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  CWS – PŘÍPRAVKY NA MYTÍ A AUTOŠAMPONY 
1. SUPER FOAM – MAXI SUDS – nový šampon s aktivními polymery které brání poškrabání 
povrchu laku. Při mytí vytváří bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje 
syntetické vosky, které podporují lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové 
tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální. 
 
Product Code: CWS_101_16 (16 oz)  
Product Code: CWS_101  (1 Gal) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Maxi Suds II je zcela nový autošampón, který je technologicky 
vyroben tak aby vytvářel při aplikaci bohatou Bubbles pěnu 
která obsahuje vysoce aktivními polymery, které dokonale a do 
hloubky čistí povrch laku. Při pěnivé reakci dochází k rychlému 
uvolňování polymerů a ty uvolňují „vytahují“ špínu a usazeniny 
z povrchu. Bublinky s polymery tyto nečistoty rychle odplavují 
pryč s povrchu. Po opláchnutí proudem vody  je povrch čistý, 
hladký, UV odolný a dává vyniknout původnímu jasnému 

odstínu barvy, která doslova svítí. Dokonale čistí a impregnuje plasty, gumové těsnění a 
pneumatiky. Mycí přípravek je pH neutrální a díky změkčovačům vody nezůstávají na povrchu 
žádné skvrny a šmouhy či usazeniny minerálů. 
Navíc tento šampon s použitou unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva, která obalují 
zbytky abraziv, nadzvedávají je a tím dokonale zabrání poškrabání povrchu. Je určen pro použití na 
jakoukoliv barvu laku. Nesmává již nanesené vosky. Obsahuje přísady a syntetické vosky, které 
podporují lesk laku. Při mytí zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken 
a všechny pryžové komponenty. 
 

POUŽITÍ A ŘEDĚNÍ: ruční mytí - 2 polévkové lžíce do 20 L vody. Pro strojové tlakové mytí ředit 

v poměru 1díl přípravku a 6 dílů vody (1:6) 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU:                       

 vysoce výkonný univerzální čistící přípravek a mycí autošampón 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 
 nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují 

nečistoty, mastnoty a silniční špínu. 
 jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání 
 nesmývá a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních. 
 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 

děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 

odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.  
 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 
 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 

opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.                                                                                            
 obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin                                                                                                                             
 velmi dobrá pořizovací cena a ekonomické velké balení 3,8 L                                                                  
 po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
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2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOWER ( 16oz ) - extrémně silný šampon a odstraňovač 
zažraných nečistot, skvrn a zároveň dokonalý odstraňovač ( čistič ) hmyzu z laku karoserie. 
Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí.  
 
Product Code: CWS_104_16 ( 16 oz )                                                                                                        
Product Code: CWS_104  ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  –  ( 16oz ) – 0,473 L 
Obsah velkého balení  Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 
 

Tento universální, extrémně silný čistič a odmašťovač v jednom 
rychle a dokonale bez velké námahy odstraní s povrchu laku, 
čelních oken, kapoty, chladiče, nárazníků a světlometů usušený 
či rozmačkaný hmyz, asfalt, dehet, mastnoty či jiné zažrané 
nečistoty. Bug Buger je vyroben speciální technologií tak aby 
lehce uvolnil zaschlé a zažrané nečistoty z povrchu bez 
pracného drhnutí a tření na rozdíl od stávajících čistících 
přípravků. Tento přípravek můžeme také bez problémů 

(neředěný) použít na koberce a textilní potahy sedadel. POUŽITÍ: Jeho použití je velmi snadné, 
stačí nanést roztok rozprašovačem na znečištěný povrch, nechat 2-3 minuty působit a vytřít 
doporučeným způsobem Microutěrkou anebo u pevných povrchů poté opláchnout vodou. 

ŘEDĚNÍ: Přípravek pro použití na karoserii a pevné povrchy ředíme dle potřeby a stupně 
znečištění v poměru 1:3 anebo 1:6 ( vždy jeden díl přípravku a ve stanoveném poměru doplnit 
vodou.) Zanechává svěží neutrální vůni.  
 
 
 

3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO - extrémně silný, 
koncentrovaný autošampón s kondicionéry a syntetickými vosky pro ruční mytí karoserie.  
 
Product Code: CWS_107_16 (16oz)  
Product Code: CWS_107  (1Gal)                          
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) -  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )   - 3,8 Litru 
 

 Vůbec první Extreme Body Wash Shampoo s kondicionéry a s 
unikátními syntetickými vosky v jednom. Je to velmi koncentrovaný 
přípravek pro ruční mytí karoserie vozidel s vysokou schopností 
rychle odstraňovat i silně zažrané nečistoty. Tato dokonalá receptura 
s aktivní pěnou zabraňuje Vápníku ( Calcium ) přilnout k povrchu laku 
karoserie a tím vzniku vodních skvrn i při použití velmi tvrdé vody. 
Obsahuje syntetické voskové kondicionéry, které zabraňují 
poškrabání povrchu laku při mytí a které zároveň vyživují jeho 
povrch.  Po umytí dává povrchu maximální lesk. Můžete bez obav 

umývat i tmavé a černé laky. Na povrchu laku se nevytvoří žádné škrábance, šmouhy a usazeniny 
vosku. Přípravek je HP neutrální. Tento super koncentrovaný Body Wash Shampoo se musí před 
mytím ředit s vodou.  

ŘEDĚNÍ: 0,030 L  ( jeden uzávěr ) přidáme do 20L vody. Takto připravený roztok polymerů a 

maziv vytvoří bohatou aktivní  pěnu, která jemně a dokonale čistí povrch laku od špíny. Při mytí 
zároveň impregnuje ostatní části karoserie – plasty, vinyly, sametky oken a všechny pryžové 
komponenty. Povrch karoserie stačí po umytí opláchnout vodou. Nemusíme jej leštit, stačí pouze 
osušit. Vytvořený ochranný film s vysokým leskem dokonale a dlouhodobě chrání povrch před 
poškrabáním, usazováním a zažíráním nečistot při běžném provozu. Tento přípravek je ideální pro 
již dříve ošetřené povrchy Karnaubským voskem protože dokonale podporuje původní lesk a 
hladký povrch. 



 
 

3 

POUŽITÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty 
 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 

myjte odděleně. 
 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, 

několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku 
karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 

4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser (16 oz ) – speciální šampon s jemnou aktivní čistící 
pěnou, antibakteriálním účinkem a s dlouho trvající medovou vůní. Vhodný pro ruční i strojové 
tlakové každodenní mytí. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.  
 
Product Code: CWS_110_16   ( 16oz )                                                                                                                
Product Code: CWS_110         ( 1Gal ) 
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) – 0,473 Litru  
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Medová čistící pěna – aktivní šampon - je účelově vyrobena tak aby 
při mytí vytvořila miliony malých aktivních čistících bublinek, které 
rychle odstraňují zažranou nečistotu. Může být použitá jako tradiční 
šampon či saponátový prostředek. Používá se tak, že do 10 litrů vody 
přidáte 1 - 2 polévkové lžíce tohoto přípravku. Aktivně a rychle 
odstraní všechny abrazivní nečistoty pryč z jemných povrchů a částí 
automobilů. Tento mycí šampon nejen čistí, ale také poskytuje svěží 
dlouhodobou medovou vůní, která je jednoduše delikátní. Vhodný pro 

ložné prostory Pick Upů, gumové koberce uvnitř automobilů, gumové přídavné koberce, gumové 
rohožky, podlahy garáží a gumové podlahy v interiérech domů. Všude tam kde potřebujete rychle 
a efektivně s příjemnou vůní odstranit všechny nečistoty. Po aplikaci opláchněte povrch vodou. 

DOPORUČENÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty  

 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 

odděleně 
 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát 

karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie. 
 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

 
 
 

5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING - prací prostředek pro praní 
Microutěrek a Microfázového aplikační příslušenství v pračce. 
 
Product Code: CWS_201_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code: CWS_201        ( 1Gal ) 
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru 
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Microfiber Cleaning je první prací prostředek na světě se 
svěží dlouhotrvající přírodní citronovou vůní, který je vyroben 
tak speciálně, aby dokonale čistil, pral, regeneroval a 
prodlužoval životnost Microvláknových utěrek či ručníků bez 
jejich jakéhokoliv poškození. Opakované praní v pračce 
běžnými pracími prostředky je nevyhovující protože 
Microutěrka ztrácí své speciální vlastnosti. Přestává být tak 
savá, antistatická a její hladce sametový povrch zhrubne. 
Jedinečné složením tohoto koncentrovaného čističe obsahuje 
profesionálně upravenou vodní směs se změkčovačem tvrdé 

vody, citronovým roztokem a SPO rozpouštěčem. Tento roztok dokonale a rychle odstraní všechny 
skvrny, tuky, vosky, leštidla, oleje, kontaminace a nečistoty z Microutěrek + bavlněných ručníků 
bez poškození jednotlivých vláken. Obnovuje sametovou jemnost a přirozenou čistící schopnost 
Mikrovlákna při každém praní. Prací prostředek Microfiber  Rejuvenator je  koncentrovaný a stačí 2 
- 3 polévkové lžíce na 10 L vody pro silně znečištěné Microutěrky. Při menším zašpinění stačí 
jedna polévková lžíce UPOZORŇENÍ: Nikdy nepoužívejte jakýkoliv typ bělidla či aviváže při praní 
Microvláknových utěrek a ručníků!!!. PRANÍ při max.30C – PROGRAM VLNA 
 
 
 
 
 

6. GLOSSWORKZ  GLOSS  BOOSTER  AND PAINTWORK  CLEANSER (16 oz) – pH 
vyvážený autošampón s vysokým obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato 
nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího tmelu a je biologicky odbouratelná, 
netoxická, šetrná k životnímu prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Je také dostatečně 
jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě navoskované anebo nalakované. Vhodný pro ruční i 
strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální.      
                                                                                                                                         
Product Code: CWS_133_16   ( 16oz )                                                                                                         
Product Code: CWS_133         ( 1Gal ) 
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem ( 16oz ) –  0,473 Litru  
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru     
 

Glossworkz je pH vyvážený autošampón s 
obsahem syntetického vosku pro posílení a zvýšení lesku. Tato 
nano technologie zvedá ochranu vašeho vosku nebo leštícího 
tmelu a je biologicky odbouratelná, netoxická, šetrná k 
životnímu prostředí a bez agresivních čisticích prostředků. Je 
také dostatečně jemná pro použití na lacích, které jsou čerstvě 
navoskované anebo nalakované.   
                                                                                                                    

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie ( laky ) vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 
 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 

 nikdy nesmývá vosk, leštící tmely, leštěnky ani jiné nanesené impregnační vrstvy 
z předcházejících ošetření. Naopak doplňuje chybějící vosky a maximalizuje vysoký lesk 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole    

 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 
opláchnutím odstraníte dokonale všechny nečistoty. Po opláchnutí vodou nezanechává žádné 
zbytky špíny, nečistoty ani šmouhy.                                                                                                                                                                          

 velmi dobrá pořizovací cena                                                                                                                          
  je šetrný k životnímu prostředí – obsahuje minimální množství chemikálií       
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POUŽITÍ: 2 uzávěry ( anebo 2 polévkové lžíce ) šamponu Glossworkz přidáme  do 20L vody. Takto 

vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie automobilu. Tato 
nová ( High - Tech ) nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ polymery které při mytí obklopí 
částice prachu, nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete  snadno a 
bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak k poškrábání a vytváření hologramů 
na laku při samotném mytí. Tento nový univerzální přípravek je pH neutrální a dá se  použití na 
jakýkoliv povrch a odstín barvy laku.  
 
Je vhodný také pro čištění materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a pneumatik.  
Udržování a impregnace laku vozidla ochranným voskem anebo impregnačním tmelem před UV 
zářením, vodními skvrnami a znečištění je velmi důležitá. Přípravek Glossworkz je pro tyto účely 
ideální.         
 

DOPORUČENÍ: 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 

odděleně 
 mytí karoserie jinou houbou proveďte od shora dolů 
 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

 
 

7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER – speciální Hyper nano šampon se syntetickým 
voskem, vůní citrusu a s aktivními polymery které brání poškrabání povrchu laku. Při mytí vytváří 
bohatou pěnu, která čistí lak dokonale a do hloubky. Obsahuje syntetické vosky, které podporují 
lesk a impregnaci každého povrchu. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní mytí. Je pH 
neutrální.                                                                                   
 
Product Code : CWS_302_16 ( 16oz )                                                                                                       
Product Code : CWS_302       ( 1Gal )                                                                                                                     
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru 

              
Citrus Daily Car Wash Extreme Suds – je světově nejlepší 
Hyper šampon vyrobený novou Nano technologií na Citrusové 
bázi a je pH vyvážený pro bezpečné a dokonalé každodenní 
mytí. Je biologicky odbouratelný, netoxický, šetrný k životnímu 
prostředí a bez agresivní čisticích prostředků. Nesmývá z laku  
leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních 
a naopak podporuje a maximalizuje  dokonalý lesk. Navíc tento 
šampon s unikátní Nanotechnologií obsahuje speciální maziva, 

která obalují zbytky abraziv, nadzvedávají je  a tím dokonale zabrání poškrabání povrchu. Při 
aplikaci vytváří bezkonkurenční pěnu, která dokonale obklopí částice prachu, nečistot či jiných 
kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete  snadno a bezpečně pouhým opláchnutím 
vodou. POUŽITÍ: Citrus Daily Car Wash  ředíme tak že jedno víčko přípravku smícháme 5 galony 

vody ( poměr 1 : 50 ). Je to ideální šampon pro všechny pěnové děla, tlakové myčky, pěnové 
pistole s tryskou  a jiné zařízení, které vytváří bohatou sněhovou pěnu.  
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 PH neutrální, vysoce výkonný, univerzální  čistící přípravek a mycí autošampón 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 
 nejnovější technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery, které rychle odstraňují 

nečistoty, mastnoty a silniční špínu. 
 jednoduchý pracovní postup vhodný pro velmi časté a rychlé umývání 
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 nesmývá a podporuje vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících 
ošetřeních. 

 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 
děla anebo pistole s tryskou. - vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a 
kola. 

 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 
myjte odděleně a mytí karoserie proveďte od shora dolů.  

 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 
 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 

opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.  
 obsahuje změkčovače vody pro snížení vodních skvrny a minerálních usazenin                                                                                                                             
 velmi dobrá pořizovací cena  a ekonomické velké balení 3,8 L                                                                                                                                                                  
 po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

DOPORUČENÍ : 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty 
 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 

myjte odděleně. 
 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, 

několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku 
karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 
 

8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING SOAP – 
unikátní Nano detailingový šampon s aktivními polymery který hloubkově odstraňuje silniční špínu 
a jiné kontaminace. Obsahuje syntetický vosk. Vhodný pro ruční i strojové tlakové každodenní 
mytí. Je pH neutrální.                                                                              
Product Code : CWS_402_16    ( 16oz )                                                                                                   
Product Code : CWS_402          ( 1Gal )                                                                                                                     
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ 
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru 
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon )  - 3,8 Litru                                                                                       

Mr. Pink je všestranný unikátní detailingový šampon 
k hloubkovému odstraňování silničních nečistot, mastnot a 
kontaminací z povrchu laku. Přípravek nejen myje ale 
zároveň  však ošetřovaný povrch leští (doplňuje chybějící 
vosk) a impregnuje lak do dalšího mytí. 

POUŽITÍ: 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové 
lžíce ) šamponu Mr. Pink přidáme  do 20L vody. Takto 
vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale 
umyje povrch karoserie automobilu. Tato nová ( High - 

Tech ) nano technologie obsahuje super aktivní polymery, které při mytí obklopí částice prachu, 
nečistot či jiných kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete snadno a bezpečně pouhým 
opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak při mytí k poškrábání a vytváření hologramů na 
povrchu laku. Tento nový  univerzální přípravek je pH neutrální a dá se  použití na jakýkoliv povrch 
a barvu laku. Je vhodný také pro čištění materiálů z plastu, vinylu a také povrchů disků a 
pneumatik. Udržování a impregnace laku vozidla ochranným voskem anebo impregnačním tmelem 
před UV zářením, vodními skvrnami a znečištění je velmi důležitá. Přípravek Mr. Pink Super  je pro 
tyto účely ideální.    
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VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné povrchy z různých materiálů 
 nová High -Tech technologie s bohatou pěnou a velmi aktivními polymery 
 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 
 nesmývá vosky, leštící tmely a leštěnky nanesené při předcházejících ošetřeních. 
 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 

děla anebo pistole.   
 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 
 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 

opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.                                                                                                                                    
 velmi dobrá pořizovací cena                                                                                                  

 

DOPORUČENÍ :                                                                                                                                     
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty               
 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola myjte 

odděleně 
 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, několikrát 

karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku karoserie. 
 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 

 

9. METICULOUS  MATTE  AUTO  WASH for Satin Finish & Matte Finish Paint – 
šampon pro mytí matných laků a nainstalovaných matných 3D Wrap fólií. Vhodný pro ruční i 
strojové tlakové každodenní mytí. Je pH neutrální. 
Product Code: CWS_995_16  ( 16oz )                                                                                                      
Product Code: CWS_995       ( 1Gal )                                       
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                  
Obsah velkého balení Kanystr( 1Galon )  - 3,8 Litru  
 

Šampon Matte Auto Wash je určen pro čištění a údržbu 
matného povrchu vozidla. Tato nová technologie spolupracuje 
také s jakýmkoliv materiálem s matným povrchem. Přírodní 
citrusové extrakty rozkládají kontaminace, nečistoty a silniční 
špínu. Je to ideální přípravek pro citlivé matné laky a 3D Wrap 
fólie. Tato nová nano technologie obsahuje super aktivní „slick“ 
polymery které při mytí obklopí částice prachu, nečistot či jiných 
kontaminací oddělí je od povrchu a poté je můžete  snadno a 
bezpečně pouhým opláchnutím vodou odstranit. Nedochází tak 

k poškrábání a vytváření hologramů na laku při samotném mytí. Tento nový univerzální přípravek 
je pH neutrální a dá se použít na jakýkoliv povrch a odstíny barvy laku.                                                                                                                    
POUŽITÍ: 2 uzávěry z originál balení ( anebo 2 polévkové lžíce ) šamponu  přidáme  do 20L vody. 
Takto vytvořený roztok s vysokou a velmi kluzkou pěnou dokonale umyje povrch karoserie 
automobilu.  

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 velmi dokonale myje a čistí karoserie vozidel či jiné matné povrchy  
 jednoduchý pracovní postup vhodný pro časté a rychlé umývání 
 ideální pro ruční mytí houbou i pro profesionální strojové tlakové mytí za použití pěnového 

děla anebo pistole.   
 po opláchnutí vodou nezanechává na laku žádné zbytky špíny a šmouhy 
 umožňuje mytí automobilů anebo kamionů na přímém slunečním světle a pouhým 

opláchnutím odstranit dokonale všechny nečistoty.                                                   
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DOPORUČENÍ: 
 nejprve vozidlo opláchněte proudem vody, aby se odstranily hrubé nečistoty              
 smíchejte 0,030 L přípravku s čistou vodou 20L v mycí nádobě. 
 vždy nejprve umyjte šamponem a houbou pneumatiky a kola. 
 nepoužívejte stejnou houbu a mycí roztok na všechny části vozidla. Pneumatiky a kola 

myjte odděleně. 
 mytí karoserie proveďte od shora dolů, a pokud umýváte vozidlo na přímém slunci, 

několikrát karoserii spláchněte čistou vodou. Nedovolte, aby pěna s vodou zaschla na laku 
karoserie. 

 Po celkovém umytí proveďte konečný oplach volně proudící vodou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


