Katalog myjnia
Profesjonalna chemia samochodowa 2015

SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce
ofertę Clinex EXPERT+ - profesjonalnej chemii samochodowej przeznaczonej do użytku w automatycznych oraz ręcznych myjniach samochodowych.
Clinex Expert+ jest częścią kompleksowej oferty
marki Clinex (www. clinex.com.pl), jak i oferty Grupy Amtra
w zakresie chemii samochodowej (www.amtra.pl).
Clinex Expert + to marka polska, której produkty
cechuje i wyróżnia najwyższa jakość. To nowoczesna
i wydajna chemia samochodowa, wykorzystująca najnowsze technologie oraz składniki i substancje chemiczne.
To także ponad 20-sto letnie doświadczenie grupy
Amtra, której częścią jest marka Clinex EXPERT+.
W naszej ofercie znajdą Państwo starannie dobrane profesjonalne środki myjące, specjalistyczne preparaty pielęgnujące oraz zabezpieczające zarówno karoserię, jak i wnętrze
samochodu.
Ofertę uzupełniają odświeżacze powietrza i akcesoria
samochodowe niezbędne podczas pracy w myjni samochodowej.
Na pytanie, czym różni się Clinex Expert+ od innych
produktów myjniowych odpowiadamy:
•
•
•
•

unikalne surowce użyte w produkcji
ponad 20 lat doświadczenia w branży
wsparcie sprzedaży Grupy Amtra
najlepsza jakość na tym poziomie cenowym

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
i przetestowania naszych produktów !

Z poważaniem,
Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny Grupy Amtra
Członek Zarządu Grupy Kapitałowej Amtra/Nanochem
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PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODU Z ZEWNĄTRZ
Karoseria:

BIO ACTIVE CAR

PREWASH SHINE

SHAMPOO BLUE

Opony:

Felgi:

ALUM
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SHAMPOO WAX

TYRE SHINE

WAXCAR

QUICK SHINE

Szyby:

PROFIT GLASS

GLASS FOAM

Odświeżacze
powietrza:

ODOUR KILLER

SCENT

AIR

Karoseria:
Szyby:
INSEKT

Silnik:

ENGINE
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PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Karoseria:

Felgi:
DIMMEX

ACTIVE TRUCK NF

PREWASH SUPER
ALUM
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Wnętrze:

BIO KOKPIT

Szyby:

TEXTICAR

PLASTICAR

KOKPITWAX

PROFIT GLASS

Silnik:

GLASS FOAM

Karoseria:
Szyby:
ENGINE

INSEKT
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PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW WEWNĄTRZ

LCD

BIO KOKPIT

KOKPITWAX

PLASTICAR

TEXTICAR
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LEATHER
CLEANER

LEATHER
CONDITIONER

UNIWERSALNE PREPARATY DO MYCIA WSTĘPNEGO I BEZDOTYKOWEGO
BIO ACTIVE CAR NOWA FORMUŁA
Piana aktywna do mycia ręcznego i bezdotykowego
•
•

preparat aktywnie myjący
idealny do mycia samochodów
osobowych
• zawiera formułę nabłyszczającą
Rozcieńczenie: do mycia ręcznego 1:100-150,
natrysk 1:15 -20, lanca pianowa 1:3-8
Dostępne opakowania:
40-001 kanister 1 litr
40-002 kanister 5 litrów
40-004 kanister 20 litrów

ACTIVE TRUCK NF

Pianowy preparat do mycia wstępnego
i bezdotykowego
•
•

nowa ulepszona formuła
do mycia samochodów ciężarowych
i osobowych
• idealny do mycia karoserii, plandek, kół,
kontenerów, naczep
Rozcieńczenie:
Mycie samochodów ciężarowych
(mycie ręczne) 1: 50-60
Mycie samochodów ciężarowych
(opryskiwacz) 1: 10-20
Mycie samochodów ciężarowych
(lanca pianowa): 1 : 1-3
Mycie samochodów osobowych
(opryskiwacz) 1:30-40
Mycie samochodów osobowych
(lanca pianowa) 1: 4-6
Mycie naczep, kontenerów, plandek
(opryskiwacz): 1:10-20
Mycie podwozi, kół
(opryskiwacz): 1:5-15
Dostępne opakowania:
40-100 kanister 5 kg
40-101 kanister 26 kg
40-102 kanister 208 kg

PREWASH SHINE

PREWASH SUPER

•

•
•

Uniwersalny preparat do mycia ręcznego
i bezdotykowego
przeznaczony do samochodów
osobowych
• skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju
zabrudzenia
• silnie skoncentrowana formuła
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do samochodów osobowych, do mycia bezdotykowego i ręcznego.
Rozcieńczenie:
Myjnia ręczna: oprysk 1:10-30, ; lanca pianowa
1:3-6
Dostępne opakowania:
85-042 kanister 5 litrów
85-043 kanister 25 litrów

Uniwersalny preparat do mycia ręcznego
i bezdotykowego. SUPER SILNY.
skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia
do mycia samochodów osobowych
i ciężarowych
• idealnie nadaje się do mycia karoserii,
plandek, kontenerów, felg, naczep
oraz podzespołów (silnik itp.)
• silnie skoncentrowana formuła
• łatwo się spłukuje pod koniec fazy mycia
Zastosowanie: Produkt przeznaczony do myjni
ciężarowych jak i osobowych, do mycia
bezdotykowego oraz ręcznego.
Rozcieńczenie: Samochody ciężarowe oprysk
1:15-20, lanca pianowa 1:0-5; Samochody osobowe oprysk 1:25-30, lanca pianowa 1:5-10.
Dostępne opakowania:
85-039 kanister 5 kg
85-040 kanister 25 kg
85-041 kanister 208 kg

DIMMEX

Pianowy preparat do usuwania silnych zabrudzeń
•

preparat aktywnie myjący do bezdotykowego usuwania zanieczyszczeń
• idealny do mycia silnie zabrudzonych
samochodów ciężarowych
• do mycia karoserii, kół, podzespołów,
kontenerów i pojemników
Rozcieńczenie: do mycia ręcznego 1:150-200,
natrysk 1:20-40, lanca pianowa 1:5-10
Dostępne opakowania:
40-084 kanister 1 litr
40-085 kanister 5 litrów
40-086 kanister 10 litrów
40-087 kanister 20 litrów
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PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODU Z ZEWNĄTRZ

SHAMPOO BLUE

SHAMPOO WAX

•

pielęgnacyjny szampon do mycia
samochodów
• o przyjemnym zapachu
• wysoce pianotwórczy
• super niska cena
Rozcieńczenie: 1 : 70-100
Dostępne opakowania:
40-089 kanister 20 litrów

•

ALUM

INSEKT

•

skutecznie czyści elementy wykonane
z aluminium
• usuwa nawet najbardziej trudne do
usunięcia zabrudzenia powstałe podczas
ścierania klocków hamulcowych
Rozcieńczenie: natrysk 1:1-8
Dostępne opakowania:
40-017 kanister 5 litrów

•

TYRE SHINE

ENGINE

•
•
•
•

•

Szampon samochodowy - koncentrat

Preparat do mycia aluminium

Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon
nadaje długotrwały efekt „mokrej opony”
łatwy i oszczędny w użyciu
formuła szybkoschnąca
nałożony na gumową uszczelkę
zabezpiecza ją przed zamarzaniem
• produkt gotowy do użycia
Dostępne opakowania:
40-073 kanister 5 litrów
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Szampon samochodowy z woskiem
szampon z dodatkiem wosku
nabłyszczającego
• super niska cena
Rozcieńczenie: 1 : 70-100
Dostępne opakowania:
40-032 kanister 5 litrów

Płyn do usuwania owadów
skutecznie usuwa pozostałości owadów
z karoserii, lusterek oraz szyb
• usuwa uporczywe plamy powstałe po
ptasich ekskrementach
Rozcieńczenie: do mycia ręcznego 1:10-15,
natrysk 1:1-3
Dostępne opakowania:
40-021 kanister 5 litrów

Płyn do mycia silnika i podzespołów samochodowych
niezwykle skuteczny do mycia silnika
i innych podzespołów samochodowych
• zawiera rozpuszczalniki organiczne, które
usuwają nawet najbardziej uporczywe
zabrudzenia powstałe po oleju, smarach
czy innych produktach ropopochodnych
Rozcieńczenie: do mycia ręcznego 1:5-10,
natrysk1:1-3
Dostępne opakowania:
40-044 kanister 5 litrów
40-045 kanister 10 litrów

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODU Z ZEWNĄTRZ

QUICK SHINE

WAX CAR

•
•

•

Szybki wosk nabłyszczający
chroni lakier przed osadzaniem kurzu
zapewnia natychmiastowy połysk
oraz ochronę
• może być stosowany na każdej
zewnętrznej powierzchni pojazdu
Zastosowanie: Szybkie nabłyszczenie oraz
ochrona karoserii i zewnętrznych plastików
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.
Dostępne opakowania:
40-105 butelka 1000 ml atomizer

Wosk osuszający na mokro
powoduje natychmiastowe osuszanie
pojazdu
• długotrwałe działanie hydrofobowe
• doskonale pomaga wypłukać
pozostałości szamponu
• silnie skoncentrowana formuła
Zastosowanie: Preparat osuszający dla myjni
automatycznych i ręcznych
Rozcieńczenie: Mycie ręczne - roztwór 1:100.
Myjnie automatyczne - dozowanie ok. 20 g
na cykl mycia
Dostępne opakowania:
40-064 kanister 5 litrów

GLASS FOAM

Pianka do mycia szyb
•

skuteczna i niezawodna pianka do mycia
szyb samochodowych, reflektorów oraz
lusterek
• usuwa najtrwalszy, zaschnięty brud,
a nawet insekty
• wysoka jakość gwarantuje uzyskanie
krystalicznie czystych, lśniących szyb bez
smug i zacieków. Wzbogacona o środki
antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię
przed ponownym zabrudzeniem
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć.
Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem, a następnie przetrzeć czystą szmatką,
mikrofibrą lub niepylącym czyściwem.
Dostępne opakowania:
77-688 kanister 1 litr
77-694 kanister 5 litrów

GLASS PROFIT

Superkoncentrat do mycia szyb
•

skuteczny i niezawodny superkoncentrat
do mycia szyb samochodowych, reflektorów
oraz lusterek
• usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud
• wysoka jakość gwarantuje uzyskanie
krystalicznie czystych, lśniących szyb
bez smug i zacieków
• wzbogacona o środki antystatyczne,
zabezpiecza powierzchnię przed ponownym
zabrudzeniem
Rozcieńczenie:
0,5-2% (50 -200 ml środka na 10 l wody).
Dostępne opakowania:
77-701 kanister 1 litr
77-702 kanister 5 litrów
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PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW WEWNĄTRZ
BIO KOKPIT fresh / lemon

PLASTICAR

•

doskonale myje porowate powierzchnie
ze skóry i tworzyw sztucznych
• nie pozostawia smug na czyszczonej
powierzchni, jest łatwy w użyciu, zmywa
nikotynę
• pozostawia przyjemny, świeży zapach
• może być stosowany na plastiki
zewnętrzne
Zastosowanie: do czyszczenia i pielęgnacji
desek rozdzielczych i zderzaków
Rozcieńczenie: stosować preparat
nie rozcieńczony lub w roztwór 1:1
Dostępne opakowania:
40-067 Zapach Fresh kanister 5 litrów
40-068 Zapach Lemon kanister 5 litrów

•
•
•
•

TEXTICAR

KOKPIT WAX

Preparat do renowacji plastików

Płyn do ekstrakcyjnego prania
tapicerki samochodowej
•

produkt przeznaczony do prania ekstrakcyjnego (na mokro), zalecany
do odkurzaczy piorących
• niskopieniąca, bezpieczna dla czyszczonych powierzchni formuła przeznaczona
do wszystkich typów tapicerek materiałowych
• zapobiega redepozycji brudu
• pozostawia przyjemny zapach
Zastosowanie: czyszczenie tapicerki, dywanów,
wykładzin itp.
Rozcieńczenie: W zależności od stopnia
zabrudzenia stosować roztwór 1:5-10
Dostępne opakowania:
40-107 kanister 5 litrów

idealnie czyści elementy plastikowe
usuwa plamy z tapicerek materiałowych
skoncentrowana formuła
chroni naturalny kolor czyszczonej
powierzchni
• pozostawia świeży zapach
Zastosowanie: czyszczenie plastików, usuwanie
plam z tapicerki, czyszczenie wszystkich
powierzchni zmywalnych
Rozcieńczenie: w zależności od stopnia
zabrudzenia stosować roztwór 1:5-10
Dostępne opakowania:
40-060 kanister 5 litrów

Preparat myjąco - pielęgnujący do kokpitów
•

czyści i pielęgnuje powierzchnie
z tworzyw sztucznych
• nie pozostawia tłustej powierzchni
• chroni przed promieniami UVA
• pozostawia „satynowy” połysk
Zastosowanie: Czyszczenie, konserwacja
i nabłyszczenie elementów plastikowych
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia,
dopuszcza się rozcieńczenie produktu
w stosunku 1 :1 z wodą
Dostępne opakowania:
40-108 Butelka 1000 ml atomizer

LEATHER CLEANER

LEATHER CONDITIONER

• bezpieczny dla czyszczonej powierzchni
• skutecznie usuwa zabrudzenia
• nie wysusza skóry
Zastosowanie: czyszczenie powierzchni
skórzanych. Zalecany do używania razem
z preparatem Clinex Leather Conditioner
Rozcieńczenie: w zależności od stopnia
zabrudzenia stosować roztwór 1:0 -3
Dostępne opakowania:
40-103 Butelka 1000 ml atomizer

•

Preparat do czyszczenia powierzchni skórzanych
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Uniwersalny środek czyszczący

Emulsja pielęgnująca do powierzchni skórzanych
zawiera olej z awokado, zapewniający
skórze długotrwałą ochronę
• przywraca elastyczność skóry oraz
redukuje efekt starzenia
• przedłuża żywotność elementom
skórzanym
Zastosowanie: pielęgnacja i konserwacja
powierzchni skórzanych. Zalecany do używania razem z preparatem Clinex Leather Cleaner
Rozcieńczenie: produkt gotowy do użycia.
Dostępne opakowania:
40-104 Butelka 1000 ml

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI SAMOCHODÓW WEWNĄTRZ
LCD

Preparat do czyszczenia ekranów LCD
•

niezawodny preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju ekranów i monitorów LCD
• czyści powierzchnie z kurzu, nikotyny,
tłuszczów i innych typowych zabrudzeń,
nie pozostawiając smug.
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić
preparat na miękką, czystą szmatkę następnie
przetrzeć nią powierzchnię.
Dostępne opakowania:
77-187 - butelka 1 L
77-687 - butelka 200 ml

PREPARATY DO CZYSZCZENIA SAMOLOTÓW

ICARUS

FLYER

•

•

Środek do czyszczenia samolotów z zewnątrz
produkt przeznaczony do usuwania
zabrudzeń z oleju, kurzu, spalin i innych
zanieczyszczeń, które osadzają się na aluminiowych powierzchniach zewnętrznych
samolotu
• nie uszkadza magnezu, tytanu, stali ani
aluminium
• może być stosowany do powierzchni
stalowych o wysokiej odporności oraz
lakierowanych
Dostępne opakowania:
85-037 kanister 25 kg

Produkt posiada certyfikat SMI. Inc.

Środek do czyszczenie wnętrz samolotów
wysokoskoncentrowany produkt, przeznaczony do dokładnego czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni wewnątrz
samolotu, takich jak: tapicerki skórzanej
i ze skóry ekologicznej, materiałowej
oraz powierzchni plastikowych, tj. drzwi,
schowków na bagaż podręczny itp.
• pomaga szybko i skutecznie usuwać
nawet wtarty brud
Dostępne opakowania:
85-038 kanister 25 kg

Produkt posiada certyfikat SMI. Inc.
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ODŚWIEŻANIE WNĘTRZA POJAZDU
CLEAN AIR

NPS ODOUR KILLER

•
•
•

•

Odświeżacz powietrza

Preparat do neutralizacji zapachów

gotowy do użycia odświeżacz powietrza
nadaje ładny zapach na długi czas
szybko i skutecznie neutralizuje
nieprzyjemne zapachy
• wydajny i łatwy w użyciu
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć.
W zależności od oczekiwanego rezultatu
deodoryzacji, wielkości pomieszczenia oraz
intensywności wentylacji zaleca się
od 1 do 5 rozpyleń.
Dostępne zapachy i opakowania:
• Lemon Soda: 77-655 650 ml; 77-136 5 L
• Lawendowy Specjał: 77-657 650 ml
• Konwaliowa Polana 77-656 650 ml
• Nuta Relaksu: 77-654 650 ml; 77-681 5 L

nowoczesny preparat do neutralizacji
zapachów
• zawiera aktywne nanocząsteczki, które
łącznie z innymi składnikami sprawiają,
że preparat ma unikatową zdolność likwidowania nieprzyjemnych zapachów
• usuwa przykre zapachy pochodzenia
organicznego przez ich katalityczne utlenianie, oczyszcza powietrze dając trwały
efekt świeżości
• posiada własności permanentnego działania, a nie tylko w chwili zastosowania
• aktywne nanocząsteczki neutralizują
całkowicie nieprzyjemne zapachy, usuwając nie tylko skutki, ale przede wszystkim
przyczyny jego powstawania
• nie pozostawia plam
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć.
Rozpylić w powietrzu kierując strumień w górę
bądź w miejsce powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
Dostępne zapachy i opakowania:
Fresh: 77-347 650 ml; 77-348 1 L
Green Tea: 77-351 1 L

SCENT

Skoncentrowany odświeżacz powietrza
•
•

unikalny produkt do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach
unikalna nuta zapachowa sprawia, że preparat wyróżnia się efektywnym działaniem
na nieprzyjemne zapachy we wszystkich obszarach
• produkt posiada także właściwości neutralizujące nieprzyjemne zapachy
Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć.
W zależności od oczekiwanego rezultatu deodoryzacji, wielkości pomieszczenia
i intensywności wentylacji zastosować od 2 do 3 rozpyleń.
Uwaga: Rozpylać na powierzchnie zmywalne, nie w powietrze.
Nie spryskiwać przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem.
Długotrwałe działanie może spowodować ich matowienie.
Nie stosować na skórze i jedwabiu.
Dostępne zapachy i opakowania:
• Hawajska wanilia 77-900
• Tasmański czar 77-901
• Alpejska łąka 77-902
• Egejski owoc 77-906
• Paryski wdzięk 77-907

INNE PREPARATY DLA MYJNI SAMOCHODOWYCH

SAFE CUT

SILVER CHROME

•

•

Do regeneracji lakieru - płyn i pasta
skutecznie regeneruje stary, utleniony lakier
i przywraca mu oryginalny kolor
• niezawodnie likwiduje koliste zarysowania
i zabrudzenia
• bezpiecznie usuwa głęboko zalegające plamy
po owadach czy ptasich ekskrementach
• dla każdego rodzaju lakieru
Dostępne opakowania:
70-029 butelka 500 ml regenerator lakieru
70-030 tubka 150 ml pasta do usuwania zarysowań
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Płyn do renowacji powierzchni chromowanych
regeneruje powierzchnie chromowane
i przywraca im pierwotny wygląd
• posiada delikatne właściwości ścierne, które
zapewniają utrzymanie estetyki powierzchni
chromowanych
• do stosowania na wszystkich elementach
metalowych i plastikowych malowanych
i wykonanych na wysoki połysk oraz
matowych (satynowanych)
Dostępne opakowania:
70-032 butelka 500 ml

AKCESORIA DLA MYJNI SAMOCHODOWYCH

NOWOŚĆ
IRCHA SYNTETYCZNA

MIKROFIBRA

•

•

40-070 Ircha syntetyczna Expert+

•

40-096 Ściereczka z mikrofibry do szyb

bardzo wytrzymała ircha o wysokich
właściwościach wchłaniających wodę
nie pozostawia smug na lakierze
i szybach

•
•

niezwykle dokładnie czyści powierzchnie szklane bez użycia detergentów
nie pozostawia smug i kłaczków
czyszczona powierzchnia bardzo
szybko wysycha po użyciu na mokro

MIKROFIBRA

97-008 Zestaw ściereczek samochodowych
z mikrofibry. 3 sztuki
•
•
•

dokładnie czyści powierzchnie nawet
bez użycia detergentów
nie pozostawia smug i kłaczków
posiada wysokie zdolności wchłaniania wody

ŚCIĄGACZKA

40-092 Ściągaczka panelowa

GĄBKA SAMOCHODOWA
97-003 Gąbka samochodowa „MOTYL”
•
•
•

przeznaczona do mycia szyb i karoserii
samochodowych
kształt gąbki pozwala na pewny chwyt
wyjątkowo miękka - nie powoduje
zarysowań karoserii.

OPRYSKIWACZ

40-079 Opryskiwacz Merkury Pro+ 1 litr.
Chemoodporny
•

•

opryskiwacz ręczny do aplikowania preparatów wodorozcieńczalnych w specjalnej
wersji chemoodpornej
zalecany w szczególności
do aplikowania produktów
do mycia szyb, czyszczenia
tapicerki, czyszczenia plastików
a także nakładania wosków
osuszających

GĄBKA SAMOCHODOWA

97-004 Gąbka samochodowa prostokątna dwustronna
„brązowa”
•
•

•
•
•

nie rysuje i nie pozostawia smug
szerokość pióra ściągającego - 30 cm
w całości wykonana z gumy

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

OPRYSKIWACZ

40-080 Opryskiwacz Venus Pro+ 1,5 litra.
Chemoodporny
•

•

opryskiwacz ręczny do aplikowania preparatów wodorozcieńczalnych w specjalnej
wersji chemoodpornej
zalecany w szczególności
do nakładania preparatów
do mycia wstępnego (pian
aktywnych), produktów do
mycia felg, a także aplikowania
wosków osuszających

OPRYSKIWACZ

40-069 Opryskiwacz Xi6 Industrial
•

•

opryskiwacz ręczny do aplikowania preparatów wodorozcieńczalnych w specjalnej
wersji chemoodpornej
zalecany w szczególności
do nakładania preparatów
do mycia wstępnego (pian
aktywnych), produktów do
mycia felg, a także aplikowania
wosków osuszających
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