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Ideą naszego działania jest profesjonalne podejście, a także kreowanie przyszłości. 
„Create sensation” odnosi się do zmysłów, tworzenia efektu wyjątkowej czystości 
oraz długotrwałej ochrony. Perfekcyjny połysk jest potwierdzeniem skuteczności 
naszej marki. 

Ciągłe udoskonalanie produktów oraz poszukiwanie rozwiązań pozwala nam być 
fi rmą innowacyjną na rynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć produkty do 
każdego etapu mycia oraz rodzajów myjni. 

Tworzenie doznań rozpoczyna się już od pierwszej chwili kontaktu naszej chemii z 
samochodem. 

Jako zaufany partner profesjonalistów tworzymy kompletną i przyjazną dla 
użytkownika ofertę, która pomaga spełnić nawet najbardziej wymagające 
oczekiwania. Słuchając naszych klientów oraz znając rynek wprowadzamy 
rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. 

Produkty najwyższej jakości oraz wsparcie, umożliwiają ciągły rozwój naszych 
partnerów na całym świecie.
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Przed użyciem produktów postępuj zgodnie z instrukcjami w kartach technicznych! CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania produktów, opakowań i 
nazw produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Treści są zastrzeżone przez CID LINES i nie wolno ich kopiować. Uwaga: nie wszystkie produkty lub opakowania są 
dostępne w każdym kraju.
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4 | MYCIE WSTĘPNE - PŁYNY

 5 - 20 - 210 L 

 KENOLON PREWASH 4000 
 Silny, alkaliczny środek do mycia 
samochodów 
•  silnie skoncentrowany, alkaliczny 

środek myjący
• najwyższa klasa „A” zgodności z VDA
• łatwy do spłukania                                                                                  
• mocno pieniący
• o przyjemnym zapachu “Kenolon” 

 20 L 

 BIOTEK PREWASH 
 Skoncentrowany, alkaliczny środek do 
mycia 
•  silny, ale bezpieczny: klasa VDA “A”
• o przyjemnym oraz intensywnym 

zapachu
• dobrze usuwa warstwę brudu 

drogowego, insekty itp. 

 5 - 20 - 210 L 

 KENO 4000 
 Skoncentrowany, alkaliczny środek do 
mycia samochodów 
•  nie zawiera NTA oraz fosforanów     
• najwyższa klasa „A” zgodności z VDA
• łatwy do spłukania                                                                                  
• mocno pieniący
• skuteczny do mycia oraz usuwania 

insektów
• o przyjemnym zapachu świeżej limonki 

 20 L 

 ANTI INSECT 
 Silny produkt do usuwania insektów 
•  szybko a zarazem skutecznie usuwa 

wszelkie insekty z każdej powierzchni
• bezpieczny dla karoserii oraz szyb                                                      
• stosowany również do mycia 

wstępnego
• wolny od środków żrących
• o przyjemnym zapachu świeżej limonki 
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 20 L 

 GLOBO FORMULE 1 
 Alkaliczny produkt do mycia 
wstępnego m.in. do myjni tunelowych 
• alkaliczny  preparat do mycia wstępnego
• nie zawiera EDTA, NTA oraz 

fosforanów
• przyjazny dla użytkownika
• zawiera duże ilości inhibitorów korozji – 

bezpieczny dla lakierów
• specjalnie opracowany do systemów z 

wodą twardą 

 20 L 

 GLOBO 3600 PLUS 
 Uniwersalny, skoncentrowany 
preparat do mycia wstępnego 
• alkaliczny  preparat odpowiedni do 

mycia wszystkich rodzajów pojazdów
• skutecznie usuwa osady drogowe
• nie zawiera NTA oraz fosforanów
• o przyjemnym zapachu świeżej limonki 

 5 - 20 - 210 - 1000 L 

 GLOBO 3600 
 Skoncentrowany, uniwersalny, 
alkaliczny środek do mycia wstępnego 
• alkaliczny  preparat odpowiedni do 

mycia wszystkich rodzajów pojazdów
• skutecznie usuwa osady drogowe
• nie zawiera NTA oraz fosforanów
• bezzapachowy 

 20 - 210 - 600 L 

 GLOBO 2000 
 Lekko alkaliczny, mocno pieniący się 
produkt do mycia wszystkich rodzajów 
lakierów 
•  uniwersalny preparat myjący o lekko 

zasadowym odczynie pH
• mocno pieniący
• stosowany do szczotek w myjniach 

bezdotykowych
• stosowany jako piana w myjniach 

portalowych oraz tunelowych
• o wyjątkowym zapachu gumy balonowej 

 25 - 210 - 1000 KG 

 JET CLEAN SUPER 
 Silnie odtłuszczający produkt do mycia 
mocno zabrudzonych powierzchni 
•  środek na bazie zasadowej do mycia 

wstępnego
• skutecznie usuwa bród drogowy, czyści 

felgi oraz czyści silniki
• środek o silnym działaniu 

odtłuszczającym
• niskopianowy
• usuwa wosk kopolimerowy 

 20 - 210 - 1000 L 

 BLITZ CLEAN 
 Ekonomiczny produkt do mycia 
wstępnego 
•  pianowy
• środek do czyszczenia na bazie 

zasadowej
• odpowiedni do wszelkiego typu 

pojazdów 
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 Niskofosforanowy mikroproszek 
do myjni bezdotykowych o zapachu 
świeżej limonki 
•  o niskiej zawartości fosforanów
• łatwy do wypłukiwania
• dobra rozpuszczalność w wodzie
• odpowiedni do stosowania w wodzie 

miękkiej i twardej
• o zapachu świeżej limonki 

 25 KG 

 CP 2440 
 Mikroproszek do myjni bezdotykowych 
o słodkim, przyjemnym zapachu 
•  skoncentrowany mikroproszek do myjni 

samochodowych
• do wszystkich systemów 

automatycznego dozowania
• proszek o dobrych właściwościach 

pieniących
• łatwy do wypłukiwania
• dobra rozpuszczalność w wodzie
• odpowiedni do stosowania w wodzie 

miękkiej i twardej
• o słodkim, przyjemnym zapachu 

 25 KG 

 CP 3440 

 25 KG 

 CP 3400 
 Mikroproszek do myjni bezdotykowych 
o zapachu zielonego jabłka 
•  skoncentrowany mikroproszek do myjni 

samochodowych
• do wszystkich systemów 

automatycznego dozowania
• proszek o dobrych właściwościach 

pieniących
• łatwy do wypłukiwania
• dobra rozpuszczalność w wodzie
• odpowiedni do stosowania w wodzie 

miękkiej i twardej
• o zapachu zielonego jabłka 

 20 KG 

 CP 6400 
 Niskopianowy mikroproszek do myjni 
bezdotykowych lub mycia wstępnego 
w myjniach tunelowych 
•  skuteczny, silnie działający 

mikroproszek do myjni 
samochodowych

• do wszystkich systemów 
automatycznego dozowania

• niskopianowy
• łatwo rozpuszczalny
• łatwy do wypłukiwania
• bezzapachowy 

 25 KG 

 CP 3410 
 Mikroproszek do myjni bezdotykowych 
o intensywnym zapachu zielonego 
jabłka 
•  skoncentrowany mikroproszek do myjni 

samochodowych
• do wszystkich systemów 

automatycznego dozowania
• proszek o zwiększonych 

właściwościach pieniących
• łatwy do wypłukiwania
• świetna rozpuszczalność w wodzie
• odpowiedni do stosowania w wodzie 

miękkiej i twardej
• o bardzo intensywnym zapachu 

zielonego jabłka 
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 20 - 210 1000 L 

 ALU 5000 
 Czyszczenie i renowacja części 
aluminiowych oraz felg 
•  skoncentrowany produkt do 

czyszczenia z zawartością kwasu 
fl uorowodorowego                                                                                 

• skuteczny do czyszczenia i renowacji 
kół

• usuwa silne złogi mineralne oraz osad 
pochodzący z hamowania

• o bardzo szybkim efekcie działania
• niskopianowy
• bez ostrego zapachu 

 20 - 210 - 1000 L 

 ALU 3200 
 Czyszczenie i mycie części 
aluminiowych, felg oraz zbiorników 
•  skoncentrowany kwasowy preparat do 

mycia wszystkich typów felg
• delikatny dla nowych powierzchni 

aluminiowych
• bez zawartości kwasu 

fl uorowodorowego
• z delikatnym zapachem
• nietoksyczny 

 9 - 20 - 200 - 1000 L 

 PRO 400 
 Produkt do mycia kół, felg oraz 
elementów metalowych 
•  skoncentrowany, silny preparat 

czyszczący na bazie kwasowej
• usuwa związki mineralne oraz smary/ 

tłuszcze
• skuteczny do mycia i czyszczenia 

elementów konstrukcyjnych myjni 
samochodowych

• wolny od kwasu fl uorowodorowego, 
siarkowodorowego i azotowego 
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 20 L 

 BIOTEK WHEEL CLEANER 
 Skoncentrowany alkaliczny środek do 
mycia kół 
•  bez trudu usuwa warstwę brudu 

drogowego, oleje, smary oraz pył 
pochodzący z klocków hamulcowych 

• wolny od kwasu
• bezpieczny dla urządzeń wyposażonych 

w urządzenie do oczyszczania wody 

 20 L 

 BIOTEK ALU CLEAN 
 Skoncentrowany kwasowy środek do 
mycia kół 
•  skutecznie i szybko usuwa najbardziej 

uporczywy pył hamulcowy z kół
• jest nietoksyczny
• dobrze zbilansowana kompozycja 

sprawia, że   doskonale nadaje się do 
stosowania w myjniach wyposażonych 
w urządzenie do oczyszczania wody 

 20 L 

 PRO 50 
 Bezpieczny produkt do mycia i 
czyszczenia felg aluminiowych 
•  preparat do mycia i czyszczenia na 

bazie kwasowej
• bezpiecznie usuwa osady mineralne
• odpowiedni do czyszczenia delikatnych 

stopów metali
• o przyjemnym zapachu
• przyjazny dla użytkownika
• może być stosowany do nowych 

aluminowych felg w samochodach 
osobowych oraz ciężarowych 

 5 L 

 X-TRA 4200 
 Preparat do czyszczenia kół oraz 
usuwania osadów o neutralnym pH 
•  wysoce skuteczny produkt do 

czyszczenia kół o neutralnym pH
• preparat do usuwania osadów
• reakcja z brudem widoczna jest zmianą 

barwy (efekt wizualny)
• bezpieczny 
• stosowany do mycia samochodów po 

transporcie kolejowym 

 5 - 20 - 1000 L 

 X-TRA 3300 
 Preparat do czyszczenia kół bez 
zawartości kwasu 
•  silny i skoncentrowany alkaliczny 

produkt do czyszczenia wszystkich 
rodzajów felg

• nie zawiera kwasu 
• skutecznie usuwa tłuszcz drogowy 

oraz osad pochodzący z klocków 
hamulcowych 
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X-tra 4200 
X-tra 4200 to produkt marki 
Kenotek o neutralnym pH do mycia 
każdego rodzaju felg, który usuwa 
wszystkie osady, pył i kurz powstają-
cy w wyniku hamowania.

Oprócz typowego tłustego brudu 
pochodzącego z dróg, na większoś-
ci felg znajdziemy również osad 
powstający w wyniku hamowania 
pojazdu. Osad ten zawiera w sobie 
bardzo dużo drobnych cząsteczek 
żelaza. Podobne osady mogą także 
pochodzić z linii trakcyjnych w po-
bliżu stacji kolejowych lub w pobliżu 
stref przemysłowych z zakładami 
metalurgicznymi jeśli tam pojazdy 
są parkowane. Produkt X-tra 4200 
jest bezpiecznym i skutecznym 
preparatem do usuwania takich 
zanieczyszczeń z całej powierzchni 
karoserii pojazdu.

Efekt działania produktu jest 
wyraźnie widoczny, ponieważ reagu-
je on z cząstkami żelaza i zmienia 
kolor na fi oletowo-czerwony.



 20  L

 KENOLON SENSE 
Skoncentrowany pianowy szampon, 
podbijający efekt połysku lakieru
•  mocno pieniący
• pogłębiający efekt połysku
• o intensywnym, przyjemnym, świeżym 

zapachu
• do wielofunkcyjnego stosowania 

(kurtyna piany/szczotki/mycie ręczne) 

  

 KENOLON SHAMPOO 
 Skoncentrowany szampon do myjni 
•  neutralizuje pH na pojeździe                                                                  
• mocno pieniący
• pomaga w utrzymaniu szczotek, myjni 

oraz samego budynku w czystości, 
w porównaniu do konwencjonalnych 
produktów

• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• równoważy pH w urządzeniu do 

oczyszczania wody                                   
• o przyjemnym delikatnym zapachu 

 20 L 

CRYSTAL  SHAMPOO 
Wysoce skoncentrowany szampon w 
nano technologii  
•  wzmacnia efekt perlenia wody
• nadaje głęboki połysk lakierom 
• przyśpiesza oraz poprawia efekt 

schnięcia pojazdu
• o intensywnym słodkim zapachu 

 20 L 
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 20 L 

 BIOTEK SUPER FOAM 
 Wysoce pieniący się środek myjący 
•  utrzymuje szczotki w czystości
• neutralizuje przykre zapachy
• w porównaniu ze standardowymi 

środkami chemicznymi, zapobiega 
szybkiemu gromadzeniu się brudu na 
maszynie oraz budynku myjni

• charakteryzuje się świeżym i 
intensywnym zapachem 

 20 L 

 BIOTEK SHAMPOO 
 Szampon z aktywną pianą 
•  szampon o odczynie lekko kwaśnym, 

równoważy pH wody w systemie 
oczyszczania

• utrzymuje szczotki w czystości
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• charakteryzuje się świeżym oraz 

intensywnym zapachem 

 20 L 

 KENOLON FOAM POLISH 
 Wysoce skoncentrowany, pianowy 
wosk o działaniu renowacyjnym 
•  nadaje głęboki połysk lakierom
• wysoce skoncentrowany
• wosk pianowy
• o efekcie renowacji lakieru
• technologia Kenolon II
• o przyjemnym słodkim zapachu 

 20L 

 BIOTEK FOAM POLISH 
 Skoncentrowany wosk polerujący 
•  bardzo dobre właściwości pieniące
• głęboki oraz długotrwały połysk
• o świeżym oraz intensywnym zapachu
• wartość dodana dla programów 

myjących 
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W myjniach automatycznych rozpoczynamy mycie od mycia wstępnego produktem na bazie zasadowej, po czym przechodzimy 
do mycia szamponem o kwaśnym odczynie pH w celu neutralizacji zasadowego środka stosowanego do mycia wstępnego. 
Dzięki zastosowaniu takiej procedury osiągamy lepszy efekt suszenia karoserii oraz tzw. lśnienia lakieru.

• Zalecamy stosowanie środka czyszczącego na bazie zasadowej do usuwania brudu, pozostałości po insektach oraz tłustych 
plam. Większość produktów do mycia wstępnego w myjniach samochodowych i myjniach samochodów ciężarowych to 
produkty na bazie zasadowej.

• Produkt czyszczący na bazie kwasowej jest stosowany do usuwania złogów kurzu oraz składników mineralnych takich jak 
wapień, magnez itp. powstających na karoserii pojazdu.

• Produkt o neutralnym pH jest stosowany w aplikacjach ręcznych, automatycznych oaz samoobsługowych. Świetnie 
sprawdza się do powierzchni delikatnych oraz powłok ceramicznych.

pH kwaśne pH alkaliczne

Zabrudzenia organiczneZabrudzenia mineralne

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 147 8

 1 - 5 - 20L 

 BRILLIANT WASH 
 Wysokojakościowy szampon 
nabłyszczający o neutralnym pH 
•  szampon z efektem wysokiego połysku
• efekt woskowania, perlenie wody
• delikatny dla rąk
• niskopianowy
• o neutralnym odczynie pH
• o przyjemnym zapachu grejpfruta 

 20 L 

 CAR FOAM EXTRA 
 Pianowy preparat myjący o 
neutralnym pH oraz miłym zapachu 
•  potrójnie skoncentrowana piana o 

neutralnym pH
• mocno pieniąca
• wydajny i ekonomiczny w użyciu
• do ręcznego i automatycznego mycia 

samochodów
• o intensywnym zapachu zielonego 

jabłka 

 20 L 

 CAR FOAM 
 Pianowy preparat myjący o 
neutralnym pH oraz miłym zapachu 
•  skoncentrowana piana o odczynie lekko 

zasadowym -8 pH
• mocno pieniąca
• do ręcznego oraz automatycznego 

mycia samochodów
• o zapachu świeżej cytryny 

12 | MYCIE ZASADNICZE



 20 L 

 SUPER POLISH RED 
 Czerwona piana politurowa z efektem 
głębi połysku 
•  piana politurowa eliminująca mikrorysy 

na lakierze
• poprawia wygląd oraz redukuje 

matowienie lakieru
• wyskopianowa - efekt czerwonej piany
• łatwa do wypłukiwania
• przywraca głębię lakieru
• o przyjemnym zapachu 

 20 L 

 SUPER POLISH YELLOW 
 Żółta piana politurowa z efektem głębi 
połysku 
•  piana politurowa eliminująca mikrorysy 

na lakierze
• poprawia wygląd oraz redukuje 

matowienie lakieru
• wyskopianowa - efekt żółtej piany
• łatwa do wypłukiwania
• przywraca głębię lakieru
• o przyjemnym zapachu 

 20 L 

 SUPER POLISH BLUE 
 Niebieska piana politurowa z efektem 
głębi połysku 
•  piana politurowa eliminująca mikrorysy 

na lakierze
• poprawia wygląd oraz redukuje 

matowienie lakieru
• wyskopianowa - efekt niebieskiej piany
• łatwa do wypłukiwania
• przywraca głębię lakieru
• o przyjemnym zapachu 

 20 - 210 L 

 ACTIVE FOAM CHERRY 
 Piana aktywna 
•  piana aktywna o kwasowym pH
• mocno pieniąca
• łatwa do wypłukiwania
• neutralizuje zasadowość na pojeździe 

przez co poprawia efekt suszenia
• o przyjemnym, intensywnym, 

wiśniowym zapachu 
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Ochrona przed:

Solą Insektami Kwaśnym 
deszczem

Odchodami 
ptaków

Promieniowaniem 
UV

Nowa gama produktów Kenolon to idealny wybór dla Twojego samochodu. 
Kenolon to produkty myjące połączone z ochroną lakieru - powłoka ochronna, 
która zapewnia głęboki połysk karoserii oraz tzw. efekt szkła. Zapobiega 
niszczeniu plastikowych elementów samochodu oraz zapewnia długotrwały 
efekt. Dzięki wysoce skutecznej linii produktów Twój samochód zyskuje 
większą ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych takich jak: 
sól, promieniowanie UV, kwaśne deszcze czy ptasie odchody. 
Po zastosowaniu Kenolon zauważysz jedwabisty, gładki oraz hydrofobowy 
efekt na Twoim samochodzie. Uzyskaj optymalny wynik dzięki regularnemu 
stosowaniu produktów Kenolon.

Standardowe 
woski

Woski 
KENOLON 

Lakier
Powłoka antykorozyjna - zabezpieczająca

Nadwozie

Gama Kenolon tworzy połączenie między czyszczeniem a ochroną, 
pomiędzy detailingiem a myciem samochodów.

Myj szybko, skutecznie a zarazem bezpiecznie -  stwórz oszałamiający efekt 
dzięki chemii kompatybilnej z systemami oczyszczania wody. Przekonaj 
swoich klientów o wartości dodanej Twojego programu premium i skorzystaj 
z naszej koncepcji, aby zwiększyć swój zysk oraz konkurencyjność na rynku.
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 20 L 

 BIOTEK DRYER 
 Skoncentrowany środek osuszający 
•  pozostaje długotrwały, lustrzany połysk 

na lakierze
• nadaje się do stosowania z wodą 

twardą oraz miękką
• dobre wyniki, nawet przy krótkim 

czasie kontaktu z lakierem
• hydrofobowy efekt                                                                                     

redukuje tworzenie się mikro-kropli 

 20 L 

 BIOTEK WAX 
 Wosk nabłyszczający 
•  zapewnia wyjątkowy połysk, ochronę 

lakieru oraz plastików
• nadaje się do stosowania z wodą 

twardą oraz miękką
• dobre wyniki, nawet przy krótkim 

czasie kontaktu z lakierem 

 20 L 

DIAMOND  DRYER 
 Skoncentrowany wosk osuszający 
•  pozostaje długotrwały, lustrzany połysk 

na lakierze
• nadaje się do stosowania z wodą 

twardą oraz miękką
• dobre wyniki, nawet przy krótkim 

czasie kontaktu z lakierem
• hydrofobowy efekt                                                                                      

redukuje tworzenie się mikro-kropli 

 20 L 

PLATINUM  WAX 
 Skoncentrowany wosk 
•  zapewnia wyjątkowy połysk, ochronę 

lakieru oraz plastików
• nadaje się do stosowania z wodą 

twardą oraz miękką
• rewelacyjny efekt nawet przy wysokim 

ciśnieniu 

 20 L 

 KENOLON PROTECTOR 
 Skoncentrowany produkt ochronny 
nadający wyjątkowy połysk 
•  wysoce skoncentrowany produkt 

ochronny do każdego rodzaju lakieru
• długotrwała bariera ochronna
• o efekcie renowacji lakieru
• polecany jako wosk pianowy
• technologia Kenolon II
• warstwa chroniąca przed brudem i 

promieniami UV
• zapewnia głęboki, długotrwały połysk 

 20 L 

 POLYMER HARDWAX 
 Skoncentrowany twardy wosk 
polimerowy 
•  silnie skoncentrowany wosk z efektem 

połysku
• zawiera polimery z grupy hi-tech
• skuteczny we wszystkich systemach 

dozowania myjni samochodowych
• redukuje tworzenie się mikro-kropli 
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Wosk
Preparat chemiczny, którego zadaniem jest pozostawienie cienkiej warstwy ochronnej na karoserii samochodu. Ma ona zapewnić 
ochronę samochodu przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. promieniowanie UV, sól drogowa, kwaśne deszcze czy ptasie 
odchody itp. Wosk można też często stosować jako środek wspomagający osuszanie.

Preparaty osuszające
• Głównym zadaniem jest osiągnięcie hydrofobowości powierzchni czyli efektu perlenia. Powłoka wodna zmienia się w kuliste, małe 

kropelki. Krople te są łatwo usuwane przez suszarki w automatycznych myjniach portalowych oraz tunelowych. Preferowana jakość 
używanej wody to woda miękka (maks. 5°dH).

• Druga opcja to efekt tzw. „tafl i”. Preparat osuszający uzyskujący ten efekt nie zmieniając wody w małe krople. W tym przypadku 
powłoka wody powoli schodzi z samochodu jakby w jednej „tafl i”. Specjalny skład preparatu osuszającego wiąże składniki mineralne z 
wodą i neutralizuje je, w wyniku czego uzyskujemy idealne osuszenie bez jakichkolwiek plam.

 20 L 

 AQUA RINSE 
 Preparat osuszający z efektem 
„tafl owania” 
•  skoncentrowany środek osuszający
• efekt „tafl owania” (hydrofi lowy)
• wiąże składniki mineralne, osuszając 

bez smug
• aplikowany pod niskim ciśnieniem 

 20 L 

 SHINE DRYER PLUS 
 Skoncentrowany środek osuszający o 
wysokiej efektywności 
•  zapewnia optymalny efekt suszenia bez 

żadnych smug
• kompatybilny z różnymi rodzajami 

twardości wody
• preferowany do myjni automatycznych 

z krótkimi strefami schnięcia 

 5 - 20 L 

 POLYMER FOAM POLISH 
 Silnie skoncentrowany, pianowy wosk 
politurowy 
•  silnie skoncentrowany, wosk politurowy
• mocno pieniący - efekt białego śniegu/

mleka
• długotrwała ochrona lakieru
• o wyjątkowym kokosowym zapachu 

 25 L 

 QUICK WAX 
 Ekonomiczny preparat osuszający bez 
silikonu 
•  ekonomiczny środek nabłyszczająco - 

osuszający
• bez silikonu
• pieniący się
• nie zawiera olejów mineralnych oraz 

silikonu
• o przyjemnym sosnowym zapachu 

 20 L 

 TOP WAX 80 
 Ekonomiczny środek osuszający 
wzmacniający efekt nabłyszczania 
•  ekonomiczny preparat osuszający
• natychmiastowy efekt perlenia i 

nabłyszczania                                       
• wolny od składników pochodnych ropy 

naftowej 

 5 - 20 L 

 BLUE BRILLIANT POLISH 
  Silnie skoncentrowany wosk 3 w 1
• osusza, nabłyszcza i dobrze chroni 

lakier
• skoncentrowany wosk nabłyszczający
• skuteczny we wszystkich typach myjni - 

automatycznych oraz ręcznych
• nie zawiera olejów mineralnych oraz 

silikonu
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 23 - 240 - 1200KG 

 CARGO 4100 FORTÉ 
 Unikalny produkt do mycia 
bezdotykowego 
• silny oraz mocno skoncentrowany
• skuteczny produkt do mycia wszystkich                                                                    

typów pojazdów
• kremowa piana
• 3 w 1 - odtłuszcza nadwozie, usuwa 

owady oraz czyści felgi
• produkt do mycia bezdotykowego

 10 - 27 KG 

 CARGO 3900 
 Dwu-składnikowy alkaliczny preparat 
myjący 
•  dwu-składnikowy silny preparat myjący 

oraz odtłuszczający
• stosowany do mycia wstępnego
• odpowiedni do mycia bezdotykowego
• mocno pieniący
• dobrze usuwa zabrudzenia drogowe z 

plandek, ram oraz karoserii pojazdów 

 25 - 240 - 1100 KG 

 CARGO 3700 
 Preparat do bezdotykowego mycia 
wszystkich rodzajów pojazdów 
•  silnie skoncentrowany o alkalicznym pH
• do bezdotykowego mycia każdego 

rodzaju pojazdów
• wysokopianowy o bardzo dobrej 

zdolności przylegania piany
• skutecznie usuwa składniki mineralne, 

brud drogowy oraz tłuszcze z mytych 
powierzchni

• posiada certyfi kat VDA 

 5 L - 26 - 240 - 1000 KG 

 CARGO 3000 
 Certyfi kowany preparat myjący, 
dopuszczony do pośredniego kontaktu 
z żywnością 
•  alkaliczny preparat do mycia 

powierzchni zewnętrznych
• mocno pieniący
• o silnych właściwościach 

odtłuszczających i usuwających białka
• skutecznie usuwa fi lm brudu 

drogowego
• odpowiedni do mycia pojazdów 

transportu spożywczego 

 25 - 210 - 1000L 

 CARGO 2800 
 Ekonomiczny alkaliczny preparat 
myjący 
•  skoncentrowany preparat do mycia 

samochodów ciężarowych
• skuteczny środek odtłuszczający
• pianowy
• stosowany do mycia plandek i karoserii 

 25 -210 - 1000L 

 CARGO 2500 
 Alkaliczny preparat myjący 
•  skoncentrowany preparat do mycia 

samochodów ciężarowych
• skuteczny środek odtłuszczający
• pianowy
• stosowany do mycia plandek oraz 

karoserii
• zawiera składniki, które są 

zatwierdzone w przemyśle spożywczym 
w zakresie czystości (metodologia 
HACCP) 
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 10 - 26 - 240 - 1000KG 

 TRANSLINE + 
 Alkaliczny pianowy preparat myjący 
•  alkaliczny środek myjący
• posiada bardzo silne właściwości 

odtłuszczające
• mocno pieniący
• o przyjemnym zapachu limonki 

 25 - 220 KG 

 TRANS BETON 
 Przemysłowy preparat do usuwania 
betonu oraz kamienia 
•  produkt na bazie kwasowej
• usuwa zabrudzenia z pozostałości 

betonu, wapienia oraz cementu 

 20 L 

 LATEX REMOVER 
 Produkt do usuwania pozostałości 
lateksu 
•  silnie skoncentrowany
• alkaliczny preparat do usuwania 

pozostałości po lateksie
• usuwa również dyspersje polimerowe i 

syntetyczny lateks 

 EASYWASH FOAM SET 
 Inżektor z pianownicą 
•  przeznaczony do urządzeń 

wysokociśnieniowych                                  
• łatwy w instalacji 
• dzięki pianownicy powstaje gęsta/ 

kremowa piana, która dobrze przylega 
do samochodu

• łatwe ustawienie odpowiednich stężeń
• oszczędność czasu oraz kosztów
• 2 rodzaje połączenia:

• Kärcher
• Kränzle / Nilfi sk 
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Odpowiednio zrównoważone koło Sinnera 
zapewnia najlepsze efekty mycia.
Preparaty chemiczne, mechanika mycia, czas oraz tempera-
tura to cztery główne czynniki, które stanowią o doskonałym
sukcesie mycia. Te cztery czynniki, zwane również cyklem 
Sinnera przedstawione są w kształcie okręgu. Wpływają one 
na siebie wzajemnie i mogą zmieniać swoje wartości. Gdy np. 
używamy maszyn, czynnik siły mechanicznej będzie większy, a pozostałe 3 czynniki 
będą miały wartości mniejsze.
• Środki chemiczne

Dotyczy używanego stężenia zastosowanego preparatu chemicznego. 
Wszystkie preparaty chemiczne takie jak substancje czynne działające na po-
wierzchnię oraz wartości pH będą tu miały wpływ. Wartości pH odzwierciedlają 
właściwości kwasowe, neutralne czy zasadowe tych stężeń w roztworach wod-
nych. Wartości pH zawierają się w zakresie 1.0 do 14.00, przy czym wartość 
1.0 to poziom najsilniejszego działania kwasowego, a 14.00 to poziom najsilniej-
szego działania zasadowego. Ważne - wartość pH można zmierzyć tylko w roz-
tworze wodnym.

• Czas
Czas, którego dany preparat chemiczny potrzebuje do rozpuszczenia brudu.

• Temperatura 
Poziom temperatury wpływa na proces mycia (np. gorąca lub zimna woda).

• Siła mechaniczna
W formie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem z maszyn myjących i/lub 
użytych szczotek.



 0,4 L 

 LEATHER CREAM 
 Profesjonalny krem do konserwacji 
tapicerek skórzanych 
•  czyści, chroni, natłuszcza oraz 

konserwuje tapicerkę skórzaną     
zawiera wysokojakościowe surowce

• o zapachu „nowej skóry” 

 1 - 5 - 20 L 

 VINYL & LEATHER 
CONDITIONER 
 Preparat do odświeżania, konserwacji 
plastiku oraz skóry 
•  tworzy delikatny połysk
• odnawia plastiki oraz tapicerkę 

skórzaną
• przyjemny świeży zapach
• gotowy do użytku
• długotrwały efekt
• tworzy powłokę antystatyczną 

 1 - 5 L 

 SHOWROOM SHINE 
 Wosk twardy w płynie 
•  odnawia wygląd karoserii
• nadaje efekt głębi połysku
• usuwa ślady po odciskach palców
• tworzy powłokę antystatyczną
• stosowany na każdej powierzchni 

pojazdu
• szybkoschnący
• łatwy w użyciu
• o słodkim brzoskwiniowym zapachu 
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 1 - 20 L 

 GLASS CLEANER 
 Skuteczny produkt do mycia szyb, nie 
pozostawia smug 
•  produkt do mycia i czyszczenia szyb
• nie pozostawia smug po czyszczeniu
• na bazie alkoholu
• skutecznie usuwa zabrudzenia z 

nikotyny
• nie zawiera amoniaku 

 1 - 5 - 20L 

 BRILLIANT WASH 
 Wysokojakościowy szampon 
nabłyszczający o neutralnym pH 
•  szampon z efektem wysokiego połysku                                                  
• łatwy w użyciu
• efekt woskowania, perlenie wody
• delikatny dla rąk
• niskopianowy
• o neutralnym odczynie pH
• o przyjemnym zapachu grejpfruta 

 0,4 - 5 L 

 POLISH & WAX 
 Wosk twardy w paście 2 w 1 
•  usuwa zanieczyszczenia i mikrorysy
• zapewnia efekt wysokiego połysku i 

ochronę lakieru
• do aplikacji ręcznej lub automatycznej
• o przyjemnym zapachu gumy balonowej 

 1L 

 SNOW FOAM SHAMPOO 
 Silnie skoncentrowany szampon 
pianowy o neutralnym pH 
•  bezpieczny dla wszystkich powierzchni 

takich jak lakier, guma, plastik szkło czy 
uszczelki                                                                                     

• można stosować na powłoki 
ceramiczne                                                      

• gruba kremowa piana
• może być aplikowany ręcznie, za 

pomocą pianownicy lub inżektora
• o intensywnym zapachu zielonego 

jabłuszka 

 1 - 5 L 

 WHEEL CLEANER ULTRA 
 Preparat do czyszczenia kół i 
usuwania osadów o neutralnym pH 
•  niezwykle skuteczny środek do 

czyszczenia kół o neutralnym pH
• preparat do usuwania pyłu 

powstającego z tarcz oraz klocków 
hamulcowych

• reakcja z brudem widoczna jest zmianą 
barwy (efekt wizualny)

• bezpieczny w stosowaniu                                                                            
tzw. krwawa felga 

 1 L 

 WHEEL CLEANER 
 Silny środek do czyszczenia kół 
•  preparat o kwaśnym pH do mycia i 

czyszczenia wszystkich typów felg
• usuwa czarne naloty oraz brud 

drogowy
• bezpieczny w stosowaniu 
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 1 - 20 L 

 INTERIOR CLEANER 
 Preparat do czyszczenia wnętrz 
•  dokładnie czyści tapicerkę 

materiałową, plastikową, skórzaną
• można go stosować na tkaninach, jako 

odplamiacz
• usuwa uporczywe plamy
• o przyjemnym świeżym zapachu 

 1 L 

 ANTI INSECT 
 Skuteczny preparat na insekty 
•  szybko i bezproblemowo usuwa 

wszelkie insekty
• do użytku na karoserii i szybach
• odpowiedni do mycia wstępnego
• nie zawiera środków żrących
• o zapachu świeżej limonki 

 1 L 

 TYRE & PLASTIC GLOSS 
 Wysokiej jakości preparat do opon 
oraz plastików zewnętrznych 
•  nie zawiera silikonu oraz 

rozpuszczalnika
• nadaje głęboki połysk elementom 

gumowym i plastikowym
• może być użyty w obszarach, gdzie 

wymagany jest brak obecności silikonu
• nie zawiera lotnych związków 

organicznych, produkt bezpieczny
• do zastosowania w warsztatach 

blacharsko-lakierniczych 

 5 - 20 L 

 CONCENTRATED KENO 
DRESSING 
 Skoncentrowany produkt 
konserwujący do zastosowania 
wewnątrz i na zewnątrz pojazdów 
•  wysoce skoncentrowany
• odnawia elementy plastikowe, 

winylowe, opony, części silnika itp.
• nadaje wysoki połysk
• antystatyczny
• nie zawiera substancji zapachowych 

 5 - 20 L 

 MULTI D 
 Uniwersalny preparat do mycia 
wnętrz pojazdów 
•  silny, uniwersalny środek czyszcząco 

odtłuszczający
• z łatwością usuwa plamy po nikotynie, 

atramencie, oleju
• do uniwersalnego stosowania
• o zapachu grejpfrutowym 

 10 L 

 TEXTILE CLEANER 
 Skoncentrowany preparat do prania 
tapicerek 
•  usuwa najbardziej uporczywe plamy,
• skoncentrowany produkt do 

czyszczenia tapicerek, plastików oraz 
skóry

• bardzo skuteczny i efektywny w 
czyszczeniu

• pozostawia przyjemny odświeżający i 
długotrwały zapach 
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1 OPAKOWANIE = 300 SZT

 GLASS CLEANER 
 Mokra ściereczka do czyszczenia szyb 
•  wilgotna chusteczka do czyszczenia 

szyb
• nie pozostawiają smug po użyciu
• na bazie alkoholu
• skutecznie usuwają złogi nikotyny
• nie zawierają amoniaku 

WET WIPE

 5 L 

 CONCENTRATED TYRE GLOSS 
 Skoncentrowany preparat do 
renowacji opon bez silikonu 
•  odnawia opony oraz zewnętrzne części 

plastiku
• wolny od silikonu i rozpuszczalników
• odpowiedni do zakładów blacharsko-

lakierniczych 
• skoncentrowany o przyjemnym 

zapachu
• nie zawiera lotnych związków 

organicznych 

 5 - 20 L 

 TYRE DRESSING 
 Renowator do plastików oraz gumy 
•  odświeża opony i części plastikowe                                               
• długotrwały efekt wysokiego połysku
• tworzy warstwę hydrofobową
• gotowy do użytku 

 5 L 

 SILICONE FREE DRESSING 
 Odświeża elementy plastikowe 
wewnątrz pojazdów 
•  nadaje matowe wykończenie
• pozostawia antystatyczną warstwę 

ochronną
• chroni powierzchnię przed osadzaniem 

kurzu 

1 OPAKOWANIE = 300 SZT

 DASHBOARD CONDITIONER 
 Mokra ściereczka do czyszczenia 
kokpitu 
•  wilgotne chusteczki, które odświeżają 

plastiki i skórę
• efekt aksamitnego połysku
• antystatyczna
• o przyjemnym zapachu 

WET WIPE

 KENOLON CERAMIC SHIELD V1 
 Ceramiczna powłoka zabezpieczająca 
•  łatwa do aplikacji
• bezpieczna dla użytkownika
• nie zawiera węglowodorów oraz 

aromatycznych rozpuszczalników
• sprawia, iż głębia i kolor pojazdu jest 

bardziej intensywny i wyrazisty
• odporna na korozję i działanie promieni 

UV
• niesamowity efekt hydrofobowy
• pełne zabezpieczenie przed brudem 

oraz czynnikami zewnętrznymi
››› Tylko do profesjonalnego użytku w 
zatwierdzonych centrach auto detailingu 
oraz “SPA samochodowych” 
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Biotek to gama produktów specjalnie opracowana dla myjni samochodowych 
wyposażonych w system oczyszczania wody. Przepisy dotyczące ochrony 
środowiska stają się coraz bardziej restrykcyjne i stąd monitorowanie 
poboru wody oraz kontrolowanie jej jakości stanie się w najbliższej przyszłości 
codzienną rutyną - istotną dla wszystkich właścicieli myjni samochodów 
osobowych oraz ciężarowych. Powstanie gamy Biotek to sukces firmy CID 
LINES w opracowaniu wysokojakościowych produktów, które zapewniają 
idealną równowagę między dobrym składem bakteriologicznym, składem 
chemicznym a zarazem skutecznością działania. 

Trzy filary 

Biologiczny Techniczny Chemiczny

 niweluje nieprzyjemne zapachy 

 przywraca równowagę biologiczną 

 oszczędza pieniądze, wodę, czas i energię 

 lepsza biodegradowalność środków chemicznych 

 intensywny, przyjemny zapach 

 zapewnia optymalne działanie systemu oczyszczania wody 

 lepszy efekt mycia 



 5 L 

 BIOTEK BOOSTER 
 Dodatek do systemu oczyszczania 
wody 
•  przywraca równowagę w systemie 

oczyszczania wody
• poprawia mikrobiologię
• oczyszcza wodę 

 20 L 

 BIOTEK START 
 Dodatek do systemu oczyszczania 
wody 
•  niweluje nieprzyjemne zapachy w 

urządzeniach do oczyszczania wody
• pierwsze efekty już po  2 dniach od 

zastosowania
• łatwy w dozowaniu 

 20 L 

 FLOC ULTRA 
 Flokulant 
•  o szybkim działaniu
• do stosowania we wszystkich 

rodzajach urządeń do oczyszczania 
wody

• neutralizuje i zapobiega nieprzyjemnym 
zapachom 
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Test wody
Woda z oczyszczalni ma często 
nieprzyjemny zapach oraz ciem ny 
kolor. Może to być spowodo wane 
wieloma czynnikami, np. przecią-
żeniem systemu, niewła ściwym 
doborem środków che micznych, 
brakiem tlenu bądź złym ustawie-
niem maszyny prze znaczonej do 
oczyszczania wody. 
Zastosowanie brudnej wody z 
systemu oczyszczania oznacza, 
że brud powraca do myjni zatyka-
jąc dyszę, powoduje osadzanie się 
brudu na szczotkach, maszynie, 
ścianach oraz podłodze w budyn-
ku myjni. Nieprzyjemny zapach 
wpływa niekorzystnie na postrze-
ganie myjni przez klientów. 
Gama produktów Biotek może po-
móc w rozwiązaniu powyż szych 
problemów. 

Woda z systemu oczysz-
czania
Za pomocą gamy produktów Bio-
tek udało nam się zmniejszyć ilość 
bakterii odpowiedzialnych za nie-
przyjemne zapachy w systemach 
oczyszczania wody. Idealna rów-
nowaga między dobrymi bakteria-
mi, środkami chemicznymi oraz 
skutecznością działania utrzymuje 
taki skład bakteriologiczny, który 
pozytywnie wspiera oczyszczanie 
wody.

1 2 3 4
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 FLOC + 
 Flokulant 
•  fl okulant przeznaczony jest do systemu 

oczyszczalni wody 
• neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• wspomaga oczyszczanie wody 

 25 KG 

 ANTI FOAM 
 Neutralizuję pianę w systemach 
oczyszczania wody 
•  neutralizuje pianę w jednostkach 

oczyszczania wody
• można stosować do miejscowego 

zwalczania piany np. za pomocą 
opryskiwacza                                                                                             

• świetnie sprawdza się w układach 
zamkniętych 

 20 L 

 PEROXOCLEAN 
 Dezynfekant do systemów 
oczyszczania wody 
•  stabilizowany nadtlenek wodoru
• zwiększa ilość tlenu w wodzie 

ściekowej, tym samym redukuje 
nieprzyjemne zapachy 

 10 - 25 KG 

 KENOCID 2100 5% 
 Kwasowy środek dezynfekujący do 
systemów oczyszczania wody 
•  wielofunkcyjny preparat dezynfekujący                                                       

na bazie kwasu nadoctowego (5%) 
oraz nadtlenku wodoru

• nie pieniący się
• likwiduje nieprzyjemne zapachy z wody 

podlegającej oczyszczeniu 
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 20 L 

 FLOOR CLEANER FORTE 
 Preparat do czyszczenia mocno 
zabrudzonych podłóg 
•  alkaliczny, silny produkt do czyszczenia 

podłóg
• odtłuszczacz
• niskopianowy
• usuwa czarne ślady po oponach 

wózków widłowych oraz gumie
• do aplikacji ręcznej i automatycznej 

 26 - 240 - 1000 KG 

 TRANS D 
 Silny preparat odtłuszczający do mycia 
silników i pozostałości smarów 
•  silnie skoncentrowany alkaliczny 

produkt odtłuszczający
• usuwa oleje, tłuszcze, smary z części 

zamiennych, silników, ram
• do mycia podłóg w serwisach 

samochodowych 

 10 - 25 - 210 KG 

 TRANS NT + 
 Alkaliczny uniwersalny środek do 
czyszczenia podłóg 
•  uniwersalny alkaliczny produkt do 

mycia i czyszczenia podłóg
• odtłuszczający
• niepianowy
• do podłóg garażowych
• o działaniu anty-poślizgowym
• aplikacja ręczna i mechaniczna 

 20 L 

 D 300 
 Biodegradowalny preparat 
odtłuszczający 
•  skoncentrowany, biodegradowalny 

preparat odtłuszczający,
• usuwa olej, smar z silnika, części 

zamiennych oraz elementów 
konstrukcyjnych,

• nie zawiera pochodnych ropy naftowej,
• bezpieczny do stosowania na 

aluminium 

 5 L 

 FRESH, CHERRY, LIME 
PERFUME 
 Koncentrat zapachowy 
•  zapach wiśni, limonki oraz fresh
• do rozcieńczania jako zapach do 

wnętrz
• jako dodatek do produktów myjących 

 20 L 

 RENOFLASH 
 Preparat do usuwania kleju, smoły 
oraz gumy na bazie rozpuszczalnika 
•  produkt do usuwania kleju, smoły oraz 

gumy
• na bazie rozpuszczalnika
• gotowy do użycia
• niekorozyjny 
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 1,5 - 4 L 

 KENONET 
 Pasta do rąk z łagodnie szorującymi 
granulkami 
•  usuwa brzydkie zapachy, oleje, smary 

oraz plamy od trawy 
• bez rozpuszczalników 

 1,5 - 4 L 

 MECA CLEAN 
 Pasta do zatłuszczonych i brudnych rąk 
• pasta do mycia zatłuszczonych oraz 

brudnych dłoni 
• usuwa olej, farbę, tłuszcz oraz 

nieprzyjemne zapachy
• zawiera łagodne perełki czyszczące
• bardzo delikatna dla rąk
• o jakości kosmetycznej 

 5 - 20KG 

 SANIFRESH 
 Do usuwania kamienia oraz rdzy z 
urządzeń sanitarnych 
•  kwasowy produkt czyszczący
• usuwa kamień oraz rdzę
• przeznaczony do wszystkich 

powierzchni sanitarnych 

12 SZT. W OPAKOWANIU

 MICROFIBER CLOTH 
 Ściereczka z mikrofi bry 
•  usuwa kurz, brud oraz odciski palców
• bezpieczny dla urządzeń 

elektronicznych oraz powierzchni 
czyszczonych                                                                                             

• wielokrotnego użytku 

 20 KG / 5 L 

 OMNIWASH POWDER/LIQUID 
 Profesjonalny proszek do prania 
•  do prania ręcznego oraz w pralce
• do wszystkich kolorów oraz rodzajów 

ubrań
• pranie od 30° do 90°C,
• łatwy w użyciu 

 EASYWASH FOAM SET 
 Inżektor z pianownicą 
•  przeznaczony do urządzeń 

wysokociśnieniowych                                  
• łatwy w instalacji 
• dzięki pianownicy powstaje gęsta/ 

kremowa piana, która dobrze przylega 
do samochodu

• łatwe ustawienie odpowiednich stężeń
• oszczędność czasu oraz kosztów
• 2 rodzaje połączenia:

• Kärcher/Kränzle
• Alto/Nilfi sk 
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