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CLD – PŘÍPRAVKY NA ČISTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ 
1. ALL CLEAN ALL PURPOSE  INTERIOR / EXTERIOR   DEGREASER  AND CLEANER 
– je univerzální čistič kompletních interiérů a všech jejich povrchů. Dokonale odstraňuje zažranou 
nečistotu, je antistatický, dlouhodobě impregnuje a navrací materiálům jejich původní barvu. 
 
Product Code: CLD_101_16    ( 16oz )                                                                                                              
Product Code: CLD_101           ( 1Gal )                                                                                                   
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 
Tento dokonalý universální přípravek s pumpičkou je vhodný na vinyl, 
plast, lakované části, motorové prostory, textil, sklo, koberce, 
pneumatiky, pryže a jiné znečištěné povrchy. Čistí a zároveň 
dlouhodobě impregnuje přístrojové desky a všechny plasty interiérů, 
motorů, sedadla a textilní výplně dveří, mezidveřní prostory, 
zavazadlové a motorové prostory. Zamezuje dlouhodobě usazování 
prachu a mikročástic na povrchu. Čistí bez nepříjemného zápachu, 
který je typický pro všechny čisticí prostředky a zanechává příjemnou 
chemickou Éterovou vůni. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává 

žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu. Použití čističe ALL 
Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 
minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a Microutěrkou doporučeným 
způsobem vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez 
nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. PŘÍPRAVEK 
JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU: 
Pokud není povrch silně znečištěn, ředíme v poměru 1 : 10 ( 1díl přípravku a 10 dílů vody ). Při 
silném znečištění ředíme koncentrát v poměru 1 : 4 (1díl přípravku a 4 díly vody ). 100% 
koncentrát se používá při odstraňování zažraných hrubých nečistot, na podvozky, pneumatiky a 
motory. Pro rychlejší odpaření a vyschnutí prostředku a hlavně tam, kde pro velké znečištění 
musíme čistící proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze vzdálenosti 
40 cm čištěný povrch rychle vysušit. 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 
test na zadní spodní straně sedadla.!! 
 
 
 

2. GRIME REAPER  EXTREMELY STRONG  DEGRASER – nejsilnější čistící a odmašťovací 
přípravek z řady Chemicalguys vhodný pro všechny druhy povrchů kromě pravé kůže. Dokonale 
čistí a odmašťuje disky kol, poklice, koncovky výfuků, podvozek a motorový prostor. A dá se také 
použít na silně zažrané a mastné skvrny na kobercích, čalounění a potazích sedadel. 
                                                                                                                                                      
Product Code: CLD_104_16  ( 16oz )                                                                                                              
Product Code: CLD_104            ( 1Gal )                                                                                                  
EXTERIÉR / INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                          
Obsah základního balení s dávkovačem  ( 16oz ) –  0,473 Litru                                                                     
Obsah velkého balení Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

 

Grime Reaper je nejnovější a nejsilnější čistící a odmašťovací 
prostředek z řady CG a je určen pro všechny druhy povrchů.                                      

UPOZORNĚNÍ - není použitelný na kožené interiéry a 
přírodní kůži. Tento přípravek odstraňuje rychle a spolehlivě 
letité zažrané nečistoty, mastnoty, asfalt, dehet, tér, oxidaci 
na povrchu výfuků, disků a na nich silně zažranou 
kontaminaci z brzdových destiček. Tímto přípravkem můžete 
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očistit motor, motorový prostor a stejně tak zažranou špína na kobercích a textilních površích ( 
koberce + potahy sedadel, textilní čalounění dveří a zavazadlových prostorů ). Profesionální 
přípravek odstraní dokonce beze zbytku extrémní průmyslové  a silniční kontaminace  a špínu.   

Výhody tohoto produktu: 
 velmi rychle a dokonale odstraňuje i tu nejhorší zažranou mastnotu a špínu 
 vhodný pro jakékoliv kontaminované povrchy průmyslových zařízení, automobily,                                     

motorky, kola, lodě a stroje 
 odstraňuje z disků a koncovek výfuků rychle brzdový prach a jakékoliv oxidace, 
 snadno  a maximálně rychle rozpouští oleje, mastnoty a zažrané přírodní tuky  
 po vyčištění je povrch dokonale čistý a během krátkého chvíle suchý a  použitelný. 
 je to 100% koncentrát, který lze dle potřeby ředit v poměru až 1 : 10 záleží na stupni a   

povaze znečištění povrchu. 
Grime Reaper vyčistí i nečistoty na podvozku a doporučujeme pro dlouhodobou impregnaci použít 
ideální ochranu přípravek Bare Bones Undergariage. 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 
test na zadní spodní straně sedadla.!! 

 
 

3.EXTREME  ORANGE  SUPER  CONCENTRATED  HEAVY  DUTY  DEGREASER – 
vysoce koncentrovaný odmašťovač a čistič na olejové kontaminace  a silně zažrané mastnoty a 
nečistoty. Ideální čistič na motorové prostory, podvozky a zažranou mastnou špínu a skvrny 
na kobercích a textiliích.  
 
Product Code : CLD_201_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_201         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

      
Přípravek Extreme Orange Degreaser je vysoce koncentrovaný 
odmašťovač  a velmi výkonný čistič. Skládá se z aktivních čisticích 
prostředků a rozpouštědel ve vodě. Okamžitě rozpouští špínu a staré 
usazené a zažrané mastné či jiné nečistoty. Přípravek je nutné ředit 
a to v poměru 1 : 6 ( 1 díl přípravku a 6 dílů vody ). Použití čističe 
EXTREME ORANGE je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 3 – 5 minut působit, 
krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a Microutěrkou 

doporučeným způsobem vytřít. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale 
čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček. Pro 
rychlejší vyschnutí a odpaření prostředku v interiérech automobilů a hlavně tam kde pro velké 
znečištění musíme čistící proces několikrát opakovat, můžete použít horkovzdušnou pistoli a ze 
vzdálenosti 40 cm čištěný povrch rychle vysušit. Přípravek se používá na podvozky, kola – disky, 
pneumatiky, na skvrny od oleje a mastnot na kobercích a čalounění, motory a motorové prostory. 
Při průmyslovém použití přípravků ( podlahy v dílnách a garážích ) přípravek nastříkat na silně 
znečištěný povrch, kartáčem odstranit nečistoty a hrubou špínu a poté opláchnout vodou. Pro 
dosažení dokonalé čistoty proces čištění opakovat. 
 

UPOZORNĚNÍ: při čištění textilních potahů sedadel a čalounění doporučujeme provést nejprve 
test na zadní spodní straně sedadla.!!  
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4.WHEEL AND RIM CLEANER - Premium Blue cleaner – čistič kol, disků a krytů kol s velmi 
rychlou účinností a efektivním výsledkem. Odstraňuje rychle prach z brzdových destiček, oxidace, 
asfalt, tér a silniční špínu.  
 
Product Code : CLD_107_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_107         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Wheel & Rim Cleaner je nejlepší  a nejrychlejší čistič disků, puklic a 
pneumatik na světovém trhu. Přípravek nastříkáme na povrch ráfků a 
necháme 3 – 5 minut působit. Rozpouští okamžitě usazený prach 
z brzdových destiček a silniční špínu, asfalt, tér, rez a ostatní zažrané 
nečistoty bez poškození kola. Poté povrch umyjeme houbou a 
šamponem. Po konečném opláchnutí disků proudem vody se vrátí 
jejich původní lesk. Přípravek je nutné ředit podle znečištění povrchu 
kol. Pokud není povrch disků silně znečištěn, ředíme v poměru 1 : 5 ( 

1díl přípravku a 5 dílů vody ). Při silném znečištění povrchu disků ředíme koncentrát v poměru 1 
: 3 ( 1díl přípravku a 3 díly vody ). Samotný 100% koncentrát se používá na extrémně silné 
usazeniny nečistot u paprsků kol a tyto místa čistíme lokálně Microfázovou utěrkou po nastříkání 
přípravku anebo elektrickým kartáčkem Sonic Scrubber. Pro dokonalý výsledek můžeme čistící 
proces několikrát opakovat. 

 
 

5.WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER - AMMONIA FREE RE – extra silný čistící přípravek 
na okna a skleněné výplně bez Amoniaku. Dokonale odstraňuje usazený kouř a nečistoty 
s autoskel a nezanechává šmouhy a skvrny 
 
Product Code: CLD_677_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code: CLD_677         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Tento nový, extra silný čistící přípravek na skla a autoskla 
v kombinaci se speciálně pro tyto účely vyvinutou Microutěrkou 
WaffleWeave  dokonale vyčistí všechnu nečistotu z vnitřní / venkovní 
strany oken. Microutěrka „WW“ utěrka dokonale vyleští ošetřovanou 
plochu. Tato velmi účinná kombinace dokonale  vyřešila namáhavou 
práci s odstraňováním zašlých nečistot, usazeného kouře,  šmouh ze 
skel-autoskel a jejich nedostupných rohů.   

DOPORUČENÍ: Micrutěrky WaffleWeave je nutné mít 2. Jednu pro 
použití v interiéru a druhou pro exteriérové plochy. Tento přípravek je 

netoxický a bez Amoniaku. Nenarušuje povrch nalepených solárních, ochranných a 
bezpečnostních fólií. Jeho použití je multifunkční - může se kromě skel použít také na světlomety, 
směrové světla, koncové světla a jiné skleněné výplně. Přípravek se může ředit 1 : 1 
s destilovanou vodou. 

Výhody tohoto produktu: 
 produkt roku 2011 v LA USA 
 dokonalé vyčištění skel bez obsahu tvrdé chemie 
 perfektně odstraňuje mastné skvrny, hmyz a bakterie 
 čistí a leští okna bez šmouh a mastnoty 
 zanechává lesklý povrch 
 vytváří částečně efekt tekutých stěračů 



 
 

12 

6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER - velmi účinný, čistící, nestékající 
přípravek na disky, kola a kryty kol. Díky gelové konzistenci zůstává déle na povrchu a lépe 
odstraňuje brzdový prach, oxidace, silniční špínu a mastnoty 
 
Product Code : CLD_105C_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_105C         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru  

 
Tento přípravek „Sticky Gel Citrus Cleaner“ je nejúčinnější a 
nejbezpečnější čistič na disky kol, poklice a jiné kryty kol. 
Díky speciální technologii a hustější konzistenci se 
aplikovaný přípravek déle drží na ošetřovaném podkladu a 
nestéká,  takže má dostatek času disk rychle a dokonale 
vyčistit. Tím že zůstává delší dobu na čištěném povrchu, 
umožňuje lépe rozložit silniční špínu, brzdový prach, oxidaci, 
olej a další nečistoty. Unikátní technologie obsahuje 

molekuly kyseliny fluorovodíkové, která rozpustí všechny usazené  kontaminace a  kola jsou jako 
nové.                             

POUŽITÍ: Je to 100% koncentrát, který dle stupně znečištění a potřeby můžete ředit vodou 5 : 1 

(1díl přípravku) což znamená, že z jedné láhve (16 oz) 0,473L vytvoříte 25 L čistícího roztoku. Na 
silně znečištěný disk použijte raději silnější koncentrát. Přípravek nastříkejte na plochu a  nechejte 
5 minut působit. Poté opláchněte proudem vody. Tím odplavíte rozloženou nečistotu. Pokud 
zůstanou na povrchu skvrny a zbytky kontaminací nástřik zopakujte a na důraznější čištění 
použijte Microutěrku, měkký štětec anebo hrubší houbičku. Je to pH neutrální přípravek který byl 
vyvinut speciálně pro všechny povrchy disků a kol. A také pro bezpečnou a efektivní práci  
 
 
 

7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT – profesionální přípravek na 
čištění oken a skleněných výplní s obsahem alkoholu a svěží vůní granátového jablka. Odstraňuje 
rychle a dokonale cigaretový kouř a mastnoty s venkovních a vnitřních skel. 
 
Product Code : CLD_680_16   ( 16 oz )                                                                                             
Product Code : CLD_680         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru 

  
Glassworkz je první profesionální čistič skel na světovém trhu, který 
je vyroben tak aby rychle odstranil i nejvíce zažranou špínu ze 
skleněných výplní, světlometů, zadních světel, plastových výplní, 
obrazovek navigací, a dokonale je vyčistil. Povrch skel jsou poté 
maximálně čistý a křišťálově průzračný. Je ekologicky odbouratelný 
a šetrný k životnímu prostředí. Na rozdíl od jiných čističů skel 
obsahuje místo amoniaku alkohol. Navíc při čištění skel  tímto 
přípravkem pracujete s příjemnou vůní granátových jablek, což 

určitě oceníte při čištění vnitřní strany skel – v interiéru. Glassworkz díky svému jedinečnému 
složení maximálně usnadňuje čištění oken a dokonale odstraňuje zažranou silniční špínu, usazený 
cigaretový kouř a mastnoty z venkovních i vnitřních ploch skel. Zaručuje dokonalou viditelnost pro 
řidiče, což výrazně přispívá k bezpečnosti při cestování a ochraně cestujících. Vše s dlouhodobou 
impregnací proti usazováním jakýchkoliv kontaminací a maximální šetrností k ostatním materiálům.  
Glassworkz přípravek je šetrný k povrchu protislunečních fólií, dokonale je čistí a dlouhodobě 
impregnuje.  
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POUŽITÍ: Přípravek pomocí rozprašovače nastříkáme na mikroutěrku a naneseme na ošetřovaný 
povrch. Poté dokonale vytřeme speciálně pro tyto účely vyvinutou  microutěrkou WaffleWeave 
anebo klasickou mikroutěrkou tak aby nezůstaly žádné šmouhy a skvrny. Podle potřeby proces 
opakujeme.… 

 
 
 
 
 

8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE – je PH neutrální, gelatinový čistič 
na disky kol, poklice a jiné povrchy vyrobený na vodní bázi. Dokonale odstraňuje bez 
mechanického tření brzdový prach, silniční špínu a ostatní kontaminace. Velmi silná koncentrace. 
 
Product Code : CLD_997_16   ( 16 oz )                                                                                              
Product Code : CLD_997         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru 
Obsah velkého balení - Kanystr ( 1Galon ) – 3,8 Litru  

  
Diablo Gel je pH neutrální, nežíravý  čistič na bázi vody který je 
maximálně bezpečný pro jakékoliv povrchy a hlavně pro disky kol 
lakované,  chromové, nerezové, z uhlíkových a také pro kola potažené 
fólií. Přípravek využívá nové technologie „koncentrované suspenze“ 
která při aplikaci obalí veškeré kontaminace a nečistoty, zapouzdří je, 
zvednutím oddělí od povrchu a díky mazlavé želatině je pouhým 
spláchnutím vody odstraníte. Takto snadno a rychle odstraníte s kol, 
disků a poklic brzdový prach, nečistoty a zažranou silniční špínu bez 

mechanického  tření a drhnutí, při kterém můžete poškrábat a poškodit ošetřované povrchy vůbec.  
 

POUŽITÍ: Přípravek naneseme na znečištěnou plochu a necháme cca 5 minut působit. Poté 
opláchneme proudem vody. U silně zažraných kontaminací opakujte proces čištění a použijte po 
opětovné aplikaci přípravku měkký štětec.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


