CARAMBA
PROFESJONALNA
PALETA WYROBÓW
COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

EXPERTS

NAPRAWA
I KONSERWACJA

Dodatek uszlachetniajàcy
do benzyny
Hochleistungs Additiv Benzin

4W∏aÊciwy do silników benzynowych
z i bez katalizatora
4Zapobiega powstawaniu osadów
w przewodach paliwowych, wtryskach,
cylindrach, Êwiecach zap∏onowych,
gaênikach, oraz w komorze spalania
4Wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç katalizatora

Długotrwałe zachowanie wartoÊci oraz niezawodna
ochrona materiału

300 ml

Dodatek uszlachetniajàcy do oleju
nap´dowego

Biały uniwersalny
smar w sprayu

Smar silikonowy
w sprayu

4Do wszystkich silników diesla
w samochodach osobowych
i ci´˝arowych
4Zapobiega powstawaniu osadów
w pompie wtryskowej i wtryskiwaczach
4Do instalacji Common-Rail oraz
systemów pompowtryskiwaczy

4Do intensywnej eksploatacji (wartoÊç
aparatu czterokulowego VKA:
1.400N)
4Odporny na temperatury od -40 °C
do +250 °C
4Ekstremalnie odporny na odpryskiwanie i wodoodporny

4Doskona∏e w∏aÊciwoÊci Êlizgowe
i smarujàce
4Dobry izolator przy elektronicznych
po∏àczeniach wtykowych
4Dopuszczony do przemys∏u przetwórstwa spo˝ywczego (certyfikat NSF)

300 ml

500 ml

500 ml

Weisses
Vielzweck-Sprühfett

Hochleistungs
Additiv Diesel

Art.-Nr. 690011

Smar do akumulatorów

Multifunktions
Silikon-Sprühfett

Art.-Nr. 6071851

HHS – Smar o wysokiej
przyczepnoÊci

4Polepsza przepływ pràdu
oraz zapobiega spadkowi napi´cia
4Zapobiega zakłóceniom funkcji
4Chroni przed korozjà i utlenieniem

4Doskona∏y w sytuacjach awaryjnych
4Dopuszczony do przemys∏u przetwórstwa spo˝ywczego (certyfikat NSF)
4Przeznaczony do najwy˝szej eksploatacji (wartoÊç aparatu czterokulowego
VKA: 2.400N)
4Odporny na temperatury od -30 °C
do +250 °C

4Przeznaczony do elementów
pracujàcych pod wysokim ciÊnieniem
(wartoÊç VKA – 1.800 N)
4Zapobiega nieprzyjemnym efektom
dêwi´kowym jak: zgrzyty, piski itp.
4Posiada doskonałe własnoÊci penetracji

500 ml

500 ml

500 ml

Hochleistungs
Haftschmierstoff

HochleistungsSchmierfett mit PTFE

·

Art.-Nr. 6074001

HHS – Uniwersalny
smar wysokiej
wydajnoÊci z PTFE

Batteriepolfett

EXPERTS

Art.-Nr. 690012

Art.-Nr. 6456052

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

Art.-Nr. 64181601

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

Art.-Nr. 64190501

·

EXPERTS

Smar do lin stalowych
i kół z´batych wysoko
obcià˝onych

4Przeznaczony do ekstremalnych
obcià˝eƒ (wartoÊç aparatu cztero
kulowego VKA: 2.100N)
4Odporny na s∏onà wod´ i wod´ pod
ciÊnieniem
4Zapobiega zapieczeniu powierzchniowemu przy wysokim ciÊnieniu

Art.-Nr. 64540001

4Przeznaczony dla hamulców ABS i
ESP
4Niekapiàcy i nieprzewodzàcy
4Efektywnie chroni przed korozjà

Art.-Nr. 60628501

Hightech Bremsen
Service-Spray

Spray
500 ml
Paste
5 gr

Art.-Nr. 60158605
Art.-Nr. 60159605

Smar miedziany w
sprayu

Wysokowydajna
pasta ceramiczna

4Chroni przed korozjà, zapiekaniem
i zacieraniem
4U∏atwia monta˝ i demonta˝ elementów
4Odporna na wysokie ciÊnienie
4Odporna na s∏onà wod´, wi´kszoÊç
kwasów i ∏ugów

4Chroni przed korozjà, zapiekaniem
i zacieraniem
4U∏atwia monta˝ i demonta˝ elementów
4Odporny na wysokie ciÊnienie
4Odporny na s∏onà wod´, wi´kszoÊç
kwasów i ∏ugów

4Odporna na temperatury od -20 °C
do +1.500 °C
4Zapobiega zatarciu, spiekaniu,
korozji i zu˝yciu
4Przeznaczona do elementów
metalowych ze stali nierdzewnej,
cynku, aluminium, miedzi itp.

200 ml

500 ml

200 ml

Hochleistungs
Kupferpaste

Hochleistungs
Kupferspray

Art.-Nr. 60268176

Suchy smar w sprayu
Hochleistungs
Trockengleit-Spray

500 ml

Art.-Nr. 6404001

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

Art.-Nr. 60268505

·

Hochleistungs
Keramikpaste

Art.-Nr. 6905061

Smar wielofunkcyjny

Zamra˝acz

4Bezzapachowy i neutralny
4Zapobiega tarciu, zu˝yciu, jest
odporny na utlenianie i starzenie
4Dopuszczony do stosowania
w przemyÊle przetwórstwa
spo˝ywczego (certyfikat NSF)

4Szybkie sch∏adzanie do temp. -50 °C
4Niepalny
4Pozwala na monta˝ metalowych
elementów konstrukcyjnych takich
jak ∏o˝yska kulowe, tuleje, ogniwa
∏aƒcuchów, wa∏ów itp.

385 g

500 ml

Mehrzweckfett

4Szczególnie przeznaczony dla
materia∏ów mineralnych ognioodpornych i izolacyjnych jak równie˝
metalicznych substratów
4Redukuje tarcie i zacieranie
4Nie brudzàcy

·

4Chroni przed Êcieraniem i korozjà,
zapobiega przed wyd∏u˝eniem
∏aƒcucha
4Smar pe∏no syntetyczny, bezbarwny
4Przeznaczony równie˝ do smarowania uszczelnieƒ pierÊcieniowych
typu O, X, Z

500 ml

Pasta miedziana

COMPETENCE

Spray/Pasta do serwisowania hamulców

Hochgeschwindigkeits
Ketten-Spray

Hochlast Drahtseilund Zahnradfett

500 ml

Spray do łaƒcuchów
wysokiej pr´dkoÊci

COMPETENCE

Art.-Nr. 690016

·

PROFESSIONALS

Präzisions
Kältespray

Art.-Nr. 690013

EXPERTS

Ekspresowy spray
do kontaktów

Preparat anty
odpryskowy

Aktywny spray do wykrywania nieszczelnoÊci

4Optymalna zdolnoÊç penetracji
4Doskonale wypiera wilgoç
4Usuwa usterki spowodowane wilgocià

4Niepalny
4Optymalne zastosowanie do
spawania elektrycznego oraz
w os∏onie gazów
4Zgodny z normà DIN 8572

4Stosowany do instalacji gazowych
i urzàdzeƒ kontrolnych
4 Wykrywa najmniejsze p´kni´cia
w∏oskowate w przewodach z tworzyw
sztucznych i metalowych
4Dopuszczenie DVGW zgodnie z DIN
EN 14291

500 ml

400 ml

400 ml

Express Kontakt-Spray

Hochleistungs
Schweiss-Schutz

Art.-Nr. 60091703

Aktiv Lecksuch-Spray

Art.-Nr. 60308505

Masa uszczelniajàca
– czerwona

Ârodek monta˝owo-Êlizgowy
Montage-und Gleitmittel

Art.-Nr. 60320510

Płynny metal 2K
Flüssigmetall 2K

Motoren-und
Gehäusedichtmasse
4Bez silikonu
4Posiada znakomite w∏aÊciwoÊci
poÊlizgowe
4Przeznaczony do monta˝u uszczelek
okiennych, drzwiowych, dachów
przesuwanych itp.

4Szybko powstajàce uszczelnienie
4Niweluje wi´ksze nierównoÊci,
nie ulega skurczowi
4Odporna na temperatury od -60 °C
do +300 °C

4Szybka naprawa zarysowaƒ
i p´kni´ç, umo˝liwia klejenie stali,
˝eliwa, ceramiki, betonu, drewna itp.
4Po utwardzeniu mo˝liwa mechaniczna
obróbka i lakierowanie
4Odporny na temperatury od -20 °C
do +120 °C

10 l

200 ml

25 ml

Art.-Nr. 6136001

Art.-Nr. 690015

ODRDZEWIACZE,
OLEJE i SMARY

Preparat do demonta˝u
wtrysków
EDI-Speziallöser

4Bardzo szybka penetracja Êrodka
4Usuwa czàsteczki zanieczyszczeƒ,
pozostałoÊci oleiste, za˝ywiczone
4Posiada dobre własnoÊci smarne
z uwagi na zawartoÊç PTFE (teflonu)

Skuteczne w wst´pnej obróbce
i rozwiàzywaniu powa˝nych problemów

500 ml

EXPERTS

·

COMPETENCE

·
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·

EXPERTS

·

Art.-Nr. 690017

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

Art.-Nr. 6610050

·

EXPERTS

)
143115

Odrdzewiacz BIO

MoS2 Odrdzewiacz

Rostlöser
Biologisch abbaubar

MoS2 Rostlöser

Uniwersalny olej
grafitowy

Universal Graphit-Öl

Odrdzewiacz o w∏aÊciwoÊciach
smarujàco - penetrujàcych
4WyÊmienite zdolnoÊci penetracji
4Wnika pod powierzchni´ rdzy
4W 100% rozk∏ada si´ biologicznie

4O szczególnych w∏aÊciwoÊciach
penetrujàcych
4Dobra zdolnoÊç smarujàca
4Odporny na temperatury od -40 °C
do +450 °C
4Nadaje si´ do stosowania w ultra
pró˝ni

zgodnie z testem CEC-L-33-A93

500 ml Art.-Nr. 6002081
5l
Art.-Nr. 60028847

500 ml

Rasant silny
odrdzewiacz

Power odrdzewiacz
zamra˝ajàcy

Super spray
wielofunkcyjny

4Ekstremalnie szybkie rozpuszczanie
rdzy
4Bardzo dobra zdolnoÊç penetracji
4Luzuje mocno zardzewia∏e
po∏àczenia

4Szybkie odrdzewianie poprzez
ekstremalne sch∏odzenie
4Poprzez zawartoÊç PTFE ∏atwiejszy
demonta˝ po∏àczeƒ gwintowych
4Powoduje powstanie mikrop´kni´ç
w strukturze rdzy pozwalajàc na
szybkie wnikni´cie substancji czynnej
usuwajàc skorup´ brudu, resztek
oleju itp.

4Bardzo dobre zdolnoÊci smarujàce
4Wysoka wypornoÊç wilgotnoÊci
4Wydajna ochrona przed zak∏óceniami w stykach elektrycznych wywo∏anymi wilgocià i korozjà

500 ml
5l

Art.-Nr. 6007081
Art.-Nr. 6007051

500 ml

Art.-Nr. 6610001

500 ml

Art.-Nr. 6003071

Super Multifunktion Spray

500 ml
5l

Art.-Nr. 6612011
Art.-Nr. 6000410

Wielofunkcyjny spray
PTFE

Spray silikonowy
o wysokiej wydajnoÊci

Precyzyjny olej do
wiercenia i ci´cia

4Sta∏y chemicznie
4Idealne w∏aÊciwoÊci smarujàce ze
wzgl´du na zawartoÊç teflonu
4Nie przewodzi pràdu i nie zawiera
silikonu

4Dopuszczony do Przemys∏u przetwórstwa spo˝ywczego (certyfikat NSF)
4Smaruje i piel´gnuje
4Wysoka wodoodpornoÊç zapobiega
niepo˝àdanemu zlodowaceniu

4Wspomaga gwintowanie
4Wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç narz´dzi
4Przeznaczony do ch∏odzenia
i smarowania podczas nawiercania,
ci´cia, toczenia, frezowania,
pi∏owania i obróbki plastycznej
metalu.

500 ml

500 ml

Multifunktions
PTFE-Spray

·

Art.-Nr. 6022001

Power Rostlöser

Rasant Hochleistungs
-Rostlöser

COMPETENCE

4Odporny na ciÊnienie i temperatur´
4Dobre zdolnoÊci smarujàce przy
wysokim ciÊnieniu
(wartoÊç VKA: 1.200N)
4Idealna zdolnoÊç smarowania
w wilgotnej atmosferze

Hochleistungs
Silikon-Spray

Art.-Nr. 60278505

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

Art.-Nr. 6103051

PROFESSIONALS

Präzisions Bohrund Schneidöl

500 ml
5l

Art.-Nr. 61730621
Art.-Nr. 61730721

EXPERTS

TECHNICZNE
ÂRODKI CZYSZCZÑCE

.

Solidne, szybkie i dokładne czyszczenie
tak˝e na delikatnych powierzchniach

Ârodek do czyszczenia
elektroniki
Hightech

Elektronik-Reiniger
4CzyÊci i chroni
4Szybko odparowuje
4Rozpuszcza ˝ywice

500 ml

Wysokiej wydajnoÊci
Êrodek do czyszczenia
hamulców

Intensiv
Bremsen-Reiniger

4Szybkoschnàcy
4Rozpuszcza zanieczyszczenia olejowe
4Idealny do konserwacji i wst´pnego
czyszczenia maszyn i urzàdzeƒ

4Szybkoschnàcy
500 ml Art.-Nr. 6026381
5l
Art.-Nr. 6026091
25 l
Art.-Nr. 6026101
60 l
Art.-Nr. 6026111
Pumpsprüher - Pompka Art.-Nr. 69320104

500 ml

Intensywny Êrodek
czyszczàcy na zimno

Powietrze spr´˝one
w sprayu

Ekspresowy Êrodek
usuwajàcy silikon i wosk

4Intensywne czyszczenie
4Rozpuszcza oleje, ˝ywic´ oraz osady
4Nie reaguje z gumà i materia∏ami
uszczelniajàcymi

4Usuwa najmniejsze
czàsteczki kurzu
z wra˝liwych powierzchni
4Czysty i suchy gaz spr´˝ony
4Z zaworem 360°

4Usuwa silne zabrudzenia z g∏adkich
powierzchni
4Usuwa bez wysi∏ku resztki silikonu,
owadów, ˝ywice drzewne, smo∏´,
olej i sadz´
4Przeznaczony do zastosowania na
szkle, metalicznych powierzchniach
lakierowanych i chromowanych

270 ml

5l

>1,5 Vol.-%

600 ml

Art.-Nr. 6025011

Hightech
Druckluft-Spray

Intensiv Kaltreiniger

500 ml
10 l
25 l

·

Intensiv Industrie-Reiniger

4Szybko czyszczàcy
4Odt∏uszcza

4Doskona∏a skutecznoÊç czyszczenia
4Zbadany przez Federalny Urzàd
Fizyczno-Techniczny PTB
w Braunschweig (Raport PTB Nr.
314/250607/047 z 18.09.2007)
4Dolna granica wybuchowa UEG

EXPERTS

Intensywny Êrodek
czyszczàcy
dla przemysłu

Intensywny zmywacz
do hamulców

Hochleistungs
Bremsen-Reiniger

Art.-Nr. 60358542

Art.-Nr. 60542803
Art.-Nr. 60541001
Art.-Nr. 60542201

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

Express Silikon
-und Wachsentferner

Art.-Nr. 6285001

·

COMPETENCE

Art.-Nr. 60250001

·

PROFESSIONALS

Art.-Nr. 6025511

·

EXPERTS

PRZEMYS¸OWE
ÂRODKI CZYSZCZÑCE

Aktywny Êrodek
do czyszczenia
stali nierdzewnej

Aktiv Edelstahl-Reiniger
4Chroni przed zabrudzeniem oraz
nalotem
4Dopuszczony do przemys∏u przetwórstwa spo˝ywczego (certyfikat NSF)
4Antystatyczny i piel´gnujàcy

Gruntowna czystoÊç w obszarze przemysłowym
- od warsztatu do hali produkcyjnej

500 ml
5l

Specjalny
rozpuszczalnik

Uniwersalny
koncentrat myjàcy

4Przeznaczony do zastosowania na wszystkich g∏adkich
powierzchniach
4Usuwa naklejki, resztki klejów
i plamy z farby itd. z twardych,
niewch∏aniajàcych powierzchni
4Dzia∏anie nie pozostawiajàce
resztek

4Usuwa nawet najsilniejsze
zabrudzenia takie jak olej,
t∏uszcz, nikotyna, sadza, wosk,
myd∏o, tusz, owady, itd.
4Ekonomiczny, poniewa˝ silnie
skoncentrowany
4Dopuszczony do przemys∏u
przetwórstwa spo˝ywczego
(certyfikat NSF)

Kraft Spezial-Löser

500 ml

10 l
25 l

·

Fliesen-und Hallenreiniger-Konzentrat

Art.-Nr. 6901310
Art.-Nr. 6901021

EXPERTS

·

COMPETENCE

PROFESSIONALS · EXPERTS

FLIESEN- UND HALLENREINIGERKONZENTRAT
DE

AktivFliesenundHallen-

PL

Aktywny
koncentrat
domycia
i podłóg
hal

Hochwirksames wasserlösliches, stark saures ReinigungsWysokiej skuteczności wodorozpuszczalny środek,
konzentrat mit schneller Tiefenwirkung
koncentrat czyszczący o szybkim działaniu dogłębn
? Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen ? Wysoka skuteczność wobec zanieczyszczeń wap
? Biologisch abbaubar gemäß OECD-Norm
? Ulega biodegradacji zgodnie z normą OECD
? pH-Wert des Konzentrats: < 0,5
? Wartość pH koncentratu: < 0,5
FR

Concentré
denettoyage
de
etdehalleactif

NL

Actiefconcentraat
voorhetreinigen
tegelsenhallen

soluble dans l‘eau, à action profonde rapide

Zeer werkzaam, in water oplosbaar, sterk-zuur reini
centraat met snelle dieptewerking

?
? Biodégradable selon la norme OCDE
? Valeur de pH dans le concentré : < 0,5

? Zeer werkzaam tegen kalkverontreinigingen
? Biologisch afbreekbaar volgens OECD-norm
? pH-waarde van het concentraat: < 0,5

Caramba Chemie GmbH & Co.KG
Postfach 350156, D-47032 Duisburg
Tel. +49 203 77 86-01 www.caramba.de

5L
14377226

0709/1

Art.-Nr. 5281050

4Wysoko skuteczny przeciw nalotom
wapiennym
4Biologicznie rozk∏adajàcy si´ zgodnie
z normà OECD
4Przeznaczony do zastosowania na posadzkach zak∏adowych, w pomieszczeniach sanitarnych, halach myjni itd.

36
M

5l
25 l

Art.-Nr. 5281050
Art.-Nr. 5281252

Wielozadaniowy
zmywacz warsztatowy koncentrat

Preparat do automatów
czyszczàcych

4Doskona∏a zdolnoÊç do rozpuszczania zabrudzeƒ z oleju,
smaru i zanieczyszczeƒ
4Chroni Êrodowisko, ulega rozpapadowi biologicznemu zgodnie
z rozporzàdzeniami dotyczàcymi
ustawy o Êrodkach
czyszczàcych do mycia

4Wysokowydajny z małà
iloÊcià piany
4Rozpuszcza zabrudzenia jak:
olej , smar, Êlady po gumie itp.
4Przeznaczony do wszystkich
typów maszyn czyszczàcych
4Nie zawiera zwiàzków
kwasu octowego

4Oszcz´dny w u˝yciu,
wysokoskoncentrowany
4Wysoki stopieƒ usuwania zabrudzeƒ. Usuwa oleje, smary
oraz inne trudno zmywalne
zabrudzenia
4Nie zawiera zwiàzków kwasu
octowego

5l
25 l

10 l
25 l

10 l
25 l

AutomatenBodenreiniger

Intensiv WerkstattReiniger-Konzentrat

COMPETENCE

Koncentrat do czyszczenia
posadzek przemysłowych

Allzweck-Reiniger

Art.-Nr. 66140704

Art.-Nr. 63308401
Art.-Nr. 63308501

Art.-Nr. 5447060
Art.-Nr. 5447252

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

Art.-Nr. 6924052
Art.-Nr. 6924151

·

PROFESSIONALS

Preparat
do czyszczenia
maszyn i cz´Êci
Maschinen-und
Teilereiniger

Art.-Nr. 6910101
Art.-Nr. 6910251

EXPERTS

Preparat do
czyszczenia
podłóg PCV

Preparat
zmi´kczajàcy wod´

4Wysokoskoncentrowany
4Bardzo dobra wydajnoÊç
czyszczenia
4Usuwa olej, smar, za˝ywiczenia,
zbrylenia itp.
4Nie zawiera zwiàzków
kwasu octowego

4Usuwa Êlady gumy
pozostawione przez obuwie
4Âlady hamowania
4Zabrudzenia pozostawione
flamastrem lub długopisem
na powierzchniach
z tworzyw sztucznych
4Zabrudzenia na zabezpieczonym parkiecie
4Powierzchniach betonowych
4Nie zawiera zwiàzków
kwasu octowego

4Wysokoskoncentrowany
4Zapobiega osadzaniu kamienia
kotłowego na spiralach grzewczych,
w instalacjach
4Skuteczny przy twardej wodzie
4Nie zawiera zwiàzków kwasu
octowego

10 l
25 l

1l
10 l

1l
10 l

Mocny zmywacz
przemysłowy
IndustrieKraftreiniger

Wasserenthärter

PVC-Boden-Reiniger

Art.-Nr. 6926052
Art.-Nr. 6926252

Art.-Nr. 6912010
Art.-Nr. 6912101

Ârodek usuwajàcy
plamy olejowe

Ârodek usuwajàcy graffiti

4Przeznaczony do zastosowania
na pod∏o˝ach wch∏aniajàcych
i nie wch∏aiajàcych
4Nadaje si´ do pod∏o˝y takich jak:
kamieƒ naturalny i betonowy,
glina i pumeks, jastrych, klinkier
i ceramika, dywany i wyk∏adziny
dywanowe
4Dobra przyczepnoÊç, dzia∏a
tak˝e na powierzchniach
o du˝ym nachyleniu

4Usuwa graffiti z farb, lakierów
i markerów
4Ekstremalnie wysoka zdolnoÊç
rozpuszczania
4Optymalne zastosowanie
na pionowych powierzchniach
dzi´ki ˝elowatej konsystencji

10 l

10 l

Ultralösender
Graffiti-Entferner

Ölfleckentferner

Art.-Nr. 6060331

Art.-Nr. 6056001

CZYSZCZENIE
.
I PIEL¢GNACJA

Kokpit spray
bez silikonu
Cockpitpflege
Silikonfrei

4Bez silikonu
4Dzia∏anie antystatyczne
4Matowe powierzchnie pozostajà
matowe

Perfekcyjne własnoÊci czyszczàce dla wymagajàcych
powierzchni samochodowych jak równie˝ wielu innych

500 ml

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

Art.-Nr. 6925012
Art.-Nr. 6925052

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

Art.-Nr. 61310001

·

EXPERTS

Kokpit spray z silikonem
Cockpitpflege Silikonhaltig

Aktywny Êrodek
czyszczàcy felgi

Intensywna pianka
do czyszczenia szkła

4JakoÊç potwierdzona przez DEKRA
4Nadaje si´ do wszelkiego rodzaju felg
4Aktywne czyszczenie trudno
dost´pnych miejsc

4Szybkie i ∏atwe czyszczenie bez smug
4Usuwa najci´˝sze zabrudzenia oraz
organiczne resztki
4Redukuje parowanie szyb

400 ml Art.-Nr. 6270061
10 l
Art.-Nr. 6270051

500 ml Art.-Nr. 6290305

Aktiv Felgen-Reiniger
4CzyÊci i piel´gnuje wszelkie tworzywa sztuczne oraz g∏adkà skór´
4Dzia∏anie antystatyczne oraz
brudoodporne
4Âwie˝y zapach

500 ml

Art.-Nr. 6161051

Magic Wonder uszlachetnianie połysku

Aktywna pianka czyszczàca

4Czyszczenie i uszlachetnianie
g∏adkich powierzchni
4Na lakierze, chromie, tworzywie
sztucznym itd.
4Piel´gnuje, czyÊci i chroni jednoczeÊnie bez wst´pnego czyszczenia

4Do tworzyw sztucznych, tapicerki lub
g∏adkiej skóry
4Âwie˝y zapach
4Usuwa najgorsze zabrudzenia

400 ml Art.-Nr. 6311161

500 ml

Preparat niezamarzajàcy
do czyszczenia szyb

Ârodek impregnujàcy
-gł´boka ochrona

4JakoÊç produktu sprawdzona
przez DEKRA
4Dokładne i bez smugowe
czyszczenie
4Przystosowany do szyb
policarbonatowych oraz dysz
wachlarzowych

4Dzia∏anie wodoodporne
i olejoodporne
4Przeznaczony do tekstyliów
z w∏ókien naturalnych i syntetycznych
4Zapobiega grzybieniu

Magic Wonder
Glanz-Veredelung

Glas-Reiniger-Schaum

Perfekt Klima
Perfekt Klima

Aktiv Schaum-Reiniger

Art.-Nr. 64010601

4Usuwa mikroorganizmy odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach
4Zapewnia Êwie˝y zapach
4Zawiera aktywny Êrodek dezynfekujàcy

100 ml Art.-Nr. 64501101

Tiefenschutz-Imprägnierer

Scheibenfrost-schutz

25 l
60 l
200 l
1000 l

COMPETENCE

·

Art.-Nr. 609225
Art.-Nr. 609260
Art.-Nr. 6092210
Art.-Nr. 60921000

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

10 l

·

COMPETENCE

Art.-Nr. 64130801

·

PROFESSIONALS

EXPERTS

OCHRONA
ANTYKOROZYJNA
I KONSERWACJA

Wielofunkcyjny wosk
antykorozyjny

Korrosions-Schutz-Wachs
4Chroni podczas magazynowania
i transportu
4Szybkoschnàcy
4Odporny na s∏onà wod´
i wypierajàcy wilgoç

Skuteczna ochrona antykorozyjna w ró˝nym otoczeniu

500 ml

Art.-Nr. 6406001

Uniwersalny podkład
reagujàcy jasnoszary

Grunt antykorozyjny
czerwono-bràzowy

Cynk w sprayu
jasny

4Szybkoschnàcy
4Optymalny natrysk przez dysz´
wachlarzowà
4Mo˝liwe zamalowanie ogólnie
dost´pnymi lakierami wodnymi
i nitrolakierami

4Trwa∏a ochrona metali
4Szybkoschnàcy
4Optymalny natrysk przez dysz´
wachlarzowà

4Dopasowany do koloru cynkowania ogniowego
4Galwaniczna ochrona antykorozyjna
4Mo˝liwoÊç przespawania

500 ml

500 ml

500 ml

Zink-Spray Alu-hell

Rostschutz-Grundierung
Rot-braun

Universal Haft-grund Hellgrau

Art.-Nr. 6620441

Art.-Nr. 691509

Art.-Nr. 60768505

Cynk w sprayu
ciemny

Zink-spray Mattgrau
4Galwaniczna ochrona antykorozyjna
4Ponad 1.140 h dzia∏ania ochronnego
w badaniu odpornoÊci na s∏onà mg∏´
zgodnie z DIN EN ISO 9227
4Wysuszona pow∏oka zawiera 98%
czystego cynku

500 ml

EXPERTS

·

COMPETENCE

Art.-Nr. 60388505

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

>>

COMPETENCE

Karty charakterystyk, atesty oraz katalog Caramba do pobrania na stronie www.kaminski.org.pl

·

PROFESSIONALS

·

EXPERTS

·

COMPETENCE

·

PROFESSIONALS

EXPERTS

Partner handlowy

Dystrybutor w Polsce: Kamiƒski Zaopatrzenie Przemys∏u • Robert Kamiƒski • ul. ¸ab´dzka 31 • 44-121 Gliwice • tel. (32) 234 42 22 • www.kaminski.org.pl

