętką M17 lub
M19. Wykonany z wysokiej jakości stali CHROME VANADIUM.

16

96-011

96-012

Ilość
w kartonie:
5 sztuk

mm

Ilość
w kartonie:
5 sztuk

mm

Klucz do świec zapłonowych 21 mm

96-015

Ilość w kartonie:
5 sztuk

Ilość w kartonie:
5 sztuk

Klucz do świec zapłonowych16 mm

Kombinerki 180 mm

Uniwersalne narzędzie dla każdego.

96-013

Latarka wielofumkcyjna
LED COB + 5 LED
z ładowarką

Latarka wielofunkcyjna wyposażona w nowoczesną diodę
LED COB 3W (przednia) oraz 5 diod LED (czołowe). Niezbędna
w każdym warsztacie, domu, podczas wycieczek, podróży,
kempingów i wszędzie tam, gdzie wymagane jest poręczne,
dodatkowe źródło światła. Ładowarka sieciowa w zestawie.

Ilość w kartonie:
5 sztuk

96-021

Ilość w kartonie:
50 sztuk
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Gąbka samochodowa “motyl”

Gąbka samochodowa prostokątna
dwustronna “brązowa”

Gąbka obszyta perforowana
do szyb

Przeznaczona do mycia szyb i karoserii samochodowych.
Kształt gąbki pozwala na pewny chwyt. Wyjątkowo miękka,
nie powoduje zarysowań karoserii. 50 cykli mycia.

Przeznaczona do mycia szyb i karoserii samochodowych,
jaśniejsza strona gąbki przeznaczona do zmywania owadów.

Przeznaczona do czyszczenia szyb i luster samochodowych.
Do wycierania wewnętrznej szyby samochodu. Szczególnie
przydatna w czasie wieczornych chłodów.

97-003

97-004

97-005

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Zestaw ścierek samochodowych
- mikrofibra 3 sztuki

Zestaw ścierek samochodowych
- mikrofibra 4 sztuki (30 x 35 cm)

Mikrofibra
do osuszania karoserii (60 x 60 cm)

Idealna do usuwania kurzu ze wszystkich wewnętrznych powierzchni - kolor różowy. Doskonała do czyszczenia szyb bez
smug - kolor niebieski. Zalecana do polerowania lakierów
samochodowych - kolor zielony.

Zestaw 4 ściereczek z mikrofibry o wymiarach 30cm x35cm.
Skład materiału: poliester 85%, poliamid 15%.

Ręcznik z mikrowłókna idealnie osusza karoserię samochodu.
Super miękki i chłonny - doskonale wchłania wodę. N ie rysuje
karoserii.

97-008

Ilość w kartonie:
10 sztuk

97-028

Ilość w kartonie:
10 sztuk

97-029

Ilość w kartonie:
45 sztuk

Uniwersalna osłona do szyb
przeciwszronowa / przeciwsłoneczna

Uniwersalna osłona przedniej
szyby - kolorowa

Samochodowa osłona
przeciwsłoneczna
do szyb bocznych 2 sztuki

Osłona uniwersalna - na każdą porę roku. W okresie zimowym chroni szyby samochodu przed szronem, lodem i śniegiem. Latem zabezpiecza przed nadmiernym nagrzewaniem
wnętrza samochodu. Osłonę można używać także jako koc
termoizolujący. Posiada uszy montażowe zabezpieczające
przed kradzieżą. Wymiar: 150 cm x 70 cm

Chroni przed nagrzewaniem wnętrza samochodu. Osłonę
przeciwsłoneczną można używać jako termoizolującą matę.
Umieszczony na niej kolorowy motyw dodatkowo zdobi
przednią szybę auta. Osłona jest mocowana do szyby za pomocą gumowych przyssawek - wewnątrz.
Wymiar: 130 cm x 60 cm.

Chroni przed promieniami słonecznymi. W zestawie dwie
przyssawki montażowe.
Wymiary: 440 mm

97-007
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Ilość w kartonie:
10 sztuk

97-011

Ilość w kartonie:
10 sztuk

97-012

Ilość w kartonie:
10 sztuk
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AKCESORIA SAMOCHODOWE SEZON

Ściągaczka do wody
TOP DRY

Szczotko - skrobaczka 30 cm

Szczotko - skrobaczka 65 cm

Dwukrotnie szlifowane włosie. Unikalna konstrukcja włosia o dwóch długościach. Delikatnie czyści karoserię, nie powodując zarysowań.
Spryskiwacz w końcówce uchwytu może służyć
do podlewania ogrodu.

Przeznaczona do usuwania śniegu i lodu
z samochodu.

Przeznaczona do usuwania śniegu i lodu
z samochodu. Wygodna rączka.

Przeznaczona do ściągania wody z szyb,
karoserii samochodowej. Wykorzystywana
również do usuwania wody z kabin prysznicowych.

97-001

97-014

97-015

97-002

Szczotka do mycia karoserii
z szybkozłączką do węża

Ilość w kartonie:
6 sztuk

Skrobaczka do szyb z gumką

Do usuwania lodu z samochodu

97-020

Ilość w kartonie:
20 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Skrobaczka do lodu z gumą

Przeznaczona do usuwania
śniegu i lodu z samochodu.

97-013

Ilość w kartonie:
20 sztuk

Ilość w kartonie:
10 sztuk

Skrobaczka Murska
z mosiężnym ostrzem

Ilość w kartonie:
12 sztuk

Skrobaczka Murska
duża - 375 mm

Przeznaczona do usuwania
śniegu i lodu z samochodu.

Przeznaczona do usuwania
śniegu i lodu z samochodu.

97-021

97-024

Ilość w kartonie:
25 sztuk

Ilość w kartonie:
20 sztuk
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zwiększona
skuteczność działania!

www.stp.com.pl

Od ponad 60 lat marka STP znana jest przez kierowców na całym świecie jako
producent dodatków do paliw oraz preparatów do czyszczenia układów zasilania. Gama
dodatków STP obejmuje formuły do stosowania w samochodach z silnikiem zasilanym
benzyną (w tym biopaliwami), olejem napędowym, jak i LPG. Formuły STP nowej
generacji charakteryzują się zwiększoną skutecznością działania:
redukują osady na zaworach o 90%
zmniejszają zużycie paliwa o około 5%
przywracają utraconą moc do 7%

DODATKI DO PALIW DLA SILNIKÓW DIESLA
Formuła do Diesla

Formuła do Diesla z antyżelem

Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy Diesla

Formuła do czyszczenia DPF

Specjalna formuła usuwająca osady, nagar oraz
wilgoć z układu paliwowego. Polepsza rozruch
zimnego silnika dzięki dodatkowi podnoszącemu liczbę cetanową. W pełni bezpieczna dla
wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników Diesla, włączając pompowtryskiwacze, DI,
IDI oraz silników „common rail”.

Czyści cały układ paliwowy. Zapobiega wytrącaniu się parafiny oraz zamarzaniu przewodów paliwowych dzięki formule z antyżelem. Redukuje
emisję spalin, korozję, dymienie i hałas. W pełni
bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników Diesla, włączając pompowtryskiwacze, DI, IDI oraz silników „common rail”.

Czyści zabrudzone wtryskiwacze. Przywraca wydajność i skuteczność silnika. Pomaga wyrównać
obroty biegu jałowego. W pełni bezpieczna dla
wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników
Diesla, włączając pompowtryskiwacze, DI, IDI
oraz silników „common rail”.

30-037

30-038

30-039

Zapobiega zablokowaniu filtra DPF w wyniku
nagromadzenia się cząstek sadzy. Ułatwia wypalanie filtra bez konieczności demontażu zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie.
Zapobiega uszkodzeniu silnika oraz zmniejsza
zużycie paliwa. Do zwykłych paliw i biodiesela.
Przeznaczony do silników diesla ze standardowym lub dodatkowym filtrem cząstek stałych.

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy Diesla
wysoki przebieg

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Start-Stop
Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy Diesla

30-047

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Emissions Reducer - Diesel

NOWOŚĆ

Produkt przeznaczony do stosowania w silnikach Diesla
z wysokim przebiegiem powyżej 120 tys kilometrów.
Skoncentrowany preparat, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z układów wtryskowych silnika, równocześnie
chroniąc delikatne elementy wtryskiwaczy. Zawiera unikalne modyfikatory tarcia.

Nowoczesna formuła dedykowana do silników Diesla
z systemem Start-Stop. Wyjątkowe połączenie skutecznego działania i ochrony przed nadmiernym zużyciem. Zapobiega zanieczyszczeniu elementów układu wtryskowego.
Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie silnika.

Zmniejsza emisje szkodliwych substancji. Utrzymuje
w czystości komponenty silnika odpowiedzialne za prawidłowe spalanie. Oszczędza paliwo. Poprawia parametry
spalin. Zalecany do stosowania przed planowanym przeglądem technicznym. Ogranicza negatywny wpływ spalania biokomponentów przez silniki.

30-056

30-059

30-064

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk
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DODATKI DO PALIW DLA SILNIKÓW BENZYNOWYCH
Formuła do benzyny

Formuła do czyszczenia
Formuła do czyszczenia wtrys- Formuła do usuwania wody
kiwaczy silników benzynowych z układu paliwowego silników wtryskiwaczy benzynowych
wysoki przebieg
benzynowych

Czyści układ paliwowy. Oszczędza paliwo
zapobiegając gromadzeniu się szkodliwych
osadów w systemie wtryskiwaczy paliwa.
W pełni bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników.

Odblokowuje brudne wtryskiwacze już przy
pierwszym użyciu. Przywraca moc i przyspieszenie, zapobiega szarpaniu samochodu.
W pełni bezpieczna dla wszystkich klasycznych
i nowoczesnych silników.

Zapobiega zamarzaniu przewodów paliwowych, ogranicza rdzę i korozję. Czyści cały
układ paliwowy. Polepsza rozruch zimnego
silnika. Bezpieczna dla wszystkich klasycznych
i nowoczesnych silników.

30-035

30-036

30-041

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Skoncentrowany preparat czyszczący usuwający
osady i nagazy z układów wtryskowych silnika,
równocześnie chroniąc delikatne elementy
wtryskiwaczy. Zawiera unikalne modyfikatory
tarcia. Przeznaczony do silników benzynowych
z przebiegiem powyżej 120 tys kilometrów.

30-057

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

DODATEK DLA SILNIKÓW LPG
Start-Stop
Formuła do czyszczenia
wtryskiwaczy benzynowych

Emissions Reducer - Petrol

Formuła do silników zasilanych LPG

NOWOŚĆ
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Nowoczesna formuła dedykowana do silników benzynowych z systemem Start-Stop. Wyjątkowe połączenie skutecznego działania i ochrony przed nadmiernym zużyciem.
Zapobiega zanieczyszczeniu elementów układu wtryskowego. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie silnika.

Zmniejsza emisje szkodliwych substancji. Utrzymuje
w czystości komponenty silnika odpowiedzialne za prawidłowe spalanie. Oszczędza paliwo. Poprawia parametry
spalin. Zalecany do stosowania przed planowanym przeglądem technicznym. Ogranicza negatywny wpływ spalania biokomponentów przez silniki.

30-058

30-063

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Specjalna formuła poprawiająca pracę silników benzynowych zasilanych LPG. Oszczędza paliwo zapobiegając gromadzeniu się szkodliwych osadów w systemie wtryskiwaczy paliwa. Zwalcza rdzę i korozję, zmniejsza emisję spalin.

30-040

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

PREPARATY DO SILNIKA
Regenerator
silników benzynowych

Regenerator
silników Diesla

Stop Smoke

Uszczelniacz do silnika

Wydłuża żywotność silnika. Uszczelnia silnik
i podnosi kompresję. Eliminuje lub redukuje
„branie” oleju.

Zmniejsza zużycie silnika. Redukuje zużycie
oleju. Likwiduje dymienie.

Likwiduje dymienie. Zmniejsza zużycie oleju.
Do silników benzynowych i Diesla.

Likwiduje wycieki oleju silnikowego poprzez
wadliwe uszczelki. Konserwuje uszczelki
i uszczelnienia. Przeznaczony dla silników
benzynowych i Diesla.

30-009

30-010

30-048

30-049

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Motor Doctor

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 450 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Spray do czyszczenia gaźnika

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Płukanka do silnika

NOWOŚĆ

Wysokiej jakości dodatek do oleju zwiększający sprawność
silnika. Ogranicza konsumpcje oleju , podnosi kompresję
oraz redukuje dymienie. Dzięki właściwościom smarnym
w znaczący sposób zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność
silnika. Jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych.

Szybko usuwa brud i nagar z gaźnika.

Usuwa szlamy, osady, nagary. Neutralizuje kwasy. Zawiera
specjalne dodatki antyzużyciowe.

30-062

30-013

30-011

Pojemność: 444 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 450 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk
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PREPARATY DO CHŁODNIC
Odkamieniacz chłodnicy

Uszczelniacz chłodnicy

Preparat usuwający nagromadzony kamień, rdzę lub inne
zanieczyszczenia z układu chłodzącego silnika.

Preparat eliminujący wycieki płynu z chłodnicy,
nagrzewnicy lub innych elementów układu chłodzącego.

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

30-025

30-026

INNE PREPARATY STP
Płyn do układu
kierowniczego
ze wspomaganiem

Regenerator
do skrzyń biegów

Zestaw naprawczy do opon

Mieszalny płyn do układów wspomagania kierownicy, można stosować także jako dolewkę.

Smaruje i regeneruje trudno dostępne elementy
skrzyń biegów, przekładni, dyferencjałów i tylnych
mostów. Zapewnia płynną zmianę biegów.

Preparat do awaryjnego naprawiania opon w aerozolu o pojemności 500 ml. Przeznaczony do opon
o rozmiarze do 15 do 21”. Skuteczne narzędzie które w przypadku przebicia opony od strony bieżnika
pozwoli na szybką naprawę i kontynuowanie jazdy.
Produkt jest przeznaczony również do opon wyposażonych w czujnik ciśnienia.

Pojemność: 354 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

30-016
Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 946 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

30-017
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30-018

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

30-055

PREPARATY DO TAPICERKI
Tuff Stuff
odplamiacz

Tuff Stuff

Uniwersalny środek czyszczący w piance. Doskonały do
czyszczenia tapicerki, dywaników, podsufitek.

30-034

Tuff Stuff Odplamiacz do tkanin usuwa wszelkiego rodzaju plamy i zabrudzenia z tapicerki materiałowej. Wbudowana szczotka
i gęsta, silnie penetrująca pianka, szybko i skutecznie oczyszczają
powierzchnię i przywracają pierwotny kolor i wygląd.

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

30-054

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

ŚCIERECZKI WIPES
Ściereczki
do deski rozdzielczej
błyszczące

Ściereczki
do deski rozdzielczej
matowe

Ściereczki
do szyb

Ściereczki
do tapicerki

Szybko i skutecznie czyszczą i nadają połysk
powierzchniom winylowym, zapewniają
ochronę kokpitu i elementów wykończeniowych.

Ekspresowo czyszczą i chronią tworzywa
sztuczne i powierzchnie winylowe bez nadawania dodatkowego połysku.

Skutecznie i z łatwością usuwają tłuste plamy
i brud, który osadza się na szybach w samochodzie. Nie pozostawiają smug na szybie.

Czyszczą ekspresowo. Bezpieczne dla wszystkich powierzchni w samochodzie. Idealne
w przypadku trudnego do usunięcia brudu.

31-027

31-028

31-029

31-030

W opakowaniu: 20 sztuk
Ilość w kartonie: 6 opakowań

W opakowaniu: 20 sztuk
Ilość w kartonie: 6 opakowań

W opakowaniu: 20 sztuk
Ilość w kartonie: 6 opakowań

W opakowaniu: 20 sztuk
Ilość w kartonie: 6 opakowań
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legenda
i nowoczesność

www.amtra.pl

TURTLE WAX to marka, będąca synonimem najwyższej jakości, innowacji i przełomowych
technologii w kosmetyce samochodowej. To producent, który wyprodukował pierwszy na
świecie wosk samochodowy. Do dziś ta kategoria jest domeną Turtle Wax, ale nie tylko.
Marka stale doskonali i rozwija swoje linie produktów do kompletnej pielęgnacji samochodu
- by sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom, zarówno użytkowników kosmetyków
samochodowych, jak i profesjonalnych konsumentów z przemysłu motoryzacyjnego.

COLOR MAGIC WOSKI KOLORYZUJĄCE

Color Magic
Nadają się do każdego rodzaju lakieru włącznie z lakierami metalicznymi
i akrylowymi. Maskują drobne rysy i zadrapania. Skutecznie czyszczą i nadają
głęboki połysk powłoce lakierniczej.
Nie zawierają rozpuszczalników. Ożywiają kolor i pozostawiają błyszczącą
ochronną powłokę na lakierze.
Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

70-200

Color Magic Jet Black Czarny

70-201

Color Magic Ultra Blue Granatowy

70-202

Color Magic Prestige Silver Srebrny

70-203

Color Magic Radiant Red Czerwony

70-204

Color Magic Bright White Biały
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TURTLE WAX
ICE - syntetyczny wosk
hydrofobowy

Snow Foam
wysokopieniący szampon
o wysokim pH

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Produkt
dostępny
od kwietnia
2019
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Wax It Wet
Wosk na mokro

Produkt
dostępny
od kwietnia
2019

ICE Syntetyczny Wosk Hydrofobowy zawiera zastrzeżoną
formułę hydrofobowych polimerów i naturalnego wosku
Carnauba, które gwarantują długotrwały połysk i ochronę
lakieru, niespotykane dotychczas w woskach w formie
sprayu. Woskowanie nigdy nie było tak proste i szybkie!

Wysokopieniący Szampon z efektem „śnieżnej piany”,
o neutralnym PH. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia
drogowe, brud i oleje z czyszczonego lakieru. Zaawansowana formuła nie zostawia smug i zacieków. Odpowiedni
do mycia ręcznego i za pomocą pianownicy.

Wosk na mokro. Wystarczy rozpylić na mokrym lakierze
i wytrzeć. Zapewnia trwały połysk i ochronę dla każdego
rodzaju lakieru.

70-191

70-192

70-186

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 2,5 L
Ilość w kartonie: 4 sztuki

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Turtle Wax Original
Wosk uniwersalny - płyn i pasta

Carnauba Wax
Wosk w płynie

Carnauba
Paste Cleaner Wax

Legendarny wosk, od którego wszystko się zaczęło! Tworzy
twardą i błyszczącą warstwę ochronną na powłoce lakierniczej, izolując ją od dostępu detergentów, soli, żywicy
oraz ptasich ekskrementów. Skutecznie usuwa głęboko
zalegający brud i zanieczyszczenia, nadając głęboki połysk
i zapewniając długotrwałą ochronę. Do wszystkich powłok
lakierniczych.

Stworzony by jeszcze lepiej chronić i nabłyszczać lakier!
Przełomowe połączenie tradycyjnego, brazylijskiego
wosku Carnauba i silikonów opartych na nanotechnologii,
zapewnia głęboki połysk odporny na działanie warunków
atmosferycznych przez długi czas.

Unikalne połączenie brazylijskiego wosku Carnauba i zaawansowanych technologii. Przełomowa, kremowa konsystencja sprawia, że produkt łatwo się nakłada i usuwa, zostawiając
niepowtarzalny połysk i perfekcyjne wykończenie. Nie pozostawia białego nalotu.

70-162

70-188

70-163

Płyn
Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

70-164

Pasta
Pojemność: 250 g
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 397 g
Ilość w kartonie: 6 sztuk

TURTLE WAX
Renew Polish
Regenerator Lakieru

Scratch Remover
Pasta na zarysowania

Dash & Glass
Preparat do szyb i kokpitu

Preparat przeznaczony do regeneracji lakieru. Szybko
i skutecznie usuwa drobne zarysowania i przywraca
właściwą barwę i połysk wszelkim powłokom lakierniczym. Zawiera woski nabłyszczające, które po nałożeniu
wydobywają głębię koloru.

Unikalna mieszanka wosków i elementów ściernych usuwa zoksydowaną warstwę lakieru, drobne rysy i zabrudzenia. Regeneruje wyblakły lakier i przywraca mu oryginalny
kolor i blask.

Rewolucyjny produkt! Zaawansowana formuła pozwala
na czyszczenie zarówno szyb, jak i kokpitu oraz wszystkich
wewnętrznych elementów wykończenia pozostawiając
na nich warstwę chroniącą przed kurzem i promieniowaniem UV. Technologia Clear Vue® sprawia, że szyby pozostają czyste i błyszczące na dłużej, bez smug i zacieków.

70-161

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

70-183

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Fresh Shine. Preparaty do kokpitu
Chroni przed płowieniem, wysychaniem i pękaniem powierzchni elementów wyposażenia wnętrza
pojazdu. Nabłyszcza i pozostawia długotrwały świeży zapach. Dostępny w 4 zapachach.

70-167

70-169

70-168

70-170

Waniliowy

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Car Blast
Odświeżacz klimatyzacji
i nawiewów

Bezpieczna formuła, która szybko i skutecznie odświeża
klimatyzację, nawiewy i wnętrze pojazdu.

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Cytrynowy

70-166

Świeży

Truskawkowy

70-189

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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TURTLE WAX
Luxe Leather
Mleczko do skóry

Power Out
Pianka do tapicerki skórzanej

Bug & Tar Remover
Płyn do usuwania smoły i insektów

Odpowiednie do każdego rodzaju tapicerki skórzanej.
Zawiera zaawansowaną formułę, która skutecznie usuwa
zanieczyszczenia i plamy. Dodatek gliceryny i naturalnych,
nawilżających olejków odnawia czyszczoną powierzchnię,
przywracając skórze miękkość i elastyczność, chroni ją
przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jeden
produkt, który czyści, regeneruje i chroni!

Chroni skórę przed blaknięciem, odbarwieniem i pękaniem. Unikalna formuła łagodnie usuwa zabrudzenia
i plamy, pozostawiając naturalny połysk bez tłustych śladów. Pozostawia zapach nowej skóry na wiele tygodni.

Formuła bogata w detergenty szybko i skutecznie usuwa
trudne zabrudzenia, jak pozostałości po insektach, smole,
żywicy, tłuszczach, itd. Bezpieczny dla lakieru.

70-165

70-187

70-171

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Clearvue Glass Cleaner
Płyn do mycia szyb
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Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Clearvue Rain Repellent
Niewidzialna wycieraczka

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

All Metal Polish
Płyn do renowacji
powierzchni chromowanych

Szybko i skutecznie usuwa najtrudniejsze zabrudzenia
drogowe, tłuste ślady, odciski palców oraz plamy z tytoniu.
Pozostawia czyszczoną powierzchnię błyszczącą i pozbawioną smug. Można go stosować zarówno na elementach
wewnętrznych, jak i zewnętrznych pojazdu.

Skutecznie odpycha wodę, brud, śnieg dla lepszej widoczności. Unikalna formuła pozostawia niewidzialną barierę
ochronną. Nadaje diamentowy połysk.

Regeneruje powierzchnie chromowane i przywraca im
pierwotny wygląd i blask. Posiada delikatne właściwości
ścierne, które zapewniają utrzymanie estetyki powierzchni chromowanych.

70-172

70-173

70-174

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

TURTLE WAX
Tyre & Bumper Gel
Żel do opon i zderzaków

Black In A Flash
Żel do renowacji plastików

All Wheel Cleaner
Płyn do mycia felg

Wet’n’Black
Płyn do renowacji opon

Skoncentrowany żel, który wnika w czyszczoną
powierzchnię, przywracając jej dawny wygląd
i gwarantując długotrwałą ochronę. Jeden
produkt oferuje wykończenie matowe lub
błyszczące w zależności od polerowania.

Żel do szybkiego czyszczenia i regeneracji
zewnętrznych elementów wykończenia pojazdu. Mieszanka silikonów i wosków przywraca naturalny kolor, a gęsta, żelowa formuła
gwarantuje wielotygodniową skuteczność
preparatu.

Niezwykle skuteczny płyn do czyszczenia felg
samochodowych każdego rodzaju. Produkt
zmienia kolor na czerwony, identyfikując
działanie oraz czas spłukiwania preparatu
z czyszczonej powierzchni. Łatwy w użyciu
i bezpieczny.

Nadaje oponom głęboką czerń oraz długotrwały efekt „mokrej” opony. Łatwy w aplikacji.
Nie wymaga wcierania. Dzięki szybkoschnącej
formule nie ścieka, co pozwala uniknąć zabrudzeń lakieru. Chroni przed UV i przywraca
elastyczność gumie.

70-175

70-176

70-177

70-178

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Wet’n’Black
Płyn do renowacji opon
Aerosol

Headlight Restorer Kit
Zestaw do regeneracji reflektorów

Zip Wax
szampon z woskiem

Nadaje oponom głęboką czerń oraz długotrwały efekt
„mokrej” opony. Nie wymaga wcierania, jest łatwy
w aplikacji. Dzięki szybkoschnącej formule nie ścieka, co
pozwala uniknąć zabrudzeń lakieru. Wet’n’Black posiada
właściwości ochronne przed UV oraz przywracające elastyczność gumie, co w znacznym stopniu przedłuża jej
żywotność

Odnawia zmatowione, pożółkłe reflektory samochodowe,
przywracając im połysk i przeźroczystość. Zestaw zawiera:
Preparat do usuwania zarysowań i otarć - 118 ml, preparat
smarujący, nadający poślizg, chroniący reflektory przed
nadmiernym ścieraniem podczas pracy gąbkami ściernymi
- 118 ml, 2 dwustronne gąbki ścierne do usuwania oksydacji
i przywrócenia przejrzystości reflektorom, 2 ściereczki do zabezpieczania zregenerowanych reflektorów.

Najpopularniejszy na świecie szampon z woskiem. Skoncentrowana formuła, która zapewnia doskonałą czystość.
Po każdorazowym umyciu powierzchnia jest błyszcząca
i bez smug.

70-179

70-180

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Ilość w kartonie: 6 sztuk

70-181

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

70-182

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 6 sztuk
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opaski

i obejmy zaciskowe

www.mikalor.com

MIKALOR to obecnie jedna z najszerszych ofert opasek i obejm zaciskowych na rynku.
Producent ten oferuje unikalne rozwiązania - m.in.:
• obejmy wysokociśnieniowe, ślimakowe, półotwarte oraz wykonane z tytanu - mające
zastosowanie w silnikach bolidów Formuły 1
• specjalistyczne opaski stosowane w przemyśle motoryzacyjnym na pierwszym montażu
• atrakcyjne ekspozytory wspomagające sprzedaż produktów

OPASKI I OBEJMY ZACISKOWE
Wire Clip

Spring Clip

Mini Clip

Opaska otwarta

Opaski druciane samozaciskowe to konkurencyjne cenowo rozwiązanie mocowania
w niektórych zastosowaniach. Stosowane
w przypadku osadzania węży o małej średnicy pracujących pod niskim ciśnieniem.
Szczególnie przydatne w przypadku węży
z zatopioną spiralą. Zalecana do stosowania
przy niskim i średnim ciśnieniu.

Opaski sprężynowe samozaciskowe zaprojektowane tak, aby równomiernie rozprowadzać
zacisk wokół obszaru montażu. Ich stosowanie
jest zalecane, gdy wąż jest narażony na nagłe
zmiany temperatury, które powodują rozszerzanie i kurczenie materiałów stosowanych
w montażu. Zalecana do stosowania przy
niskim i średnim ciśnieniu.

Opaski wykonane z miękkiej stali dzięki czemu idealnie dopasowują się do węża podczas
montażu. Wykorzystywane są zwłaszcza do
montażu miękkich i delikatnych węży pracujących pod niskim ciśnieniem np. paliwowych.
Dzięki specjalnej konstrukcji zapewniają całkowite bezpieczeństwo przewodów na których
są montowane. Wykonane z materiału W1
(stal ocynkowana). Zalecana do stosowania
przy niskim i średnim ciśnieniu.

Opaska wykonana z miękkiego metalu na
taśmie 5 mm w dwóch rozmiarach 6-11
oraz 7-19 mm przeznaczona do stosowania
w aplikacjach o ograniczonym dostępie do
pola montażowego. Rozmiar opaski oraz
zastosowany materiał zapewnia łatwy i szybki
montaż w przypadku utrudnionego dostępu.
Wykonane z materiału W2 (stal nierdzewna)
zapewniają wysoką odporność na korozję.
Zalecana do stosowania przy niskim
i średnim ciśnieniu.

ASFA-S

DIN 3021

Super / Supra

Opaski ślimakowe na taśmie 12 mm przy
zachowaniu wszystkich walorów opasek
ASFA-L oferują dodatkowo wyższy moment
montażowy 6,8 Nm, który zapewnia całkowitą
szczelność instalacji pracującej pod wysokim
ciśnieniem. Specjalna konstrukcja zamka
opaski pozwala na płynne zamknięcie i otworzenie bez konieczności jej rozcinania. Opaski
dostępne są w specyfikacji materiałowej
W1 (stalowe ocynkowane). Opaski wykonane
z materiałów W2, W3, W4 oraz W5 dostępne są
na indywidualne zamówienia. Zalecana do
stosowania przy wysokim ciśnieniu.

Opaska samozaciskowa do ciężkich aplikacji
produkowana zgodnie z normą DIN 3021.
Jest szczególnie zalecana do zastosowań,
w których temperatura może się wahać od
-40ºC do + 120ºC. Konstrukcja tej obejmy
zapewnia utrzymanie stałej siły zacisku pomimo gwałtownych zmian temperatury. Szybki
i łatwy montaż jest dodatkowym atutem
tej obejmy. Zalecana do stosowania przy
wysokim ciśnieniu.

ASFA-L

Opaski ślimakowe na taśmie 9 mm najbardziej
popularne opaski na rynku wykorzystywane
do wielu różnych zamocowań. Oferują duży
zakres montażowy oraz wysoką siłę zacisku
4 Nm. Precyzyjne tłoczenia, podniesione
brzegi oraz gładki spód taśmy zapewniają
łatwy i bezpieczny montaż. Opaski dostępne są
w specyfikacji materiałowej W1 (stalowe
ocynkowane) oraz W2 (stal nierdzewna).
Opaski wykonane z materiałów W3, W4 oraz
W5 dostępne są na indywidualne zamówienia.
Zalecana do stosowania przy wysokim
ciśnieniu.

Zestaw 52-Z01
• zestaw opasek zaciskowych
ocynkowanych - 11 sztuk

Opaska wysokociśnieniowa przeznaczona
do bardzo wymagających aplikacji w instalacjach pracujących pod bardzo wysokim
ciśnieniem. Wykonana z najwyższej jakości
materiału w zależności od rozmiaru na taśmie
o szerokości od 16 do 26 mm. Zapewnia całkowitą szczelność w ekstremalnych warunkach.
Unikalna konstrukcja oraz materiał z którego
wykonana jest opaska gwarantują najwyższą
jakość produktu. Zalecana do stosowania
przy wysokim ciśnieniu.

Zestaw 52-Z02
• wieszak do opasek składający się
z 400 sztuk najpopularniejszych opasek
• wkrętak elastyczny GRATIS
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warsztat
profesjonalna chemia

R

www.amtra.pl

PERMATEX to amerykański producent profesjonalnej chemii dla przemysłu motoryzacyjnego
oraz wszelkich serwisów naprawczych. To marka z ponad stuletnim doświadczeniem. Linia
produktów obejmuje produkty spełniające restrykcyjne normy i specyfikacje OEM; preparaty dostępne i używane w warsztatach, garażach, serwisach samochodowych oraz na torach
wyścigowych całego świata. Permatex to marka - synonim najwyższej jakości, produktów
innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Preparat do czyszczenia
złączy akumulatorów

Smar do łańcuchów

Miedź uszczelniająca
wysokotemperaturowa

Oczyszcza z nalotów i korozji złącza akumulatora, zabezpiecza przed ich ponownym powstawaniem. Zapewnia
prawidłowy przepływ prądu. Działa w ciągu kilku minut.

Zabezpiecza wszelkiego typu łańcuchy. Wypiera wodę, doskonale penetruje trudno dostępne miejsca i zapewnia dokładne pokrycie powierzchni trwałym filmem ochronnym.
Nie powoduje przyciągania i przylegania kurzu oraz brudu.
Zapewnia prawidłowe smarowanie.

Poprawia odprowadzenie wysokiej temperatury i zapobiega uszkodzeniu uszczelek. Uszczelnia zaraz po nałożeniu
na powierzchnię. Odporny na temperaturę od -45°C do
+260°C. Zalecany do zabezpieczania uszczelek pod głowicą.

60-009

Pojemność: 163 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

60-025

Pojemność: 161 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

60-027

Pojemność: 255 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Preparat do konserwacji
i regeneracji pasków klinowych

Preparat do zabezpieczania
akumulatorów

Super penetrant
- profesjonalny

Zabezpiecza paski przed ślizganiem, pękaniem i nadmiernym zużyciem. Zapobiega stwardnieniu paska i powstawaniu na jego powierzchni szklistej powłoki powodującej
poślizg.

Do zabezpieczania klem oraz przewodów w akumulatorach. Penetruje szczeliny, a następnie zastyga, zapewniając maksymalną ochronę. Zapobiega powstawaniu śniedzi
na powierzchni akumulatora i wydłuża jego żywotność.

Szybko i silnie działający penetrant do demontażu skorodowanych i zablokowanych metalowych części. Błyskawicznie wsiąka w skorodowaną powierzchnię, rozpuszcza
ją, umożliwiając szybki i bezpieczny demontaż.

60-028

Pojemność: 340 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

60-037

Pojemność: 141 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

60-072

Pojemność: 340 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
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Preparat do czyszczenia
i konserwacji gaźników

Odtłuszczacz do tarcz hamulcowych
i części - profesjonalny

Gumowa powłoka ochronna
(Baranek)

Do czyszczenia i konserwacji gaźników oraz ich elementów. Specjalna formuła rozpuszczalników skutecznie rozpuszcza i usuwa nagromadzone w gaźniku nagary i inne
zanieczyszczenia zapewniając jego prawidłową pracę.

Profesjonalny, szybko działający odtłuszczacz do
powierzchni metalowych. Błyskawicznie odparowuje,
pozostawiając powierzchnię czystą i suchą. Skutecznie
usuwa smar, olej oraz inne zanieczyszczenia z powierzchni
metalowych.

Nowy skład chemiczny! Dla uzyskania maksymalnej
wytrzymałości została dodana guma, która uszczelnia
i zabezpiecza podwozia samochodu przed powstawaniem
korozji oraz izoluje wnętrze samochodu przed hałasem
z jezdni.

60-029

60-090

60-016

Pojemność: 340 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 454 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Smar silikonowy
uniwersalny - profesjonalny

Smar litowy biały
- profesjonalny

Ceramiczny syntetyczny smar
„extreme” - profesjonalny 1538oC

Lekki smar silikonowy w aerozolu ogólnego przeznaczenia.
Wypiera wodę oraz zmniejsza tarcie pomiędzy mechanicznymi częściami. Doskonały do konserwacji elementów
gumowych.

Doskonały biały smar litowy z teflonem w aerozolu. Szybko
penetruje niedostępne miejsca, a następnie zastyga
w postaci białego trwałego smaru odpornego na temperaturę od -10oC do +150oC. Znacznie zmniejsza tarcie pomiędzy współpracującymi ze sobą elementami.

100% syntetyczny smar ceramiczny do ochrony metalowych elementów pracujących w najwyższych temperaturach i pod dużym obciążeniem. Maksymalna ochrona
współpracujących elementów w skrajnych temperaturach
od -54oC do +1538oC.

60-057

60-058

Pojemność: 290 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 305 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

60-075

Pojemność: 236 g
Ilość w kartonie: 6 sztuk

USZCZELNIANIE PODZESPOŁÓW
Uszczelniacz silikonowy
przeźroczysty RTV NSF

Uszczelniacz silikonowy czarny
RTV NSF uniwersalny

Produkt do tworzenia trwałych uszczelek w ciągu zaledwie
jednej minuty. Odporny na płyny eksploatacyjne stosowane
w samochodach (olej, olej napędowy, płyny do chłodnic),
wibracje, wstrząsy, wysokie ciśnienie oraz temperaturę do
260oC. Spełnia najwyższe normy i specyfikację OEM producentów samochodów i części.

Uszczelniacz ogólnego zastosowania. Może być stosowany
na powierzchniach poziomych i pionowych. Wodoodporny,
elastyczny. Zakres temperatur od -59oC do +204oC. Odporny na olej, wodę, warunki atmosferyczne, wibracje, smary.

Uszczelniacz ogólnego zastosowania. Może być stosowany
na powierzchniach poziomych i pionowych. Wodoodporny,
elastyczny. Zakres temperatur od -59oC do +260oC. Odporny na olej, wodę, warunki atmosferyczne, wibracje, smary.

60-080

60-005

60-011

Uszczelniacz elastomerowy
1 minutowy Right Stuff

Pojemność: 212,6 g
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Wysokotemperaturowy czerwony
uszczelniacz silikonowy
RTV OEM NSF

Pojemność: 80 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 80 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Uszczelniacz silikonowy czarny
RTV UlLTRA OEM Sensor Safe

Uszczelniacz silikonowy szary
RTV ULTRA OEM

Tworzy wytrzymałe uszczelnienia w miejscu stosowania,
odporne na pęknięcia i kurczenie. Zakres temperatur od
-54oC do +343oC. Odporny na płyny stosowane w samochodach i warsztatach samochodowych.

Twarde szybkowiążące uszczelnienie na bazie silikonu
oxymowego przeznaczone do tworzenia uszczelek super
odpornych na wibracje w nowoczesnych wielozaworowych
silnikach. Bezpieczny dla czujników w układzie spalania.
Utrzymuje dużą elastyczność i odporność na działanie
oleju. Zakres temperatur: od -54oC do +260oC, odporny na
działanie płynów samochodowych. Bezzapachowy.

Twarde, szybkowiążące uszczelnienie na bazie silikonu
oxymowego przeznaczone do tworzenia uszczelek super
odpornych na wibracje w nowoczesnych wielozaworowych silnikach. Zapewnia szczelność podzespołów mechanicznych. Odporny na starzenie, wpływy atmosferyczne
i cykliczne obciążenia termiczne w granicach od -54
do 329°C. Odporny na działanie oleju, glikolu i innych
substancji chemicznych. Jest zgodny ze specyfikacją OEM.

60-012

60-018

60-038

Pojemność: 80 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 80 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 80 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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ZABEZPIECZANIE GWINTÓW - POŁĄCZEŃ
Średniowytrzymałe
zabezpieczanie gwintów

Superwytrzymałe zabezpieczanie
gwintów (bardzo trudny demontaż)

Środek zabezpieczająco-uszczelniający do gwintów o średniej wytrzymałości. Idealny do nakrętek i śrub o średnicy gwintu od 6 do 20 mm. Doskonała
odporność na działanie związków chemicznych oraz temperatury od -54oC do
+149oC. Łatwo daje się usunąć narzędziami ręcznymi zgodnie z wymaganiami serwisowymi.

Środek zabezpieczająco-uszczelniający do gwintów o bardzo wysokiej
wytrzymałości. Idealny do wszystkich nakrętek i śrub o średnicy gwintu
od 10 do 25 mm. Doskonała odporność na działanie związków chemicznych
oraz temperatury od -54oC do +149oC. Demontaż połączenia wymaga użycia dużej siły, narzędzi ręcznych oraz uderzenia lub podgrzania połączenia
do temperatury ok. 200oC.

60-042
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Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

60-099

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

WNĘTRZE SAMOCHODU - KLEJENIE I NAPRAWA
Klej epoksydowy
przeźroczysty 5 minutowy

Klej epoksydowy
do metalu 4 minutowy

Klej do plastików
5 minutowy

Do łączenia metali, włókien szklanych, szkła, gumy, betonu
większości tworzyw sztucznych. Zakres temperatur od -51oC
do +82oC. Odporny na działanie paliw i rozpuszczalników.
Stała wytrzymałość do 230 atmosfer.

Klej epoksydowy ogólnego stosowania eliminujący potrzebę
spawania i lutowania. Wypełnia szczeliny, niekurczliwy.
Odporny na wodę i rozcieńczalniki. Zakres temperatur od
-51oC do +149oC. Stała wytrzymałość do 306 atmosfer.

Do stosowania przy łączeniu tworzyw sztucznych. Tworzy
trwałe połączenie z większością tworzyw sztucznych np. ABS.
Wodoodporny. Odporny chemicznie. Zakres temperatur od
-51oC do +121oC. Stała wytrzymałość do 238 atmosfer.

60-020

60-021

60-022

Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Klej epoksydowy
przeźroczysty 1 minutowy

Klej epoksydowy przeźroczysty
Super mocny. 30 minut.

Do łączenia metali, włókien szklanych, szkła, gumy, betonu
i większości tworzyw sztucznych. Zakres temperatur od -51oC
do +82oC. Odporny na działanie paliw i rozpuszczalników.
Stała wytrzymałość do 170 atmosfer.

Dwuskładnikowy klej strukturalny do trwałego łączenia wielu
trudno klejących się materiałów. Łączy oraz doskonale wypełnia szczeliny i ubytki w materiałach. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą wiązania oraz odpornością na różne chemikalia
i wodę. Odporny na działanie temperatury od -51oC do 82oC.
Twardnieje po 30 minutach.

60-023

60-102

Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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NAPRAWA PODZESPOŁÓW
Płynny metal

Pasta do docierania zaworów

Łatwy w użyciu wypełniacz. Tworzy długotrwałe połączenie o wytrzymałości
metalu. Łączy metale, drewno i beton. Doskonale przylega do ocynkowanego
metalu. Może być użyty do naprawy pęknięć i porowatości w częściach odlewanych. Odporny na działanie wody, oleju i benzyny.

Wodorozcieńczalna pasta ścierna do precyzyjnego docierania zaworów
w silnikach samochodowych oraz szlifowania i polerowania powierzchni
metalowych. Wygładza i dopasowuje do siebie metalowe elementy. Usuwa
niedoskonałości, naloty, osady oraz korozję z metalowych części. Może być
użyty do polerowania ręcznego oraz maszynowego.

60-003

60-094

Pojemność: 99 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 100 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

NAPRAWA I MOCOWANIE UKŁADU WYDECHOWEGO
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Bandaż do naprawy tłumików
i rur wylotowych

Pasta wysokotemperaturowa do montażu
tłumików i rur wylotowych

Impregnowana epoksydem opaska z włókien szklanych chemicznie uszczelniająca tłumiki i rury wylotowe. Trwale naprawia otwory i nieszczelności
układu wydechowego. Uszczelnia miejsca wydobywania się trujących spalin,
stosowanie do temperatury 426oC.

Uszczelnia otwory i miejscowe nieszczelności w tłumikach, rurach wylotowych i wokół połączeń. Powoduje, że nowe instalacje stają się bardziej bezpieczne. Wytrzymuje temperatury do 1000oC.

60-007

60-008

Taśma
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 100 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

KLEJE
Klej do lusterek samochodowych

Klej w aerozolu
do tapicerki i dywaników

Zatwierdzony do stosowania przez General Motors, Forda, Daimler-Chrysler.
Na stałe mocuje lusterka do szyby przedniej. Wytrzymałość montażowa jest
uzyskiwana po kilku sekundach, po 15 minutach można jeździć samochodem.

Może służyć do trwałego, bądź nietrwałego (czasowego) klejenia. Wodoodporny. Do klejenia powierzchni gładkich oraz porowatych. W celu klejenia
trwałego spryskać obie klejone powierzchnie. Natomiast do klejenia czasowego wystarczy pokrycie jednej strony materiału klejonego.

60-017

60-030

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 311 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

MYCIE RĄK
FAST ORANGE
Emulsja do mycia
silnie zabrudzonych rąk

Fast Orange Micro Gel Technology to rewolucyjna technologia mycia rąk, która sprawia że skuteczność
usuwania trudnych zabrudzeń jest teraz jeszcze większa, a produkt znacznie wydajniejszy i przyjemniejszy w kontakcie ze skórą. Szybko usuwa najtrudniejsze zabrudzenia z tłuszczu, smaru, żywicy, asfaltu,
farby, atramentu, kleju, cementu oraz wielu innych trudnych do usunięcia substancji. W swoim składzie
zawiera kosmetyki pielęgnacyjne chroniące dłonie przed wysuszeniem i pękaniem skóry.

62-001

Pojemność: 444 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

62-002

Pojemność: 3,79 L
Ilość w kartonie: 4 sztuki
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profesjonalne
uszczelnienia

www.amtra.pl

PRO SEAL to amerykańska marka wchodząca w skład znanego
na świecie koncernu PACER. Oferuje wysokiej jakości środki uszczelniające, kleje jedno- i dwuskładnikowe oraz mieszanki naprawcze
oraz środki zapobiegające rozkręcaniu się połączeń śrubowych,
mające zastosowanie w profesjonalnych warsztatach samochodowych i serwisach naprawczych.

KLEJE, USZCZELNIACZE SILIKONOWE, MASY NAPRAWCZE
Mieszanka do spawania na zimno
wolnowiążąca

Mieszanka do spawania na zimno
szybkoschnąca

Dwuskładnikowa wolnowiążąca substancja do „zimnego spawania” stali,
mosiądzu, aluminium oraz stopów innych metali. Osiąga bardzo dużą wytrzymałość na pękanie oraz zerwanie. Po pełnym utwardzeniu można obrabiać mechanicznie (wiercić, gwintować, itp.). Czas wstępnego utwardzania
wynosi od 90 do 120 minut.

Dwuskładnikowa szybkoschnąca substancja do „zimnego spawania” stali,
mosiądzu, aluminium oraz stopów innych metali. Osiąga bardzo dużą wytrzymałość na pękanie oraz zerwanie. Po pełnym utwardzeniu można obrabiać mechanicznie (wiercić, gwintować, itp.). Czas wstępnego utwardzenia
wynosi około 4 minuty.

10-009

10-010

Pojemność: 56 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 56 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Uszczelniacz silikonowy
przeźroczysty RTV

Uszczelniacz silikonowy
niebieski RTV

Tworzy elastyczną uszczelkę odporną na drgania oraz cykliczne obciążenia
termiczne od -60oC do +260oC. Odporny na działanie smaru, oleju, płynu
przekładniowego, płynu chłodzącego oraz wody. Zastyga w postaci elastycznego kauczuku. Nie pęka i nie kurczy się. Przeznaczony do uszczelniania szyb,
reflektorów, pękniętych obudów przewodów elektrycznych oraz uzupełniania uszczelek gumowych. Produkt o niskiej lotności, bezpieczny dla czujników
elektronicznych.

Tworzy trwałą i elastyczną uszczelkę odporną na wysokie ciśnienie, drgania
oraz cykliczne obciążenia termiczne od -62oC do +260oC. Odporny na działanie oleju, płynu przekładniowego, płynu chłodzącego oraz wody. Zastyga
w postaci elastycznego kauczuku. Nie pęka i nie kurczy się. Zastępuje większość tradycyjnych uszczelek docinanych. Produkt o niskiej lotności, bezpieczny dla czujników elektronicznych.

10-040

10-041

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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KLEJE, USZCZELNIACZE SILIKONOWE, MASY NAPRAWCZE
Uszczelniacz silikonowy czarny RTV

Uszczelniacz silikonowy szary
- aluminium RTV

Tworzy trwałą i elastyczną uszczelkę odporną na wysokie ciśnienie, drgania oraz cykliczne obciążenia termiczne od -62oC do
+343oC. Odporny na działanie oleju, płynu przekładniowego,
płynu chłodzącego oraz wody. Zastyga w postaci elastycznego
kauczuku. Nie pęka i nie kurczy się. Zastępuje większość tradycyjnych uszczelek docinanych. Produkt o niskiej lotności, bezpieczny
dla czujników elektronicznych.

Tworzy trwałą i elastyczną uszczelkę odporną na wysokie ciśnienie, drgania oraz cykliczne obciążenia termiczne od -62oC do
+260oC. Odporny na działanie oleju, płynu przekładniowego,
płynu chłodzącego oraz wody. Zastyga w postaci elastycznego
kauczuku. Nie pęka i nie kurczy się. Zastępuje większość tradycyjnych uszczelek docinanych. Produkt o niskiej lotności, bezpieczny
dla czujników elektronicznych.

Tworzy trwałą i elastyczną uszczelkę odporną na wysokie ciśnienie, drgania oraz cykliczne obciążenia termiczne od -62oC do
+260oC. Odporny na działanie oleju, płynu przekładniowego,
płynu chłodzącego oraz wody. Zastyga w postaci elastycznego
kauczuku. Nie pęka i nie kurczy się. Zastępuje większość tradycyjnych uszczelek docinanych. Produkt o niskiej lotności, bezpieczny
dla czujników elektronicznych.

10-042

10-043

10-059

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

10-046

10-047

Uszczelniacz silikonowy czerwony
wysokotemperaturowy RTV

Pojemność: 317 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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Pojemność: 317 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Klej do wstecznych lusterek
samochodowych

Środek przeciwko odkręcaniu się śrub
(usuwalny)

Środek przeciwko odkręcaniu się śrub
(trwały)

Mocuje lusterka, emblematy i inne elementy. Tworzy trwałe
i solidne połączenie pomiędzy elementem mocującym lusterko
wsteczne, a powierzchnią szyby. Odporny na zmiany temperatur.

Przeznaczony do zabezpieczania, uszczelniania, łączenia oraz
mocowania gwintowanych elementów metalowych. Preparat
wypełnia szczeliny do 0,02 mm. Odporny na działanie oleju,
benzyny, rozpuszczalników oraz płynów samochodowych. Jest
odporny na temperatury do 150oC. Demontaż przy użyciu narzędzi ręcznych.

Środek do trwałego zabezpieczania, uszczelniania, łączenia oraz
mocowania gwintowanych elementów metalowych. Preparat
wypełnia szczeliny do 0,02 mm. Odporny na działanie oleju,
benzyny, rozpuszczalników oraz płynów samochodowych. Jest
odporny na temperatury do 150oC. Trudny demontaż.

10-019

10-006

10-005

Pojemność: 1,2 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

akumulatory
www.amtra.pl

Akumulatory MA PROFESSIONAL EMPEX i POWER wykonane są w technologii wapniowej
Ca-Ca (obie płyty akumulatora wykonane są z wapniowych stopów ołowiu). Oferta obejmuje akumulatory do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych. Szkielet
płyty akumulatora, kratka ołowiana, produkowana jest przy użyciu technologii ciętociągnionej. Wyprodukowane przy użyciu najwyższej jakości surowców.
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najwyższa

jakość w oczekiwanej cenie

www.amtra.pl

MA PROFESSIONAL to linia produktów przeznaczonych do profesjonalnego użycia
w warsztatach i serwisach wszelkiej specjalizacji, zajmujących się obsługą i naprawą
samochodów. Linia zadebiutowała wiosną 2013 roku. Obecnie zawiera ponad 50
specjalistycznych preparatów – w tym środki smarujące w aerozolach, preparaty:
czyszczące, odtłuszczające, do konserwacji, płyny eksploatacyjne, środki uszczelniające i do zabezpieczania gwintów.

Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
Rajdowy Mistrz Europy 2015 - 2017

CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE
Engine Cleaner

Profesjonalny preparat do czyszczenia silników
super silny

Usuwa oleje i smary. Nie niszczy uszczelek. Bardzo skuteczny.

20-A32

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A33

Pojemność: 5 L
Ilość w kartonie: 1 sztuka

20-A39

Pojemność: 20 L
Ilość w kartonie: 1 sztuka

Universal Cleaner

Alu Engine Cleaner

Odtłuszczacz

Preparat do czyszczenia silników alu

Silny środek do usuwania tłustego brudu

Skutecznie usuwa ciężkie zabrudzenia z podzespołów mechanicznych w komorze silnika. Bezpieczny dla elementów
aluminiowych, gumowych i lakierowanych.

Bezpieczny dla aluminium, ceramiki, stali, szkła, gumy.
Zalecany do mycia części maszyn.

20-A57

20-A01

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

EGR Cleaner

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

EGR Cleaner

Zmywacz uniwersalny

Preparat do czyszczenia zaworu EGR i Turbo

Preparat do czyszczenia zaworu EGR i Turbo
Silny

Bardzo skuteczny, biodegradowalny środek czyszczący na
bazie detergentów przeznaczony do mycia różnych tworzyw sztucznych, ceramiki powierzchni lakierowanych oraz
tkanin. Pozostawia powierzchnię czystą i pachnącą.

Czyści zawory EGR i turbosprężarki. Usuwa nagary i inne
zanieczyszczenia. Nie pozostawia osadów. Przywraca moc
silnika. Zmniejsza zużycie paliwa.

Wyjątkowo skuteczny produkt do usuwania bardzo trudnych zanieczyszczeń zgromadzonych w zaworze EGR.
Rozpuszcza tłuste oraz spalone sadze utrudniające prawidłowe funkcjonowanie zaworu.

20-A55

20-A22

20-A56

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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Brake Cleaner

Carburetor Cleaner

Potentiometer Cleaner

Preparat do czyszczenia tarcz hamulcowych

Zmywacz do czyszczenia gaźników

Środek do czyszczenia potencjometrów

Skutecznie czyści i odtłuszcza. Szybko odparowuje z czyszczonej powierzchni.

Czyści gaźnik i zawory przepustnicy. Usuwa nagary i inne
zanieczyszczenia. Ułatwia rozruch silnika.

Preparat przeznaczony do czyszczenia, odtłuszczania
i zabezpieczania potencjometrów. Dokładnie i skutecznie
czyści oraz konserwuje wszelkiego typu układy wyposażone
w potencjometry. Zawiera czynnik rozpuszczający i usuwający siarczki i tlenki.

20-A05

20-A63

20-A06

Pojemność: 5 L
Ilość na palecie: 147 sztuk

20-A26

Pojemność: 600 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Contact Cleaner

Diesel Particulate Filter Cleaner

Czyści i zabezpiecza styki oraz złącza elektryczne. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu elektrycznego.

Preparat do czyszczenia filtra cząstek stałych DPF znajdującego się w układzie wydechowym. Rozpuszcza i usuwa osady
węglowe bez konieczności jego demontażu.

20-A04

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A92

Pojemność: 5 L

20-A46

Aplikator
Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A90

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Preparat do czyszczenia styków elektrycznych
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CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE

Preparat do czyszczenia DPF / FAP

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Air Flow Sensor Cleaner

Środek czyszczący do przepływomierzy.
Aplikator

Szybkoschnący. Nie zawiera glikolu oraz chloru. Precyzyjny
aplikator.

20-A50

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Kajetan Kajetanowicz
Rajdowy Mistrz Polski 2010-2013
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KONSERWACJA
Radiator Sealant

Odkamieniacz Chłodnicy

Power Steering Fluid With Stop Leak

Skutecznie likwiduje wycieki. Nie zatyka kanalików
w układzie chłodzenia. Do wszystkich rodzajów chłodnic
i nagrzewnic.

Szybko oczyszcza układ chłodzenia. Zapobiega przegrzaniu silnika. Do wszystkich typów chłodnic.

Płyn do wspomagania układu kierowniczego z uszczelniaczem, skutecznie likwiduje wycieki płynu. Zawiera wysokiej
jakości olej wzbogacony dodatkami regenerującymi stare
uszczelki. Mieszalny z każdym płynem do układu wspomagania.

20-A41

20-A31

Uszczelniacz chłodnicy

Profesjonalny preparat
do odkamieniania chłodnicy

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Underseal

Preparat do konserwacji
podwozia i progów - baranek

Inside Coating

Preparat do konserwacji
profili zamkniętych karoserii

Płyn do układu wspomagania
z uszczelniaczem

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie:12 sztuk

20-A91

Płukanka do silnika
Profesjonalny preparat
do płukania silnika

Pojemność: 300 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Radiator Degreaser
Płukanka chłodnicy

Zabezpiecza podwozie i progi przed kamieniami. Zapobiega powstawaniu korozji. Wycisza pracę podwozia. Kolor czarny.

Zabezpiecza przed wilgocią. Zapobiega
korozji. Chroni profile zamknięte.

Bezpieczna dla wszystkich rodzajów
silników. Czyści szybko i skutecznie.

Usuwa olej z układu chłodzenia. Zapobiega korozji układu. Bezpieczny dla całego
układu chłodzenia.

20-A09

20-A30

20-A38

20-A47

Pojemność: 600 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 600 ml
Ilość w kartonie: 20 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność:1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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ŚRODKI SMARUJĄCE

Ceramic Grease

PTFE Grease

Smar ceramiczny wysokotemperaturowy

Odporny na ekstremalne temperatury do +1400oC. Bezpieczny dla układów ABS, ASR i ESP. Odporny na działanie kwasów i wody. Zapobiega zapiekaniu się połączeń
mechanicznych. Specjalny aplikator ułatwia precyzyjne
stosowanie.

20-A27

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Smar PTFE

Redukuje tarcie. Działa w zakresie od -40oC do +180oC.
Odporny na działanie wody i soli. Specjalny aplikator
ułatwia precyzyjne stosowanie (opakowanie 400 ml).
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Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Wodoodporny. Chroni przed wilgocią. Specjalny aplikator
ułatwia precyzyjne stosowanie (opakowanie 400 ml).

Pojemność:400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A48

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A70

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A67

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Lubricant MoS2

Smar silikonowy

20-A08

Smar silikonowy penetrujący

20-A28

Silicone Lube

Gęsty smar silikonowy. Nie zawiera rozpuszczalników. Całkowicie bezpieczny dla gumy oraz elementów plastikowych.

Penetrating Silicone Lube

Lubricant MoS2

Odrdzewiacz MoS2

Usuwa tlenki. Silnie penetruje. Zabezpiecza metale.

Odrdzewiacz MoS2
Aplikator

Usuwa tlenki. Silnie penetruje. Zabezpiecza metale.

20-A07

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A72

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A71

Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A73

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Kajetan Kajetanowicz
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ŚRODKI SMARUJĄCE
White Grease

Copper Grease Spray 1000oC
Smar miedziany 1000oC

Smar miedziowy wysokotemperaturowy

Łatwo penetruje trudno dostępne miejsca, nie ścieka
z pionowych powierzchni. Wypiera wodę i zabezpieczenia przed powstawaniem korozji. Smaruje i zabezpiecza
zawiasy, prowadnice foteli itp.

Odporny na działanie wody. Chroni przed korozją, zapobiega zapiekaniu części. Odporny na działanie temperatury
od -40°C do +1000°C.

Smar na bazie miedzi chroniący metalowe elementy pracujące w wysokiej temperaturze. Zapobiega zapieczeniu
i zablokowaniu mechanizmów.

Biały smar

Copper Grease

20-A03

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A10

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A68

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

20-A69

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

High Load Bearing Grease EP2

20-A58

Chain Lube

Wysokoobciążeniowy
smar do łożysk EP2

Smar do łańcuchów motocyklowych

Efektywnie ogranicza zużycie łożysk. Odporny na działanie
wysokich temperatur w zakresie od -30 do 180°C. Zawiera
specjalną formułę starannie wyselekcjonowanych dodatków zapewniających nadzwyczajne właściwości przeciw
zużyciowe i antykorozyjne. Odznacza się bardzo wysoką
adhezją do powierzchni i bardzo dobrą odpornością na
wymywanie wodą.

Preparat smarny do łańcuchów motocyklowych. Szybko
penetruje po czym zastyga w postaci gęstej pasty smarnej.
Odznacza się bardzo wysoką przyczepnością do powierzchni i odpornością na wymywanie wodą. Zawiera specjalną
formułę dodatków zapewniających nadzwyczajne właściwości przeciw zużyciowe i antykorozyjne. Odpowiedni do
O-ringów, Z-ringów oraz X-ringów.

20-A49

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A93

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki
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TABELA WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW MA PROFESSIONAL
Odporność na
warunki
atmosferyczne

Odporność na
temperaturę

wysokie

wysoka

do 120oC

Zawiasy drzwi, prowadnice foteli, ograniczniki
drzwi samochodowych

b. duża

średnie

niska

poniżej 100oC

Demontaż śrub oraz
podzespołów

Smar silikonowy

średnia

wysokie

średnia

20-A10
20-A69

Smar miedziany

średnia

wysokie

20-A27

Smar ceramiczny

niska

20-A28
20-A70

Smar PTFE

20-A48
20-A67

KTM

Produkt

Penetracja Smarowanie

20-A03
20-A68

Biały smar

średnia

20-A07
20-A71

Odrdzewiacz MoS2

20-A08

Funkcje
dodatkowe

Typowe
zastosowania

do 160 C

Bez rozpuszczalników,
bezpieczny dla
gumy

Osadzanie gumowych
węży na metalowych
króćcach, zabezpieczanie
gumowych uszczelek

średnia

do 1000oC

Zapobiega
zapieczeniu

Szpilki piast kół, śruby
w układzie
wydechowym

wysokie

wysoka

do 1400oC

duża

wysokie

wysoka

do 120oC

Smarowanie różnych
typów łańcuchów
mechanicznych

Smar silikonowy penetrujący

bardzo duża

średnie

średnia

do 100oC

Smarowanie drobnych
elementów

20-A58

Smar miedziany wys. temp.

bardzo niska

wysokie

bardzo wysokie

do 1000oC

20-A49

Wysokoobciążeniowy smar
do łożysk EP2 400 ml

niska

wysokie

wysoka

do 180oC

Smarowanie łożysk

20-A93

Smar do łańcuchów motocyklowych 400 ml

duża

wysokie

wysoka

do 120oC

Smarowanie łańcuchów
motocyklowych

o

Zapobiega
Smarowanie elementów
zapieczeniu,
w układzie hamulcowym
bezpieczny dla
takich jak zaciski, sworznie
aluminium

Zapobiega
zapieczeniu

Śruby mocowania kolektora, śruby w układzie
wydechowym, szpilki piast

Kajetan Kajetanowicz
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USZCZELNIENIA I KLEJE
Red Hi-Temp Silicone Gasket Maker

Grey Hi-Torque
Silicone Gasket Maker

Black Hi-Temp Silicone Gasket Maker

Czerwony wysokotemperaturowy uszczelniacz
silikonowy 343°C

Czarny wysokotemperaturowy uszczelniacz
silikonowy 329°C

Bezoctowy, szary wysokoobciążeniowy
uszczelniacz silikonowy 399°C

Zastępuje tradycyjne uszczelki. Bezpieczny dla sond Lambda.
Odporny na wysokie temperatury do +343°C.

Zastępuje tradycyjne uszczelki. Bezpieczny dla sond Lambda.
Odporny na wysokie temperatury do +329°C.

20-A17

Pojemność: 32 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A16

Pojemność: 32 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A12

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A11

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A18

Pojemność: 32 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A35

Pojemność: 290 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A34

Pojemność: 317 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A13

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Black Hi-Temp Silicone
Neutral Gasket Maker

Spray Adhesive
Klej do tapicerki

Czarny wysokotemperaturowy bezoctowy
uszczelniacz silikonowy 329°C

Zastępuje tradycyjne uszczelki. Bezpieczny dla sond
Lambda. Odporny na wysokie obciążenia i temperatury
do +399°C.

Cold Welding Compound
4 Minutes
Mieszanka do spawania
na zimno 4 minuty

Black Automatic
Silicone Gasket Maker

Automatyczny Uszczelniacz Silikonowy
Czarny 260°C

NOWOŚĆ

Zastępuje tradycyjne uszczelki. Bezpieczny dla
sond Lambda. Odporny na wysokie temperatury do +329°C. Bezoctowy.

Trwale i szybko łączy różne materiały.
Wodoodporny i elastyczny.

Mocna jak stal. Szybko zastyga - 4 minuty.
Można obrabiać mechanicznie.

20-A94

20-A37

20-A40

Pojemność: 85 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Uszczelniacz silikonowy czarny do tworzenia trwałych uszczelek podzespołów
mechanicznych. Automatyczny pojemnik
ciśnieniowy ułatwia rozprowadzenie masy
uszczelniającej. Odorność na temperatury
do 260°C.

20-A97
Pojemność: 56 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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Threadlock Medium Strength
Blue MA243

Threadlock High Strength Red MA262

Exhaust System Cement

Zapobiega luzowaniu połączeń. Uszczelnia połączenia.
Zapobiega korozji.

Zapobiega luzowaniu połączeń. Uszczelnia połączenia.
Zapobiega korozji. Wytrzymuje wysokie obciążenia.

Szybko zastyga. Likwiduje przedmuchy spalin. Wycisza
układ wydechowy.

20-A14

Pojemność: 10 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A15

Pojemność: 10 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A88

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A89

Pojemność: 6 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A96

Pojemność: 50 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

20-A95

Pojemność: 50 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Zabezpieczenie gwintów średnia siła - niebieskie

Zabezpieczenie gwintów wysoka siła - czerwone

Pasta montażowa
do układów wydechowych

20-A53

Pojemność: 150 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Instant Structural Adhesive

Plastic Weld 10 min.
Klej do plastików 10 min.

Klej epoksydowy do metalu 5 min.

Łączy błyskawicznie (2 - 6 sekund). Posiada aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie.

Wytrzymuje ponad 270 atmosfer. Zastyga w 10 minut.
Pracuje na łączonych powierzchniach.

Szybko zastyga (5 minut). Wytrzymuje ponad 170 atmosfer. Po zastygnięciu można go obrabiać mechanicznie.

Klej konstrukcyjny błyskawiczny

20-A45
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Pojemność: 10 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A42

Szary
Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A54

Czarny
Pojemność: 25 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Epoxy Metal 5 min.

20-A43

Pojemność: 25 ML
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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MYCIE I CZYSZCZENIE
Defatex

Active Foam

Koncentrat do odtłuszczania powierzchni

Piana aktywna do mycia samochodów
osobowych

Silnie odtłuszcza. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni.

Skoncentrowany środek pieniący do mycia karoserii samochodów osobowych. Połączenie wysokiej skuteczności działania z dodatkami nabłyszczającymi lakier daje doskonałe
efekty wizualne.

20-A02

Pojemność: 5 L

Dimmex 2Faze

20-A80

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A81

Pojemność: 5 L

Anty-Oil

Preparat pianotwórczy

Płyn do mycia silnie zaolejonych posadzek

Silnie skoncentrowany, pieniący preparat do mycia wstępnego i zasadniczego. Skutecznie rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia drogowe, tłuszcze, smary
oraz inne uporczywe zabrudzenia nawet bez użycia szczotki lub gąbki.

Skutecznie rozpuszcza tłuszcz i smary. Do codziennej pielęgnacji. Do mycia ręcznego i maszynowego.

20-A82

Pojemność: 5 kg

20-A84

Pojemność: 10 kg

20-A19

Pojemność: 5 L
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Moto Start

INNE
Brake Fluid DOT 4

LPG Tester

Belt Dressing

Samostart silnika. Super silny

Płyn do układów hamulcowych

Tester szczelności instalacji
gazowych

Działa nawet do -50oC. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów silników. Do silników benzynowych, Diesla, motocykli, kosiarek, pił.

Przedłuża żywotność układu. Zwiększa bezpieczeństwo. Uniwersalny.

Do wszystkich mediów gazowych. Całkowicie
niepalny. Działa w pozycji odwróconej 180o.

Zapobiega ślizganiu się paska. Przedłuża jego
żywotność. Likwiduje piski. Zwiększa skuteczność paska.

20-A20

61-100

20-A25

20-A29

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 485 g
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Hand Cleaner

Fuel Stabiliser
Stabilizator paliwa

Pasta do mycia rąk

Power Steering Fluid

Płyn do układu wspomagania

Preparat do pasków klinowych

Injector Loosener

With PTFEPreparat do luzowania
wtryskiwaczy i świec żarowych

NOWOŚĆ

Stabilizator paliwa chroni i stabilizuje paliwo
podczas dłuższych okresów postoju. Eliminuje konieczność opróżnienia zbiornika paliwa
przed długotrwałym przechowywaniem.
Stosowany w samochodach 2- i 4-suwowych,
silnikach bezynowych, diesla i LPG z turbosprężarką lub bez.

Delikatna dla dłoni a zarazem bardzo skuteczna
pasta z dodatkiem środka ściernego do usuwania trudnych zabrudzeń z rąk. Dzięki zawartości
środków pielęgnacyjnych nie wysusza skóry.
Posiada pełne badania dermatologiczne wymagane dla kosmetyków.

Wysokiej jakości olej mineralny przeznaczony
do stosowania w układach wspomagania
kierownicy pojazdów zgodny ze specyfikacją
Dexron II D. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie pompy.

20-A60

20-A78

20-A61

20-A79

Pojemność: 0,5 kg
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A87

Pojemność: 150 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki
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Pojemność: 5 kg

Preparat wspomagający demontaż wtryskiwaczy, świec żarowych oraz innych zapieczonych i skorodowanych połączeń z efektem zamrażania. Doskonale penetruje oraz
gwałtownie schładza ciasne i skorodowane
połączenia ułatwiając ich demontaż.

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

20-A98

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

linia

produktów technicznych

www.amtra.pl

Linia produktów technicznych Tecmaxx to szeroka gama preparatów
przeznaczona zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla profesjonalistów. W gamie Tecmaxx znajdują się różnego rodzaju smary, wazelina
techniczna, zmywacz uniwersalny i techniczny, odtłuszczacz, sprężone
powietrze, a także produkty do czyszczenia stali nierdzewnej, kominka czy
grilla.

SMAROWANIE I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI MECHANIZMÓW

AKCESORIA SAMOCHODOWE
Smar silikonowy

Preparat do smarowania elementów precyzyjnych. Odporny na działanie wysokich i niskich temperatur oraz wody. Zastosowanie:
metal, plastik, guma, drewno.

Smar biały

Smar PTFE

Smar miedziany

Zapewnia długotrwałe smarowanie. Smar
o dużych zdolnościach penetrujących. Odporny
na wypłukiwanie i temperaturę. Nie ścieka
z powierzchni pionowych.

Zawarte w smarze cząstki PTFE skutecznie
przywierają do metali zmniejszając tarcie
i zwiększając odporność na korozję. Odporny na
działanie soli i wody.

Zabezpiecza łożyska oraz inne metalowe
części pracujące w wysokiej temperaturze przed
korozją i zapieczeniem. Redukuje tarcie części
metalowych, chroni łożyska, skorodowane
nakrętki i śruby, zabezpiecza przed zapieczeniem w ekstremalnych warunkach.

14-003
14-001

14-002
Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki
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Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

14-016

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

14-004
Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Penetrant

Wazelina techniczna

Smar do zamków i kłódek

Smar maszynowy

Szybko i silnie działa. Czyści i poluzowuje
zapieczone części. Odporny na wodę.

Wysokiej jakości środek ochronny. Środek
smarujący do wszelkich mechanizmów
podlegających słabemu obciążeniu. Chroni
klemy akumulatora przed utlenianiem.

Produkt do wszystkich rodzajów zamków i kłódek. Chroni przed zablokowaniem. Błyskawicznie smaruje, odmraża
i konserwuje.

Wzmocniony smar odporny na wysokie
obciążenia, ciśnienie, wibracje, wstrząsy i siły
odśrodkowe. Posiada wysokie zdolności penetracyjne, dzięki czemu wnika głęboko bez
konieczności demontażu. Przeznaczony do
części maszyn i elementów ruchomych.

14-005

14-007

14-008

14-013

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 200 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 100 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

SMAROWANIE I UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI MECHANIZMÓW
Smar ŁT-43 litowy

Smar do bram

Olej do cięcia i wiercenia

Smar o wysokiej stabilności mechnicznej, odporny na dzialenie wody. Doskonale
smaruje elementy mechaniczne, łożyska toczne i ślizgowe itp.

Produkt do smarowania, konserwacji i zabezpieczania przed wilgocią i korozją. Nadaje
się do wszystkich typów bram: tradycyjnych,
odchylanych pionowo, roletowych, przesuwnych i skrzydłowych. Poprawia pracę ciężko
działających mechanizmów.

Olej do cięcia i wiercenia służy do chłodzenia i smarowania podczas wiercenia, cięcia,
toczenia i gięcia. Nadaje się do obróbki stali
stopowej i niestopowej, żeliwa, stopów chromoniklowych, miedzi, tytanu, aluminium
i jego stopów.

14-015

14-022

14-030

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12sztuk

Smar towot

Smar do łożysk

Wielofunkcyjny smar. Odporny na działanie temperatur od -10°C do +60°C oraz na działanie wody. Tworzy
warstwę chroniącą przed wilgocią, temperaturą i zanieczyszczeniami. Do smarowania łożysk ślizgowych
i innych powierzchni trących - z wyjątkiem łożysk
tocznych.

Smar przeznaczony do smarowania łożysk tocznych
i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących w normalnych warunkach, w zakresie temperatur od -30°C do +130°C. Odporny na działanie
wody.

14-023

14-024

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 500 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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AKCESORIA SAMOCHODOWE

14-025 SMAR GRAFITOWY
Smar z dodatkiem grafitu. Wysoce odporny na działanie wody i temperaturę. Chroni
przed rdzą i korozją.
Pojemność: 50 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

NOWOŚĆ

14-026 SMAR SILIKONOWY
Do różnego rodzaju powierzchni np.: tworzyw sztucznych, gumy, plastiku, drewna.
Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności, zapewnia maksymalną redukcję tarcia
oraz długie działanie ochranianych urządzeń. Odporny na działanie wody.
Pojemność: 50 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
14-027 SMAR MIEDZIANY
Wielozadaniowy preparat do stosowania w najtrudniejszych warunkach. Odporny na
temperatury od -30°C do 1200°C. Do smarowania śrub, nakrętek, połączeń gwintowanych i wszelkich powierzchni dopasowanych, łączników rurowych itp.
Pojemność: 50 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
14-028 SMAR SYNTETYCZNY
Wielofunkcyjny smar do bardzo trudnych warunków. Cechuje się wyjątkową odpornością na wodę. Do stosowania w przemyśle, gdzie występują trudne warunki pracy
(wilgoć, obciążenia, wysoka temperatura, kurz itp.).
Pojemność: 50 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
14-029 SMAR LITOWY
Wielozadaniowy smar przeznaczony do smarowania elementów i układów pojazdów
przemysłowych, rolniczych i samochodowych. Zapewnia doskonałe smarowanie
nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych. Odporny na działanie wody
i utlenianie.
Pojemność: 50 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

CZYSZCZENIE DOM I OGRÓD

AKCESORIA SAMOCHODOWE
Odtłuszczacz

Płyn do czyszczenia grilla

Pianka czyszcząca
do kominków

Sprężone powietrze

Preparat do usuwania tłustego brudu. Doskonale rozpuszcza stare tłuste osady, zabrudzenia z olejów i smarów, wielowarstwowe
powłoki brudu.

Środek o bardzo silnym działaniu. Usuwa
zapieczony tłuszcz i zadymienia. Rozpuszcza
i usuwa najbardziej zapieczone części potraw.

Pianka do mycia szyb i wkładów kominkowych. Doskonale usuwa zadymienia, osady
ze spalonego drewna, sadzę, związki smoły
i zapieczony tłuszcz.

14-009

14-011

14-012

Środek o wszechstronnym zastosowaniu.
Wydmuchuje kurz i innego typu zanieczyszczenia z miejsc trudno dostępnych. Idealnie
nadaje się do czyszczenia sprzętu biurowego, urządzeń elektronicznych czy urządzeń
mechaniki precyzyjnej.

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

14-018
Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 15 sztuk

CZYSZCZENIE TECHNICZNE
Contact Cleaner

Zmywacz uniwersalny

Zmywacz techniczny

Preparat do czyszczenia i zabezpieczania
styków i złączy elektrycznych. Ułatwia zapłon silnika, zapewnia prawidłowe działanie
instalacji elektrycznej.

Czyści i odtłuszcza. Przygotowuje powierzchnie
przed klejeniem. Doskonale nadaje się do usuwania wszelkich tłustych plam i zabrudzeń ze
smoły, asfaltu, żywic syntetycznych itp.

Środek do mycia i usuwania zabrudzeń w garażu, warsztacie i innych pomieszczeniach. Usuwa spalony olej, nagary, tłuszcz i inne trudne
zabrudzenia.

Łatwy w użyciu środek do czyszczenia powierzchni i elementów wykonanych ze stali
nierdzewnej i aluminium. Doskonale odtłuszcza.
Przygotowuje powierzchnie do dalszych prac.

14-006

14-014

14-010

14-017

Pojemność: 250 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Preparat do czyszczenia
aluminium

Pojemność: 600 ml
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Preparat do czyszczenia
stali nierdzewnej

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Preparat do czyszczenia
silników

Pojemność: 650 ml
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Zmywacz neutralny

Produkt do mycia i odtłuszczania powierzchni
wykonanych z aluminium i jego stopów. Może
być również stosowany do czyszczenia powierzchni wykonanych z innych metali.

Bardzo silny i skuteczny preparat przeznaczony
do mycia silników oraz podzespołów samochodowych. Doskonale i szybko usuwa oleje
i smary z czyszczo- nych powierzchni oraz inne
uporczywe zabrudzenia.

Uniwersalny środek do mycia i usuwania
zabrudzeń. Odtłuszcza i myje narzędzia, urządzenia ogrodowe, części samochodowe oraz
elementy wykonane z tworzywa sztucznego
i plastiku.

14-019

14-020

14-021

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 1 L
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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kleje

cyjanoakrylowe
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Kleje na bazie cyjanoakrylu, bardziej znane pod nazwą sekundowe lub błyskawiczne, to doskonałe
rozwiązanie wielu problemów związanych z klejeniem i naprawą uszkodzonych przedmiotów.
BONDINI PLUS, to wysokiej jakości klej wiążący w zaledwie kilka sekund wiele różnych materiałów.
Doskonale sprawdza się w domowych oraz przemysłowych zastosowaniach. Krótki czas wiązania
w połączeniu z wysoką wytrzymałością spoiny, czynią ten klej idealnym narzędziem dla wymagających użytkowników. Klej nigdy nie zastyga w aplikatorze, ponieważ posiada unikalną zakrętkę,
wewnątrz której znajduje się specjalna igła zamykająca dyszę kleju. W chwili odkręcania igła
odblokowuje dyszę, a klej jest zawsze gotowy do użycia.

KLEJ CYJANOAKRYLOWY DLA BRANŻY DIY I RZEMIOSŁA

Bondini Plus

Klej cyjanoakrylowy
Łączy trwale w 10 sekund. Super mocny. Wodoodporny.
Zawsze gotowy do użycia. Posiada unikalny dozownik
i zakrętkę z igłą zapobiegającą jego zatykaniu.
Skleja:
• drewno
• szkło
• ceramikę
• metal
• skórę
• gumę
• tkaniny

02-040

Pojemność: 6 g
Ilość w kartonie: 24 sztuki

02-030

Pojemność: 500 g
Ilość w kartonie: 1 sztuka

KLEJ CYJANOAKRYLOWY DO UŻYTKU DOMOWEGO

Klej sekundowy
Szybkoschnący klej cyjanoakrylowy do wielu zastosowań. Łączy
błyskawicznie plastik, gumę, skórę, drewno, metal, ceramikę, szkło
i wiele innych materiałów. Tworzy bardzo trwałe połączenie.

10sekund !
21-014

21-013

Blister: 1 sztuka
Ilość w kartonie: 24 sztuki

Display: 12 sztuk
Ilość w kartonie: 288 sztuk
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gumy nie łapię
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SLIME to nowoczesne uszczelniacze do opon wykonane w technologii FIBRO-SEAL.
Slime ma działanie prewencyjne i awaryjne. Linia obejmuje produkty nieagresywne chemicznie i bezpieczne dla środowiska, bezpieczne dla czujników
ciśnienia. Produkty Slime cechuje intuicyjny sposób użycia. Uszczelniacze Slime
można łatwo usunąć - wystarczy spłukać wodą. Dostępne w pojedynczych
opakowaniach oraz w praktycznych zestawach do naprawy przebitych opon.

USZCZELNIACZE DO OPON
Uszczelniacz
do opon motocyklowych

Uszczelniacz
do opon samochodowych

Uszczelniacz przeznaczony do stosowania
w oponach motocyklowych.

Uszczelniacz przeznaczony do stosowania
w oponach samochodów osobowych.

75-003

75-004

Pojemność: 237 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Pojemność: 473 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

CZYSZCZENIE
I ODTŁUSZCZANIE
ZESTAW NAPRAWCZY
DO REPERACJI OPON
Zestawy naprawcze do reperacji opon to kompletne rozwiązania dedykowane łatwemu i szybkiemu usuwaniu awarii bez
konieczności odkręcania koła. Każdy zestaw zawiera wysokiej jakości uszczelniacz Slime oraz kompresor 12 V o różnej mocy.

Zestaw naprawczy
Smart Spair

75-007
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baterie
VARTA

Baterie alkaliczne Varta Longlife stworzono z myślą o zasilaniu urządzeń o stałym, niskim poborze mocy,
np. pilotów do telewizorów i sprzętów muzycznych, zegarów ściennych, radioodbiorników itp.
By ułatwić wybór właściwej baterii, rekomendowane zastosowania przedstawiono na blistrze za pomocą
piktogramów. Hasło Made in Germany wyeksponowane na opakowaniu podkreśla wysoką jakość
produktu. Blister umożliwiający pojedyncze wyjmowanie baterii zapewnia łatwe otwarcie i wygodę
w przechowywaniu nieużywanych baterii. Gwarantowany okres przechowywania baterii to 10 lat.

BATERIE VARTA
Baterie alkaliczne LONGLIFE
Długotrwała energia do urządzeń o stałym, niskim poborze mocy, np. pilotów do telewizorów
i sprzętów muzycznych, zegarów ściennych, radioodbiorników, latarek itp.
Gwarantowany okres przechowywania 10 lat.

38-001
Longlife AAA LR03

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-002
Longlife AA LR6

38-010
Longlife C LR14

Ilość blistrów w kartonie: 20 szt

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-013
Longlife Power AAA LR03

Wytrzymała bateria do urządzeń codziennego użytku o stałym poborze mocy,
np. budzików, mikrofonów, pilotów do telewizorów i sprzętów muzycznych itp.

38-011
Longlife D LR20

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-012
Longlife LR61

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-014
Longlife Power AA LR6

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

Ilość blistrów w kartonie: 20 szt

Baterie cynkowo-węglowe SUPERLIFE

Profesjonalne baterie specjalistyczne

Niezawodne i w przystępnej cenie – linia baterii cynkowo-węglowych
VARTA Superlife. Idealny wybór do urządzeń o niskim poborze mocy,
takich jak zegary ścienne, budziki lub piloty.

Profesjonalne baterie. Idealne do: kluczy samochodowych, kalkulatorów, aparatów cyfrowych i innych urządzeń elektronicznych.
Gwarantują długi czas działania

38-007
Profi Electronics
CR2016

38-008
Profi Electronics
CR 2025
38-003
Superlife
AAA R03P

Ilość blistrów w kartonie: 12 szt

38-004
Superlife
AA R6P

Ilość blistrów w kartonie: 12 szt

38-005
Profi Electronics
V23GA

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-006
Profi Electronics
V27A

Ilość blistrów w kartonie: 10 szt

38-009
Profi Electronics
CR 2032
Ilość blistrów w kartonie: 10 szt
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przyjemny
aromat i świeżość
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MY SHALDAN to naturalne japońskie zapachy żelowe. W ofercie dostępnych jest
sześć atrakcyjnych kompozycji zapachowych, zawierających olejki eteryczne
z ekstraktów z naturalnych owoców cytrusowych. Zapachy My Shaldan charakteryzują się długotrwałym działaniem - aż do 8 tygodni. Skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy. Można je stosować w: biurze, domu, samochodzie,
garderobie, toalecie.

ŻELOWE ODŚWIEŻACZE POWIETRZA
My Shaldan Orange
Pomarańcza

My Shaldan Lime
Limonka

My Shaldan Apple
Jabłko

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach pomarańczy.

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach limonki.

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach jabłka.

90-001

90-002

90-003

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

My Shaldan Lemon
Cytryna

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

My Shaldan Squash
Świeży

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

My Shaldan Mix Berry
Owoce Leśne

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach cytryny.

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach świeży.

Żelowy odświeżacz powietrza. Zapach owoców leśnych.

90-004

90-006

90-007

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk

Pojemność: 80 g
Ilość w kartonie: 12 sztuk
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profesjonalnie
czysty dom
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Home&Profi to profesjonalne produkty do mycia i sprzątania w domu. Marka powstała w celu
udostępnienia klientom indywidualnym produktów niezwykle skutecznych w swoim działaniu,
wywodzących się z rodziny chemii profesjonalnej.Dzięki swojej skuteczności i wysokiej koncentracji
produkty marki Home&Profi zmniejszają nakład pracy, oszczędzają czas, są tańsze od innych produktów z tych samych kategorii. Produkty Home&Profi są bezpieczne zarówno dla środowiska jak
i czyszczonej powierzchni, a zastosowane w nich substancje zapachowe nie zawierają alergenów.

HOME & PROFI

Czysty piekarnik, grill, kominek
Preparat do czyszczenia piekarników domowych
i profesjonalnych, grilli ogrodowych oraz szyb kominkowych.

79-001
Pojemność: 800 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Czysta łazienka
Preparat do czyszczenia wanien, umywalek, brodzików, kabin prysznicowych, armatury łazienkowej
zarówno metalowej jak i wykonanej z tworzywa
sztucznego.

79-002
Pojemność: 800 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk

Czysta kuchnia, płytki, blaty
Uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania
tłuszczu i brudu z płytek, blatów, mebli, okapów, płyt
grzewczych, sprzętu AGD oraz odzieży.

79-004
Pojemność: 800 ml
Ilość w kartonie: 6 sztuk
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profesjonalne
środki utrzymania czystości
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CLINEX to specjalistyczne preparaty do utrzymania czystości. Produkty Clinex
przeznaczone są do użytkowania w zakładach przemysłowych, handlowych, usługowych, w obiektach kanału HORECA, biurach, szkołach, halach. Marka oferuje
możliwość stworzenia indywidualnych planów higieny wg systemu HACCP. Clinex
to niezawodna jakość w połączeniu z atrakcyjną ofertą cenową. Producent oferuje
również usługę produkcji marek własnych.

PROFESJONALNE ŚRODKI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Podłogi

Tekstylia

Zabezpieczanie posadzek

Do czyszczenia wszelkich tekstyliów:
dywanów, wykładzin, tapicerek, materaców
i innych obić materiałowych.

Linia produktów Clinex DISPERSION - preparatów na bazie polimerów do zabezpieczania
wszelkich posadzek przed ich zarysowaniem
i uszkodzeniem. Antypoślizgowe.

Sanitariaty

Powierzchnie zmywalne

Zmywanie i czyszczenie urządzeń

Linia profesjonalnych produktów do mycia
i czyszczenia urządzeń oraz pomieszczeń
sanitarnych.

Preparaty do czyszczenia powierzchni
szklanych, drewnianych, plastikowych,
metalowych czy kamiennych.

Preparaty dla gastronomii, opracowywane
są w oparciu o najnowsze technologie
i starannie wyselekcjonowane surowce.

Odświeżanie

Linia PROFIT

Systemy dozowania

Neutralizatory i pochłaniacze przykrych
zapachów, całkowicie nieszkodliwe dla
środowiska, ludzi i zwierząt.

Linia wysokoskoncentrowanych preparatów
do kompleksowego, bieżącego i efektywnego sprzątania. Ich skuteczność i wydajność
pozwala zmaksymalizować efekt czyszczący
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Urządzenia do dozowania różnego rodzaju
środków chemicznych w urządzeniach
myjących oraz systemy rozcieńczania
koncentratów chemicznych.

Gama preparatów do posadzek i podłóg.
Skuteczność i efektywność sprzątania.
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myjnia
samochodowa

Klej sekundowy

Ofertę produktów dla myjni samochodowych stworzoną przez AMTRA stanowi linia
produktów CLINEX Expert+. To polska marka najwyższej jakości specjalistycznych
produktów do profesjonalnego ręcznego mycia: pojazdów, warsztatów, hal i maszyn
przemysłowych.

www.amtra.pl

Więcej informacji w katalogu branżowym.

oleje

i smary przemysłowe

www.amtra.pl

Rocol to ponad 100 letnie doświadczenie w wytwarzaniu smarów przemysłowych
z konwencjonalnych olejów mineralnych. Oferta obejmuje szeroki wachlarz środków smarnych mających zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Rocol
współpracuje z największymi koncernami na świecie – m.in.: Unilever, Nestle, Du
Pont, Black&Decker, General Motors, Coca Cola, Rolls-Royce, Lucas, Toyota, British
Aerospace, Rockwel, Airbus, Dunlop, JCB i wielu innych.

ponad

OFERTA AMTRA W INTERNECIE
www.amtra.pl

Nasze strony internetowe
Na stronie www.amtra.pl w zakładkach:
• „Karty MSDS” dostępne są aktualne karty
MSDS dotyczące produktów z oferty Amtra.
• „Centrum Pobierania” dostępne są zdjęcia
produktów w wysokiej rozdzielczości, katalogi
produktów w wersji elektronicznej i videoporadniki prezentujące zastosowania preparatów z oferty Amtra.
ZAPRASZAMY
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www.amtra.co/en

www.wd40.pl

www.wunderbaum.pl

www.moje-auto.pl

www.clinex.com.pl

www.stp.com.pl
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ODDZIAŁY AMTRA W POLSCE

ODDZIAŁY AMTRA Sp. z o.o.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BYDGOSZCZ 		
GDAŃSK 		
KATOWICE 		
KRAKÓW 		
POZNAŃ		
WARSZAWA 		
WROCŁAW 		

mob. 501 760 700, bydgoszcz@amtra.pl
mob. 601 765 979, gdansk@amtra.pl
mob. 604 63 53 53, katowice@amtra.pl
mob. 501 584 878, krakow@amtra.pl
mob. 603 070 724, poznan@amtra.pl
mob. 603 333 307, warszawa@amtra.pl
mob. 601 927 233, wroclaw@amtra.pl

TWÓJ DYSTRYBUTOR

www.amtra.pl
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